
 

Center za socialno delo Tolmin bo 
letos v Kobaridu tretjič izvajal program 
Uživaj dan in ne bodi sam! - program 
aktivnega preživljanja poletnih šolskih 
počitnic.  
 
KOMU JE PROGRAM NAMENJEN? 
Program Uživaj dan in ne bodi sam! je 
namenjen otrokom v starosti od 6 do 
15 let, ki prihajajo iz občine Kobarid. 
 
KDAJ IN KJE SE BO PROGRAM 
IZVAJAL? 
Program se bo izvajal od ponedeljka 
27. do petka 31. avgusta, med 8.00 in 
16.00, v prostorih Doma Andreja 
Manfreda. 
Program se bo odvijal na prostem, v 
primeru slabega vremena pa smo 
priskrbeli primeren prostor za 
izvajanje aktivnosti. 
Podrobnejše informacije prejmete v 
tednu pred pričetkom programa. 
 
KOLIKO MORAM PRISPEVATI? 
Aktivnosti programa bodo za otroke 
brezplačne, starši prispevate za kosilo 
(plačilo po položnici, ki jo prejmete v 
septembru 2018).  
 
 

 

CILJI, KI JIH ŽELIMO DOSEČI 
 

 aktivno, ustvarjalno in pestro 
preživljanje prostega časa med 
počitnicami, 

 

 večja samostojnost otrok, 
 

 boljša samopodoba otrok, 
 

 medvrstniško sodelovanje in 
povezovanje, 

 

 pridobitev dodatnih znanj in 
veščin. 

 

AKTIVNOSTI PROGRAMA 
 

 ustvarjalne delavnice, 
 

 športne igre, 
 

 tematske delavnice, 
 

 družabne igre, 
 

 glasbene delavnice, 
 

 zabava in druženje. 
 

 
 

 

KAKO SE VKLJUČIM V 
PROGRAM? 

 
A. Izpolnite prijavnico, ki jo podpišejo 

starši in jo dobite na Centru za 

socialno delo Tolmin oziroma na 

šoli, ki jo otrok obiskuje.  

 

B. Prijavnico je potrebno oddati na 

Centru za socialno delo Tolmin ali 

na elektronska naslova: 

silvija.klemencic@gov.si, 

nezka.koren@gov.si 

 

C. Prijave sprejemamo do 19. junija 

2018. Število prostih mest je 

omejeno. 
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P R I J A V N I C A 
 

Ime in priimek otrok/a: 

____________________________________ 

____________________________________ 

Datum rojstva: _______________________ 

Naslov:   ____________________________ 

 ___________________________________ 

e- naslov staršev:  

____________________________________ 

Telefonska številka ter ime in priimek enega 
od staršev, ki bo dosegljiv v času trajanja 
programa:  
___________________________________ 

 

Program bo potekal od  27.8. – 31.8.2018. 
 

Strinjam se, da se moj otrok vključi v 
program Uživaj dan in ne bodi sam!. 
 
1.    Otroka prijavljam na kosilo, ki bo potekalo v 
okviru programa.* (obkrožite)        DA        NE                 
* V primeru, da bo otrok hodil na kosilo domov, 
ste starši odgovorni za to, da otroka odpeljete na 
kosilo in ga pripeljete nazaj na aktivnosti. 

 
2. Soglašam z objavo fotografij mojega otroka v 
medijih. (obkrožite)                        DA         NE 
 

Datum: 
Podpis staršev: 
 
 
 

 

 

*Potrudimo se, da bo svet vreden 
svojih otrok. 

(Pablo Casals) 
 
*Ne glej na otroka, kot da je 
dragulj; raje se potrudi, da to 
postane. 

(Pozitivne misli) 
 
*Naš največji naravni vir je razum 
naših otrok. 

(Walt Disney) 

 

 

   
Center za socialno delo           Občina Kobarid            

               Tolmin 

     

 
 
 

 

 
 
 

 
 

Kjer so otroci, tam je zlata doba. 
(Novalis) 

 
 
 
 

 

DODATNE INFORMACIJE 
 
Silvija Klemenčič, strokovna delavka  
Center za socialno delo Tolmin, 
Cankarjeva 6, 5220 Tolmin 
Tel.: 041 300 114  
E-pošta: silvija.klemencic@gov.si 
 

Nežka Koren, mag.soc.del 
Center za socialno delo Tolmin, 
Cankarjeva 6, 5220 Tolmin 
Tel.: 05/381 91 87 
E-pošta: nezka.koren@gov.si 
 


