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Za nami je pestro leto na področju izobraževanja odraslih, zaznamovano z 
epidemijo in s tem posledično oviro pri uspešnem delovanju našega pos-
lanstva, ki je v prvi vrsti namenjeno dvigu znanj in kompetenc, na različnih 
izobraževalnih področjih, za različne ciljne skupine.
Ne glede na preteklo leto, smo lahko zadovoljni in veseli, da smo kljub težkim 
razmeram izpeljali skoraj vse začrtane dejavnosti. Leto pred nami pa nas po-
novno postavlja pred nove izzive. Če smo pred leti imeli vizijo, da poslanstvo 
Ljudske univerze Tržič bolj usmerimo v digitalizacijo, se je le ta začela aktivno 
izvrševati ravno zaradi razmer 'današnjega časa'.
Tako je vsa naša izobraževalna ponudba v katalogu za šolsko leto 2021/2022 
usmerjena v kombinirane oblike izobraževanja, preko spletnih aplikacij do fi-
zičnega izpeljevanja tečajev in delavnic na sedežu Ljudske univerze Tržič. Na 
ta način lahko do nas dostopajo tudi odrasli iz drugih krajev Slovenije, kar 
pomeni porast naših udeležencev in prepoznavo našega javnega zavoda za 
izobraževanje odraslih, tudi izven našega lokalnega okolja.
Pestro ponudbo smo smiselno porazdelili glede na ciljne skupine; programe, 
ki jih izvajamo in na teme, ki jih pokrivamo (osebnostna rast, komunikacijske 
in socialne veščine, kreativnost itd.). Vsak udeleženec tako pri nas najde tisto 
kar ga zanima, ga bogati in osmišlja. Podaja mu nova znanja, veščine, izobraz-
bo in odpira vrata za nove življenjske priložnosti.
Novost je naša svetovalna dejavnost, ki jo opravljata v okviru javne službe/
mreže, svetovalki na Ljudski univerzi Tržič in je namenjena informiranju, sve-
tovanju, vrednotenju znanj za vse tiste, ki se na nas obrnejo za kakršnokoli 
pomoč. Vrata so odprta prav vsem.
V letu, ki je pred nami smo si zastavili cilje še večjega povezovanja v lokalnem 
okolju, promociji našega zavoda in kvalitetni ponudbi predavanj in delavnic, 
saj sledimo reku, da je kvaliteta pomembnejša od kvantitete.
Hvala, da nas podpirate, da nas obiskujete, ter da pomagate sooblikovati naše 
programe in delavnice, saj je naša ponudba vezana na vaša povpraševanja in 
na vaše izobraževalne potrebe. Tako Ljudska univerza Tržič ostaja 'ljudska'.
Naj bo leto, ki prihaja zaznamovano s sloganom »Življenje gre naprej in mi  
z njim.«

Prisrčno vabljeni!

UVOD

direktorica
Natalija Brumen
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POTEK PRIJAV IN POGOJI ZA VPIS V SPLOŠNA 
NEFORMALNA IZOBRAŽEVANJA
Tečaji in delavnice neformalnih programov praviloma potekajo na dveh loka-
cijah in sicer na Trgu svobode 18 in Trgu svobode 9 v Tržiču.

Prijave za vpis na posamezne tečaje in delavnice zbiramo vse leto oz. do na-
vedenega termina, cena pa je odvisna od programa, ki ga udeleženec izbere. 
Program se izvede, če je vpisano predvideno minimalno število udeležencev. 

Srečujemo se s težavo, da je pogosto dovolj vpisanih, na začetek delavnic pa 
pride manj kot polovica vpisanih, zato prosimo udeležence, da vsaj tri dni 
pred pričetkom delavnice sporočijo odsotnost, da se lahko druge prijavljene 
pravočasno obvesti, ali se bo delavnica izvedla. Prav tako naprošamo udele-
žence, da zaradi omejitve mest odgovorno vzamejo svoje prijave ali se pravo-
časno odjavijo, da se lahko namesto njih, vključi druga oseba.

Vse delavnice in tečaje bomo izpeljali, če je prijavljenih najmanj 7 udeležen-
cev. Ko je delavnica zapolnjena, vse udeležence še enkrat obvestimo o začet-
ku delavnice ali tečaja.

Termini v katalogu so določeni okvirno in se lahko po dogovoru s prijavljenimi 
slušatelji prilagodijo. Ponujamo možnost plačila na tri obroke.

POTEK IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZA 
PRIDOBITEV POKLICNE IN SREDNJEŠOLSKE 
IZOBRAZBE
Ob vpisu v formalne programe je treba predložiti izvirnik spričevala predhod-
no zaključenega izobraževanja, osebne dokumente (rojstni list, poročni list). 
Prijave za vpis v posamezne izobraževalne programe zbiramo vse leto oz. do 
zapolnitve prostih mest.

Programi potekajo na dveh lokacijah in sicer na Trgu svobode 18 in Trgu svo-
bode 9, v popoldanskih oz. večernih terminih.

Šolnina vključuje ceno izobraževalnega programa za en letnik izobraževanja 
za pridobitev naziva strokovne izobrazbe. V šolnino so vključeni stroški preda-
vanj in prvo opravljanje izpita pri posameznem predmetu. Šolnino je mogoče 
plačati v enkratnem znesku (2 % popusta) ali največ v desetih obrokih. Končna 
cena šolanja se določi na podlagi individualnega izobraževalnega načrta in je 
odvisna od predhodno zaključenega programa.  
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UNIVERZA ZA TRETJE 
ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
Univerza za tretje življenjsko obdobje v Tržiču deluje od leta 1998, aktivnosti 
pa so namenjene vsem dejavnim starejšim v popoklicnem obdobju ter tudi 
tistim, ki so tik pred upokojitvijo. 

Z vključitvijo v program boste skozi celo leto kakovostno, družabno in koristno 
pridobivali nova znanja in spretnosti. V letošnjem šolskem letu uvajamo no-
vost. Ob plačilu članarine v začetku šolskega leta, so razpisani programi v okvi-
ru Univerza za tretje življenjsko obdobje za vas dostopni po nižji ceni. 

Vključitev v Univerzo za tretje življenjsko obdobje je možna na dva načina:
• Z letno članarino 10 € in nato pri vsaki vključitvi v razpisane pro-

grame pridobite popust. 
• Brez članarine, a v tem primeru plačate polno ceno razpisanega 

programa. 

Programe v okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje delno sofinancirata 
Občina Tržič in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

01.
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Informacijsko komunikacijska tehnologija je postala del našega vsakdana in 
skoraj nepogrešljiv pripomoček. Računalniki, pametne naprave in nove za-
nimive aplikacije pa niso le domena mlajših generacij – tehnologija pripada 
vsem. Zato ponujamo več različnih možnosti učenja računalništva.

Začetni tečaj 

Tečajniki se naučijo uporabljati računalnik, se seznanijo z osnovnimi računal-
niškimi komponentami in delom v operacijskem okolju Windows.

Vsebina:
• delo z mapami in datotekami v okolju Windows,
• osnovno urejanje besedil v programu MS Word,
• osnovna izdelava predstavitve v programu MS PowerPoint,
• iskanje informacij na spletu in uporaba elektronske pošte,
• varnost na spletu.

