
  
  

 

________________________________________________________________________________________________ 

Center za družine UPI je sofinanciran s strani Ministrstva RS za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti ter Občin Braslovče, Polzela, Prebold in Žalec.                    

 

 

P R I J A V N  I C A  
 

    Izobraževalna oblika: ORGANIZIRANO BREZPLAČNO VARSTVO OTROK 

    Projekt: CENTER ZA DRUŽINE UPI 

 

PODATKI O UČENCU / UČENKI  

Ime in priimek učenca/učenke:  

Datum rojstva:                                                        Kraj rojstva:    

Osnovna šola:                                                         Razred: 

Prihod in odhod učenca/učenke na aktivnosti (vpišite uro):         

Prosim, da nas opozorite, če je vaš otrok vegetarijanec oz. nas seznanite s kakršno koli posebno 

okoliščino: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

PODATKI O STARŠU OZ. SKRBNIKU  

Ime in priimek starša/skrbnika:  

Telefon (GSM):                                                           

E-pošta: 

 

IZJAVA starša oz. skrbnika 

_____________________________________ (ime in priimek starša oz. skrbnika) s podpisom 

soglašam, da se moj otrok vključi v ORGANIZIRANO BREZPLAČNO VARSTVO OTROK v okviru 

Centra za družine UPI. Obenem prevzemam vso odgovornost za prihod in odhod otroka na 

varstvo. 

  

  
                                                                                                         
                                                                                                            Datum: ____________________              

 

          UPI - LJUDSKA UNIVERZA ŽALEC:                                     Podpis starša oz. skrbnika:  

           direktorica Franja Centrih, prof.                      __________________________ 

 

  



  
  

 

________________________________________________________________________________________________ 

Center za družine UPI je sofinanciran s strani Ministrstva RS za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti ter Občin Braslovče, Polzela, Prebold in Žalec.                    

 

UPI- ljudska univerza Žalec 

Ulica Ivanke Uranjek 6 

3310 Žalec 

 

 

Soglasje o javni objavi fotografij 

 

1.  Podpisani/podpisana_______________________________________________________ 

soglašam, da UPI – ljudska univerza Žalec javno in brezplačno objavi fotografije mojega otroka oz. 

otroka, ki ga zastopam, _______________________________________________, 

rojenega dne __________________________z naslednjim, konkretno opredeljenim namenom: 

oglaševanje in javne predstavitve programa Organizirano občasno varstvo otrok, ki poteka v 

okviru projekta Center za družine UPI.  

 

2.   Podpisani/ podpisana sem seznanjen/ seznanjena: 

- da se bodo tako objavljene fotografije uporabljale le za zgoraj navedeni namen objave, 

- da bodo fotografije na ogled vsem obiskovalcem UPI – ljudske univerze Žalec, 

- da UPI – ljudska univerza Žalec fotografije lahko posreduje medijem za namen predstavitve 

programa širši javnosti, 

- da UPI – ljudska univerza fotografije lahko objavi v internih publikacijah, 

- s pravico do preklica soglasja v primeru, da fotografije niso objavljene v skladu z namenom, 

opisanem zgoraj. 

 

Podpisani/ podpisana za objavo fotografij ne zahtevam denarnega plačila ali drugih protidajatev. 

 

 

Franja Centrih, direktorica:                             Podpis staršev oz. zakonitega zastopnika: 

_________________________                      __________________________________ 

 

Žig: 

 

V _____________, dne ________________. 

 


