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UVODNI NAGOVOR  
 
Predstavo o osebni kakovosti življenja si človek oblikuje vse 
življenje. V vsaki fazi življenja je drugačna. S starostjo si jo človek le 
še izostri, da jo jasneje vidi. Svet vrednot si ljudje delimo. V svoje 
življenje vpletamo tiste, ki smo jih sprejeli za svoje in te nas 
usmerjajo. Dograjujemo pa jih v medsebojnih odnosih.  
 
U3ŽO ustvarjate naši študenti. Spremlja vas nenehen razvoj in rast. 
Z našo pomočjo si vede ali nevede oblikujete novo kakovost 
življenja. Pozitivno energijo širite vsepovsod in je nalezljiva. 
Vseživljenjska vedoželjnost, učljivost, ustvarjalnost, delavnost, 
inovativnost in odgovornost za lastni razvoj in zdravje, nas 
povezujejo v veliko družino. Predvsem pa me radosti medsebojna 
pripadnost, čut za sočloveka in skupnost. Smo prijatelji, ki 
pomagamo drug drugemu in tudi drugim.  
 
Samuel Ullman pravi, da mladost ni življenjsko obdobje, ampak 
naravnanost. Mladost pomeni, da pogum prevladuje nad 
plašnostjo, nagnjenost k pustolovščinam nad željo po udobju. Leta 
lahko zgubajo kožo, opuščanje navdušenosti pa guba dušo. Skrb, 
strah in nezaupanje vase ranijo srce in zdrobijo duha v prah. Lahko 
smo stari šestdeset ali šestnajst let, srce je tisto, ki izvablja 
čudežno, otroško pričakovanje tega, kar pride, in veselja v 
življenjski igri. Dokler srce sprejema sporočila o lepem, dobrem, o 
upanju, vedrosti, pogumu in moči, smo mladi.  
 
Upam, da se tudi v vas ponovno prebudi mladostna naravnanost in 
radovednost. Prelistajte katalog letošnje ponudbe študijskih 
programov. Pripravili smo ga na osnovi preteklih dobrih izkušenj in 
želja študentov. Še vedno smo odprti za nove pobude. 
 
Dobrodošli!            Sonja Lakovšek, direktorica  
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VPIS NA U3ŽO MOCIS, Slovenj Gradec 
Letna članarina znaša 20,00 €. 
 

NOVI ČLANI 
Za pridobitev članstva v U3ŽO potrebujete izpolnjeno prijavnico, ki 

je na koncu te brošure in jo oddate organizatorki izobraževanj 

U3ŽO Anji Friškovec. Prijava je možna tudi preko spletnega 

obrazca (www.mocis.si – Univerza za tretje življenjsko obdobje). 

Vsi člani U3ŽO dobite člansko izkaznico, ki jo prejmete na MOCIS-u. 

Članstvo v U3ŽO je od študijskega leta 2016/2017 dalje trajno, kar 

pomeni, da se v primeru, da si članstva ne želite več, izpišete. 

Izpisnico podpišete pri Anji Friškovec na sedežu MOCIS-a. 

REDNI ČLANI 
Po pošti boste prejeli položnico za letno članarino in nalepko, ki jo 

prilepite v svojo člansko izkaznico. S potrjeno člansko izkaznico 

lahko koristite vse ugodnosti članstva.  

Vsi člani pridobijo: 

 brezplačna torkova predavanja strokovnjakov  

 brezplačna aktivna druženja 

 brezplačna srečanja z znanimi osebnostmi  

 ugodnejše cene študijskih programov 

 ugodne cene organiziranih ekskurzij, izletov, ogledov 
razstav, sejmov in festivalov … 

 obveščanje o dogodkih U3ŽO preko e-pošte in SMS-sporočil 
 

V SKRBI ZA SKUPNO DOBRO  

Člani pridobivamo nove člane 

Če član U3ŽO pripelje novega člana dobi bon v vrednosti 10 €, ki 

ga lahko koristi pri plačilu programov. 
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Širimo svoja obzorja 

 Če se vpišete v 2 študijska programa, vam tretjega 

(najcenejšega) omogočimo po polovični ceni, 

 če obiskujete 3 študijske programe, imate četrti (najcenejši) 

program brezplačno.  

