
 

 

 
OBVESTILO O POLETNEM URNIKU TER IZVAJANJU POČITNIŠKIH AKTIVNOSTI  

V OKVIRU DRUŽINSKEGA CENTRA KIDRIČEVO 
 

Dragi otroci in mladostniki, spoštovani starši! 
 
Šolsko leto se zaključuje. Pred vami je dolgo poletje in z Družinskim centrom Kidričevo bomo 
poskrbeli, da bodo vaše počitniške dogodivščine še bolj pestre!  
 

POLETNI POSLOVNI ČAS IN NEFORMALNO DRUŽENJE V ČASU POLETJA 
 
Poslovni čas Družinskega centra Kidričevo bo v juliju in avgustu spremenjen, in sicer: 
 
 na lokaciji Kidričevo, Ul. Borisa Kraigherja 25:   

možnost neformalnega druženja bo ob ponedeljkih 10.00 – 13.00 –  razen: 11.7.2016! 
 

 na lokaciji Starošince, Konjeniški park Starošince, Starošnce 37/b:  
možnost neformalnega druženja bo od torka do petka med 8.00 in 20.00 

 
Kaj je neformalno druženje in kako poteka? 
V času neformalnega druženja ne izvajamo posebnega vodenega programa/ delavnic/ varstva za 
otroke, temveč nudimo prostor in ambient za prijetno skupno preživljanje prostega časa družin. 
Skupaj z vašimi otroci se lahko sprehodite po hlevu in pašnikih, si ogledate konje, lahko se igrate v 
zunanjem otroškem igralnem parku, si s seboj v košarici prinesete okusno malico in pripravite 
družinski piknik v senci naše stare 200-letne lipe, najdete lahko kak miren kotiček zase in ob branju 
knjige ali revije uživate v tišini ... 
Po predhodni rezervaciji termina vam lahko v izbranem času ponudimo tudi družinske urice s konji, 
učne ure jahanja ali kakšen drug program v skladu s cenikom Zavoda NAZAJ NA KONJA.  
Vabljeni, da preživite pri nas čimveč lepih družinskih trenutkov! 
 

POČITNIŠKE AKTIVNOSTI IN DELAVNICE ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE 

 
Za vas smo pripravili tudi zanimive počitniške aktivnosti in delavnice po spodnjem razporedu. 
Udeležba je brezplačna. 
Pri počitniškem taboru je potrebno kriti le stroške prehrane – 40 EUR/otroka. 
 

1. POČITNIŠKI TABOR V SVETU KONJ, 11. –  15.julij 2016 –  oglejte si priložen program tabora! 

Lokacija:  Konjeniški park Starošince 
 

Kdo lahko sodeluje? 
 

Termin: 
 
Prihod: PONEDELJEK, 11. julij ob 8. uri 
 
Odhod: PETEK, 15.julij ob 16.uri 
 

 
Otroci od 8. do 15. leta starosti, ki so že uradno 
prijavljeni v program Družinskega centra in so 
se tekom šolskega leta udeleževali programov 
ali neformalnega druženja.  

Opomba: Tabor je 5-dnevni (4 nočitve). V kolikor bo prijavljenih več kot 15 učencev, bomo izpeljali dva 3-

dnevna tabora v dveh terminih: 11. – 13.julij in 13. –  15.julij. Po prejemu prijav vam bomo sporočili, v katerem 
terminu se boste lahko udeležili tabora!  



 

 

 
 
2. POLETNE POČITNIŠKE AKTIVNOSTI – dnevi počitniške zabave v Svetu konj 

Lokacija in termin: Kdo lahko sodeluje? 
 

TOREK, 19. julij 2016,  
Konjeniški park Starošince, 8h – 15h 

 
Otroci od 6. do 15. leta starosti;  
 
do zapolnitve prostih mest sprejemamo tudi 
nove prijave! 

