
 

 

Univerza za tretje življenjsko obdobje 

                    

VPISNI LIST 
 

PRIIMEK  in  IME  ___________________________________________ EMŠO ___________________ 

DATUM IN KRAJ ROJSTVA ____________________________________________________________  

NASLOV ____________________________________________________________________________ 

Telefonska št.  ____________________________   E-mail: ___________________________________ 

PODATKI    O    IZOBRAZBI    IN    POKLICU 

S križcem označite delovni status in izobrazbo: 

DELOVNI STATUS  IZOBRAZBA  

zaposlen  nedokončana OŠ  

brezposeln  OŠ  

upokojen  poklicna  

kmet  srednja  

gospodinja  višja/visoka  

  univerzitetna  

  specializacija, magisterij, doktorat  

 
S svojim podpisom izjavljam, da sem seznanjen-a z načeli in delovanjem Univerze za tretje življenjsko obdobje in s 
svojim podpisom jamčim, da bom s plačano članarino prispeval-a k delnemu pokritju stroškov v zvezi z delovanjem 
Univerze za tretje življenjsko obdobje vse do konca študijskega leta, ne glede na to, ali se bom izobraževanja lahko 
udeleževal-a redno ali ne. 
 
Ljudska univerza Kočevje (v nadaljevanju: LU Kočevje) si na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 
86/04, 113/05, 51/07-ZUstS in 67/07; ZVOP-1) od udeležencev pridobi naslednje 
 

SOGLASJE 
 

Podpisani ___________________________________________________, ki v šol. letu 2016/17 obiskujem UNIVERZO ZA 

TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE se strinjam, da so naslednji osebni podatki javno dostopni: 

 izdelki, ki nastanejo pri izvajanju programa (delavnice, seminarji, predavanja, usposabljanja) na javnih razstavah na LU 

Kočevje in izven, na spletni strani LU Kočevje, v katalogu izobraževalne ponudbe LU Kočevje, lokalnem glasilu, javnih 

časopisih, revijah, raziskovalnih nalogah, zbornikih in drugih publikacijah, pri poročanju financerjem in ustanoviteljici, 

 skupinski posnetki  oziroma fotografije udeležencev na fotografijah in fotografije udeležencev pri različnih oblikah dela, 

 zvočni ali filmski posnetki javnih nastopov udeležencev na prireditvah, 

 nastopanje in sodelovanje udeležencev na prireditvah in tekmovanjih. 

 
Vsak udeleženec s svojim podpisom soglaša, da Ljudska univerza Kočevje njegove osebne podatke hrani in obdeluje za potrebe 
računovodske obdelave, za potrebe poročanja financerju dejavnosti in za potrebe promocije. Upravljavec zbirke osebnih 
podatkov je Ljudska univerza Kočevje. Avtor dovoljuje posredovanje osebnih podatkov v obliki, iz katere ne bo razvidna 
njegova identiteta. Zagotavljamo, da se bodo zbrani podatki uporabili samo za potrebe izvajanja in predstavitve dela  in 
aktivnosti, ki jih izvaja Ljudska univerza Kočevje. 

 
V ______________________________, dne____________ _____________________ 
  podpis 



 

Študijski krožki UNIVERZE ZA  

TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE KOČEVJE 
 

ŠTUDIJSKI KROŽEK MENTOR 

 

Obkrožite 

vaš izbrani 

krožek 

DRUŽENJE Z ŽUPANOM ob kavici in pogovor o dejavnostih in 
razvojnih potencialih občine 

Udeleženi vsi mentorji in 
člani U3O, 

častni gost župan dr.Vladimir 
Prebilič 

POMEN POZNAVANJA LASTNE ZGODOVINE TER 
PREPOZNAVNOSTI DOMAČEGA KRAJA  
(študijski krožek z izvedbo terenskih ogledov) 

Mihael 
Petrovič, ml. 

Da / Ne 

KOČEVJE NEKOČ IN DANES- pogovori v nemškem jeziku 
(nadaljevalni program) 

Dragica 
Gornik 

Da / Ne 

ZDRAVILNE RASTLINE in novodobni pripravki le-teh  Alojz Vidic Da / Ne 

ŠPANSKI JEZIK (osnove) 
Zunanji 

sodelavec 
Da / Ne 

NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE RAČUNALNIŠKE PISMENOSTI  
(nadaljevalni program) 

Boštjan 
Colnar 

Da / Ne 

TRANSFORMACIJA MIŠLJENJA skozi prakso Stanka Delač Da / Ne 

 

 

Lela B. 
Njatin 

 
 
Anja Janeš 
 
  

 

Andrej 
Pešec 

 
Stanislav 

Knežič 

Da / Ne 

 
 

Da / Ne 

 
 

Da / Ne 

 
 

Da / Ne 

PLESNA TELOVADBA 

 
Plesna šola 

JASMIN 
 

Da / Ne 

1x mesečno POPOTNIŠKA MALHA 
 – kulturne aktivnosti, ogledi prireditev, galerij ali  umetniških predstav 
    ter filmov po Sloveniji 
    (organiziran prevoz vodnikom) 

Zunanji 
sodelavec 

Da / Ne 

   

 
 
 

 
 
 
 

 

Poravnana članarina Vam omogoča vstop na vsa srečanja študijskih 

krožkov v Kočevju, razen , če bo kje drugače določeno. 

KAKO RAZUMETI UMETNOST. Od umetnosti 
k filozofiji, od filozofije k umetnosti.  

MOJA KUHINJA NA KROŽNIKU z recepti  

Ženske so z VENERE, moški so z MARSA  

Zvočna kopel z GONGI 

  
N

 O
 V

 O
 S

 T
 I
 


