
PRIJAVA NA TEČAJ NEMŠČINE  
POLETNI TEČAJI, JULIJ & AVGUST 2023 

 

* Polja, označena z zvezdico, so obvezna. 

 

Goethe-Institut Ljubljana 
Mirje 12 
1000 Ljubljana 
 
T +386 1 3000 311 
info-ljubljana@goethe.de 
www.goethe.de/ljubljana 

Izpolni Goethe-Institut:  

 

KTN: _______________________________________, Rechnungsnr: _____________________, GER/Kurs: ________ 
 

Navodilo: Če imate predznanje, a še niste obiskovali tečaja nemščine na Goethe-Institutu, je 

treba pred začetkom tečaja opraviti uvrstitveni test. Z njim bomo določili stopnjo vašega 

jezikovnega znanja.  

Uvrstitveni test za intenzivni spletni skupinski tečaj (julij): 26. 6. 2023, od 14.00 do 17.00  

Rok za prijavo na tečaj: 26. junij 2023, pričetek tečajev: 3. julij 2023  

 

Uvrstitveni test za intenzivne poletne tečaje: Osvežitveni tečaji - v učilnici in Fit v 

konverzaciji in slovnici – prek spleta (avgust):  9. avgust 2023, od 14.00 do 17.00  

Rok za prijavo na tečaj: 9. avgust 2023, pričetek tečajev: 16. avgust 2023  

 

1. OSEBNI PODATKI (obvezno izpolnite) 
 

*  gospa  gospod 
 

 

* Priimek (kot v osebnem 
dokumentu) 

* Ime (kot v osebnem dokumentu)  

* Ulica, hišna številka * Poštna številka 

* Kraj * Država 

* Datum rojstva * Kraj in država rojstva 

* Telefonska številka   * Elektronski naslov 

 
 
 

 
Pozor: pri mladoletnih osebah sta potrebna elektronski 
naslov in telefonska številka staršev oziroma skrbnikov. 
 

Podatki o predznanju 
Obiskoval/a sem tečaj nemščine na Goethe-

Institutu: 

 Ne     Da  

             stopnja tečaja:_______________ leto:______________ 

Opravil/a sem že izpit Goethe-Zertifikat:  Ne     Da  

             stopnja izpita:________________ leto:______________ 

Sem čisti začetnik / čista začetnica:  Ne     Da 

Kje ste izvedeli za našo ponudbo tečajev? 
 

__________________________________________________________

mailto:info-ljubljana@goethe.de


 

* Polja, označena z zvezdico, so obvezna. 

 

Goethe-Institut Ljubljana 
Mirje 12 
1000 Ljubljana 
 
T +386 1 3000 311 
F +386 1 3000 319 
info-ljubljana@goethe.de 
www.goethe.de/ljubljana 

2. IZBIRA TEČAJA 
Stopnja tečaja:  

Vsi termini za posamezne stopnje in pristojbine tečajev so objavljeni na spletni 
strani www.goethe.de/ljubljana.  
 
* Prosimo, izberite: 
 spletni skupinski splošni tečaj (julij 2023) 

(poteka izključno prek spleta na platformi Mein.Goethe.de) 

 

 poletni superintenzivni tečaj (avgust 2023) 
(poteka v učilnici) 

 dopoldne (8.30−11.45) 
 popoldne (17.00−20.15) 

 fit v slovnici in konverzaciji (avgust 2023) 
(poteka na spletu prek Zooma) 

 

 

3. PLAČILO (obvezno izpolnite) 

Prosimo, upoštevajte: Vpis na tečaj je zaključen po opravljenem uvrstitvenem testu in 
uvrstitvi v skupino s strani Goethe-Instituta. Po uspešni prijavi boste prejeli elektronsko 
pošto z dodatnimi informacijami o poteku tečaja in računom. 
 
* Prosimo, izberite:  
 

 Potrjujem, da imam status študenta/dijaka.  

Prosimo vas, da ob vpisu predložite študentsko izkaznico.  

Popust ni mogoč v primeru, da račun plača podjetje. 
 

 Plačati želim na  en obrok.             

 dva obroka:  

- skupinski spletni tečaji v juliju:  

prvi obrok do 3. 7. 2023, drugi obrok do 27. 7. 2023; 

- poletni intenzivni tečaji v avgustu:  

prvi obrok do 16. 8. 2023, drugi obrok do 25. 8. 2023. 

                                   

 Tečaj bo plačalo podjetje.  

 

Ime podjetja:  

Kontaktna oseba podjetja:  

Telefon kontaktne osebe:  

Elektronska pošta kontaktne osebe:  

Naslov podjetja:  

Davčna številka podjetja:  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info-ljubljana@goethe.de
http://www.goethe.de/ljubljana


 Stran 3 od 3 | Prijava na tečaj nemščine na Goethe-Institutu Ljubljana  

4. IZJAVA (obvezno izpolnite) 
 

Potrjujem udeležbo na tečaju nemščine, kakor tudi pravilnost svojih podatkov.  
Potrjujem, da sem seznanjen/a in sprejemam splošne pogoje poslovanja 
(www.goethe.de/ljubljana) in varstvo podatkov (www.goethe.de/varstvo-podatkov). 

 

*  ,     _______________ 
 Kraj datum  podpis udeleženke/udeleženca 

(Pozor: pri mladoletnih osebah je potreben podpis staršev oziroma skrbnikov.) 

 

 
5. NOVIČNIK 
 
Soglašam, da lahko Goethe-Institut moje podatke uporablja zunaj okvirov pogodbe, za tržne 

raziskave ter v reklamne in marketinške namene, vezane na izpolnjevanje obveznosti 

Goethe-Instituta.  

Predvsem mi lahko na navedeni naslov po pošti, telefonu ali elektronski pošti posreduje 

ustrezne novice, reklamo ali informacije, npr. o kulturnih dogodkih ali o ponudbi tečajev 

Goethe-Instituta.  

Goethe-Institut mojih podatkov ne bo uporabljal izven v tem soglasju naštetih namenov ali 

jih posredoval tretjim osebam, razen v primeru utemeljenega obstoja suma zlorabe, 

navezujoče se na podatke. 

Seznanjen/a sem s tem, da lahko uporabo svojih podatkov kadarkoli pisno prekličem prek 

elektronske pošte na naslov info-ljubljana@goethe.de.  

 

 

✗ ,     _______________ 
 Kraj datum  podpis udeleženke/udeleženca 

(Pozor: pri mladoletnih osebah je potreben podpis staršev oziroma skrbnikov.) 

http://www.goethe.de/ljubljana
http://www.goethe.de/varstvo-podatkov
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