Opravljanje dela animatorjev 

Če v skupini prevzamete delo animatorja, dobite bon v 

vrednosti 10 €, ki ga lahko koristite pri plačilu programov. 

Olajšave financiranja programov 

 Možno plačila na obroke, 

 če vam finančna situacija prestavlja oviro, da bi se vključili v 

U3ŽO, se obrnite na direktorico MOCIS-a, ki vam bo 

poskušala pomagati. 

VPIS V ŠTUDIJSKE PROGRAME 2017/18 

V programe vpisujemo v septembru in oktobru oziroma skozi 

celotno študijsko leto do zapolnitve skupin.  

 

Prijavite se lahko:  

 osebno v prostorih MOCIS-a na Upravni enoti Slovenj Gradec, 

Meškova ulica 21, v pisarni U3ŽO (2. nadstropje; soba 303),   

 na otvoritvi, kjer lahko podrobneje spoznate vsebino 

programov  in mentorje, 

 preko spletnega obrazca (www.mocis.si – Univerza za tretje 

življenjsko obdobje). 
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PODROČJA ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV 
Naravoslovje 

 Astronomija 
Ustvarjanje 

 Raziskovanje lastnega likovnega izraza 

 Ljubiteljsko ustvarjanje    
Geografija in zgodovina   

 Odkrijmo lepote naše domovine 

 Umetnostna zgodovina 
Računalništvo 

 Začetni tečaj 

 Uporaba pametnih telefonov 

 Multimedija 
Jezikovno izobraževanje 

 ANGLEŠČINA – začetna in nadaljevalna 

 NEMŠČINA – začetna in nadaljevalna 

 FRANCOŠČINA – nadaljevalna  
Skrb za zdravje 

 Joga – Ohranimo zdravje, gibčnost telesa in uma 

 Zumba®Gold – Zabavna plesna vadba 
Miselne igre 

 Bridž 
Zelišča&Vrtnarjenje 

 R`cnije za preventivo 

 Vrtičkanje 
Fotografija 

 Čarobnost fotografije 
Glasba 

 Učenje kitare ali sintesajzerja 
Esperanto - Jezik, last vseh narodov 
Filmsko doživetje 

 Kino ob kavi 
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TORKOVA PREDAVANJA 
Vsebinsko zanimiva t. i. torkova predavanja pripravljamo celo 
študijsko leto, praviloma ob torkih in vsaj enkrat mesečno. Dotikajo 
se različnih tematik, vse pa imajo za člane uporabno vrednost: skrb 
za lastno fizično in psihično zdravje, potopisna predavanja, 
uporabna znanja za vsakdanje življenje ipd. 

Člane o predavanjih obveščamo sproti preko SMS-sporočil ali 
obširneje po elektronski pošti. 

PROGRAM TORKOVIH PREDAVANJ DO KONCA 
DECEMBRA 2017 

1. Otvoritev študijskega leta U3ŽO 2017/2018 
Posebna gostja: Milena Zupančič, slovenska  
gledališka in filmska igralka 

Kdaj: 3. 10. 2017 ob 17. uri 
Kje: MKC Slovenj Gradec 

2. Kako ohraniti možgane tudi na stara leta? 
Predava: Sanja Lončar, vodja projekta in urednica revije Skupaj 
za zdravje človeka in narave 
Kdaj: 24. 10. 2017 ob 17. uri 
Kje: MKC Slovenj Gradec 

3. Obnovimo znanje za varnost v prometu, 1. del 
Predava: Miroslav Črešnik, pomočnik komandirja PP Radlje ob 
Dravi  

Kdaj: 14. 11. 2017 ob 10. uri 
Kje: O LOKACIJI BODO ČLANI PRAVOČASNO OBVEŠČENI 

4. Sem veliko več, kot le telo!  
Predava: dr. Lucija Čevnik, predavateljica in svetovalka s 
področja samopodobe in čutne vzgoje 