Mentor: Igor Šober 
Termin: ponedeljek, 11. 10. 2021 
Trajanje: od 9.00 do 11.15 (12 ur)
Cena: 30 € (cena za nečlane), 25 € (cena za člane)

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,
• razni programi za čiščenje in vzdrževanje računalniškega sistema.

Mentor: Igor Šober 
Termin: ponedeljek, 15. 11. 2021 
Trajanje: od 9.00 do 11.15 (12 ur)
Cena: 30 € (cena za nečlane), 25 € (cena za člane)

Virtualno načrtovanje poti

Izobraževalni program je zasnovan praktično, saj bodo udeleženci znanje ra-
čunalništva  usvajali  tako, da bodo načrtovali svoje potovanje.

1.1 RAČUNALNIŠTVO
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1.2 TEČAJI TUJIH JEZIKOV
Tuji jeziki so vedno bolj uporabni in koristni, saj nam odpirajo možnosti v sve-
tovnem okviru. Naši jezikovni tečaji, ki jih izvajajo izkušeni mentorji, so prila-
gojeni ciljnim skupinam in njihovim predznanjem. Ob sproščenem druženju 
bo strah pred učenjem tujih jezikov hitro premagan.

Začetni tečaj italijanščine

Na začetnem tečaju italijanščine se boste seznanili z osnovami slovnice  in 
se naučili s sporazumevanjem v najpogostejših vsakodnevnih osnovnih  
situacijah:

• Osnovne vljudnostne fraze in kako se predstaviti. 
• Fraze v različnih situacijah npr. na potovanju, v trgovini, v restavraciji.

Mentorica: Ksenija Šolar 
Termin: ponedeljek, 4. 10. 2021 
Trajanje: od 10.00 do 11.30 (30 ur)
Cena: 60 € (cena za nečlane), 51 € (cena za člane)

Angleščina I.

Teme na tečaju angleščina so praktične in uporabne za komunikacijo v vsak-
danjem življenju. Slovnico in besedišče boste usvajali skozi pogovor in vaje. 
Tečaj bo potekal na klasičen način v učilnici.

Informativni dan: četrtek, 30. 9. 2021, ob 10.00
Mentorica: Elena Smirnova 
Termin: četrtek, 7. 10. 2021 
Trajanje: od 8.30 do 10.00 (30 ur)
Cena: 60 € (cena za nečlane), 51 € (cena za člane)

Vsebina:
• Upravljanje rezervacij (prevoz, nastanitev, kupovanje vstopnic), 
• pridobitev znanja računalništva preko priprave praktične naloge,  
• izdelava in grafično oblikovanje programa obiska, 
• uporaba aplikacij na pametnih telefonih.

Mentorica: Mateja Žepič 
Termin: februar 2022 
Trajanje: (30 ur)
Cena: 50 € (cena za nečlane), 42,5 € (cena za člane)
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1.3 ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU
Že stara latinska modrost poudarja, da je za dobro počutje ključna dobra fizič-
na 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.

Mentorica: Iris Zavelcina 
Termin: četrtek, 7. 10. 2021 
Trajanje: od 16.30 do 18.00 (30 ur) 
Cena: 50 € (cena za nečlane), 42 € (cena za člane)

Angleščina II.

Tečaj je namenjen vsem, ki so že bolj vešči jezika in si predvsem želite izboljša-
ti konverzacijo, a ponoviti tudi slovnične prvine. Tečaj bo potekal v učilnici na 
klasičen način, po dogovoru s skupino pa lahko tudi na daljavo. 

Informativni dan: četrtek, 30. 9. 2021, ob 10.30
Mentorica: Elena Smirnova 
Termin: četrtek, 7. 10. 2021 
Trajanje: ob 10.30 do 12.00 (30 ur)
Cena: 60 € (cena za nečlane), 51 € (cena za člane)

Začetni tečaj španščine

Španščina je kot materni jezik drugi najbolj razširjen jezik na svetu. Tečaj je 
namenjen vsem, ki se z jezikom srečujete prvič. Po zaključenem tečaju boste 
znali zastaviti vprašanja glede na trenutne potrebe, razumeli boste najpogo-
stejše rabljene besede in besedne zveze v življenju okoli vas.

Mentorica: Urška Tomažič 
Termin: ponedeljek, 28. 2. 2022 
Trajanje: ob 18.00 do 19.30 (30 ur)
Cena: 60 € (cena za nečlane), 51 € (cena za člane)
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1.4 IZOBRAŽEVALNI IZLETI 
Med člani in nečlani Univerze za tretje življenjsko obdobje so priljubljeni izo-
braževalni izleti. Vsako leto organiziramo vsaj dva celodnevna izleta, 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 vodni-
ca, ki nam še bolj približa bogato kulturno dediščino in geografske značilnosti.

V primeru ugodni epidemioloških razmer vas vabimo na naslednje izlete:

Stopi v čevlje za nova odkritja 
Termin: petek, 17. 9. 2021
Cena: 30 € (za nečlane), 25 € (za člane)

Skrivnostna Notranjska (celodnevni izlet)  
Termin: sobota, 2. 10. 2021   
Cena: 40 € (za nečlane), 35 € (za člane),
V ceno izleta je vključeno vodenje, avtobusni prevoz in kosilo.

1.5 TRŽIČ NA DLANI - SPOMINEK IZ ULITE MASE  
(dvodnevna ustvarjalna delavnica)
Na delavnici Tržič na dlani se bodo udeleženci seznanili s stavbno kulturno de-
diščino mesta, izbrali arhitekturni motiv po predlogi (portal, okno, šivani rob, 
mestno jedro,...), nato izdelali negativ v glini, ulili pozitiv iz mase za ulivanje in 
pozitiv patinirali. Tako bo nastal lep izdelek z motivom Tržiča. 

Mentorica: Katarina Blaži (restavratorka) 
Termin: četrtek, 24. 2. in petek, 25. 2. 2022 
Trajanje: od 17.00 do 20.00 
Cena: 20 € (UGODNO)

1.6. UMETNOSTNA ZGODOVINA
Umetnostna zgodovina pojasnjuje ideje in vsebino del likovne umetnosti, ki se 
izraža v treh temeljnih zvrsteh ali strokah. To so slikarstvo, kiparstvo, arhitek-
tura. Obravnava pa tudi risbo, grafiko, fotografijo, oblikovanje, umetnostno 
obrt in urbanizem ter tudi sodobne vizualne medije.

Predavanja bodo potekala s PowerPoint predstavitvijo, diskusijami in praktič-
no z ogledom umetnostno zgodovinskih spomenikov ter razstav v živo. Slu-
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šatelji se bodo seznanili s pregledom zvrsti likovne umetnosti: arhitektura, 
kiparstvo, slikarstvo in urbanizem, od prazgodovine do današnjih dni, tako v 
Evropi kot podrobneje v Sloveniji. 

