
 

GIBOVE POLETNE POČITNICE 
OSNOVNE INFORMACIJE 

 
LOKACIJA:  
 
Počitniško varstvo poteka v Športnem društvu GIB na Drenikovi ulici 32 – Šiška. Glavni vhod v stavbo je iz strani 
lokala, nato greste mimo recepcije desno po stopnicah do velike dvorane, kjer vas bodo pričakali vaditelji.  
 
VARSTVO in PREHRANA:  
 
Jutranje varstvo poteka od 7:30 ure naprej, otroci se zbirajo do 9:00 ure. Ob 9:15 načrtujemo začetek dopoldanskih 
delavnic, zato vas naprošamo, da otroke pripeljete pravočasno.  
 
Po dopoldanski delavnici (ob 12:00 uri) sledi kosilo, nato pa prosta igra oz. počitek po kosilu. Med 13.15 in 15.00 uro 
poteka popoldanska delavnica.).  
 
Popoldansko varstvo poteka med 15:00 in 16:30 uro (v tem času pridete po otroka).  
 
Prehrana: kosilo (glavna jed s solato), sadje in voda na voljo cel dan - malice ni (lahko prinesejo s seboj).  
 
OPREMA:  
Otroci naj imajo s seboj naslednjo opremo: 
 

VSAK DAN ŽUR NA BAZENU*/VODNE IGRE** 
 Bidon /flaška 

 Športna oprema  

 Rezervna oblačila  

 Športna dvoranska 
obutev/šolski copati  

 Športna obutev za aktivnosti 
na prostem  

 Kapa  

 Natikači ali japonke  
 

 Bidon/flaška  

 Kopalke 2x  

 Brisača  

 Natikači ali japonke  

 Zaščitna krema  

 Nahrbtnik  

 Rokavčke (za neplavalce, slabe plavalce) 
 
*En dan pred načrtovanim obiskom kopališča, vam sporočimo, zato da 
otroci prinesejo ustrezno opremo v varstvo.  
 
**En dan pred načrtovano delavnico vodnih iger vas obvestimo, da 
otroci prinesejo ustrezno opremo (dovoljene tudi vodne igrače – šprice, 
baloni, …) 

 
Mobiteli in druge elektronske naprave niso dovoljeni, saj želimo, da se otroci povežejo z vrstniki in igrajo različne 
družabne ali športne igre.  
 

 Žur na bazenu je predviden v sredo. V primeru slabega vremena, lahko urnik prilagodimo.  
 
NOVO: vsak teden bomo šli peš v Kino Bežigrad, kjer si bomo ogledali risani film. Otroci imajo lahko s seboj drobiž 
(2,40 €) za kokice – prosimo za točen znesek (za pijačo ne potrebujejo denarja saj bodo imeli s seboj svojo flaško z 
vodo). 
 

POMEMBNO: v kolikor želite, da vaš otrok pride sam na počitniško varstvo v ŠD GIB in gre sam tudi domov, 
potrebujemo za to vaše pisno dovoljenje.  
 
Plačilo je potrebno do petka pred izbranim terminom oz. najkasneje v ponedeljek v izbranem terminu. 