Kdaj: 21. 11. 2017 ob 10. uri 
Kje: O LOKACIJI BODO ČLANI PRAVOČASNO OBVEŠČENI 
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5. Potopisno potepanje: Katar in Indonezija 
Predava: Erna Podjavoršek, prof. geograf. in sociologije 

Kdaj: 19. 12. 2017 ob 17. uri 
Kje: O LOKACIJI BODO ČLANI PRAVOČASNO OBVEŠČENI 

Zaključna ekskurzija 2017 – Dunaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTIVNO DRUŽENJE 
 
Je novost študijskega leta 2017/18. Člani se bodo lahko aktivno 

družili s prostovoljko gospo Marjeto Škorja, ki bo poskrbela za 

dober sprehod ali lažji pohod v Slovenj Gradcu in okolici vsaj 1 x na 

mesec. Tovrstno pohodništvo je tudi na drugih univerzah 

priljubljena oblika skupnega preživljanja prostega časa, saj 

prestavlja vir zdravja in sprostitve. Načeli tovrstnega druženja 

bosta zdrav duh v zdravem telesu in smeh je pol zdravja, zato 

vabljeni vsi ljubitelji dobre volje in lahkih nog.  



 

Naj teče učenje skozi življenje tudi v tretjem življenjskem obdobju! 
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SREČANJA Z ZNANIMI OSEBNOSTMI 

Že v lanskem letu smo na U3ŽO povabili nekatere znane osebe iz 

vrst umetnikov, znanstvenikov, novinarjev ... Nekateri izhajajo iz 

našega Koroškega konca, drugi ne. Srečanja so namenjena tematiki 

področja, s katero se gostje ukvarjajo, člani U3ŽO pa jih imajo 

priložnost spoznati tudi po zasebni – človeški plati.  

Tudi v letu 2017/18 pripravljamo nekaj tovrstnih srečanj, ki pa naj 

glede povabljenih gostov ostanejo še skrivnost oz. presenečenje.  

UNIVERZA KOT SKUPNOST 

Za povezovanje, spoznavanje in druženje članov poskrbimo z 

raznimi skupnimi projekti, s sodelovanjem članov na razstavah, 

konferencah, kjer se imajo priložnost tudi sami predstaviti, 

predvsem pa predstaviti sadove svojega dela preko univerze, kjer 

se družijo.  

Za prijetna druženja poskrbimo s priložnostnimi izleti, kot je 

predpraznični izlet v lepo okrašene kraje, in zaključni izlet, ki je 

vedno zanimiv in poln dogodivščin.  

OPIS ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV 

Študijski programi se izvajajo skozi celotno študijsko leto. Z delom 

začnejo v oktobru, potekajo praviloma enkrat tedensko. V program 

se član vpiše pred pričetkom izvajanja ali po prvem srečanju. Član 

se lahko vpiše v več programov. 

Posamezni program se izvaja, če je prijavljenih ustrezno število 

članov (vsaj 12).  



 

10 

Cena študijskih programov je odvisna od števila ur trajanja 

programa in od števila udeleženih. Program z manj udeleženci se 

lahko izvaja le, če se z udeleženci dogovorimo za manjše število ur 

ali višjo ceno programa. Pri programih, kjer nastajajo posebni, 

dodatni stroški (najem prostora, vstopnine, prevozi …), ti stroški 

povečajo ceno programa oziroma jih udeleženci poravnajo sami. 

ASTRONOMIJA 
Št. ur: 30 
Cena: 55 €      Mentor: Martin Brglez 

 
Delo v programu poteka teoretično (v učilnici) in praktično 

(opazovanje na terenu). Udeleženci najprej spoznavajo in 

prepoznavajo ozvezdja nočnega neba, se seznanjajo s planeti 

našega sončnega sistema in poskušajo razumeti vesoljske razdalje 

ter vso »omejenost« človeka pri raziskovanju vesoljske 

brezmejnosti. 

