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Datum objave: 13. 8. 2019 

 
PRIJAVNICA ZA 

4. DRAMSKE DELAVNICE ZDUS 
27. september - 30. september 2019 

 
 

Komisija za kulturo ZDUS v sodelovanju s hotelom Delfin in ob finančni 
podpori JSKD četrtič organizira 3-dnevne dramske delavnice za člane društev 
upokojencev, ki se ljubiteljsko ukvarjajo z dramsko dejavnostjo in so aktivni v 
dramskih skupinah v DU. Po statističnih podatkih za leto 2018 vas je takšnih skupin v 
DU kar 52 s 376 člani, ki ste v preteklem letu organizirali kar 289 dogodkov. 
 
 

Dramske delavnice bodo potekale 

od petka, 27. 9. do ponedeljka, 30. 9. 2019  
v Delfin hotelu ZDUS v Izoli (Tomažičeva 10, 6310 Izola),  

pod mentorstvom RAJKA STUPARJA, univ. dipl. igralca. 

 
 
Namen delavnic: strokovno izpopolnjevanje o ljubiteljski gledališki ustvarjalnosti, 
svetovanje, kako razviti uprizoritvene ideje in izvedba praktičnih vaj.  
 
Zainteresirane udeležence prosimo, da izpolnjeno prijavnico pošljejo na ZDUS, 
Kebetova 9, 1000 Ljubljana – s pripisom za Komisijo za kulturo ali posredujejo po e-

pošti na dijana.lukic@zdus-zveza.si do vključno 13. septembra 2019. Obvezna 

priloga prijavnici je opis vaših izkušenj na področju dramsko-gledališke 
dejavnosti, pri čemer izkušnje niso pogoj za udeležbo.  
 
POMEMBNO: Prijave zbiramo do zapolnitev razpisanih mest:  
do 22 udeležencev. 
(Opomba: v hotelu Delfin bodo na voljo dvosobne postelje, z možnostjo doplačila za 
enoposteljno sobo – doplačilo v lastni režiji). 
 
Natančnejši PROGRAM DELA in URNIK boste prijavljeni udeleženci prejeli na domač 
naslov ali po e-pošti, ki jo boste navedli v prijavnici (spodaj), po 13. 9. S strani ZDUS 
bo na delavnicah prisotna predsednica Komisije za kulturo ZDUS Marija Orešnik. 
 
Hotel Delfin omogoča: neomejeno kopanje v pokritih bazenih z ogrevano morsko 
vodo, jutranjo telovadba v bazenu, prost vstop v Kneippov vrt, brezplačno internetno 
povezavo. 
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Kotizacija: 
ZA ČLANE DU: člani društev upokojencev, s poravnano članarino za leto 2018, 

plačajo kotizacijo v višini 75,00 €, ki zajema bivanje s prehrano ter 3-dnevno 

turistično takso, na recepciji hotela. V kotizacijo niso vključeni potni stroški do Izole. 
 
Udeleženci, člani DU s poravnano članarino, ki ne boste bivali v hotelu Delfin, 

prispevate za stroške organizacije in mentorstva kotizacijo v vrednosti 35,00 € (z 
DDV). V slednjo niso zajeti stroški kosil in večerij. ZDUS vam bo za storitev izstavil 

račun. Prijavite se s prijavnico in navedite, da ne boste bivali v hotelu Delfin.  
 
ZA NEČLANE DU in SPREMLJEVALCE: V kolikor člani DU ne bodo zapolnili 
predvidenih prostih mest, se udeležba omogoči tistim, ki niso člani DU in 
spremljevalcem po rednem ceniku nočitev Delfin hotela.  
 
V primeru vprašanj se prosim obrnite na: 
Dijana Lukić, izvršna vodja projektov in prireditev ZDUS 
(01 62 05 482 ali 051 656 532) 
dijana.lukic@zdus-zveza.si 
 

 
Foto Nevenka Vidmar (DU Ajdovščina): Udeleženci delavnic 2018 

 

Dogodek je zaprtega tipa in bo fotografiran za namen poročanja sofinancerjem in promocijo 

aktivnosti ZDUS. 

Izvedbo dramskih delavnic omogoča sofinancer: 

 

http://www.hotel-delfin.si/pdf/Hotel_cenik_slo.pdf
mailto:dijana.lukic@zdus-zveza.si
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P R I J A V N I C A  
ZA UDELEŽBO NA 4. DRAMSKIH DELAVNICAH V IZOLI 

od petka, 27. 9. do ponedeljka, 30. 9. 2019  

 
 
 
Ime in priimek: _______________________________________________________ 
 

 

Domač naslov: _______________________________________________________ 
 

 

Tel. št.: ___________________________ e-pošta: __________________________ 
 

 

Navedite član katerega DU ste (v kolikor niste član DU, navedite):  
 
______________________________________________ 
 
 
Datum prijave: ________________________ 
 
 
Podpis kandidatke/kandidata 
 
 
________________________  
 
 
S podpisom potrjujem, da sem seznanjen/seznanjena s pogoji za udeležbo na 
dramskih delavnicah 2019. 
 
Cilj obdelave osebnih podatkov je zagotavljanje članskih pravic in obveznosti, obveščanje 
individualnih članov ter vodenje evidenc za potrebe delovanja Zveze DUS. S podpisom 
sprejemam pravice in obveznosti, ki izhajajo iz Statuta Zveze DUS. Osebni podatki se, z mojo 
osebno privolitvijo, zbirajo in hranijo v centralni evidenci Zveze DUS. Seznanjen sem, da imam 
možnost vpogleda ali popravka ali izbrisa lastnih podatkov, pri čemer moram to pisno 
nasloviti na Zvezo DUS, Kebetova 9, 1000 Ljubljana ali po e-pošti na tajnistvo@zdus-zveza.si. 
Rok hrambe podatkov do 10 let. 
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