Mentorica: Elena Čretnik, univ. dipl. soc. kult. in prof. umetnostne zgod. 
Termin: torek, 5. 10. 2021 
Trajanje: od 10.00 do 11.30 (30 ur) 
Cena: 60 € (za nečlane), 51 € (za člane)

1.7 VADBA ZA VSAK DAN
Seznanili se boste s preprostimi tehnikami vadb za sprostitev, umiritev, za 
boljše počutje, kondicijo ipd. ter se tudi seznanili z določenimi masažnimi po-
stopki in tehnikami (masaža rok, nog, obraza ipd.). Namen je okrepiti imunski 
sistem in poskrbeti za svojo vsakodnevno aktivnost.

Mentorica: Mirjana Grašič 
Termin: ponedeljek, 29. 11. 2021 
Trajanje: od 8.30 do 9.30 (20 ur) 
Cena: 30 € (za nečlane), 25 € (za člane)
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CENTER 
MEDGENERACIJSKEGA 
UČENJA (CMU)
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 medge-
neracijsko solidarnost.

Aktivnosti v okviru Centra medgeneracijskega učenja sofinancira Občina Tržič.

Minimalno število udeležencev: 8

02.

2.1 GRČIJA 
(potopisno predavanje) 
Predavateljica: Elena Čretnik
Termin: četrtek, 30. 9. 2021
Trajanje: od 17.00 do 19.00
Cena: brezplačno

Predavateljica: Elena Čretnik
Termin: četrtek, 30. 9. 2021
Trajanje: od 17.00 do 19.00 (sedež LUT)
Cena: brezplačno
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2.2 30 LET SAMOSTOJNOSTI SLOVENIJE. LEPA JE 
MOJA DEŽELA. 
(Zoom: Odkrivajmo slovensko naravno in kulturno dediščino) 

Predavanje je posvečeno 30. letnici samostojnosti Slovenije. Predavateljica 
je pripravila izbor fotografij s svojih potovanj po slovenskih pokrajinah in jih 
opremila z verzi slovenskih pesnikov, ki so s svojimi domoljubnimi pesmimi 
domovini postavili nesmrtni spomenik. Tako se bomo sprehodili od Krasa do 
Slovenskih goric, prek dolenjskih gričev do samotne Bele krajine.

Predavateljica: Alenka Veber
Termin: petek, 5. 11. 2021
Trajanje: od 18.00 do 19.30 (aplikacija Zoom)
Cena: brezplačno

2.3 MUZEJI NA PROSTEM 
(Zoom: Odkrivajmo slovensko naravno in kulturno dediščino) 

Predavateljica nam bo predstavila slovenske muzeje na prostem. Podrobno 
bomo spoznali Skansen Pleterje in Deželo kozolcev. »Muzeji na prostem so 
v svetu dobro uveljavljena oblika prezentacije kulturne dediščine, saj nudijo 
obilico možnosti predstavitve materialne, socialne in duhovne kulture. Tudi 
na Slovenskem so se prve ideje o postavitvi muzeja na prostem začele po-
javljati že pred prvo svetovno vojno, do realizacije več uspešnih projektov 
pa je prišlo konec 50 let prejšnjega stoletja, posebej pa je ideja o muzejih 
na prostem dobila trdnejše temelje v osemdesetih in devetdesetih letih.«  
(Grafenauer)

Predavateljica: Alenka Veber
Termin: petek, 19. 11. 2021
Trajanje: od 18.00 do 19.30 (aplikacija Zoom)
Cena: brezplačno

2.4 UNIVERZALNO MASAŽNO MAZILO  
(praktična delavnica) 
Predavateljica: Natalija Brumen
Termin: četrtek,  25. 11. 2021
Trajanje: od 17.00 do 19.00 (sedež LUT)
Cena: 20 €
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2.5 LIČENJE S KARIN 
Mentorica: Karin Škufca
Termin: sreda, 1. 12. in četrtek, 2. 12. 2021
Trajanje: od 17.00 do 19.30 (sedež LUT)
Cena: 15 €

2.6 PEKA BOŽIČNEGA KOLAČA  
(predbožična delavnica, Zoom ali v živo) 

Predavatelj: Jernej Jeglič
Termin: sreda, 8. 12. 2021
Trajanje: od 17.00 do 19.00
Cena: brezplačno

2.7 IZDELAVA VOŠČILNIC S TEHNIKO PICKPOINT 
Mentorica: Marjetka Nikolič
Termin: četrtek, 9. 12. 2021
Trajanje: od 15.30 do 17.00 (sedež LUT ali Zoom)
Cena: brezplačno (izdela se ena voščilnica)

2.8 DIVAŠKI KRAS 
(Zoom: Odkrivajmo slovensko naravno in kulturno dediščino) 

V predavanju Divaški kras bomo s predavateljico spoznali rojstni kraj sloven-
ske filmske dive Ite Rine, Muzej slovenskih filmskih igralcev in skrivnostno 
udornico Risnik. Podali pa se bomo tudi na rob Škocjanskih jam ter se z vrha 
Vremščice razgledali po pokrajini, kjer je doma predvsem kamen. Skrivnostna 
in kamnita pokrajina navdihuje vse tiste, ki iščejo mir in znajo prisluhniti go-
vorici kamna.

Predavateljica: Alenka Veber
Termin: petek, 10. 12. 2021
Trajanje: od 18.00 do 19.30 (aplikacija Zoom)
Cena: brezplačno
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2.9 NOVOLETNA USTVARJALNA DELAVNICA
Mentorica: dr. Majda Fiksl
Termin: ponedeljek, 13. 12. 2021
Trajanje: od 16.00 do 17.30 (sedež LUT)
Cena: brezplačno

2.10 OBILJE
Mentorica: Mirjana Grašič
Termin: torek, 21. 12. 2021
Trajanje: od 18.00 do 19.00 (aplikacija Zoom)
Cena: brezplačno

2.11 ANTISTRESNA IN ZABAVNA USTVARJALNICA 
MANDAL
Mentorica: Monika Bernard
Termin: torek, 4. 1. 2022 in 11. 1. 2022
Trajanje: od 16.00 do 19.00 (sedež LUT)
Cena: brezplačno

2.12 BREŽICE – MESTO NA KRŠKO-BREŽIŠKEM 
POLJU 
(Zoom: Odkrivajmo slovensko naravno in kulturno dediščino) 

Na sprehodu skozi mesto na Krško-brežiškem polju bomo odkrivali Posavski 
muzej, ki domuje v brežiškem gradu. V gradu, ki stoji v starem mestnem jedru, 
se bohoti viteška dvorana – prvovrstna baročna galerija z bogato mitološko 
vsebino. Ob zanimivih muzejskih predmetih in mitoloških likih med grajskimi 
zidovi bo mesto oživelo in kar klicalo, da ga kdaj tudi obiščemo.

