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UVOD
Ljudska univerza Tržič skupaj z drugimi ljudskimi 

univerzami v Sloveniji tvori gosto prepleteno mrežo 

izobraževalnih ustanov, ki se izjemno hitro odzivajo na 

spremembe sodobnega časa, z njim povezanega trga 

dela, gospodarskega delovanja in načini sprejemanja 

novega znanja. Ravno ljudske univerze najbolj sledijo 

idejam o decentralizaciji izobraževanja, ki so v zadnjih 

letih predmet različnih političnih razprav ne le v 

Sloveniji temveč tudi širše v Evropi. V Sloveniji sicer še 

vedno ni razrešeno vprašanje, ali naj ima država močno 

lokalno samoupravo, ki bi predstavljala primerno 

ravnovesje centraliziranemu stanju, ali le šibko lokalno 

samoupravo, ki bi omogočala centralistično upravljanje 

države. Kot kaže, so zadnjih letih prav gospodarske sile 

vzpodbudile države Evropske unije k decentralizaciji 

javno-upravnih zadev, saj tržni kriteriji in drugi dejavniki 

na trgu zahtevajo konkurenčnost, večjo produktivnost 

in prilagodljivost. To vpliva na izobraževalne procese, 

ki morajo zadovoljiti potrebam po bolj izobraženi 

delovni sili, saj bo le ta omogočila ustrezno ekonomsko 

stabilnost. Pričakovanja o reorganizaciji večjih sistemov 

se nanašajo tudi na večjo odzivnost izobraževalnih 

ustanov na potrebe lokalnih skupnosti in spremembe 

gospodarskih razmer. In ravno ljudske univerze smo 

tiste, ki se zaradi vpetosti v lokalno okolje in poznavanja 

njegovih posebnosti najhitreje in najbolje prilagajamo 

tržni situaciji v Sloveniji. Pri odločitvah smo avtonomni, 

hitro odzivni in prilagodljivi željam in potrebam manjših 

družbenih skupin, hkrati pa odgovorni in zavezani 

kakovosti načrtovanja in izvajanja izobraževanja.

Z velikim veseljem in ponosom vam sporočamo, da bomo v občini Tržič 

izvajali nov program z naslovom Aktivno v svet (program socialne 

aktivacije v Tržiču 2017–2019). Bili smo namreč uspešni na razpisu 

»Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje 

z zaposlitvenimi programi«  v okviru 9. prednostne osi Operativnega 

programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.
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POTEK SPLOŠNIH NEFORMALNIH IZOBRAŽEVANJ

POTEK IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZA PRIDOBITEV 
POKLICNE IN SREDNJEŠOLSKE IZOBRAZBE

Tečaji in delavnice neformalnih programov praviloma potekajo 

na sedežu Ljudske univerze Tržič, Šolska ulica 2. Prijave za 

vpis v posamezne tečaje in delavnice zbiramo vse leto, cena pa 

je odvisna od programa, ki ga udeleženec izbere. Program se 

izvede, če je vpisanih predvideno minimalno število udeležencev. 

Ob vpisu v formalne programe je treba predložiti izvirnik spričevala 

predhodno zaključenega izobraževanja, osebne dokumente 

(rojstni list, poročni list) in fotografijo 3 × 4 cm. Prijave za vpis v 

posamezne izobraževalne programe zbiramo vse leto oz. do 

zapolnitve prostih mest.

Vsi izobraževalni programi se izvajajo na sedežu Ljudske univerze 

Tržič na Šolski ulici 2 ali pri delodajalcih. Potekajo v popoldanskih 

in večernih urah, lahko tudi dopoldan. 

Termini v katalogu so določeni okvirno in se lahko po dogovoru s 

prijavljenimi slušatelji prilagodijo.

Ponujamo možnost plačila na več obrokov. 

Šolnina predstavlja ceno izobraževalnega programa za en letnik 

izobraževanja za pridobitev naziva strokovne izobrazbe. V šolnino 

so vključeni stroški predavanj in enkratno opravljanje izpita pri 

posameznem predmetu. Šolnino je mogoče plačati v enkratnem 

znesku (2 % popusta) ali največ v desetih obrokih.
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1.
UNIVERZA 
ZA TRETJE 

ŽIVLJENJSKO 
OBDOBJE 
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Na Ljudski univerzi Tržič deluje Univerza za tretje življenjsko 

obdobje neprekinjeno od sredine leta 1998. Kot članica že 

ves čas sodeluje tudi z mrežo Slovenske univerze za tretje 

življenjsko obdobje. Univerza za tretje življenjsko obdobje na 

Ljudski univerzi Tržič poskuša obogatiti družabno življenje 

občanov in občank mesta Tržič z ožjo in širšo okolico. Z 

neformalnim izobraževanjem prispeva k boljši kakovosti 

življenja v mestu, kjer naj bi občane poleg izobraževanja 

združevalo tudi prijateljstvo, veselje do pridobivanja novega 

znanja in pozitiven odnos do starosti. Vsi, ki si želijo po koncu 

službene dobe energijo izkoristiti za razvijanje znanja, ki je 

zaradi pomanjkanja časa ostalo neizraženo, so dobrodošli. 

Univerza za tretje življenjsko obdobje je namenjena starejšim 

pred upokojitvijo, starejšim v popoklicnem obdobju, dejavnim 

starejšim, ki se želijo usposabljati na področju izobraževanja 

in družbene participacije starejših ter njihovega sodelovanja 

z drugimi rodovi. Združuje študijske skupine, študijske krožke 

in druge organizirane skupine starejših. Skupine temeljijo na 

načelu proste izbire, samoorganiziranosti, izmenjave znanja, 

izkušenj in kulture med člani skupine in pod vodstvom 

mentorjev, ki so kakovostni in izbrani posebno skrbno, saj delujejo 

kot učitelji, ki imajo ogromno strokovnega znanja, pa tudi kot 

animatorji, ki spodbujajo starejše in jih znajo pokazati, da je 

njihovo znanje uporabno in vredno veliko.

Programe v okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje 

sofinancira Občina Tržič. 

Pogoji za vpis: za vse programe, ki jih izvajamo, je treba izpolniti 

prijavnico. Ko se prijavi zadostno število zainteresiranih, vas 

obvestimo o začetku izvajanja tečaja.

