
Članarina za aktivne člane Osrednje knjižnice Celje znaša 10,00 EUR, 
za ostale 15,00 EUR.
Skupine pričnejo z delom, ko se vpiše vsaj osem (8) članov. Za obisk 
večine izobraževalnih programov je potrebno plačilo prispevka za men-
torske ure. Višina prispevka je odvisna od velikosti skupine, zato je ob 
vpisu znana le okvirna cena, končen znesek pa šele po zaključenem vpisu 
oziroma oblikovanju posameznih skupin. Cenik je objavljen na oglasni 
deski na sedežu U3O.

OBRAZLOŽITEV
Osrednja knjižnica Celje kot upravljavec zbira osebne podatke na podlagi 
vašega izrecnega soglasja. Vse podatke v sklopu vpisnice za študijsko leto 
2022/2023 vpisujete prostovoljno.
Namen zbiranja in obdelovanja vaših podatkov (ime in priimek, datum 
rojstva, naslov, podatki o izobrazbi, podatki za obveščanje) je omogočan-
je vpisa na Univerzo za tretje življenjsko obdobje in pridobitev pravice 
do vpisa v programe ter hkrati sprejem dolžnosti, ki izhajajo iz ključnih 
dokumentov, ki določajo delovanje Slovenske univerze za tretje življenjsko 
obdobje.

SOGLASJE ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV
Dovoljujem, da Osrednja knjižnica Celje zbira, hrani in obdeluje osebne 
podatke, na podlagi mojega izrecnega in nedvoumnega soglasja, podanega 
za spodaj opredeljene namene.
S svojim podpisom izrecno soglašam z naslednjimi nameni obdelave:
•   da se avdio in vizualni posnetki, na katerih se pojavljam pri dejavnostih 
U3O, uporabijo za javne predstavitve U3O; 
•   da lahko Osrednja knjižnica Celje zbira in hrani moje osebne podatke z 
vpisnice za naslednje namene delovanja U3O: 
•   za vodenje Evidence članov U3O; 
•   za obveščanje o dejavnostih U3O; 
•   za delovanje študijskih skupin (članstvo v skupini, plačilo mentorskih 
ur, obveščanje o delovanju skupin). 
•   da lahko Osrednja knjižnica Celje zbira in obdeluje moje osebne podat-
ke o izobrazbi in poklicu za namen statističnih obdelav (brez povezave z 
imenom, priimkom in naslovom). 

Osebni podatki se hranijo do poteka veljavnosti članstva v U3O. Svoje 
soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete in s tem 
preprečite nadaljnjo obdelavo vaših osebnih podatkov. To storite na enak 
način, kot ste soglasje podali (pisno). Preklic soglasja ne vpliva na zakoni-
tost obdelave na podlagi soglasja pred preklicem. S preklicem soglasja se 
vaše članstvo prekine. Le-to se avtomatsko prekine tudi v primeru, da ga 
po preteku enega (1) leta ne obnovite. S potekom oziroma prekinitvijo 
članstva bomo vaše podatke ustrezno uničili oziroma izbrisali iz Evidenc.

S podpisom hkrati potrjujem:
•   da sem seznanjen-a, da je prijava v posamezne programe obvezujoča 
(udeležba, plačilo);
•   da se dejavnosti udeležujem po lastni želji, volji in na lastno odgovor-
nost;
•   da bom v roku poravnal-a svoje finančne obveznosti.

I Z O B R A Ž E VA L N I 
P R O G R A M I 

Program za študijsko leto 
2022/2023

UNIVERZA ZA III. ŽIVLJENJSKO OBDOBJE

za  stare jše  č lane knj ižnice



SPORED GLASBENEGA 
ABONMAJA HKC

Tartini (premiera) 
četrtek, 22. 9. 2022, Narodni dom Celje, 19.30

Aco Bišćević & Alberto Pagani
četrtek, 27. 10. 2022, Narodni dom Celje, 19.30

Tanja Sonc & Aljaž Cvirn
četrtek, 17. 11. 2022, Narodni dom Celje, 19.30

Zagrebški trobilni kvintet
četrtek, 8. 12. 2022, Narodni dom Celje, 19.30 

Camerata Sinfonica Austria
sobota, 21. 1. 2023, Narodni dom Celje, 19.30

Katja Konvalinka & Darja Mlakar Maležič
četrtek, 16. 2. 2023, Narodni dom Celje, 19.30

Ljubljanski solisti & Petra Kovačič
četrtek, 16. 3. 2023, Narodni dom Celje, 19.30

Slovenski godalni sekstet & Petar Brčarević
četrtek, 27. 4. 2023, Narodni dom Celje, 19.30

Trio Tempestoso
četrtek, 25. 5. 2023, Narodni dom Celje, 19.30

Članska št. U3O:

V P I S N I C A
PODATKI, KI SO POTREBNI ZA VPIS:

 *Prosimo, da pred izpolnjevanjem vpisnice preberete hrbtno stran 
vpisnice z obrazložitvijo.

Ime in priimek:                                                                  
Datum rojstva:
Naslov:
Podatki za obveščanje:      
tel. št.:     

e-naslov: 

V ŠTUDIJSKEM LETU 2022/2023 ŽELIM OBISKOVATI 
IZOBRAŽEVALNE PROGRAME *:

(PROSIMO, DA NAVEDETE PROGRAME, V KATERE SE 
VPISUJETE)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

*Izvedba bo v študijskem letu 2022/2023 realizirana skladno z možnostmi 
in predpisanimi ukrepi za preprečitev širjenja okužbe z virusom sars-cov2 
(covid-19). Prijava na izobraževalni program je ZAVEZUJOČA.

V Celju,                Podpis:
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