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Prijavnica – Počitnice na Drugi

 

Podatki o otroku (učencu) 

• Priimek, ime:        

• Datum rojstva:        

• Stalni naslov (ulica, hišna št., pošta, številka pošte): 

            

 

• Razred, ki ga bo otrok zaključil v šolskem letu 2021/22 :  ________________________ 

• Ali se je otrok že kdaj udeležil Počitnic na Drugi (Mala šola)? Obkrožite. Da.      /      Ne.  

•Ali je otrok alergičen na kaj oz. ima kakšne (prehranske) posebnosti? Navedite.______  

_______________________________________________________________________ 

                                                             

 

Podatki o starših oziroma skrbnikih 

(Izpolni samo eden od staršev ali skrbnikov) 

• Priimek, ime: _______________________________________________________________ 

• Datum rojstva: ______________________________________________________________ 

• Stalni naslov (ulica, hišna št., pošta, številka pošte): 

____________________________________________________________________________

             

 

• Obkrožite: A oče   B mati   C skrbnik/skrbnica 

• Davčna številka: __________________________                                   

• Številka mobilnega telefona:  ________________                                  

 

Teme Počitnic na Drugi  

• Izberite in obkrožite eno od delavnic, v kateri želi otrok sodelovati: 

 

BIOLOGIJA: Mladi bioraziskovalci Druge 

FILOZOFIJA ZA OTROKE: Velike misli malih ljudi 

FIZIKA: Spoznajmo toploto  

FRANCOŠČINA in ŠPANŠČINA: Popotovanje od Rima do Pariza in Madrida pa še kam 

GLEDALIŠKE DELAVNICE, MUZIKAL: Figarova svatba 

INFORMATIKA: VIRTUALNA RESNIČNOST − Spoznaj, ustvari in doživi VR 



KEMIJA: Čarobni svet kemije 

LIKOVNA DELAVNICA: Likovna delavnica 

TEHNIKA AMFITEATRA: Tehnika od gledališča do koncertov 

 

Za dodatno aktivnost (v ponedeljek, torek in četrtek med 13.30 in 15.00) je otrok 

izbral: 

 

a) ŠPORT 

 

b) DRUŽABNE IGRE 

 

Splošni pogoji so dostopni na http://www.druga.si/pocitnice-na-drugi  

 

Sprejemanje splošnih  pogojev 

Označite s križcem: 

Izjavljam, da sem seznanjen/a in da se strinjam s splošnimi pogoji udeležbe v programu  

Počitnice na Drugi. 

 

Varovanje osebnih podatkov 

Izjavljamo, da bomo vse vaše osebne podatke, posredovane preko našega spletnega obrazca, 

hranili in varovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. št. 94/2007 ZVOP -1- 
UPB1 in 177/20). Izjavljamo, da bodo vsi osebni podatki obdelani in hranjeni toliko časa, kot bo 

treba za  dosego  namena,  za  katerega  so  bili  pridobljeni.  Po  tem  roku  bodo  osebni podatki  

izbrisani oz.  uničeni  v  skladu  z  Zakonom  o  varstvu  osebnih  podatkov  (Ur. l. št.  94/2007 

ZVOP-1-UPB1 in 177/20). 

 

Ime in priimek starša/skrbnika: ___________________________________                                                                  

 

Podpis: _______________________________ 
 

Kraj in datum: __________________________                                                       

http://www.druga.si/pocitnice-na-drugi