Minimalno število udeležencev za izvedbo: 7
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1.1. ZGODOVINA UMETNOSTI

Umetnost spremlja človekovo življenje, ga bogati in izpolnjuje. 

Človeka spremlja že od pradavnine, se spreminja in vedno prinaša 

kaj novega. Namen programa je spoznavanje umetniških stvaritev, 

avtorjev, okoliščin nastanka, umeščanje v stilna obdobja ter 

razvijanje kritičnih estetskih sodil na področju umetnosti. 

Program umetnostne zgodovine je del tržiške Univerze za 

tretje življenjsko obdobje od leta 2007. Program poteka v obliki 

predavanj, ki jih dopolnjujejo obiski galerij, muzejev, razstav in 

ekskurzije.

Mentorica: Polona Bandelj

Začetek:  3. 10. 2017

Termin: torek, od 16.00 do 17.30

Št. ur: 30 ur

Cena: 45 €
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1.2. SLOVENSKA LJUDSKA PLESNA DEDIŠČINA

Poustvarjanje slovenske ljudske plesne dediščine omogoča, da 

ljudje razvijajo lastno zavest o pripadnosti etniji. Oblikovanje 

zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti, krepitev védenja 

o zgodovini Slovencev in njihovi kulturi ter razvijanje in ohranjanje 

lastne kulturne tradicije bi lahko dojemali kot pomembne 

segmente, v katere bi lahko vlagal prav vsak izmed nas.

Udeleženci se bodo učili različnih plesov iz različnih slovenskih 

pokrajin in pri tem skušali občutiti osebno zadovoljstvo, da razvijajo 

pozitiven odnos do slovenske ljudske plesne dediščine. Z učenjem 

plesov bomo spodbujali pozitiven odnos do slovenske kulture 

in tradicije, predvsem pa bo poskrbljeno za dobro in pozitivno 

vzdušje. Učenje plesov je namenjeno sproščanju, zabavi in učenju, 

saj ravno ukvarjanje s plesom nasploh izboljšuje, vzdržuje in veča 

dobro počutje ter zadovoljuje mentalnim, čustvenim, družbenim 

in telesnim potrebam. Mentorica: dr. Metka Knific Zaletelj

Začetek: 2. 10. 2017

Termin: ponedeljek, od 10.00 do 11.30

Trajanje: od oktobra 2017 do maja 2018

Cena: brezplačno
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1.3. RAČUNALNIŠTVO (ZAČETNI, NADALJEVALNI IN 
INDIVIDUALNI TEČAJ)

Informacijska tehnologija je postala del našega vsakdana in  skoraj 

nepogrešljiv pripomoček. Računalniki, pametne naprave in nove 

zanimive aplikacije pa niso zgolj domena mlajših generacij – 

tehnologija pripada vsem.  Številni udeleženci Univerze za tretje 

življenjsko obdobje vešče uporabljajo obstoječe tehnologije in 

se z veseljem učijo uporabe novih. Zato ponujamo več različnih 

možnosti učenja računalništva. 

Začetni tečaj: tečajniki se naučijo uporabljati računalnik, se 

seznanijo z osnovnimi računalniškimi komponentami in delom v 

operacijskem okolju Windows.

Vsebina:

• delo z mapami in datotekami v okolju Windows;

• osnovno urejanje besedil v programu MS Word;

• osnovno urejanje preglednic v programu MS Excel;

• osnovna izdelava predstavitve v programu MS PowerPoint;

• iskanje informacij na internetu in uporaba elektronske pošte;

• varnost na internetu.

Nadaljevalni tečaj: nadaljevalni tečaj računalništva je namenjen 

vsem tistim, ki bi radi nadgradili osnovno znanje. Na tečaju se 

slušatelji naučijo uporabljati različne koristne programe, ki so 

nepogrešljivi pri vsakdanjem delu z računalnikom.

Vsebina:

• napredno urejanje besedil v programu MS Word;

• napredno urejanje preglednic v programu MS Excel;

• izdelava predstavitve s programom Prezi;

• urejanje fotografij v programu Picasa in Adobe Photoshop;

• razni programi za čiščenje in vzdrževanje računalniškega  

 sistema.

IIndividualno učenje: vsi, ki želijo pridobiti hitre in konkretne 

odgovore na svoja računalniška vprašanja, lahko izberejo 

individualne ure.

Mentorja: Igor Šober in mag. Mitja Slapar

Št. ur: 15 ur

Cena: 45 € (skupinsko učenje) 

            15 €/60 min (individualno)
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1.4. TEČAJI TUJIH JEZIKOV

Nikoli ni prepozno za učenje tujih jezikov. Potrebna je le želja, zato 

poskrbite za sive celice in si jo izpolnite. Naši jezikovni tečaji, ki jih 

izvajajo izkušeni mentorji, so prilagojeni starejšim in spodbujajo 

učenje tujih jezikov s poudarkom na njihovih življenjskih izkušnjah 

in potrebah. Ob sproščenem druženju bo strah pred učenjem tujih 

jezikov hitro premagan. 

Tuji jeziki :

• angleščina (začetna, nadaljevalna),

• nemščina (začetna, nadaljevalna),

• francoščina (začetna, nadaljevalna).

Mentorice: Polonca Ložar, Karla Ferlic, Špela Mrak, 

Alja Štendler, mag. Manca Gartnar

Termin: po dogovoru s posamezno skupino

Št. ur: 30

Cena: 60 €

1.5. IZOBRAŽEVALNI IZLETI

Med člani in nečlani Univerze za tretje življenjsko obdobje so 

priljubljeni enodnevni izobraževalni izleti. Vsako leto organiziramo 

vsaj dve ekskurziji (eno v jesenskem času in eno v spomladanskem), 

pri tem pa upoštevamo to, da izbiramo izletniške točke, ki so manj 

poznane, a izjemno privlačne. Pri raziskovanju nas vedno spremlja 

skrbno izbran vodnik ali vodnica, ki nam še bolj približa bogato 

kulturno dediščino in geografske značilnosti. 

Na jesenskem potepanju se bomo podali preko Vremske doline v 

Lokev pri Divači, kjer si bomo ogledali vojaški muzej Tabor. Nato pa 

bomo pot nadaljevali do Škocjanskega zatoka in v slikovito vasico 

Krkavče v osrčju Slovenske Istre. 

