
Svetovalna dejavnost 
je brezplačna
Svetovalna dejavnost je brezplačna in 
se izvaja na sedežu Ljudske univerze 
Tržič, na terenu, lahko pa tudi preko 
telefona, elektronske pošte in preko 
spletnih omrežij. 

Svetovanje temelji na: zaupanju, 
medsebojnemu spoštovanju in na 
upoštevanju posameznikovih socialnih, 
izobraževalnih in drugih potreb.

Svetovanje v  
izobraževanju
odraslih
Svetovalna dejavnost v Tržiču deluje na javnem zavodu Ljudska 
univerza Tržič v okviru javne službe na področju izobraževanja 
odraslih, ki jo financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport Republike Slovenije.
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KONTAKT

Komu je 
namenjeno 
svetovanje? 
Vsem odraslim, ki so izpolnili 
osnovnošolsko obveznost in so stari 
najmanj 15 let in

     si želijo pridobiti ali poglobiti  
     svoje znanje,

     se ponovno izobraževati, 
     uresničiti svoje karierne cilje ali

     pa potrebujejo zgolj nasvet pri svoji 
     osebnostni in profesionalni ravni.



V okviru projekta vam na Ljudski univerzi Tržič 
nudimo brezplačno svetovalno podporo, 
ki je namenjena vsem, ki se želijo kakor koli 
izobraževati in usposabljati.

Organizirano 
samostojno 
učenje
Organizirano samostojno učenje 
predstavlja obliko neformalnega 
izobraževanja. Namenjeno je vsem, ki 
želite pridobiti ali nadgraditi obstoječe 
znanje na nov, svojim potrebam in 
zmožnostim prilagojen način, saj si čas, 
način in dinamiko izobraževanja lahko 
izbirate sami.

Usposobljeni svetovalki 
vas bosta usmerjali pri:

Načrtovanju nadaljnje izobraževalne poti.

Odločanju in izbiri ustreznega izobraževalnega programa.

Pridobivanju informacij o možnostih izobraževanj.

Sofinanciranju izobraževanja.

Motivaciji in premagovanju strahu pred učenjem.

Organizaciji in poteku učenja.

Iskanju ustreznih prostočasnih dejavnosti (tečaji in delavnice). 

Načrtovanju in razvoju poklicne poti.

Iskanju zaposlitve.

Pisanju življenjepisa in ponudb za delo.

Pripravi na zaposlitveni razgovor.

Pridobitvi NPK (nacionalne poklicne kvalifikacije).

Prekvalifikaciji.

Učenje v središču za samostojno učenje poteka 
individualno in samostojno. Svetovalec v 
središču pa vam lahko pomaga pri:

Načrtovanju in spremljanju 
individualnega učenja.

Ugotavljanju interesov, učnih potreb 
in stopnje predznanja. 

Svetovanju o uporabi gradiv, 
učnih virov in tehnologije.

Motiviranju in spodbujanju za 
samostojno učenje.

Učenju osnov računalništva.

Pisanju in oblikovanju prijav 
in življenjepisa.

Iskanju podatkov, informacij in 
gradiva preko interneta.

Središče za samostojno učenje na 
Ljudski univerzi Tržič je odprto po 
spodaj navedenem urniku.

     Ponedeljek: 9.00–16.00

     Torek: 9.00–16.00

     Sreda: 9.00–12.00 in 13.00–17.00

     Četrtek: 9.00–16.00

     Petek: 9.00–15.00

Uporaba središča za samostojno 
učenje je brezplačna, saj ga 
sofinancira Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport.

Svetovanje 
in podpora v 
izobraževanju 
odraslih 