 
Pri praktičnem delu najprej na terenu prepoznavajo ozvezdja (po 

letnih časih), se orientirajo in naučijo uporabljati najrazličnejše 

pripomočke (od daljnogleda do večjega teleskopa, tudi vrtljive 

zvezdne karte) ter poskušajo videno fotografirati.  
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RAZISKOVANJE LASTNEGA LIKOVNEGA IZRAZA 
Št. ur: 40 
Cena: 65 €     Mentorica: Nada Medved 

 
Delo v tem študijskem programu se nadaljuje. Novi člani pa bodo 

odkrivali vidne in nevidne prvine likovne prakse, doživeli, kakšna je 

vloga čutov pri likovni dejavnosti, spoznali, kaj pomeni likovno delo 

za ustvarjalca in kaj za gledalca.  

 
 V programu boste spoznali: 

 črte kot osnovo likovnega izražanja; 

 barve, barvne odnose in mešanje barv; 

 kompozicijska načela pri likovnem izražanju; 

 perspektivo kot osnova tridimenzionalnega izražanja na 

ploskvi; 

 malo grafiko – izdelava matrice in odtiskovanje; 

 risanje in slikanje različnih motivov (tihožitje, krajina, 

človeška figura ter nefiguralna kompozicija); 

 vrednotenje lastnih in umetniških del.  
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ODKRIJMO LEPOTE NAŠE DOMOVINE 
Št. ur: 30 
Cena: 55 €      Mentorica: Mira Časar 
 

 
Slovenija je majhna, vendar čudovita dežela. V tem študijskem letu 
lahko udeleženci programa pričakujejo pestrost programa z 
zanimivimi lokacijami, ki jih bodo obiskali ob dobrem vodenju 
mentorice. 
Program bomo popestrili z Zimskimi uricami o zgodovini Koroške, 
v sodelovanju s Koroškim pokrajinskim muzejem. 

RAČUNALNIŠTVO 
Št. ur: 20 
Cena: 35 €     Mentorica: Anja Friškovec 

 

1. ZAČETNI PROGRAM (20 ur – 10 srečanj po 2 šolski uri) 

Namenjen udeležencem z malo oziroma brez izkušenj z delom 
na računalniku. 

12 
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V programu boste: 

 spoznali računalnik in osnovne pojme, 

 pridobili veščine uporabe miške in tipkovnice, 

 spoznali internet, brskali po uporabnih spletnih 
straneh, 

 kreirali elektronsko pošto in spoznali osnove 
uporabe e-pošte. 
 

2. MULTIMEDIJSKE VSEBINE (20 ur – 10 srečanj po 2 šolski uri) 

Namenjen je udeležencem, ki že samostojno brskajo po spletu 

in prebirajo pošto.  

V programu boste: 

 nalagali slike in videovsebine iz zunanje naprave (dig. 
fotoaparat, pametni telefon) na računalnik; 

 shranjevali in organizirali slike (videa) na računalnik; 

 spoznali osnovno obdelavo slik – obrezovanje, popravki 
rdečih oči, preprosto retuširanje, nastavitev svetlosti ; 

 obdelovali videoposnetke;  

 izdelovali predstavitve albuma.  
 

3. UPORABA PAMETNIH TELEFONOV (20 ur – 10 srečanj po 2 šolski 

uri) 

Namenjen je udeležencem, ki že uporabljajo pametni telefon, 

vendar bi ga radi podrobneje spoznali. Pogoj je lasten pametni 

telefon. 

V programu boste: 

 spoznavali funkcionalnost pametnih telefonov, 

 upravljali z elementi na telefonu , 

 prilagajali hitre dostope in zaslon,  

 spoznali osnovne urejanja imenika, sporočanja, 
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 spoznali povezovanje z brezžičnim omrežjem ali mobilni prenos 
podatkov, 

 nameščali in brisali brezplačne aplikacije, 

 spoznali zaščito telefona, 

 urejali slike, izdelali kolaž na pametnem telefonu. 