Termin: sobota, 14. 10. 2017

Prijave do ponedeljka, 9. 10. 2017, oz. do zapolnitve mest. 
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2.
CENTER

MEDGENERA- 
CIJSKEGA

UČENJA

Medgeneracijsko učenje ima na Ljudski univerzi Tržič dolgo 
tradicijo. Glavni namen Centra medgeneracijskega učenja 
je vključevanje različnih generacij v širšo lokalno skupnost, 
dvigniti kakovost njihovega življenja in graditi medgeneracijsko 
solidarnost. Aktivnosti v okviru Centra medgeneracijskega 
učenja sofinancira Občina Tržič. 

13



Z dotikom do zdravja
Mentorica: Irma Lipovec
Termin: sreda, 8. 11., 15. 11. in 22. 11. 2017, ob 11.00
Cena: 12 €

Pogovorne skupine
Mentor: dr. Franci Dagarin
Začetek: četrtek, 12. 10. 2017, ob 18.00
Cena: 12 € na obisk

Od ideje do izdelka v treh urah 
(šiviljska delavnica za otroke in (stare) starše)
Mentorica: Jelena Dolenc
Termin: četrtek, 2. 11. 2017, ob 10.00
Cena: brezplačno

Po sledeh Plečnikove ljubljanske arhitekture (izlet)
Mentorica: Meta Kutin
Termin: petek, 27. 10. 2017 (dopoldne)
Cena: 20 € oz. 10 € za udeležence, ki obiskujejo vsaj en program na Ljudski univerzi Tržič

Zelišča v domači lekarni
Mentorica: Natalija Brumen
Termin: torek, 10. 4., 17. 4. in 24. 4. 2018, ob 9.00
Cena: 12 €
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Z dotikom do zdravja
Mentorica: Irma Lipovec
Termin: sreda, 8. 11., 15. 11. in 22. 11. 2017, ob 11.00
Cena: 12 €

Pogovorne skupine
Mentor: dr. Franci Dagarin
Začetek: četrtek, 12. 10. 2017, ob 18.00
Cena: 12 € na obisk

Vonj, smrad in vonjave
Predavatelj: ddr. Marko Šetinc
Termin: ponedeljek, 13. 11. 2017, ob 16.00
Cena: 5 € 

Spomladanska ustvarjalna delavnica
Mentorica: Majda Fiksl
Termin: ponedeljek, 26. 3. 2018, ob 16.00
Cena: brezplačno

Izdelava novoletnih voščilnic v Pick Point tehniki
Mentorica: Marjetka Nikolič Seidl
Termin: ponedeljek, 27. 11. 2017, ob 16.00
Cena: brezplačno

Hitro branje: za takrat, ko to potrebujemo
Mentor: ddr. Marko Šetinc
Termin: ponedeljek, 18. 12. 2017, ob 16.00
Cena: 5 €

Samopomoč z energetsko medicino
Mentorica: Marjeta Trebovec
Termin: ponedeljek, 24. 10. 2017, ob 16.00
Cena: brezplačno

15



3.
ŠOLA

SLIKANJA

Slikarska šola je namenjena vsem, ki imajo radi slikarstvo in jih 
veseli likovno ustvarjanje. Tako začetnikom in kot tudi vsem, ki 
se že resno ljubiteljsko ukvarjajo s slikarstvom.
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Vinko Hlebš je prejel prestižno priznanje Andragoškega centra 

Slovenije 2016 »za vestno samostojno učenje in podajanje znanja 

različnim skupinam vseh starosti, s tem pa promocijo ustvarjalnosti 

in njenega vpliva tudi na družabno in zdravo življenje«. Je slikar 

samouk, ki svoje skozi leta pridobljeno in dragoceno znanje z 

veseljem in žarom predaja svojim tečajnikom na Ljudski univerzi 

Tržič že 13 let. Vinko Hlebš je z dobrimi mentorji in pridnim delom 

v ateljeju naredil dve akademiji brez papirja, s svojim prijateljskim 

pristopom na delavnicah pa dokazuje tudi terapevtsko vrednost 

slikanja.

V Šolo slikanja se lahko vključijo tako začetniki, ki svojo slikarsko 

pot začnejo z risbo in svinčnikom, kot tudi tisti, ki so osnovno 

znanje že pridobili in ga želijo nadgraditi. Delo s tečajniki poteka v 

skupini in tako se program lahko nekoliko prilagodi potrebam ali 

znanju posameznega tečajnika v skupini.

Minimalno število udeležencev za izvedbo: 7
Mentor: Vinko Hlebš

Začetek: 4. 10. 2017

Termin: sreda, od 17.00 do 19.15

Št. ur: 30 ur

Cena: 130 €
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Vsi tisti, ki želijo pridobiti hitre in konkretne odgovore na svoja 

slikarska vprašanja, se lahko poslužijo individualnih uric.

INDIVIDUALNO 

POČITNIŠKA ŠOLA SLIKANJA

Vsebina in termin se določita po dogovoru.

Cena: 15 €/60 min

Poletna slikarska šola poteka en teden med poletnimi počitnicami 

vsakdan od ponedeljka do petka. Gre za intenzivno, strokovno 

vodeno slikarsko ustvarjanje, posvečeno učenju risanja in slikanja.

Mentor: Vinko Hlebš

Termin: od 2. 7. do 6. 7. 2018 (ob 8.00 do 11.15)

Št. ur: 15 ur

Cena: 40 €

Delavnice za osebe s posebnimi potrebami

Pod okriljem različnih projektov smo začeli sodelovati z Varstveno-

delovnim centrom Kranj in enoto Tržič. Ker je bilo sodelovanje 

več kot uspešno, naš mentor Vinko Hlebš prostovoljno poučuje 

varovance slikarskih veščin v prostorih varstveno-delovnega 

centra Tržič. Zavedamo se, da so za ljudi s posebnimi potrebami 

pomembni terapevtski učinki, zato jim namenjamo likovno-

vzgojno delo s svojimi cilji, postopki in končnimi učinki.