Predavateljica: Alenka Veber
Termin: petek, 7. 1. 2022
Trajanje: od 18.00 do 19.30
Cena: brezplačno
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2.13 RES MISLI VODIJO TVOJE ŽIVLJENJE
Mentorica: Mirjana Grašič
Termin: torek, 25.1. 2022
Trajanje: od 18.00 do 19.00 (aplikacija Zoom)
Cena: brezplačno

2.14 KAKO DO BOLJŠEGA SPANJA
Mentorica: Mirjana Grašič
Termin: torek, 15. 2. 2022
Trajanje: od 18.00 do 19.00 (aplikacija Zoom)
Cena: brezplačno

2.15 SRCE IN OŽILJE 
Mentorica: Aleš Homovec
Termin: torek, 15. 2. 2022
Trajanje: od 17.00 do 19.00 (aplikacija Zoom)
Cena: brezplačno

2.16 GREGORJEVA USTVARJALNA DELAVNICA 
Mentorica: dr. Majda Fiksl
Termin: ponedeljek, 28. 2. 2022
Trajanje: od 16.00 do 17.30 (sedež LUT)
Cena: brezplačno

2.17 IZDELAJMO SLADKI ŠOPEK ZA 8. MAREC
Mentorica: Anita Kržišnik
Termin: četrtek, 3. 3. 2022
Trajanje: od 17.00 do 20.00 (sedež LUT)
Cena: brezplačno

2.18 ENERGIJSKA PODPORA TELESU
Mentorica: Mirjana Grašič
Termin: torek, 8. 3. 2022
Trajanje: od 18.00 do 19.00 (aplikacija Zoom)
Cena: brezplačno
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2.19 ČEBELJI PRODUKTI IN NJIHOVA UPORABA
Mentor: Erik Luznar
Termin: četrtek, 24. 3. 2022
Trajanje: od 17.00 do 18.30 (sedež LUT)
Cena: brezplačno

2.20 IZDELAJMO VELIKONOČNO VOŠČILNICO S 
SERVIETNO TEHNIKO
Mentorica: Nina Berčič Demšar
Termin: ponedeljek, 4. 4. 2022
Trajanje: od 17.00 do 20.00 (sedež LUT)
Cena: brezplačno

2.21 KAKO IZBOLJŠATI MEDOSEBNE ODNOSE
Mentorica: Mirjana Grašič
Termin: torek, 5. 4. 2022
Trajanje: od 18.00 do 19.00 (aplikacija Zoom)
Cena: brezplačno

2.22 POMEN VELIKE NOČI IN IZDELAVA 
VELIKONOČNE BEGANCE
Mentorici: Natalija Brumen, Irena Kotnik
Termin: četrtek, 7. 4. 2022
Trajanje: od 9.00 do 11.00 (sedež LUT)
Cena: brezplačno

2.23 URJENJE INTUICIJE
Mentor: ddr. Marko Šetinc
Termin: torek, 17. 5. 2022
Trajanje: od 18.00 do 19.30 (aplikacija Zoom)
Cena: brezplačno

2.24 MOČ ČUSTEV IN UPRAVLJANJE Z NJIMI
Mentor: ddr. Marko Šetinc
Termin: torek, 24. 5. 2022
Trajanje: od 18.00 do 19.30 (aplikacija Zoom)
Cena: brezplačno
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ŠTUDIJSKI KROŽKI
Študijski krožki so sodobna oblika učenja odraslih. Izvajamo jih že več kot 20 
let in so nepogrešljiv del naše izobraževalne ponudbe. V študijskih krožkih 
poteka učenje v manjših skupinah; člani se učijo tudi drug od drugega. Krožke 
vodijo usposobljeni mentorji, izvajajo pa se najmanj 25 ur.

Projekt razvija Andragoški center Slovenije, sofinancirata pa ga Občina Tržič in 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Število udeležencev: 5-12.

03.
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3.1 DRUŽABNE URICE SLOVENŠČINE 
ZA TUJCE, II. DEL

Krožek poteka enkrat tedensko v dopoldanskem času in je namenjen ženskam, 
ki prihajajo iz Kosova in trenutno živijo v Tržiču. Študijski krožek organiziramo 
z namenom krepitve integracije priseljenk s poudarkom na sporazumevanju 
v slovenščini, seznanjanju s slovensko zgodovino, ustavno ureditvijo, kulturo, 
tradicijo in kulinariko.

Mentorica: Boni Colnar
Termin: ponedeljek, 20. 9.  2021
Trajanje: od 9.00 do 11.15 (25 ur)
Cena: brezplačno

3.2 PREGOVORI, MISLI ZNANIH OSEBNOSTI – 
IN NJIHOVA RAZMIŠLJANJA O ŽIVLJENJU

Pregovori so v nekaj besedah izražene misli. V njih so v kratki in jedrnati obliki 
povzete življenjske izkušnje in ljudske modrosti rodov skozi čas. Običajno so 
se pregovori širili in ohranjali v obliki rim, da so si jih ljudje lažje zapomnili. 

Študijski krožek bo namenjen temu, da bodo slušatelji raziskovali naslednje 
vsebine:

• Vpliv misli in rekov na našo zavest,
• aktualnost rekov za današnji čas,
• primerjava kultur in 
• ustvarjanje naših lastnih pregovorov, misli in razmišljanj. 

Mentorica: Irena Kotnik
Termin: sreda, 6. 10. 2021 
Trajanje: od 9.00 do 11.15 (25 ur)
Cena: brezplačno
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3.3 BEREMO Z ...
Namen študijskega krožka je spodbujati pogovor o prebranem, a ne le z gle-
dišča leposlovja. Krožek deluje bolj kot spodbuda za vseživljenjsko izobraže-
vanje na različnih področjih, ki jih ponuja vsakokratna prebrana knjiga. Člani 
krožka vnaprej sami preberejo predlagano knjigo, nato pa se spontano, a 
strokovnim vodenjem mentorja pogovorijo o vsebini in povezanih temah ter 
raziskujejo in izmenjujejo poglede in znanja. 

Druženje poteka vsaka dva tedna, po potrebi tudi  na daljavo. 

Mentorica: Nataša Škofic Kranjc
Termin: sreda, 20. 10. 2021
Trajanje: od 18.00 do 20.15  (vsako drugo sredo, 25 ur)
Cena: brezplačno
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SPLOŠNO NEFORMALNI 
PROGRAMI
Splošno neformalni programi zajemajo različne vsebine in ne spadajo pod 
preostale neformalne programe, ki jih financirata Občina Tržič in Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport.

Gre za tečajne oblike, ki so plačljive, delno pa jih pokriva Ljudska univerza Tržič.

Tečaje vodijo usposobljeni in izkušeni mentorji, ki imajo licence in znanja s 
posameznih področij.

Programi so temeljito izbrani in pripravljeni na podlagi predlogov, želj in po-
treb udeležencev ter na podlagi znamenja časa, ki narekuje da posamezne 
vsebine postanejo del našega vsakdana.

04.
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4.1 DIGITALNA FOTOGRAFIJA
Začetni tečaj je namenjen vsem. Naučili se boste pravilno uporabljati fotoapa-
rat, izbrati pravo goriščno razdaljo za posamezen motiv, prilagoditi osvetlitev 
in še kaj. Spoznali boste osnovne funkcije svojega fotoaparata, jih aktivno ra-
zumeli in nadzorovali. Teoretično znanje boste lahko preskusili tudi na terenu. 

