
 

Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje • Proletarska cesta 1, 1000 Ljubljana 

tel: 01 54 43 043 • www.zpmmoste.net • e-mail: info@zpmmoste.net 

IBAN: SI56 3300 0000 1303 865  

 

 

 

Datum: 24. 4. 2019 

KOPALNO POČITNIŠKO VARSTVO OTROK 2019 
 

 

Kopalno počitniško varstvo je namenjeno vsem otrokom, ki so vodljivi in se med vrstniki dobro počutijo. Vabljeni 

so tudi otroci neplavalci, saj otroke spremljajo vzgojitelji in vaditelji plavanja. 

 

Lokacija počitniškega varstva: 

- 01.07. - 05.07.2019 – OŠ Vide Pregarc, Bazoviška ulica 1, Ljubljana 

- 08.07. - 12.07.2019 – OŠ Vide Pregarc, Bazoviška ulica 1, Ljubljana 

- 15.07. - 19.07.2019 – OŠ Ketteja in Murna, Koširjeva ulica 2, Ljubljana 

- 22.07. - 26.07.2019 – OŠ Ketteja in Murna, Koširjeva ulica 2, Ljubljana 

- 29.07. - 02.08.2019 – OŠ Ketteja in Murna, Koširjeva ulica 2, Ljubljana 

- 05.08. - 09.08.2019 – OŠ Ketteja in Murna, Koširjeva ulica 2, Ljubljana 

- 12.-14. in 16.08.2019 – OŠ Ketteja in Murna, Koširjeva ulica 2, Ljubljana 

- 19.08. - 23.08.2019 – OŠ Ketteja in Murna, Koširjeva ulica 2, Ljubljana  

- 26.08. - 30.08.2019  – OŠ Vide Pregarc, Bazoviška ulica 1, Ljubljana 

 

Starše in skrbnike otrok prosimo, da so pozorni na spremembo lokacije. Poskrbeli bomo za označbo vhoda.   
 

Potek varstva: 

 ob delovnih dneh, od ponedeljka do petka, od 7:00 do 16:30; 

 pričetek zajtrka 8:30, pred tem pa različne animacije otrok, primerne njihovi starosti 

 po zajtrku, v primeru sončnega vremena (3x tedensko), otroke odpeljemo na Kopališče Kodeljevo. V ba-

zenih se družimo v različnih animacijah. Starše obveščamo, da kopalno varstvo ne vključuje šole plavanja. 

 ostale dni in v primeru neprimernega vremena za kopanje se podamo v raziskovanje našega mesta, 

krajše in celodnevne izlete, oglede kulturnih ustanov ali pa poskrbimo za dobro voljo kar v šoli 

 kosilo ob 13:30. uri; 

 po kosilu se v primeru lepega vremena naš program nadaljuje na igralih v senčnem parku Kodeljevo, kjer 

starši do 16:30 svojega otroka prevzamejo. 

Vse podrobnejše informacije o dnevnih aktivnostih boste prejeli od vzgojitelja ob jutranjem snidenju. 

 

Otroci potrebujejo: 

 ustrezno obutev za športne dejavnosti:        

šolski copati, športni čevlji 

 kopalno brisačo 

 dvoje kopalke 

 dodatno majico 

 kremo za sončenje 

 pokrivalo (klobuček ali kapa s šiltom) 

 začetniki oz. neplavalci obvezno rokavčke 

 stekleničko za vodo 

 v primeru dežja dežnik oz. pelerino in           

primerno obutev 

 

 

 

 

Prosimo, da otroci s seboj v varstvo ne nosijo 

vrednejših predmetov, video igric, tablic ali 

telefonov, saj motijo izvajanje programa. Zanje žal 

ne moremo prevzeti odgovornosti.  

 

V nujnih primerih se lahko povežete z vodjo 

počitniškega varstva Jasmino Bejtovič, 069 674 311. 

 

Tanja Petek, sekretarka 

 

 

 

  