TUJI JEZIKI 
Št. ur: 40 
Cena: 65 € 

Programi tujih jezikov so namenjeni vsem tistim, ki bi radi pridobili 
nova znanja tujega jezika ali pa le osvežili že naučeno. Izbirati je 
mogoče med naslednjo ponudbo:  

ANGLEŠČINA     Mentorica: Alenka Kristan 

 
FRANCOŠČINA    Mentorica: Boža Pirnat 

 

NEMŠČINA      Mentorica: Nataša Knez  

  

13 
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JOGA  
Št. ur: 30 
Cena: 55 €     Mentorica: Barbara Lenart 

 
Namen programa je spoznavanje osnovnih jogijskih položajev ter 

njihovih pozitivnih stranskih učinkov. V uri in pol vadbe bomo 

razgibali telo, sprostili nakopičen stres ter napolnili telo z novo, 

svežo energijo. 

CILJI: 

 Spoznavanje jogijskih asan 

 Spoznavanje jogijskega dihanja (pranayama) 

 Spoznavanje tehnik sproščanja 

 Učenje uporabnih tehnik sprostitve v vsakdanjem življenju 

 Spoznavanje pomena rednega razgibavanja in sproščanja za 

popolno zdravje 

 Spoznavanje dolgotrajnejših pozitivnih stranskih učinkov 

joge 

 Spoznavanje različnih vrst joga vadb 

 Terapevtski pristop k vadbi joge 

 Vadba z jogijskimi pripomočki  

2 
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ZUMBA®GOLD Zabavna plesna vadba 
Št. ur: 30 
Cena: 55 €     Mentorica: Sonia Krauser 

 
Zumba®Gold je zabavna plesna vadba ob eksotični latinsko-

ameriški glasbi, prilagojena za populacijo zrelejših let. Vadba je 

enostavna, v počasnem ritmu se vključujejo v delo vse mišice. 

Udeleženci bodo pridobili boljšo koordinacijo, ravnotežje in 

okretnost. 

 
V plesu boste zajeli: 

 Postopno učenje novih plesnih korakov 

 Razgibavanje celotnega telesa 

 Vaje za prostorsko koordinacijo 

 Vaje za ohranjanje ravnotežja  

 Vaje za krepitev mišične moči in vzdržljivosti 

 Vaje za gibljivost 

 Vaje za pravilno držo  

 Raztezne vaje 
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BRIDŽ 
Št. ur: 30 
Cena: 55 €       Mentor: Bojan Jus 

 
Bridž je družabna igra, ki se igra v parih z navadnimi kartami. Ima 

nekaj pravil, ki si jih igralci hitro zapomnijo. Način igre je takšen, da 

je izključeno hazardiranje, neumno tveganje ali celo igra za denar. 

Obračunavanje rezultatov pa je popolnoma objektivno, kar 

omogoča izvedbo absolutno regularnih tekmovanj – celo 

olimpijade, svetovnih, evropskih in državnih prvenstev in 

brezštevilnih turnirjev po vsem svetu. Kdo ve – morda je ravno to 

izziv mentorja in udeležencev? 
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R'CNIJE ZA PREVENTIVO 
Št. ur: 30 
Cena: 55 €      Mentor: Alenka Bruder 

 

 
To je prava izbira za vse tiste, ki želijo pridobiti, obnoviti ali 

poglobiti vedenja o zeliščih. V domači lekarni bodo lahko dodali 

kreme, tinkture, čaje in napitke iz zelišč naše okolice.  

LJUBITELJSKO USTVARJANJE 
Št. ur: 30 
Cena: 55 €     Mentorica: Anita Navotnik 

 

 

Ste ustvarjalna duša, ki čaka, na priložnost ustvarjanja? Potem je to 

program za vas. Zapolnile ga bodo različne ideje in priložnosti za 

oblikovanje in ustvarjanje. Z mentorico boste spoznavali različne 

tehnike, izdelovali priložnostne izdelke in se prijetno družili.  
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ČAROBNOST FOTOGRAFIJE 
Št. ur: 30 
Cena: 55 €      Mentor: Matjaž Merčnik 

Radi fotografirate in bi radi svoje znanje nadgradili? V programu 

boste spoznali vse čarobnosti in trike ter seveda znanja, ki jih 

uporabljajo odlični fotografi. Z vami bo mentor, ki se lahko pohvali 

z izjemnimi fotografijami, ki vam bodo v vzor in izziv. 

