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e-pošta: info@os-cerkno.si 

 
 

Datum: 10. junij 2021 

 

POLETNE POČITNICE 2021 

 

Spoštovani starši, 

Osnovna šola Cerkno v času poletnih počitnic organizira brezplačno počitniško varstvo 

otrok s programom učno-vzgojnih aktivnosti, ki bo potekalo od 6.00 do 15.00 po spodaj 

navedenih terminih v prostorih osnovne šole. Z doplačilom bo poskrbljeno za 

dopoldansko malico in kosilo. Cena malice znaša 0,80 evra, cena kosila pa 2,40 evra. 

Če želite vašega otroka prijaviti na Poletne počitnice 2021 vas prosimo, da izpolnite 

spodnjo prijavnico in jo najkasneje do srede, 23. junija oddate razrednikom.  

 

OZNAČITE IZBRANI TERMIN (navede lahko tudi le posamezne dneve): 

 28. 6.–9. 7. 2021 

 16. 8. –27. 8. 2021 

 

Dan (navedete lahko le posamezen dnevni termin): 

___________________________________________________________ 

 

Malica       DA          NE 

Kosilo        DA          NE 

 

VSE ODPOVEDI ŽE PRIJAVLJENIH OTROK NAM SPOROČITE NAJKASNEJE DVA 

DNI PREJ!  

Število mest je tudi ob upoštevanju preventivnih ukrepov povezanih z koronavirusnim 

obolenji  COVID-19 omejeno.  

  



 

 

Ime in priimek otroka: __________________________________________________ 

Razred in šola: _______________________________________________________ 

Ime in priimek staršev oz. skrbnikov: ______________________________________ 

E-pošta: ____________________________________________________________ 

Naslov: _____________________________________________________________ 

Telefon: ____________________________________________________________ 

Če ima vaš otrok kakšne alergije ali druge posebnosti, jih dopišite: 

___________________________________________________________________ 

 

OBVEZNO IZPOLNITE VSE PODATKE, SICER VAŠE PRIJAVE NE BOMO 

UPOŠTEVALI! 

S podpisom potrjujem, da se moj otrok lahko udeleži organiziranih aktivnosti v sklopu 

POLETNIH POČITNIC 2021. V zvezi z upoštevanje preventivnih ukrepov za 

preprečevanje širjenja koronavirusnega obolenja COVID-19 izjavljam, da moj otrok: 

1. v zadnjih 14 dneh ni imel kateregakoli od naslednjih simptomov/znakov: povišana 

telesna temperatura, kašelj, glavobol, slabo počutje, boleče žrelo, nahod, težko dihanje 

(občutek pomanjkanja zraka), driska oz. je bil v tem obdobju zdrav; 

2. v zadnjih 14 dneh ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-

CoV-2. 

3. Če se bodo pri mojem otroku pojavili zgoraj navedeni znaki/simptomi ali bo potrjena 

okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu (najpogosteje 

družinski član), bo otrok ostal doma. 

S podpisom dovoljujem objavo fotografij in videoposnetkov na spletnih straneh 

Osnovne šole Cerkno (www.os-cerkno.si) in partnerskih medijskih kanalih, s katerimi 

Osnovna šola Cerkno sodeluje. 

.   

 

Podpis: ________________________________ 

 

 

Prijavnico vrnite najkasneje do srede, 23. junija, razrednikom. 

 

  

  

http://www.os-cerkno.si/


 


