
Prijavnica na poletno šolo klasičnih jezikov  
Celje, 25.–30. avgust 2022 

 
Ime in priimek:  ................................................. 
 
Rojstni datum:   ................................................. 
 
Šola/letnik:  ................................................. 
 
Naslov:   ................................................. 
 
Telefon:   ................................................. 
 
E-pošta:   ................................................. 
 
Na poletni šoli se želim učiti (obkroži): 
a) latinščine      b) stare grščine         c) nove grščine 
 
Pogoji plačila: 1. obrok do 15. 7. 2022; 2. obrok: do 6. 8. 2022. Plačilo se izvede na račun 
Društva za antične in humanistične študije Slovenije, Aškerčeva 2. Številka računa je SI56 
0201 0009 2240 176 (pri NLB), kot namen plačila se izbere kratica OTHR in doda »Celje«. 
Vplačana obroka pokrivata bivanje s polnim penzionom in vse ostale stroške poletne šole. 



Za prevoz poskrbijo udeleženci sami. Vračilo: celotni vplačani znesek za odpovedi do 25. 7. 
2022. 
 
Podpisano prijavnico vrnite na naslov: Andreja Inkret, Oddelek za klasično filologijo, 
Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana; ali po e-pošti: andreja.inkret@gmail.com ali 
jerneja.kavcic@guest.arnes.si. Na navedenih naslovih smo vam na voljo tudi za dodatna 
pojasnila. 
Program se utegne spremeniti zaradi vremenskih ali epidemioloških razmer ali zaradi 
drugih nepredvidljivih okoliščin. 

 

Datum in podpis: .................................................. 

 

 

 

Izbirni postopek 

V primeru, da se bo na poletno šolo prijavilo več kandidatov, kot je na voljo razpisanih 

mest (25), bomo pri izbiri upoštevali naslednja kriterija: 

  

1. Prednost imajo dijaki višjih letnikov (od 2. do 4. letnika). 

2. Zastopanost čim večjega števila šol. 
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 Dovoljujem, da mi Društvo za antične in humanistične študije Slovenije na moj elektronski naslov 

pošilja obvestila o svojih dejavnostih (predavanjih, poletnih šolah,  konferencah in drugih dogodkih). 

   

Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov: 

Društvo za antične in humanistične študije Slovenije, Filozofska fakulteta, Aškerčeva cesta 2, 1000 

Ljubljana osebne podatke potrebuje zaradi izvedbe poletne šole klasičnih jezikov, komuniciranja v zvezi 

z njo in plačila (pravna podlaga je 6/1(b) člen GDPR). Podatke bomo hranili 3 leta od zaključka 

dogodka. Če nam svojih osebnih podatkov ne boste želeli posredovati, se na poletno šolo ne boste mogli 

prijaviti. Če ste se strinjali, da vam pošiljamo obvestila, ste nam dali svojo osebno privolitev (6/1(a) člen 

GDPR). V tem primeru bomo vaše osebne podatke hranili do preklica privolitve. Privolitev lahko kadar 

koli prekličete s sporočilom na elektronski naslov sonja.weiss@siol.com ali jerneja.kavcic@guest.arnes.si.  

Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do preklica. Obveščamo 

vas, da lahko kadar koli uveljavljate pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, popravek, izbris (v 

primeru osebne privolitve), pravico do omejitve obdelave (v primerih, določenih z GDPR) in pravico do 

prenosljivosti podatkov. Za vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov se lahko obrnete na 

pooblaščeno osebo za varstvo podatkov Univerze v Ljubljani na elektronski naslov dpo@uni-lj.si Če 

boste menili, da vaših pravic ne uresničujemo ustrezno, pa se lahko pritožite Informacijskemu 

pooblaščencu RS (ip-rs.si). 