 

 
 
Tematike, ki jih boste zajeli v programu: 

 spoznavanje fotografske opreme in utrjevanje osnovnih 

fotografskih pravil;  

 kako do pravilne osvetlitve na fotografiji;  

 delo z umetno svetlobo v fotostudiu (naredi si sam) – 

fotografiranje izdelkov ostalih programov, lahko tudi 

portretiranje vseh udeležencev ostalih programov U3ŽO; 

 organizacija fotografij v računalniku, izbor ter priprava na tisk; 

 izdelava fotoknjige;  

 kot zaključek programa se naredi razstava na izbrano tematiko.  
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UČENJE KITARE ali SINESAJZERJA 
Št. ur: 40 
Cena: 65 €     Mentorica: Nevenka Lesjak 

 
Če v vas že od mladosti naprej tli želja po učenju inštrumenta, kot 

sta kitara ali sintesajzer, je študijski program pravšnji za vas. 

Ob pomoči mentorice boste: 

 spoznali dolžine in višine posameznih not ter nato 

teoretično znanje prenesli v prakso;  

 spoznavali posamezni inštrument;  

 igrali različne skladbe – od lažjih do težjih.  
 

 

 

  



 

Naj teče učenje skozi življenje tudi v tretjem življenjskem obdobju! 
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ESPERANTO – JEZIK, LAST VSEH NARODOV 
Št. ur: 30 
Cena: 55 €      Mentor: Vinko Ošlak 

 
Esperanto je jezik, ki omogoča sporazumevanje med ljudmi iz 

različnih delov sveta. Izkazal se je kot jezik, s katerim je mogoče 

izraziti vsako človeško misel. 

Esperanto ni vezan na nobeno državo ali narod. Je last vseh, ki ga 

govorijo, in je most med različnimi kulturami. Esperanto ima 

enostavno, pravilno in zelo preprosto strukturo in slovar z 

besedami v mednarodni rabi. Zaradi tega se ga lahko naučiš veliko 

hitreje kot druge jezike. 
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UMETNOSTNA ZGODOVINA 
Št. ur: 30 
Cena: 55 €      Mentor: Marko Košan 

 

 
 

Nov program bo potekal v Koroški galeriji likovnih umetnosti. 

Zajemal bo naslednje teme: gledanje in branje umetnin, pojem 

kulturne dediščine, pregled umetnostnih zvrsti in stilnih obdobij, 

značilnosti moderne in sodobne umetnosti, sprehodi med 

koroškimi umetnostnimi spomeniki, ogledi likovnih razstav. 

Srečanja so namenjena ljubiteljem umetnosti brez posebnega 

predznanja. 

 

  



 

Naj teče učenje skozi življenje tudi v tretjem življenjskem obdobju! 
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VRTIČKANJE 
Št. ur: 30 
Cena: 55 €     Mentorica: Natalija Jehart 

 
Program je pisan na kožo vsem, ki uživajo v vrtnarjenju in vzgoji 

lastne zelenjave in cvetja. Pridobili boste veliko praktičnih znanj, ki 

jih boste lahko uporabili na lastnem vrtičku. Odlična mentorica s 25-

letnimi izkušnjami priznanega vrtnarstva Jehart bo na lokaciji 

njihove vrtnarije z vami delila nasvete in izkušnje za vzgojo rastlin. 

 
 

Vsebine programa: 

 Priprava sadik zelenjave, dišavnic 

 Nega in oskrba cvetja  

 Visoke grede 

 Kolobarjenje 

 Izdelava adventnih venčkov 

 Izziv vzgoje buče velikanke 
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KINO OB KAVI  
Št. ur: 9 projekcij 
Cena: 20 €     Mentorica: Marjana Štalekar 

 
Program je namenjen skupnemu ogledu kakovostnih filmov in 
prijetnemu druženju ob kavi in čaju po projekciji v avli Kulturnega 
doma Slovenj Gradec.  