DELAVNICE ZA OSEBE S 
POSEBNIMI POTREBAMI
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4.
ŠTUDIJSKI

KROŽKI

Gre za neformalno obliko izobraževanja odraslih. Zanj se 
odloči skupina ljudi, ki jo veže zanimanje za enaka ali podobna 
področja. Teme krožkov so raznovrstne, pretok idej in 
domišljije pa brezmejen.
Študijske krožke delno sofinancirata Občina Tržič in Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport. Ko se prijavi zadostno 
število zainteresiranih, vas obvestimo o začetku izvajanja 
študijskega krožka. Za vse programe, ki jih izvajamo, je treba 
izpolniti prijavnico. 
Število udeležencev za izvedbo: 5—12.
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4.1. MODERNI MOZAIK Z 
MOTIVI DEDIŠČINE
Udeleženci študijskega krožka bodo spoznali vse o mozaiku, 

ustvarili idejno zasnovo in izdelali mozaik z motivi dediščine. 

Rezultati skupnega ustvarjanja so:

• sproščanje ustvarjalne sile;

• pridobljeno znanje in tehnike oblikovanja visoko kvalitetnih  

 mozaičnih izdelkov;

• pregled nad raznovrstnimi materiali, ki so primerni za  

 izdelavo mozaika;

• znanje o pravilni uporabi primernih orodij, 

 lepil in fugirnih mas;

• boljša samopodoba udeležencev, ko spoznajo, da so  

 ustvarjalni in da sami zmorejo oblikovati zahtevnejše  

 izdelke.

* V ceno je zajet ves material, ki ga posameznik prejme.

Mentorica: Urška Ambrožič Potočnik 

Št. ur: 25 ur 

Cena: 45 €

4.2. TRŽIŠKA 
KULINARIČNA DEDIŠČINA
Študijski krožek bo potekal že tretje leto. Udeleženci bodo odkrivali, 

kakšno vlogo ima dediščina v našem okolju in kako jo uporabiti v 

sodobnosti. Zbirali bodo domače recepte in razmišljali o njihovi 

nadgradnji. Pogovarjali pa se bodo o uporabi dediščine in njeni 

vlogi v lokalnem razvoju ter spoznavali dobre prakse iz drugih 

slovenskih krajev.

Mentorica: dr. Saša Poljak Istenič 

Št. ur: 25 ur 

Cena: brezplačno
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4.3. BEREMO Z …

Namen študijskega krožka je spodbujat branje leposlovja in s tem 

krepiti kulturno zavest ter odnos do slovenskega leposlovja. Na 

krožku preberemo literarno delo, nato pa se udeleženci pogovorijo 

o vsebini dela in povezanih temah. 

Druženje ob knjigah je vsaka dva tedna. Udeleženci skupaj 

z mentorjem določijo naslov in temo, nato pa raziskujejo, si 

izmenjujejo izkušnje in informacije, pridobivajo novo znanje ter 

različne spretnosti.

Študijski krožek se bo začel v oktobru in potekal do maja 2018. 

Mentorica: Nataša Škofic Kranjc

Začetek: 18. 10. 2017

Termin: vsako drugo sredo, ob 17.30

Št. ur: 30 do 36 ur

Cena: 45 €

4.4. ZDRAV DUH V 
ZDRAVEM TELESU

Že stara latinska modrost poudarja, da je za dobro počutje 

ključna dobra fizična pripravljenost. Naša vadba bo na tem načelu 

zasnovana karseda celostno in usmerjena v doseganje moči telesa 

in duha, notranjega miru in harmonije.

Poleg razteznih vaj, vaj za boljšo držo in zdravo hrbtenico ter 

krepitve mišic celega telesa se bo mogoče prepustiti tudi različnim 

sprostitvenim tehnikam, tehnikam dihanja in energijskim vajam.

Študijski krožek se bo začel v oktobru in potekal do maja 2018. 

Mentorica: Iris Šober

Začetek: sreda, 4. 10. 2017

Termin: sreda, od 9.00 do 10.30

Št. ur: 30 ur

Cena: 45 €
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4.5. KREATIVNO PISANJE

Letošnje leto razpisujemo nov študijski krožek, ki je namenjen 

vsem, ki želijo obuditi ali na novo spoznati svojo kreativnost pri 

pisanju različnih besedil in se podati na pot od kreativnega branja 

preko vaj za pisno ustvarjalnost do nastanka izvirnega literarnega 

besedila. 

Z vajami bodo udeleženci bogatili besedni zaklad, povečali 

jezikovno izvirnost in spodbudili možgane h kreativnemu 

razmišljanju in pisanju. Spoznali bodo nekatera pravila – tudi zato, 

da se jih bodo med ustvarjanjem naučili kršiti ali vsaj obiti.

Predznanje ni nujno, kakršne koli dosedanje objave ali pisanje tudi 

ne; je pa prijetno in koristno, če je učeča se družba pisana v smislu 

različnih ravni znanja – vabljeni torej začetniki, mojstri in tisti vmes!

Mentorica: Nataša Škofic Kranjc

Začetek: 25. 1. 2018

Št. ur: 25

Cena: 45 €
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5.
SPLOŠNO

NEFORMALNI
PROGRAMI
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5.1. PRVI KORAKI V SVET 
ŠIVANJA

Vse ljubitelje šivanja vabimo, da se nam pridružite na tečaju 

šivanja, kjer se boste ob prijetnem druženju v učni skupinici naučili 

vseh potrebnih spretnosti za samostojno ustvarjanje. Na tečaju 

boste spoznali šivalni stroj in njegove osnovne funkcije, se naučili 

napeljati sukanec in narediti prve šive.

Z izdelavo nekaj enostavnih in uporabnih izdelkov se boste naučili 

osnovnih veščin šivanja. Ob vsakem srečanju bomo zašili izdelek, 

ki bi združeval področje dekorativnosti in uporabnosti.

Mentorica: Jelena Dolenc

Uvodno srečanje: 16. 9. 2017, ob 16.00

Št. ur: 20

Cena: 80 €

5.2. POT DO UČINKOVITE 
KOMUNIKACIJE

Komunikacija je veščina, ki se jo da naučiti in izboljšati na različnih 

nivojih. Čisto vsak trenutek hote ali nehote, zavedno ali nezavedno 

s svojim vedenjem nekaj sporočamo. Na naših treningih se 

bomo preko interaktivnih metod naučili, kako izpopolnjevati 

lastno komunikacijo in le to prilagajati konkretnim življenjskim 

okoliščinam. Poiskali bomo učinkovite odzive v različnih življenjskih 

situacijah, kot so »mobing« na delovnem mestu, komunikacija 

v timu, trema pri predstavitvah itd. Glede na želje in potrebe 

udeležencev se bomo posvečali tako področju medosebne 

komunikacije kot tudi veščinam javnega nastopanja.

