
     

 
Osnovna šola Vojke Šmuc Izola                                       

Prešernova cesta 4 

6310 Izola 

 

Datum: 31. 5. 2022 

Ev.št.: 6006-1/2022/141 

 

POLETNO POČITNIŠKO VARSTVO 2022 

 

Spoštovani starši in skrbniki, 

na Osnovni šoli Vojke Šmuc Izola bo s finančno pomočjo Občine Izola letos prvič organizirano poletno 

počitniško varstvo. Potekalo bo od 27. 6. do 15. 7. in od 16. 8. do 26. 8. 2022, vsak dan od ponedeljka 

do petka med 7.30 in 15.00. 

 

Počitniško varstvo je namenjeno učencem od 1. do 5. razreda, ki obiskujejo osnovne šole v občini 

Izola (OŠ Vojke Šmuc Izola, OŠ Livade Izola in SE Dante Alighieri Isola). Poskrbljeno bo za prehrano -  

malico, kosilo in popoldansko malico ter zanimiv in pester program. 

 

Prijava 

Vsi, ki želite svojega otroka vključiti v počitniško varstvo, ga prijavite izključno preko elektronske prijave, 

ki se nahaja na spletni povezavi https://forms.gle/ncUE14WJeEtJ5ZEt7  

najkasneje do petka, 10. 6. 2022. 

 

Prispevek 

Ob delnem sofinanciranju Občine Izola znaša prispevek staršev za učence, ki obiskujejo osnovne šole 

v Občini Izola 7 € na dan, oziroma 35 € na teden. Prispevek za učence ostalih občin je 14 € na dan, 

oziroma 70 € na teden. Prispevek staršev vključuje stroške prehrane in delno materialne stroške. Pri 

obisku zunanjih ustanov po programu obstaja možnost, da bodo nekateri stroški dodatno obračunani 

staršem (vstopnine, prevozi), o čemer boste pravočasno obveščeni. 

 

Pogodbe 

Pogodbo o izvajanju in plačevanju storitve Počitniško varstvo 2022 dobite na spletni strani Osnovne 

šole Vojke Šmuc Izola pod zavihkom POČITNIŠKE AKTIVNOSTI/POČITNIŠKO VARSTVO. Izpolnjen 

in podpisan izvod pogodbe vrnete na naš poštni naslov ali skeniranega pošljete na spletni naslov 

pocitnisko.varstvo@osvsmuc.si, najkasneje do 14. 6. 2022. 

 

Odpoved 

Vse odjave in druga vprašanja povezana z organizacijo in izvedbo počitniškega varstva naslovite 

izključno na elektronski naslov pocitnisko.varstvo@osvsmuc.si . 

V primeru odpovedi prijavljenih terminov je potrebno odjavo sporočiti vsaj 1 dan prej do 14.00. 

 

Informacije 

Vse informacije in obvestila bodo objavljena na spletni strani šole: http://www.osvsmuc.si/ v zavihku 

POČITNIŠKE AKTIVNOSTI. V času trajanja počitniškega varstva od 7.30 do 15.00 smo za nujna 

sporočila dosegljivi na telefonski številki 031 714 165. 

 

 

    Veronika Zubin                                                                                                     Anton Baloh, prof.  
 pomočnica ravnatelja                                                                                                    ravnatelj 
                                                                                                                        Osnovne šole Vojke Šmuc  
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