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VABILO NA POČITNIŠKE AKTIVNOSTI  
 

Kaj početi v vroči poletni Ljubljani, medtem ko so vsi na morju!? 

Na Društvu za preventivno delo pripravljamo počitniški program POLETNE »MLADINSKE DELAVNICE« namenjene vsem 

najstnikom starim od 13 do 15 let. Pripravljamo številne zanimive aktivnosti: delavnice o različnih najstniških temah, kjer bo 

prostor za debato in izmenjavo mnenj, pa druge zanimive aktivnosti in doživetja kot so: ogled filma, igranje namiznih družabnih 

iger, obisk Botaničnega vrta, muzeja. Vsekakor bomo poskrbeli za to, da bo čas, ki ga boste preživeli z nami zabaven in tudi koristen 

ter poučen. Ponuja se torej odlična priložnost za spoznavanje novih sovrstnikov ter pridobivanje novih znanj in izkušenj!  

 

Program bomo izvajali v dveh terminih: 

1. termin: 2.7. – 6.7. 2018 (pon – pet; 10h – 14h) 

2. termin: 20.8. – 24.8. 2018 (pon – pet; 10h – 14h) 

 

Lokacija: Grablovičeva 28, Ljubljana - Vodmat  (prostori Službe za lokalno samoupravo, MOL). 

 

Program je BREZPLAČEN! 

Obvezne so predhodne prijave! Rok za prijavo je 26.6.2018 za 1. termin ter 13.8.2018 za 2. termin.  

Prijava je mogoča le za celoten termin (teden). 

Število mest je omejeno, zato pohitite s prijavo! 

Prijavnico lahko pošljete po navadni pošti, e-pošti ali skenirano po faksu.  

Prijavnico in tedenski program aktivnosti najdete tudi na naši spletni strani www.drustvo-dpd. 

 

Se vidimo na Poletnih »Mladinskih delavnicah«!  

 
Program finančno podpirajo: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS, Ministrstvo za zdravje RS ter Mestna občina 

Ljubljana.   

                                                          
Posebna zahvala: Prirodoslovni muzej Slovenije in Botanični vrt Univerze v Ljubljani. 

 

 
PRIJAVNICA 

 
Ime in priimek otroka: _______________________________________________________________________________________________ 

Ulica in hišna številka:___________________________________________________ Poštna št.  in kraj:______________________________ 

Letnica rojstva:___________      Osnovna šola:____________________________________________________________________________  

Prijava za termin: 1. termin: 2.7. – 6.7.    2. termin: 20.8. – 24.8. (ustrezno obkrožite) 

 
Ime in priimek starša oz. skrbnika:______________________________________________________________________________________ 

Telefonska številka (na katero boste dosegljivi v času delavnic):________________________________________________________________  

E-pošta (za podrobnejše informacije o izvedbi programa):___________________________________________________________________ 

 
Soglasje staršev oz. skrbnikov 

 
S podpisom soglašam, da se moj otrok udeleži zgoraj omenjenih aktivnosti in da se v spremstvu izvajalcev lahko aktivno vključuje v vse 
organizirane aktivnosti, ki se bodo odvijale v okviru projekta. Zavezujem se, da bom Društvo za preventivno delo pravočasno obvestil/a, v 
kolikor se moj otrok določene aktivnosti ne bo udeležil. 
 
Podpisani DOVOLJUJEM/ NE DOVOLJUJEM (ustrezno obkrožite), da mojega otroka med izvedbo počitniškega programa fotografirate ali 
avdio-vizualno snemate za potrebe Društva za preventivno delo (promocija, objave na spletu, promocijski material).  
 
 
Datum: _______________     Podpis starša oz. skrbnika: ________________________________________ 
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