Mentorica: Iris Šober

Št. ur: 20

Cena: 80 €
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5.3. KAKO UREDITI FINANČNO SITUACIJO V SVOJEM 
ŽEPU, GLAVI, NOGAVICI IN TR-JU?

Izobraževalni program  ni namenjen promociji modernih načinov, 

kako zaslužiti denar, ampak spoznavanju sebe, našega odnosa do 

denarja in odnosa do obilja. Vsak človek je svet zase in razlog, zakaj 

je v obilju ali zakaj ni, tiči v vsakem posamezniku. 

Na petih delavnicah se bodo udeleženci dotaknili treh področij, 

ki vplivajo na finančno stanje. Prvo področje je, kako nam 

denar priteka, drugo, kako nam odteka in tretje naravnanost 

posameznikov v zvezi z denarjem oz. obiljem. 

Na delavnicah bodo udeleženci naredili pregled in analizo svojega 

finančnega stanja in poiskali možnost izboljšanja le tega. 

Mentor: ddr. Marko Šetinc

Začetek: ponedeljek, 20. 11. 2017, ob 16.00

Št. ur: 15

Cena: 60 €
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5.4. KULTURA PRI ZASTAVLJANJU 
INTIMNIH VPRAŠANJ

Med pogostimi vprašanji, ki si jih zastavljamo na dnevni ravni, kot 

denimo: »Kako si?« ali pa »Kakšno bo vreme danes?«, so tudi: »Kaj pa 

še vidva čakata?« (par si še ni zastavil tega vprašanja), »Si noseča?« 

(ta ženska se je le nekoliko poredila, sicer ne more zanositi), »Kako 

kaj punce?« (tega fanta privlačijo moški) in podobno, ob čemer se 

dogaja, da je vprašani v hudi stiski.

Ste tudi vi, na primer, v trgovini ali na prehodu za pešce začutili 

slabost v želodcu, ko vam je mimoidoči (bodisi sosed) zastavil eno 

izmed zgornjih vprašanj, pa se mu niti sanjalo ni, da vas bo morda 

prizadel?

Kako se soočiti z intimnimi vprašanji v okolju in o dvigovanju 

spoštovanja do intimnih vprašanj, se bomo pogovarjali na naših 

srečanjih.

Mentorica: Eva Moškon

Začetek: 17. 10. 2017, ob 10.00

Št. ur: 6

Cena: 15 €
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6.
SREDIŠČE ZA
SAMOSTOJNO

UČENJE
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S središčem za samostojno učenje smo v Tržiču uresničili želje in 

potrebe po prostoru, opremljenem z računalniki in brezplačnim 

dostopom do interneta ter elektronske pošte.

Udeležencem nudimo zanimive načine pridobivanja znanja 

s pomočjo multimedijskega gradiva, dostop pa imajo tudi do 

knjižnega gradiva in do brezplačnega mentorja.

Vsebine, ki se jih lahko učite, in dostopna učna gradiva so:

• tuji jeziki (nemščina, angleščina, italijanščina);

• računalništvo in internet;

• 10-prstno slepo tipkanje;

• zgodovina;

• geografija.

Prednosti samostojnega učenja se kažejo  v  povečani  samostojnosti  

udeleženca, saj si sam izbere vsebino, čas, ritem in gradivo, določi 

si cilje učenja ter prevzame odgovornost za napredek pri učenju.

Obisk središča je možen vsak dan od ponedeljka do petka, od 8. 

do 16. ure.
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7.
JEZIKOVNI

TEČAJI
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7.1. TUJI JEZIKI

Jezikovno izobraževanje je namenjeno vsem, ki bi radi pridobili ali 

nadgradili znanje tujih jezikov. Jezikovne tečaje, ki so pripravljeni 

po meri slušateljev, vodijo predavatelji z dolgoletnimi izkušnjami. 

Na tečaju se spodbuja razvijanje vseh jezikovnih spretnosti 

(govorjenje, poslušanje, branje, pisanje).

Pomembno je tudi to, da potekajo v manjših skupinah, enkrat ali 

dvakrat tedensko, v popoldanskih ali večernih urah.

Izobraževanje se začne, ko se prijavi 7 udeležencev, takrat se 

dogovorimo tudi za dan in uro tečaja.

Vpisujemo v 30-urne jezikovne tečaje za odrasle, in sicer:

• angleščina (začetni, nadaljevalni);

• nemščina (I., II., III., IV. ter V. stopnja);

• francoščina (začetni, nadaljevalni);

• španščina (začetni, nadaljevalni) in

• Italijanščina.

Prijavite se lahko tudi na individualno učenje tujih jezikov, kjer 

se termin in vsebine prilagodijo slušatelju. Individualno učenje je 

zadnje čase vse bolj priljubljena oblika.

Mentorice: Špela Mrak, Alja Štendler, Polonca Ložar, 

                      Eshter Košir, Karla Ferlic, Monika Habe, 

                      mag. Manca Gartnar

Termin: po dogovoru s posamezno skupino 

Št. ur: 30 ur 

Cena: 130 € (skupina)

            25 €/ura (individualno)
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7.2. TEČAJ SLOVENSKEGA JEZIKA

Tečaj je namenjen vsem, ki bi se radi naučili slovenščine ali pa 

izboljšali svoje obstoječe zanje in niso materni govorci slovenskega 

jezika. Zahtevnost bomo prilagodili predznanju skupine, vsebinsko 

pa bomo tečajnikom skušali čim bolj pomagati pri razvoju govornih 

kompetenc, potrebnih za vsakdanje življenje in komunikacijo, pri 

tem pa upoštevali tudi želje in potrebe tečajnikov.

Mentorica: Anja Draksler

Termin: torek, od 17.00 do 20.00 

Št. ur: 60 ur 

Cena: 180 €
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8.
OSNOVNA ŠOLA 

ZA ODRASLE 
IN MLADOSTNIKE
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Uspešno zaključen nižji razred devetletke ali ustrezen razred 

osemletke.

Trajanje: en razred traja en semester (kandidat lahko v enem 

šolskem letu zaključi dva razreda).