 
Udeleženci si podelijo svoje občutke in doživljanje filma. K 

sodelovanju bodo povabili tudi strokovnjake, ki jim bodo teme iz 

filmov predstavili še s svojih zornih kotov. 

  



 

*V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov UL RS/113/05 in pravilnikom Univerze za 
tretje življenjsko obdobje o varovanju podatkov se zavezujemo, da bomo osebne podatke 
uporabljali zgolj za svoje potrebe, statistična in raziskovalna poročila. 

 

PRISTOPNA IZJAVA  
ZA NOVE ČLANE 

Id. št.: ___ 
OSEBNI PODATKI 

Ime in priimek:  

Datum in kraj 
rojstva: 

 

Naslov: 
 (ulica, poštna št. in kraj) 

Telefon:  

E-naslov:  

Izobrazba: 
(obkroži) 

OŠ     IV.      V.     VI.      VII.    VIII. 

Status: 
(obkroži) 

Upokojenec/ka           Zaposlen/a           Brezposeln/a    

Kako pogosto 
spremljate 

elektronsko pošto? 

a) Ne spremljam 

b) Zelo redko 

c) Vsaj 1 x mesečno 

d) Redno (vsaj 3 x na teden) 

Članstvo v U3ŽO je trajno in traja do preklica. Izpišete se lahko pri organizatorki 

izobraževanj. 

S svojim podpisom:  

 potrjujem vpis v Univerzo za tretje življenjsko obdobje MOCIS  

 zavezujem se, da bom poravnal svoj delež stroškov za njeno delovanje, 

 da bom spoštoval/a pravila o delovanju Univerze za tretje življenjsko 

obdobje MOCIS, Slovenj Gradec.  

Slovenj Gradec, dne _______________     Podpis:  



 

 

  

  



 

*V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov UL RS/113/05 in pravilnikom Univerze za 
tretje življenjsko obdobje o varovanju podatkov se zavezujemo, da bomo osebne podatke 
uporabljali zgolj za svoje potrebe, statistična in raziskovalna poročila. 

 

VPIS v PROGRAME  
v študijskem letu 2017/2018 

PODATKI ČLANA: 

Ime in priimek:  

So se vaši kontaktni podatki spremenili? NE  

DA: E-naslov: Telefon: 

Spremljate e-pošto vsaj 1 x tedensko? DA       NE 

Vpisujem se v naslednje študijske programe 

Označite v kvadratke pred programi. 
 

Nemščina  
 začetna 

 nadaljevalna 

  Odkrijmo lepote naše 
domovine (izleti) 

Francoščina  
 začetna 

 nadaljevalna 

  Umetnostna zgodovina 

  Zumba ® Gold 

Angleščina 
 začetna 

 nadaljevalna 

  Joga 

  Čarobnost fotografije 

Inštrument  
 kitara 

 sintesajzer 

  Ljubiteljsko ustvarjanje 

  Kino ob kavi 

Računalništvo 

 Začetni program 

 Multimedija 

 Pametni telefon 

  Raziskovanje lastnega 
likovnega izraza 

  Vrtičkanje 

 Bridž 

 Esperanto   R'cnije za preventivo 

 Astronomija   

  

Slovenj Gradec, dne _____________  Podpis:  



 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE MOCIS, Slovenj Gradec 
 

MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec 
Meškova ulica 21 

2380 Slovenj Gradec 
 

Telefon U3ŽO: 070 974 760 
u3zo@mocis.si 
www.mocis.si 

 
Pri pripravi brošure U3ŽO so sodelovali: 

Sonja Lakovšek 
Anja Friškovec 

mentorji študijskih programov 
Člani U3ŽO 

 
Lektoriranje: 
Urška Novak 

 
 
 
 

Slovenj Gradec, september 2017 