TOREK, 26. julij 2016,  
Konjeniški park Starošince, 8h – 15h 

TOREK, 2. avgust 2016,  
Konjeniški park Starošince, 8h – 15h 

TOREK, 9. avgust 2016,  
Konjeniški park Starošince, 8h – 15h 

 
Še nekaj pomembnih informacij v zvezi s poletnimi počitniškimi aktivnostmi: 
- za prevoz otrok v Konjeniški park Starošince in prevoz domov poskrbijo starši sami 
- s seboj imejte malico in pijačo 
- ne pozabite se primerno obleči in obuti (za aktivnosti ob konjih so nujno potrebni športni copati; 
kroksi, sandali, japonke in podobna obuvala niso varna!) 
- v primeru sončnega vremena imejte s seboj pokrivala, kremo za sončenje in brisačko! 
 
 
3. DELAVNICE ZA OSEBNOSTNO RAST OTROK IN MLADOSTNIKOV s poudarkom na pridobivanju 
boljših komunikacijskih veščin in ustvarjanju boljših medosebnih odnosov 
(posebej primerne za otroke in mladostnike s  čustvenimi,vedenjskimi in učnimi težavami)  
 

Lokacija in termin: Kdo lahko sodeluje? 

 
 
PONEDELJEK – PETEK, 15. -  19. avgust 2016 
Konjeniški park Starošince, 8h – 14h 

 
Otroci od 6. do 15. leta starosti;  
 
do zapolnitve prostih mest sprejemamo tudi 
nove prijave!  
 

 
Še nekaj pomembnih informacij v zvezi z izvedbo delavnic za osebnostno rast: 
- za prevoz otrok v Konjeniški park Starošince in prevoz domov poskrbijo starši sami 
- s seboj imejte malico in pijačo 
- ne pozabite se primerno obleči in obuti (za aktivnosti ob konjih so nujno potrebni športni copati; 
kroksi, sandali, japonke in podobna obuvala niso varna!) 
- v primeru sončnega vremena imejte s seboj pokrivala, kremo za sončenje in brisačko! 
 
 

Prosimo, da udeležbo vašega otroka nujno potrdite z izpolnjeno prijavnico in jo pošljete na naslov 
Zavod Nazaj na konja, Starošince 37b, 2326 Cirkovce, najkasneje do 30.6.2015! 
 
V kolikor se otrok zaradi bolezni in ali drugih okoliščin ne bo udeležil prijavljene aktivnosti, prosimo, 
da to namanj dan prej NUJNO sporočite koordinatorki aktivnosti na  metka@nakonju.si ali 040 858 
185. 

mailto:metka@nakonju.si


 

 

 
    

 
PRIJAVNICA NA POLETNE AKTIVNOSTI DRUŽINSKEGA CENTRA KIDRIČEVO 

 
 
Spodaj podpisan/a ________________________________________________(mati/oče/skrbnik-ca)  

otroka _________________________________________    roj. _____________________________, 

ki je v šolskem letu 2015/2016 obiskoval ___. razred osnovne šole _____________________ ,  

 

PRIJAVLJAM svojega otroka v spodaj označene počitniške aktivnosti. 

 

Izjavljam, da se bo moj otrok udeležil naslednjih poletnih počitniških aktivnosti/ delavnic v skladu z 

objavljenim urnikom in ob naslednjih terminih (označite zaželjene termine in aktivnosti!): 

 
 1. POČITNIŠKI TABOR V SVETU KONJ, 11. – 15.julij 2016 

 
2. POLETNE POČITNIŠKE AKTIVNOSTI 

 torek, 19. julij 
 torek, 26. julij 
 torek, 2. avgust 
 torek, 9. avgust 

 
 3. DELAVNICE ZA OSEBNOSTNO RAST OTROK IN MLADOSTNIKOV, 15. – 19. avgust 

 
Nam želite sporočiti še kakšne pomembne informacije o otroku (alergije, diete, druge posebnosti)? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Datum:       Podpis:     

 

PRIJAVNICO POŠLJITE PO POŠTI NA NASLOV: 
Zavod NAZAJ NA KONJA, Starošince 37, 2326 Cirkovce. 

 
Najkasneje do 5.7. vam bomo potrdili prejem prijavnice in vam posredovali vse potrebne 

dodatne informacije! 


