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VPISNI LIST 20__ / 20__ 
Delavnice (ustrezno označi) 

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZA KULTURNE DEJAVNOSTI 
Območna izpostava Kranj 
in koordinacija za Gorenjsko 
 
Glavni trg 7, 4000 Kranj 
T:  +386 4  201 37 35 
E:  oi.kranj@jskd.si 
www.jskd.si 

  
Lutke  Krpanke in ustvarjalno šivanje  Risanje 

 Otroška lutkovna delavnica   Otroška šola ustvarjalnega šivanja – začetna   Risanje za otroke 

 Mladinska lutkovna delavnica   Mala šola krpanke – začetna   Študijsko risanje 

   Mala šola krpanke – študijska   Risanje za odrasle 

Gledališče    Mala šola krpanke – nadaljevalna 1    

 Otroška začetna gledališka delavnica    Mala šola krpanke – nadaljevalna 2  Moduli 

 Otroška nadaljevalna gledališka delavnica     Slikanje 

 Mladinska gledališka delavnica  Otroška ustvarjalnica   Kolaž 

 Odrasla gledališka skupina   Spretni prstki   Restavriranje 
   Igra pred kamero 

Arhitektura in prostor  Petje in vokalna tehnika  Film 

 Delavnica Igriva arhitekturna   Delavnica solo petja in vokalne tehnike   Lutke in animacija  
    Fotografija 

Grafično oblikovanje      Film   Ustvarjalno pisanje 

 Osnove grafičnega oblikovanja   Otroška filmska delavnica   Plastično maketarstvo 
  Mladinska filmska delavnica   Dirigiranje 

 
Podatki o tečajniku/ci 

Ime: 
 

Priimek: 

Datum rojstva: 
 

Ulica: 

Poštna številka: 
 

Kraj: 

Telefon doma: 
 

GSM: 

Elektronska pošta: 
 

 
 

 

Izjava 
 
Spodaj podpisani(a) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… izjavljam, da sem seznanjen(a)  
s pogoji vpisa in plačevanja šolnine za delavnice/tečaje CENTRA KULTURNIH DEJAVNOSTI v šolskem letu 20__/20__.  
S polno odgovornostjo jih sprejemam. S to izjavo se zavezujem, da jih bom v celoti izpolnjeval(a). 
 
 

V Kranju,   Podpis polnoletne osebe: 
 
 
 
…………………………………….........................….....…………...............................……… Obdrži tečajnik/ca ........................…....… 

 

Pogoji vpisa 
 

1. Šolsko leto v Centru kulturnih dejavnosti Kranj traja od 1. oktobra do 31. maja. 
2. Vpis je možen celo šolsko leto. 
3. V primeru premajhnega števila prijavljenih tečajnikov/ica bo delavnica/tečaj odpovedana. 
4. Prekinitev šolanja je možna le na podlagi pisnega izpisa v tajništvu JSKD OI Kranj. 
5. V primeru neporavnanih šolnin bo strokovna služba JSKD OI Kranj po predhodnem pisnem opominu sprožila  pravni postopek za izterjavo dolga. 
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