
 

  

Torek, 13. 3. 2018, 16.30 – 18.00 
Ustvarjalna delavnica izdelovanja 
velikonočne košarice iz pene 
 

 
 
 
Torek, 10. 4. 2018, 16.30 – 18.00 
Izdelava družabne igre Pobeg iz džungle 
 

 
 
 
 
 

Torek, 8. 5. 2018, 16.30 – 18.00 
Izdelava obeska za ključe „Ribica«  
 

 

Torek, 5. 6. 2018, 16.30 – 18.00 
Izdelava družabne igre Prepleteni prstki 
  

 
O izvajalki delavnic Petri Pučko 
Večletna ustvarjalka, ki svoj prosti čas 
nameni predvsem ustvarjanju. Vodi 
različne ustvarjalne delavnice tako za 
otroke kot odrasle, piše članke za revijo 
Unikat. 

IZJAVA o vključitvi 

otroka v aktivnosti Večgeneracijskega centra 
SKUPAJ 

 
IME IN PRIIMEK (otroka): 
_________________________________ 
NASLOV: 
 _____________________________ 
 
POŠTNA ŠTEVILKA in POŠTA: ________________   
           
OBČINA: 
 _____________________________ 
DATUM ROJSTVA:
 _____________________________  
 
ŠOLA: ___________________________ 
 
RAZRED: _____________________________ 
  
IME IN PRIIMEK (starša): 
____________________________________  
 
TELEFON in E-MAIL (starša): 
____________________________________  
 
 
OTROK SE VKLJUČUJE V NASLEDNJE DELAVNICE 

Termini delavnic (obkrožite prisotnost):  
a) 13. 3. 2018 
b) 10. 4. 2018 
c) 8. 5. 2018 
d) 5. 6. 2018 

 



 

  

POGOJI VKLJUČITVE: V program 
Večgeneracijskega centra SKUPAJ se lahko vključi 
kdorkoli, ki želi svoj prosti čas kakovostno 
preživljati. 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. Večgeneracijskemu 

centru SKUPAJ dovoljujem uporabo svojih 
podatkov pri vodenju in obdelavi podatkov v 
skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, 

- da me Večgeneracijski center SKUPAJ zaradi 
sodelovanja lahko obvešča (po elektronski 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, facebook itd.), 

- 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: ___________________________ 
 

 
Prosimo odrežite in oddajte prijavnico v tajništvu 
šole najkasneje do petka, 9. 3. 2018. 

 

Aktivnosti so brezplačne. Delavnice so 

primerne za osnovnošolske otroke (od 6 

do 11 let). Potekale bodo v prostorih OŠ 

Šmarjeta. 

 

 
Za vse informacije smo vam na voljo na 

tel. številkah 05 907 5710 ali 031 329 

567 ali na e-naslovu 

gabi.ogulin.pocrvina@ric-nm.si. 

 

 

 

 

 

         
 
 
 

BREZPLAČNE DELAVNICE  
ZA OTROKE (6-11 let) 

V ČASU GOVORILNIH UR IN 
RODITELJSKIH SESTANKOV 

 

OŠ Šmarjeta 
 

Marec - junij 2018 
 

mailto:gabi.ogulin.pocrvina@ric-nm.si


 

      

 