Pogoji za napredovanje: vpis v višji razred je mogoč, če ima 

kandidat opravljenih 2/3 predmete v nižjem razredu.

Osnovna šola je brezplačna.

Program sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 

šport ter Občina Tržič.

POGOJI ZA VPIS V 
DEVETLETKO 
(8. IN 9. RAZRED)

PREDMET 8. RAZRED 9. RAZRED

slovenščina * *

matematika * *

tuji jezik — angleščina * *

glasbena vzgoja * /

geografija * *

zgodovina * *

državljanska vzgoja in etika * *

fizika * *

kemija * *

biologija * *

izbirni predmet 1 * *

izbirni predmet 2 * *

izbirni predmet 3 * *
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9.
IZOBRAŽEVANJE
ZA PRIDOBITEV

IZOBRAZBE
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Organizacija in izvedba izobraževalnega programa potekata v 

skladu z določili Navodil o prilagajanju izrednega poklicnega in 

strokovnega izobraževanja (Ur. l. RS, št. 8/2008).

V primerjavi z rednim izobraževanjem se v predmetnikih za 

odrasle število ur predavanj in konzultacij časovno strni. Na 

Ljudski univerzi Tržič izobraževanje poteka po individualnem 

organizacijskem modelu. Organizacija izobraževalnega dela lahko 

poteka tudi v obliki vodenega samoizobraževanja. Udeleženci, ki 

se organiziranih oblik izobraževanja ne morejo udeleževati, imajo 

na voljo konzultacije z učitelji, na katere se predhodno prijavijo.

Predavanja in druge organizirane oblike izobraževanja potekajo 

v popoldanskem času tri- do štirikrat tedensko. Na dan se izvaja 

le en predmet, v tednu pa se lahko izvede več predmetov. Število 

izvedenih ur za posamezno programsko enoto/modul se prilagaja 

skupini (število vpisanih, kakovost predhodnega znanja, interes in 

zmožnosti udeležencev). 

Po zaključku organiziranega dela izobraževanja se opravi 

ocenjevanje znanja. Ocenjevanje znanja poteka v skladu s 

Pravilnikom o ocenjevanju znanja v poklicnem in srednjem 

strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 60/2010) in s Šolskimi 

pravili.

Zavod za vsako udeleženko in udeleženca izrednega izobraževanja 

oblikuje osebni izobraževalni načrt, ki obsega pogoje, načine, 

oblike in roke izpolnitve z izobraževalnim programom predvidene 

obveznosti.
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9.1. SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Administrator

Naziv poklicne izobrazbe: administrator/administratorka

Trgovec

Naziv poklicne izobrazbe: prodajalec/prodajalka

Pogoji za vpis: uspešno zaključena osnovna šola ali nižje 

poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po 

prejšnjih predpisih.

Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami 

(KT). Kdor konča triletno izobraževanje po predmetniku, 

opravlja zaključni izpit. Šolanje se lahko nadaljuje v programu 

ekonomski tehnik PTI.
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A PROGRAMSKA ENOTA Št. kreditnih točk

slovenščina 12

matematika 12

tuji jezik I (angleščina) 9

umetnost 2

družboslovje 6

naravoslovje 6

športna vzgoja 7

B STROKOVNI MODULI

temelji gospodarstva 5

administrativno poslovanje 12

IKT in strojepisje 13

upravni postopek 12

tajniška opravila 7

pravo 7

C PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE

v šoli 24

pri delodajalcu 36

interesne dejavnosti 6

odprti kurikulum (nemščina) 25

Administrator Trgovec

A PROGRAMSKA ENOTA Št. kreditnih točk

slovenščina

matematika

tuji jezik I (angleščina)

umetnost

družboslovje

naravoslovje

športna vzgoja

B STROKOVNI MODULI

temelji gospodarstva 5

poslovanje trgovskega podjetja 17

prodaja blaga 29

uprav. z blag. skupino — živila 5

C PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE

v šoli 27

pri delodajalcu 36

interesne dejavnosti 6

odprti kurikulum (nemščina) 25
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9.2 POKLICNO TEHNIČNO IZOBRAŽEVANJE

Logistični tehnik PTI (3 + 2)

Naziv poklicne izobrazbe: logistični tehnik/logistična tehnica

Ekonomski tehnik PTI (3 + 2)

Naziv poklicne izobrazbe: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica

Pogoji za vpis:

Logistični tehnik PTI: uspešno zaključeno srednje poklicno 

izobraževanje.

Ekonomski tehnik PTI: uspešno zaključeno srednje poklicno 

izobraževanje s pridobljenim nazivom trgovec, administrator ali 

pridobljena enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih.

Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami 

(KT).
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A PROGRAMSKA ENOTA Št. kreditnih točk

slovenščina 13

matematika 10

tuji jezik I (angleščina) 13

tuji jezik II (nemščina) 4

umetnost 2

zgodovina 2

geografija 2

sociologija ali psihologija 2

kemija 3

biologija 3

športna vzgoja 7

B STROKOVNI MODULI

projekti in posl. podjetja 4

delovanje gosp. in ekon. posl. 12

komercialno poslovanje 7

finančno poslovanje 6

C PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE

v šoli 10

pri delodajalcu 3

interesne dejavnosti 4

odprti kurikulum (nemščina) 9

Ekonomski tehnik PTI

A PROGRAMSKA ENOTA Št. kreditnih točk

slovenščina 13

matematika 10

tuji jezik I (angleščina) 13

tuji jezik II (nemščina) 4

umetnost 2

zgodovina 2

geografija 2

sociologija ali psihologija 2

kemija 2

fizika 4

športna vzgoja 7

B STROKOVNI MODULI

tehn. blagovnih tokov 4

tehnologija komuniciranja 4

podjet. in gosp. poslovanje 3

transportna sredstva 7

logistika tovornih tokov 14

mednarodna menjava 6

C PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE

v šoli 10

pri delodajalcu 3

interesne dejavnosti 4

odprti kurikulum (nemščina) 10

Logistični tehnik PTI
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9.3. SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Ekonomski tehnik

Naziv strokovne izobrazbe: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica

Logistični tehnik

Naziv strokovne izobrazbe: logistični tehnik/logistična tehnica

Pogoji za vpis: uspešno zaključeno osnovnošolsko izobraževanje, 

nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po 

prejšnjih predpisih.

