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UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE VRHNIKA 

pri Cankarjevi knjižnici Vrhnika, 

Tržaška cesta 32, 1360 Vrhnika 

 

Vrhnika, 13.7.2020 

                                                       
PROŠNJA ZA DONACIJO 

Spoštovani, 

na vas se obračamo s prošnjo, da nam z donacijo pomagate pri financiranju našega novega projekta Univerze 

za tretje življenjsko obdobje Vrhnika (v nadaljevanju U3ŽO Vrhnika), ki bo svoja vrata vsem zainteresiranim 

odprla letošnjo jesen. Upravni odbor se je na svoji drugi seji odločil, da bo zaradi lažjega delovanja U3ŽO 

Vrhnika v začetku delovala kot enota Cankarjeve knjižnice Vrhnika (CKV). 

V prvem študijskem letu bodo potekali naslednji izobraževalni programi: 
- zeliščarstvo - mentorica Terezija Nikolčič; 
- računalništvo in nove tehnologije - mentorja Jelena Cvetković in Nejc Pokec; 
- risanje in slikanje - mentor Janez Kovačič in 
- italijanski jezik - mentorica Denija Marmilič Peršič. 

Glede na zanimanje bomo v naslednjih letih programe še dopolnjevali  in nadgrajevali. 

U3ŽO Vrhnika si bo prizadevala, da bo omogočala vsem, ki si želijo biti na tekočem z razvojem: razviti nova 

zanimanja, utrditi samozavest, z znanjem pomagati sebi in drugim, pridobiti znanje za delo, pridobiti znanje 

za nove vloge v družbi, utrditi zdravje, delati prostovoljno, razširiti svoj socialni krog in/ali predati svoje 

znanje drugim. S pridobivanjem novega znanja bodo starejši delovali v lastno dobro in v dobro lokalne 

skupnosti. 

Donatorska sredstva zbiramo na: Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Univerza za tretje življenjsko obdobje 

Vrhnika, Tržaška 32, 1360 Vrhnika, SI56 0134 0603 0374 871, NLB; namen: U3ŽO Vrhnika. 

Imena/Nazive donatorjev bomo objavili na naši spletni strani: https://www.ckv.si/u3zo/.  

Za podrobnejša pojasnila smo vam na voljo na elektronskem naslovu ckv.u3zo@gmail.com ali na naslovu 

U3ŽO Vrhnika, Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Tržaška 32, 1360 Vrhnika 

Že vnaprej hvala. Želimo vam srečno in uspešno na vseh področjih vašega delovanja. Prijazno vabljeni, da 

tudi sami aktivno sodelujete v projektu kot slušatelji ali predavatelji, če ste strokovnjaki na svojem 

področju in bi svoje znanje želeli predajati tudi drugim. 

Upravni odbor U3ŽO Vrhnika 

Naj zaključimo s sloganom Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje: 

ŠIRIMO OBZORJA, ZDRUŽUJEMO LJUDI. 
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