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OBVESTILO O DEJAVNOSTIH V ČASU 
POLETNIH POČITNIC 2009 (29. 6. – 11. 7. in 17.8. - 28.8. 09) 

 

Pozdravljeni! 
 
Poletne počitnice so pred vrati in tudi letos smo za vas v Škrlovcu pripravili pester in 
zanimiv program počitniških aktivnosti! Zaradi zmanjšanja sredstev je letošnji 
program nekoliko skromnejši, vendar verjamemo, da bomo kljub temu preživeli kar 
nekaj lepih dni.  
Da boste o vsem natančno obveščeni, bi vas izvajalci programa radi opozorili na 
sledeče: 

- število udeležencev na dejavnostih je omejeno glede na izkušnje iz 
preteklih počitniških dejavnosti. Maksimalno število  udeležencev na 
dejavnostih je 40 (v prvi vrsti moramo zagotoviti varnost udeležencev),  

- za izlet s kolesom v Udinboršt, prosimo preglejte izpravnost kolesa 
(zavore, napolnjene gume…) in opozorite otroke na uporabo čelad. 

- V slučaju, da pride do večjega števila prijavljenih udeležencev, kolikor je 
prostih mest, bodo imeli prednost naslednji mladostniki: 
1. tisti, ki so se prej prijavili: 
2. v primeru, da je več prijav prišlo na isti dan, bomo dali prednost tistim 

mladostnikom in njihovim družinam, za katere strokovni delavci Škrlovca 
ocenjujemo; a) da se mladostnik / družina sooča z materialnimi, 
socialnimi, zdravstvenimi, vzgojnimi ali kakršnimi koli drugimi težavami v 
svojem okolju ali življenju; b) in tistim, ki so ali so bili v preteklosti vključeni 
v naše dejavnosti (individualna pomoč, skupinsko delo z mladimi, 
prostočasne in počitniške dejavnosti, itd.). 

- Izvajalci Škrlovca se o izbiri mladostnikov odločajo samostojno in na odločitev 
ni možna pritožba. Izvajalec se obvezuje, da bo tiste mladostnike/družine, ki se 
izletov zaradi povečanega števila udeležencev ne bodo mogli udeležiti, 
pismeno ali po telefonu o tem obvestil. 

- V primeru, da vaš otrok oz. mladostnik želi ostati na letnem bazenu tudi potem, 
ko se organizirano kopanje zaključi, potrebuje za to pisno dovoljenje staršev 
(glej priložen obrazec). V nasprotnem primeru se otrok vrne z nami na zbirno 
mesto – Škrlovec. 

- Počitniške dejavnosti se mladostnik udeleži prostovoljno in jo lahko tudi 
prostovoljno zapusti, vendar le ob predhodnem obvestilu ali dovoljenju staršev 
ter izvajalcev dejavnosti. 

- Počitniške dejavnosti se mladostnik lahko udeleži le v tem primeru, ko ima 
pravilno izpolnjeno in podpisano soglasje za vključitev mladostnikov v 
dejavnosti Škrlovca, ter vse kar je navedeno v programu za posamezno 
aktivnost. 
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- Soglasje (če ga še niste) nam pošljite najkasneje do 24. junija 2009 na 
naslov: Škrlovec - dnevni center za mlade in družine, CSD Kranj, Koroška 
cesta 19, p.p. 71, 4000 KRANJ, 

- ob tem vas opozarjamo, da si soglasje podrobno preberite. Upoštevali bomo 
samo pravilno  izpolnjena soglasja s podpisi staršev! Za nepravilno 
izpolnjena ali prepozno oddana soglasja ne prevzemamo odgovornosti,  

- udeleženci, ki se bodo prijavili do 24. junija bodo dodatno nezgodno 
zavarovani,  

- na izbrane dejavnosti se lahko prijavite: po telefonu (04/23-73-515 oz. 040-
190-560), po e-pošti (info@skrlovec.net) ali osebno na Škrlovcu,  

- program, obvestila in soglasje najdete tudi na naši spletni strani 
www.skrlovec.net.  

 
Izvajalci počitniških dejavnosti smo; Vojko, Polona, Kristina (EVS prostovoljka iz 
Armenije) in Joža. Za dodatne informacije nas lahko pokličite na telefon: 04/23-73-
515 oz. 040-190-560 vsak delavnik med 10. in 18. uro. 
 
POSEBNO OBVESTILO: v času poletnih počitnic bo Škrlovec odprt od 29.6. do 
10.7 (počitniške dejavnosti) , od 13.7. do 17. 7. bo odprt v dopoldanskem času. 
Od 20.7 do 9. 8. bo Škrlovec ZAPRT.  
Ponovno bomo z dejavnostmi začeli 17.8. (glej program) na Škrlovcu skupaj z 
mladostniki opravljali manjša obnovitvena dela- barvanje Škrlovca. V tednu od 
24.8. do 28. 8. se bodo odvijale različne delavnice, ki jih bo izvajala naša EVS 
prostovoljka Kristina Mazmanyan iz Armenije. 
 

                                                                                          
 
Lep pozdrav,                                                    
 
 
 
                                                                           Polona Ovsenar, univ.dipl.pedagog, 
                                                                                  strokovna delavka Škrlovca 
 

 


