
  
 

                         

 

 

 
 

Osnovnošolski otroci 2. 
in 3. triade vabljeni na: 

 

 

November: 8., 13., 15., 19., 21., 27. in   
29. 11. 2018 

December: 4., 6., 11. in 13. 12. 2018 

 

15.00 – 16.00 otroci 2. triade 

16.00 – 17.00 otroci 3. triade 

 

 
na tel. št.: 051 433 566 ali e-mail: 

margareta.lesnik@lu-kocevje.si 

jasna.mocnik@lu-kocevje.si 

 

 

 

 

Ime in priimek otroka: 

______________________________________________ 

Naslov stalnega bivališča: 

______________________________________________ 

Poštna številka in pošta: 

______________________________________________ 

Datum rojstva: 

______________________________________________  

Šola in razred: 

______________________________________________ 

Ime in priimek starša: 

______________________________________________  

Telefonska številka (mobitel): 

______________________________________________  

Elektronski naslov: 

______________________________________________  

 

Prosimo odrežite in oddajte prijavnico na  

Ljudsko univerzo Kočevje  

(Trg Zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje).  

Za dodatne informacije pokličite 051 433 566  

ali pišite na margareta.lesnik@lu-kocevje.si   

mailto:margareta.lesnik@lu-kocevje.si
mailto:jasna.mocnik@lu-kocevje.si
mailto:margareta.lesnik@lu-kocevje.si


  
 

                         

POGOJI VKLJUČITVE: V program Večgeneracijskega 

centra SKUPAJ se lahko vključi kdorkoli, ki želi svoj prosti 

čas preživljati kakovostno. Pogoj vključitve je podpisana 

izjava o vključitvi v Večgeneracijski center SKUPAJ. 

S podpisom izjave o vključitvi 

____________________________________________ 

(IME IN PRIIMEK STARŠA/ZAKONITEGA ZASTOPNIKA) 

 izjavljam: 

- da so dani podatki resnični. VGC SKUPAJ dovoljujem 

uporabo svojih podatkov pri vodenju in obdelavi podatkov v 

skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, 

- da me VGC SKUPAJ zaradi sodelovanja lahko obvešča (po 

e-pošti) o posameznih aktivnostih, katerih se lahko 

brezplačno udeležim, 

- da se mojega otroka lahko na aktivnostih fotografira ali 

snema in objavi v javnih občilih (radio, TV, časopisi, spletne 

strani, FB, ipd.), 

- da sem obveščen, da udeleženci niso dodatno 

poškodbeno, zdravstveno ali kako drugače zavarovani v 

času izvedbe aktivnosti, 

- da sem obveščen, da je vsak sam odgovoren za varnost 

osebnih predmetov. 
 

Datum: __________________________ 

Podpis starša/zakonitega zastopnika: 

____________________________________________ 

 

 

 

 

 

Delavnice so primerne za 

osnovnošolske otroke 

2. in 3. triade. 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 
 

November - december  

2018  

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti in Evropski socialni sklad v okviru Operativnega 
programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 
2014 - 2020, prednostne osi: 9. Socialna vključenost in 
zmanjševanje tveganja revščine, prednostne naložbe: 9.1. Aktivno 
vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in 
dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti in specifičnega 
cilja: 9.1.3. Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno 
izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju. 