Izobraževalni program je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami 

(KT). Kdor konča štiriletno izobraževanje po predmetniku, za 

uspešno dokončanje šolanja opravlja poklicno maturo.
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A PROGRAMSKA ENOTA Št. kreditnih točk

slovenščina 24

matematika 20

tuji jezik I (angleščina) 20

tuji jezik II (nemščina) 20

umetnost 3

zgodovina 5

geografija 3

sociologija 3

psihologija 3

kemija 3

fizika 6

športna vzgoja 14

B STROKOVNI MODULI

tehn. blagovnih tokov 11

tehnologija komuniciranja 11

podjet. in gosp. poslovanje 8

transportna sredstva 12

logistika tovornih tokov 24

mednarodna menjava 7

C PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE

v šoli 23

pri delodajalcu 16

interesne dejavnosti 14

odprti kurikulum (nemščina) 29

Logistični tehnik SSI

A PROGRAMSKA ENOTA Št. kreditnih točk

slovenščina 24

matematika 19

tuji jezik I (angleščina) 20

tuji jezik II (nemščina) 10

umetnost 3

zgodovina 5

geografija 3

sociologija 3

psihologija 3

kemija 5

biologija 5

športna vzgoja 12

B STROKOVNI MODULI

poslovni projekti 12

poslovanje podjetij 14

ekonomika poslovanja 12

finančno poslovanje 7

sodobno gospodarstvo 21

komercialno poslovanje 7

finančno knjigovodstvo 6

C PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE

v šoli 30

pri delodajalcu 6

interesne dejavnosti 14

odprti kurikulum (nemščina) 23

Ekonomski tehnik SSI
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10.
TEDEN

VSEŽIVLJENJSKEGA
UČENJA (TVU)

42



Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je najvidnejša promocijska 

kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt 

usklajujejo na Andragoškem centru Slovenije, v občini Tržič pa se 

bomo v maju 2018 ponovno povezali že triindvajsetič in skupaj 

z odličnimi parterji pripravili zanimiv in pester izobraževalni 

program. 

Vsi skupaj s prireditvami v TVU seznanjamo javnost o vseprisotnosti 

pa tudi pomembnosti učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse 

vloge, ki jih posameznik v svojem zasebnem in poklicnem življenju 

prevzema. Teden vseživljenjskega učenja predstavlja priložnost, 

da naredimo nekaj zase in za okolje, saj učeči se posameznik 

pozitivno vpliva na skupnost,  v kateri živi.  

Izvajalci Tedna vseživljenjskega učenja 2017 v občini Tržič so bili 

poleg Ljudske univerze Tržič:

Alteršola, Dom Petra Uzarja, Društvo podeželskih žena SVIT Tržič, 

Društvo ZA razvoj Tržiča, Glasbena šola Tržič, Knjižnica dr. Toneta 

Pretnarja Tržič, Kulturno društvo Jerbas, KUD Leyli, KUD Načeta 

paleta, KD Folklorna skupina Karavanke,  Osnovna šola Križe, 

Polona Brodar s. p., SigiArt, Tržiški muzej, Turistično  društvo Tržič, 

Športna  zveza Tržič, Varstveno  delovni  center Kranj, Vzgojno-

varstveni zavod Vrtec Tržič. 

Skupaj s partnerji bomo tudi v letu 2018 uresničevali slogan “Moč 

in radost”, podroben koledar pa bo objavljen na spletni strani 

www.tvu-trzic.si.
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11.
AKTIVNO V SVET

PROGRAM SOCIALNE

AKTIVACIJE V

TRŽIČU 2017-2019

(AS TRŽIČ)
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Zaznana problematika ciljne populacije v Tržiču vključuje predvsem 

veliko število dolgotrajno brezposelnih in težko zaposljivih oseb z 

različnimi kombinacijami težav in tveganj, med njimi migrante, ki 

ostajajo slabo integrirani v družbo, mlade osipnike, odvisnike, osebe 

s težavami v duševnem zdravju, brezdomce. Gre za populacijo, ki 

je (dolgo)trajno odvisna od socialnih transferjev, hkrati vse bolj 

pasivna in izključena iz družbenega dogajanja, na drugi strani 

pa njeno nezadovoljstvo občasno izstopa v družbenih nemirih z 

močno socialno noto. Na Ljudski univerzi Tržič smo ugotovili, da do 

sedaj ni bilo ustreznega programa, ki bi lahko te osebe zadostno 

socialno aktiviral, tako kaže tudi študija o socialni aktivaciji Inštituta 

za socialno varstvo. Ravno na podlagi vseh pomanjkljivosti in že 

zaznanih potreb ciljne populacije, s katero delamo, smo zasnovali 

vsebino projekta, ki temelji na krepitvi virov moči ciljni populaciji, 

kar bomo dosegali s celovitim interdisciplinarnim pristopom in 

dobrim strokovnim kadrom.

Program v celoti brezplačen za udeležence, saj ga sofinancirata 

Evropski socialni sklad in Ministrstvo za delo, družino, socialne 

zadeve in enake možnosti.
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12.
ZNANJE NAS

AKTIVIRA
2016–2019

(ZNA) 
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Projekt je nastal v okviru javnega razpisa za pridobivanje temeljnih 

in poklicnih kompetenc od leta 2016 do leta 2019. Gre za 

sofinanciranje izobraževalnih programov za odrasle s poudarkom 

na razvoju kompetenc s področja informacijsko komunikacijskih 

tehnologij. Izvajanje programov vključuje tudi svetovanje v 

procesu izobraževanja. Programi, ki so nastali v okviru konzorcija, 

v katerega smo vključeni Ljudska univerza Škofja Loka, Ljudska 

univerza Radovljica, Šolski center Škofja Loka in Ljudska univerza 

Tržič, bodo za udeležence brezplačni.

Pogoj za vključitev: zaposlene osebe, ki so nižje izobražene, 

poudarek pa je na starejših od 45 let. Število prostih mest v 

skupinah je omejeno zaradi specifičnega sofinanciranja projekta.

Razpis programov 2018: 

• Računalniška pismenost za odrasle 

• Pametnejši od pametnih telefonov?