Začetni tečaj

Mentor: Peter Balantič 
Termin: četrtek,  23. 9. 2021
Trajanje: od 16.00  do 19.00 (20 ur)
Promocijska cena: 55 € 

Nadaljevalni tečaj

Mentor: Peter Balantič 
Termin: četrtek, 20. 1. 2022
Trajanje: od 16.00  do 19.00 (20 ur)
Promocijska cena: 55 €

4.2 KLEKLJANJE NOVOLETNIH OKRASKOV
Vabimo vas, da iz svojih polic ponovno vzamete punkelj, ki je dolgo leta miro-
val in se vključite v tečaj klekljanja drobnih izdelkov (uhani, zapestnice, obeski). 
Tečaj je namenjen vsem, ki obvladate osnove klekljanja in bi svoje spretnosti 
obnovili oziroma nadgradili s klekljanjem čipkastega nakita v prijetni družbi.

Mentorica: Ika Maj
Termin: petek, 19. 11. 2021
Trajanje: od 17.00 do 20.00 (5 srečanj)
Cena: 55 €

4.3 VODENA MEDITACIJA NA DALJAVO
Mentorica vas bo vodila in vam predstavila točno določene metode meditacija 
za dober dan; za boljše počutje; za boljši spanec; za več energije). Prijavi mo-
žne samo na vse 4 ure. Možnost nadaljevanja.

Mentorica: Mirjana Grašič
Termin: četrtek, 3. 2. 2022
Trajanje: od 18.00 do 19.00 (aplikacija Zoom, 4 srečanja)
Cena: 60 € (UGODNO)
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4.4 FILCANJE
Polstenje volne ali filcanje je ena od najstarejših tehnik za izdelavo tkanine. 
Stara je približno 8000 let. Tehniko polstenja volne uporabljajo nomadski na-
rodi v Aziji in narodi južne Amerike. Postopek je še vedno enak tistemu iz 
preteklosti: strižena, neobdelana volna ovc, kamel, lam, alpak, … se v kombi-
naciji z vodo in milom in ob močnem drgnjenju začne sprijemati in nastane 
kompaktna osnova – polst.

Mentorici sta rojeni Jezerjanki in pravita, da se je veščina polstenja na Jezersko 
prenesla iz Solčavskega.

Mentorici: Milena Jenko in Maja Šolar
Termin: marec 2022
Trajanje: 20 ur
Cena: 55 €

4.5 MOZAIČNI CVETLIČNI LONČEK
V 30-ih šolskih ur se bomo posvetili izdelavi cvetličnega lončka v tehniki mo-
dernega mozaika z vključevanjem različnih materialov, od keramičnih ploščic, 
porcelana, glinenih izdelkov, stekla, do naravnih materialov, ... 

Razmišljali bomo o raznovrstnosti materialov, kakšna vsa orodja uporablja-
mo za njihovo oblikovanje, kako pripravimo naravne materiale za vključitev 
v mozaik, ...  

Pogovarjali se bomo tudi o smiselnosti in pomembnosti postavitve mozaika, 
kadar delamo z raznovrstnimi materiali.

Raziskovali bomo tudi barve, na kakšen način jih kombiniramo, kakšen učinek 
želimo z njimi doseči in kako v enem barvnem odtenku povezujemo različ-
ne materiale. Tečaj bo potekal preko Zooma. V ceno sta vključeni material in 
mentorstvo.

Mentorica: Urška Ambrožič Potočnik
Termin: torek, 1. 3. 2022
Trajanje: od 17.00 do 20.00 (30 ur)
Cena: 60 €
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4.6 NITI AGRESIVNO, NITI PASIVNO – KAKO NAJ 
SE TOREJ OBNAŠAMO, DA BO NAJBOLJ PRAV?

Izkustvena delavnica o vzorcih obnašanja, ki vam prinašajo (včasih le kratko-
ročne) koristi, na dolgi rok pa tako obnašanje ne pelje nikamor. Še najmanj pa 
tja, kamor si najbolj želite – k spontani komunikaciji, v kateri se počutite dobro 
vi sami in tudi vsi ostali okrog vas – domači, prijatelji, sodelavci, celo nadrejeni 
– in imate od nje tudi veliko koristi!

Vaje na delavnici vam bodo dale vpogled v tisto, kar je dobro in bi radi ohrani-
li; prepričanje o tistem, kar si boste v prihodnosti želeli spremeniti (na bolje),  
in zavest, da nekatere oblike vaše komunikacije pač ostanejo nespremenjene 
– dokler se sami ne odločite, da boste spremenili svoje vedenje. Kako? Izveste 
na delavnici, ki jo bo vodila mojstrica NLP.

Mentorica: Nataša Škofic Kranjc
Termin: ponedeljek, 14. 3. 2022
Trajanje: od 17.00 do 20.00 (4 srečanja)
Cena: 50 €

4.7 COACHING – UVAJANJE SPREMEMB ZA 
BOLJŠE ŽIVLJENJE

Na treh delavnicah boste spoznali namen, metode in tehnike coachinga s po-
udarkom na čustveni zrelosti, partnerstvu, zavedanju in odgovornosti. Sezna-
nili se boste s praktičnim prikazom procesa coachinga (moč aktivnega poslu-
šanja, moč vprašanj, smisel in namen …)

Predavateljica: Ruža Sušnik        
Termin: torek, 15. 3. 2022
Trajanje: od 17.00 do 20.00 (3 srečanja)
Cena: 20 €

4.8 NADALJEVALNI TEČAJ ZELIŠČARSTVA
Spoznali boste 20 novih zdravilnih rož, ki v prvem delu niso bile obravnavane. 
Za vsako 'rožo'  bo podan splošni opis rože (rast, sajenje, pobiranje, sušenje), 
njihove zdravilne lastnosti, recepti  posameznih pripravkov (čaji, mazila, soli, 
macerati ipd); ter povezava s kulinariko.

Mentorica: Natalija Brumen        Trajanje: od 17.00 do 20.15 (15 ur)
Termin: četrtek, 19. 5. 2022         Cena: 35 €  (UGODNO)
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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 Mini-
strstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije.

Svetovanje je namenjeno vsem odraslim, ki so izpolnili osnovnošolsko obve-
znost in so stari najmanj 15 let in si želijo pridobiti ali poglobiti svoje znanje 
v obliki samostojnega učenja, se ponovno izobraževati in  uresničiti svoje ka-
rierne cilje.  

05.
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5.1 SVETOVANJE ZA IZOBRAŽEVANJE IN 
KARIERNI RAZVOJ

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

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) in 
• prekvalifikaciji.

5.2 SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČENJE

Središče za samostojno učenje lahko obiščete brezplačno in je namenjen 
vsem odraslim, ki jim iz kakršnih koli razlogov tradicionalno učenje in izobra-
ževanje nista dostopni ali jim ne ustrezata. 

Središče za samostojno učenje (SSU) je učni prostor, namenjen pridobivanju, 
utrjevanju ali nadgradnji znanja. Učenje poteka individualno in samostojno, 
čas, ritem in način učenja prilagodite lastnim interesom in zmožnostim.

Pri učenju uporabljate gradivo za samostojno učenje, na voljo vam je stro-
kovna pomoč informatorjev, svetovalcev in mentorjev, ki vam pomagajo 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,
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• učenju osnov računalništva,
• pisanju in oblikovanju prijav in življenjepisa,
• iskanju podatkov, informacij in gradiva preko interneta.

Obisk središča je možen vsak dan od ponedeljka do petka, od 8. do 16. ure, 
po predhodnem dogovoru.