• Uporaba socialnih omrežij

• Tuj jezik – moje okno v svet (nadaljevalna angleščina)

• Ustvarjalnice (polstenje in mozaik)

• Uporaba programa Excel

• Urejanje besedil 

• Moj korak (za VDC Tržič)

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 

2014—2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse 

starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno 

prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

47



13.
INFORMIRANJE

IN SVETOVANJE
(ISIO)
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Ljudska univerza Škofja Loka je bila kot vodja konzorcija uspešna s 

projektom Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih kot 

Svetovalno središče Gorenjska 1 na Javnem razpisu za sofinanciranje 

dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih v 

letu 2017, ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost 

in šport. V projektu sodelujemo kot konzorcijski partner.

Namen projekta je izvajanje dejavnosti informiranja in svetovanja 

ranljivim ciljnim skupinam pred vključitvijo v izobraževanje, med 

izobraževanjem in po končanem izobraževanju ter vključuje tudi 

postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega 

znanja. Obdobje izvajanja dejavnosti informiranja in svetovanja je 

od 1. 1. 2017 do 30. 11. 2017.

Dejavnosti ISIO so namenjene naslednjim ciljnim skupinam:

• brezposelnim;

• osipnikom;

• starejšim odraslim;

• migrantom in priseljencem;

• invalidom.
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14.
TRŽIŠKI

KREATIVNI
CENTER
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Ljudska univerza Tržič v sodelovanju z Občino Tržič drugo leto 

zapored pripravlja različne programe, ki spodbujajo podjetništvo, 

podjetniške ideje in podjetniški entuziazem med Tržičani. 

Letošnje leto bomo v okviru celotnega programa razvoja tržiškega 

gospodarstva z različnimi ukrepi skušali aktivirati predstavnike 

različnih generacij, ki šele razvijajo podjetniške ideje ali pa se s 

podjetništvom že resno ukvarjajo. 

Aktivnosti:

• PODJETNIŠKI KROŽKI v Tržiških osnovnih šolah

• SARTUP VIKEND za dijake in študente

• PODJETNIŠKA AKDEMIJA

• PODJETNIŠKI VEČERI v Stari godbi

• PODJETNIŠKI ZAJTRKI v Mestni kavarni Tržič

Sodelovali bomo s kakovostnimi mentorji, ki delujejo na področju 

razvijanja ustvarjalnosti in podjetnosti mladih v Sloveniji in v 

tujini. Gre za sodelovanje z društvom Ustvarjalnik, ki združuje 

mentorje, ki pomagajo pri razvoju poslovne zamisli, ustvarjalnosti, 

neodvisnosti in zaposljivosti. Mladi mentorji so vrstniki, svetovalci 

in motivatorji pri kariernem in osebnostnem razvoju. Cilj mentorjev 

je mlade ali starejše podučiti in vzpodbuditi, da sami postavljajo 

temelje svoje prihodnosti. Zveneče ime Ustvarjalnika je zagotovo 

Matija Goljar, ki ste ga lahko opazili na televizijskih ekranih v oddaji 

Štartaj, Slovenija. 

Prepogosto se dogaja, da mladi ne vidijo perspektive v svojem 

domačem kraju in zato odidejo drugam, tudi v tujino. Pa imamo 

sedaj tudi v Tržiču ogromno možnosti za podjetniško udejstvovanje. 

Naše aktivnosti bodo namenjene vsem tistim, ki bi radi v našem 

okolju razvili podjetniško idejo in s tem poskrbeli za svoj prihodek 

in za razvoj. Več o Tržiškem kreativnem centru si lahko preberete 

na tudi na www.trzicpodjeten.si. 
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ENGLISH
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The Slovenian school system has seen a number of changes in 

recent years which are intended to ensure that as many people as 

possible realize their right to education.

The key challenges in the field of education in Slovenia are:

• increase the percentage of population having completed a  

 four-year secondary education programme;

• increase the percentage of young people willing to enter

• vocational education programmes;

• increase the percentage of population having completed a  

 tertiary level of education;

• decrease drop-out rates in the field of secondary education;

• increase enrolment in adult-education programmes;

• increase the rate of functional literacy (in particular in adults).

 

STRUCTURE OF THE 
EDUCATION SYSTEM IN 
SLOVENIA

EDUCATION

Adult education in Slovenia is a wide ranging and diverse form 

of education and training which includes formal education to 

gain higher levels of qualification (general, vocational, technical, 

professional, and academic), formal specialized training, and 

non-formal learning of adults, who have passed the compulsory 

education age but do not have the status of pupil or student. Formal 

education gives opportunity to adults to gain publicly recognized 

qualifications (certified education); non-formal education is 

intended for those who just wish to acquire new knowledge and 

skills, or who wish to refresh, expand, modernize or deepen 

their skills (non-certified education). Adult can be educated in 

special education programmes for adults or in programmes for 

young people. Adult education is characterized by impressive 

programme diversity. Education organizations adopts the time 

of classes, duration, assessment and promotion system to adults 

and also recognize previously acquired knowledge. Slovenia has 

a network of people’s universities and private organizations for 

adult education.
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STRUCTURE OF THE EDUCATION SYSTEM IN SLOVENIA

The founder of the Institution is Tržič Municipality. Ljudska univerza 

Tržič is public institution which has been in operation since 

1959. The principal activity of the staff at this institution is adult 

education. It comprises education, in- service and professional 

training for persons who wish to gain, refresh, broaden or deepen 

their knowledge. To satisfy the needs of adult and young people, 

we organise educational programmes for the completion of 

elementary and secondary schools, as well as various courses 

and non- formal learning modes (painting, bobbin work, creative 

workshops, computer courses, study circles…). Our programmes 

are aimed at the local area, but we also have experience at the 

national and international levels. An increasing number of people 

participate    in these forms of education in order to satisfy 

their needs for personal intellectual development. Through our 

participation in the project The Centre for Lifelong Learning of 

Gorenjska we have been able to offer to our community and 

different target groups the access to knowledge. We co- operate 

with Retirement home Peter Uzar Tržič, Day care and work centre 

Tržič, Kranj. From year to year, there is an increase in numbers of 

older community members who wish to learn what they did not 

in their youth, and this is why the Third Age University has been 

operating so successfully for a number of years.
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VARSTVENO
DELOVNI
CENTER
TRŽIČ

ustvarjalnik
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