5.3 SVETOVANJE ZA ZNANJE  
(predstavitev na stojnici, nagradna igra)
Svetovalki: Boni Colnar, Kristina Zupan
Termin: 24. 9. 2021, ob 10.00
Trajanje: od 10.00 do 12.00
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JEZIKOVNI TEČAJI
V današnjem svetu je znanje tujih jezikov pomembno tako za potovanja, novo 
zaposlitev, napredovanje ali boljšo poslovno komunikacijo. Ne glede na to, 
kakšni so vaši razlogi, je najpomembnejše, da se učenja tujih jezikov lotite z 
veseljem in zanimanjem ter da vas pri tem motivirajo naši strokovni predava-
telji. 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);
• italijanščina (začetna in nadaljevalna) in
• ruščina (začetna in nadaljevalna).

Prijavite se lahko tudi na individualno učenje tujih jezikov, kjer se termin in 
vsebine prilagodijo slušatelju.

Mentorice: Alja Štendler, Polonca Ložar, Karla Ferlic, Lea Kolman Novak, 
Elena Smirnova, Tina Papler, Urša Tomažič, Tanja Zečević, Ksenija Šolar
Termin: po dogovoru s posamezno skupino
Trajanje: 30 ur
Cena: 130 € (skupina), 25 €/uro (individualno)

06.
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6.1 ZAČETNI TEČAJ RUŠČINE NA DALJAVO 
Začetni tečaj ruščine je prava izbira za vse, ki se jezika še niso učili. Na za-
četnem tečaju, ki bo potekal preko aplikacije ZOOM se seznanite z osnova-
mi in se naučite sporazumevanja v najpogostejših vsakodnevnih osnovnih  
situacijah. Tečaj bo vodila naravna govorka z izkušnjami poučevanja na daljavo.

Mentorica: Elena Smirnova
Termin: četrtek, 11. 11. 2021
Trajanje: od 18.00 do 20.15 (30 ur)
Cena: 130 € 
Akcija: za prijave do 31. 10. 2021 je cena tečaja 95 €.

6.2 ZAČETNI TEČAJ ŠPANŠČINE NA DALJAVO 
Tečaj španščine je praktično zasnovan z vsebinami iz vsakdanjega življenja. 
Naučili se boste sporazumevati v osnovnih situacijah, kot so pozdravljanje, 
predstavljanje, naročanje hrane, opis delovnega mesta itd. Učenje poteka v 
sproščenem in prijetnem vzdušju.

Predavateljica: Urša Tomažič
Termin: četrtek, 11. 11. 2021
Trajanje: od 18.00 do 19.30 (30 ur)
Cena: 130 €
Akcija: za prijave do 31. 10. 2021 je cena tečaja 95 €

6.3 ZAČETNI TEČAJ ITALIJANŠČINE NA DALJAVO
Na začetnem tečaju italijanščine se boste seznanili z osnovami slovnice  in se 
naučili s sporazumevanjem v najpogostejših vsakodnevnih osnovnih situacijah:

• Osnovne vljudnostne fraze in kako se predstaviti. 
• Fraze v različnih situacijah npr. na potovanju, v trgovini, v restavraciji 

in podobno.

Tečaj bo vodila predavateljica z izkušnjami poučevanja na daljavo. Tečaj bo 
potekal preko aplikacije ZOOM. 

Mentorica: Lea Novak Kolman
Termin: ponedeljek, 22. 11. 2021
Trajanje: od 18.00 do 19.30 (30ur)
Cena: 130 €
Akcija: za prijave do 31. 10. 2021 je cena tečaja 95 €.
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6.4 SLOVENŠČINA ZA TUJCE
Tečaj vodi izkušena lektorica in profesorica slovenskega jezika. Tečaj je prime-
ren za vse tujce, ki bi se radi naučili osnov slovenskega jezika, od govora, branja 
do pisanja. Zahtevnost bo prilagojena glede na predznanje udeležencev.

Predavateljica: Tanja Zečevič 
Termin: ponedeljek, 10. 1. 2022
Trajanje: od 17.30 do 19.45 (30 ur)
Cena: 95 € 

6.5 ZAČETNI TEČAJ ANGLEŠČINE 
Tečaj je namenjen tečajnikom začetnikom ali tečajnikom s šibkim osnovnim 
znanjem jezika, ki želijo osvojiti osnovne komunikacijske veščine v angleškem 
jeziku. Tečajniki se bodo ob zaključku tečaja lahko samostojno in samozavestno  
sporazumevali v angleškem jeziku, poudarek bo na sproščeni konverzaciji.

Predavateljica: Tina Papler
Termin: torek, 1. 2. 2022
Trajanje: od 16.30 do 18.00 (30 ur)
Cena: 130 € 

6.6 ZAČETNI TEČAJ NEMŠČINE
Tečaj nemščine za začetnike je priložnost, da se naučite  sporazumevati v vsa-
kodnevnih situacijah. Teme so zasnovane praktično in uporabno: sporazume-
vanje na potovanjih, v hotelu, na letališču, vlaku, v trgovini, na ulici, telefonski 
pogovori ...
 Poudarek je na pogovoru, prek katerega se tečajnik nauči tudi slovnico.

Predavateljica: Tina Papler
Termin: torek, 1. 2. 2022
Trajanje: od 18.00 do 19.30 (30 ur)
Cena: 130 € 
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OSNOVNA ŠOLA 
ZA ODRASLE IN 
MLADOSTNIKE

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

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 op-
ravljeno 2/3 predmetov v nižjem razredu.

Osnovna šola je brezplačna in jo izvajamo v primeru zadostnega vpisa. 

07.

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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IZOBRAŽEVANJE ZA 
PRIDOBITEV IZOBRAZBE

Informativni dan:
• torek, 14. 9. 2021, ob 16.00

Prednosti opravljanje programov za pridobitev izobrazbe na  
Ljudski univerzi Tržič:

• Izobraževanje poteka prilagojeno posamezniku.
• Cena šolanja se določi individualno, glede na predhodno  

zaključeno izobrazbo.

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 organizacij-
skem modelu. Organizacija izobraževalnega dela lahko poteka tudi v obliki 
vodenega samoizobraževanja. Udeleženci, ki se organiziranih oblik izobraže-
vanja ne morejo udeleževati, imajo na voljo konzultacije z učitelji, na katere se 
predhodno prijavijo.

Predavanja in druge organizirane oblike izobraževanja potekajo v popoldan-
skem 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 pro-
gramsko enoto/modul se prilagaja skupini (število vpisanih, kakovost predho-
dnega znanja, interes in zmožnosti udeležencev).

Po zaključku organiziranega dela izobraževanja se opravi ocenjevanje znanja. 
To poteka v skladu s Pravilnikom o ocenjevanju znanja v poklicnem in sre-
dnjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 60/2010) in s Šolskimi pravili. 

08.
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8.1 SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Administrator

Izobraževanje traja 3 leta in se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega dve 
enoti, in sicer slovenščino in izdelek oziroma storitev z zagovorom. Po opra-
vljenem zaključnem izpitu se  lahko nadaljuje izobraževanje v dvoletnem pro-
gramu poklicno-tehniškega izobraževanja ekonomski tehnik. 

V program Administrator se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:
• osnovnošolsko izobraževanje ali
• nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje  po prejšnjih 

predpisih.

B STROKOVNI MODULI
Št. 

kred. 
točk

temelji gospodarstva 5

administrativno 

poslovanje
11

IKT in strojepisje 12

upravni postopek 7

trženje v sodobnem 

podjetju
7

Zbiranje in obdelava 

podatkov
7

C PRAKTIČNO 
IZOBRAŽEVANJE

Št. 
kred. 
točk

pri delodajalcu 36

interesne dejavnosti 6

odprti kurikulum 29

zaključni izpit 2

A PROGRAMSKA ENOTA
Št. 

kred. 
točk

slovenščina 12

matematika 12

tuji jezik - angleščina 9

umetnost 2

naravoslovje 6

družboslovje 6

športna vzgoja opr.
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A PROGRAMSKA ENOTA
Št. 

kred. 
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 14

B STROKOVNI MODULI
Št. 

kred. 
točk

poslovni projekti 12

poslovanje podjetij 13

ekonomika poslovanja 12

finančno poslovanje 6

sodobno gospodarstvo 19

komercialno poslovanje 6

finančno knjigovodstvo 5

C PRAKTIČNO 
IZOBRAŽEVANJE

Št. 
kred. 
točk

v šoli 30

pri delodajalcu 6

interesne dejavnosti 14

odprti kurikulum 29

Ekonomski tehnik

Naziv strokovne izobrazbe: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica

8.2 SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalna programa sta ovrednotena z 240 kreditnimi točkami (KT). Kdor 
konča štiriletno izobraževanje po predmetniku, za uspešno dokončanje šola-
nja opravlja poklicno maturo.

Pogoji za vpis: 
• uspešno zaključeno osnovnošolsko izobraževanje, 
• nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih 

predpisih.
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Logistični tehnik

Naziv strokovne izobrazbe: logistični tehnik/logistična tehnica

A PROGRAMSKA ENOTA Št. kred. 
točk

slovenščina 24

matematika 20

tuji jezik I (angleščina) 20

tuji jezik II (nemščina) 10

umetnost 3

zgodovina 5

geografija 3

sociologija ali psihologija 3

kemija 3

fizika 6

športna vzgoja 14

8.3 POKLICNO TEHNIČNO IZOBRAŽEVANJE
Logistični tehnik PTI (3 + 2)

Naziv poklicne izobrazbe: logistični tehnik/logistična tehnica

Pogoji za vpis: Logistični tehnik PTI: uspešno zaključeno srednje poklicno iz-
obraževanje. 
Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT).

A PROGRAMSKA ENOTA Št. kred. 
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 Št. kred. 
točk

tehn. blagovnih tokov 11

tehnologija komuniciranja 11

podjet. in gosp. poslovanje 8

transportna sredstva 12

logistika tovornih tokov 24

mednarodna menjava 10

C PRAKTIČNO 
IZOBRAŽEVANJE

Št. kred. 
točk

v šoli 23

pri delodajalcu 6

interesne dejavnosti 14

odprti kurikulum 29

B STROKOVNI MODULI Št. kred. 
točk

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

Št. kred. 
točk

v šoli 10

pri delodajalcu 3

interesne dejavnosti 4

odprti kurikulum 10
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Ekonomski tehnik PTI (3 + 2)

Naziv poklicne izobrazbe: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica

Pogoj za vpis: uspešno zaključeno srednje poklicno izobraževanje s pridoblje-
nim nazivom trgovec, administrator.

Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT).

A PROGRAMSKA ENOTA Št. kred. 
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 Št. kred. 
točk

projekti in posl. podjetja 13
delovanje gosp. in ekon. 

posl.
12

komercialno poslovanje 7

finančno poslovanje 6

C PRAKTIČNO

IZOBRAŽEVANJE
Št. kred. 

točk

v šoli 10

pri delodajalcu 3

interesne dejavnosti 4
odprti kurikulum 12
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ZNANJE NAS AKTIVIRA: 
ZNA 2 (2019–2022)
Namen projekta Znanje nas aktivira (ZNA) 2 je povečati vključenost odraslih 
v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi po-
treb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in 
delovanja v sodobni družbi.

Cilj projekta Znanje nas aktivira (ZNA) 2 je izboljšati temeljne in poklicne kom-
petence odraslih, ki so nižje izobraženi (manj kot štiriletna srednja šola ozi-
roma vključno z ISCED 3 nižje poklicno in srednje poklicno izobraževanje) in 
manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let.

Projekt Znanje nas aktivira (ZNA) 2 izvaja konzorcij, v katerem sodelujejo Ljud-
ska univerza Škofja Loka (vodja konzorcija) ter Ljudska univerza Radovljica in 
Ljudska univerza Tržič.

09.

Pogoj za vključitev: V programe se lahko vpišejo udeleženci, ki 
nimajo statusa upokojenca, študenta ali dijaka. Pogoj pri vklju-
čitvi je starost 45 +; zaposleni ali brezposelni.
Prednost imajo nižje izobraženi.
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9.1 UŽU – KNJIGE SO ZAME
Program UŽU -  Knjige so zame je namenjen širjenju znanj na izbranem iz-
obraževalnem področju s pogojem, da se obravnava ena ali več literatur na 
izbrano temo. Udeleženci razvijajo kritično mišljenje, analizo prebranega, 
ovrednotenje tem in širjenju splošnih znanj na izbrano tematiko.

UŽU: Knjige so zame: PLACEBO STE VI - JOE DISPENZA
Mentorica: Mirjana Grašič
Termin: torek, 16. 11. 2021
Trajanje: od 17.00 do 19.00 (5 srečanj)

UŽU - Knjige so zame: Alternativne oblike zdravljenja
Mentorica: Natalija Brumen
Termin: srede, 20. 10. 2021 
Trajanje: od 17.00 do 19.00 (5 srečanj)

9.2 TEČAJ EXCELA – OD OSNOV DO NAPREDNE 
UPORABE
Osnovni del:

• Delo s podatki, vnos, brisanje, kopiranje, lastni seznami,
• listi, stolpci in vrstice, celice,
• osnovno oblikovanje tabel in podatkov ter njihov vnos,
• oblikovanje številskih podatkov (%, €, datumi),
• izračuni z uporabo enostavnih formul,
• uporaba SUM funkcije ter hitrih izračunov v statusni vrstici,
• hitro tiskanje ter osnovno razvrščanje podatkov.

Napredni del:
• Priprava strani, tiskanje in shranjevanje dokumenta
• hitre bližnjice in najuporabnejši triki,
• zaščita na nivoju listov in celic,
• tiskanje v PDF in pošiljanje po elektronski pošti,
• 3D formule in povezave v izračunih,
• računanje z datumi,
• napredne funkcije vrtilnih tabel.

Mentorica: Mateja Žepič 
Termin: prijave do 31. 10. 2021
Trajanje: od 17.00 do 20.00 (10 srečanj)
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9.3 KREATIVNA SNOVANJA – NAMIZNA 
MOZAIČNA LUČKA

Na tečaju se izdela namizna mozaična lučka. V program se lahko vključijo za-
posleni, nižje izobraženi in starejši od 45 let. Program je primeren tudi za za-
četnike. Program bo izveden v dveh skupinah. 

Mentorica: Urška Ambrožič Potočnik
Termin: torek, 5. 10. 2021 
Trajanje: od 17.00 do 20.00 (7 srečanj)

9.4 ZAČETNI TEČAJ NEMŠČINE

Nemščina je trenutno najpopularnejši jezik za začetnike in jezik, ki vse bolj od-
pira vrata v poslovni svet. Znanje nemščine je velikokrat tudi  pogoj za službo 
pri večini delodajalcev. Začetni tečaj nemščine je primeren za vse, ki se jezika 
še niso učili oziroma je bilo to pred mnogimi leti. Začetni tečaj nemščine se 
začne z osnovami. Naučili se boste  sporazumevanja v najpogostejših vsako-
dnevnih osnovnih situacijah. 

Mentorica: Tina Papler
Termin: petek, 1. 10. 2021
Trajanje: od 17.00 do 19.00 (15 srečanj)

9.5 SVET NEMŠČINE

Program bo potekal v VDC Kranj – enoti Tržič, varovanci bodo spoznavali nem-
ščino, osnovne fraze in osnovno besedišče.

Mentorica: Tina Papler
Termin: sreda, 25. 8. 2021
Trajanje: od 10.00 do 11.30 (15 srečanj)

9.6 SVET ANGLEŠČINE II

Skupinski tečaj angleščine na nivoju A2  je namenjen vsem, ki osnove jezika 
že imate, a bi jih radi izpopolnili in nadgradili. Po zaključku tečaja angleščine 
na nivoju A2 se boste lahko sporazumevali v preprostih situacijah oz. se po-
govarjali o vsakodnevnih stvareh, znašli pa se boste tudi v krajših družabnih 
pogovorih. Razumeli boste besedne zveze in pogosto besedišče, povezano 
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Projekt Znanje nas aktivira (ZNA) 2 se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje 
Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020; prednostne osi: 10. Znanje, spret-
nosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1. Izboljšanje 
enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, ne-
formalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc 
delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potr-
jevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.1. Izboljšanje kompetenc, manj 
vključenih v vseživljenjsko učenje.

z nakupovanjem, zaposlitvijo, z vašim življenjskim okoljem ipd. Prav tako 
boste sposobni razumeti glavno misel kratkih in jasno oblikovanih sporočil  
ter obvestil.

Mentorica: Elena Smirnova
Termin: torek, 19. 10. 2021
Trajanje: od 18.00 do 20.00 (12 srečanj)

9.7 Z GIBANJEM DO ZDRAVJA

Uvodno srečanje bo namenjeno analizi življenjskega sloga. Udeleženci bodo 
naredili osebni mesečni načrt gibanja in življenjskega sloga. Vodili bodo dnev-
nik, opravili pa tudi telesne meritve (kvantno magnetno resonančno analizo). 
Enkrat do dvakrat tedensko bo potekala tudi vodena vadba, pohod oziroma 
tek. Delavnice bodo podprte tudi z usmeritvami glede prehranjevanja.

Mentorica: Mojca Koligar
Termin: sreda, 6. 10. 2021
Trajanje: od 17.00 do 19.00 (12 srečanj)
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TRŽIŠKI KREATIVNI 
CENTER
Ljudska univerza Tržič, v sodelovanju z Občino Tržič, katera financira projekt, 
že osmo leto pripravlja različne programe, ki spodbujajo podjetništvo, podje-
tniške ideje in podjetniški entuziazem med Tržičani. Tudi letos bomo popestri-
li podjetniško dogajanje z aktualnimi starimi in novimi, inovativnimi programi. 
Vsi programi za udeležence so brezplačni.

Aktivnosti:
• Podjetniška akademija za mlade,
• Podjetniški kompas (online),
• Podjetniška akademija za odrasle: Natečaj za najboljšo poslovno idejo 

(online),
• Podjetniški večeri (Tržič TV in online).

10.

Podjetniške spletne delavnice bodo izvedene preko spletne plat-
forme ZOOM in Google meet.
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10.1 PODJETNIŠKA AKADEMIJA ZA MLADE

Vsebine so podobne kot pri Podjetniški akademiji za odrasle, le da so prilago-
jene populaciji osnovnošolskih udeležencev: 

• spoznavno srečanje in kakšne ideje smo si zamislili,
• pomoč pri oblikovanju idej,
• kristalizacija in testiranje ideje/trga (danes in čez čas, ko odrastemo),
• oblikovanje ideje,
• marketing in spletna prisotnost (web, FB…),
• kratka javna predstavitev skupinske ideje. 

Tako začetni kot nadaljevalni krožki bodo potekali 1 x tedensko v okviru 72 ur. 
Delo bo potekalo tudi na terenu.

Mentor: Nejc Konjevič
Termin: sreda, 10. 11. 2021;  začetni tečaj (od 16.00 do 17.30) in nadaljevalni 
tečaj (od 17.30 do 19.00)
Trajanje: 72 ur

Prijave do 20. 10. 2021, na e-naslov: natalija.brumen@lu-trzic.si
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10.2 PODJETNIŠKI KOMPAS – BREZPLAČNE 
DELAVNICE

Gre za modularno zasnovan program, ki omogoča bodočim podjetnikom laž-
jo orientacijo pri finančni in poslovni, tako začetni kot nadaljevalni poti. Pripo-
roča se, da se tisti, ki bi se želeli prijaviti na Natečaj za najboljšo poslovno idejo 
2022, predhodno udeležite delavnic Podjetniškega kompasa, saj so vsebinsko 
naravnane na pripravo in na konkretno izvedbo vseh poslovnih načrtov.

V okviru Podjetniškega kompasa ponujamo spodaj opisane delavnice in pre-
davanja, ki bodo potekale preko aplikacije Zoom. 

IMAM POSLOVNO IDEJO – KAKO ZAČETI IN USPETI

Vsebina delavnice: 
• Kako zbuditi in prepoznati podjetniško idejo?
• Spoznajte svoje talente, sposobnosti in hobije.
• Veščine, izkušnje in želje, meje med znanjem in željami.
• Kako pretvoriti miselno in fizično ustvarjalnost v inovativno idejo?

Mentor: Nejc Konjevič 
Termin: torek, 5. 10. 2021
Trajanje: od 18.00 do 19.30

POT DO USPEHA – OVIRE, KI JIH MORAŠ PREMAGATI

Vsebina delavnice: 
• metode in triki na poti uresničevanja vaših poslovnih idej, 
• konkretni nasveti, kako priti do uspeha in na kakšen način premagati 

začetne neuspehe.

Mentor: Ian Polak Rožac (grafični oblikovalec, fotograf in videograf; ustano-
vitelj svoje znamke in direktor podjetja 'MOJPLAN'; na platformi Tiktok ima 
velik doseg oziroma več kot 40 000 sledilcev, najdete ga pod  imenom 'liljanx'; 
zadnje leto je aktiven pri podjetniških akademijah, zlasti kot predavatelj, sne-
malec in član podjetniške komisije pri Podjetniškem taboru Postojna in pri 
Podjetniški akademiji v Tržiču).
Termin: četrtek, 7. 10. 2021
Trajanje: od 18.00 do 19.30
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SPOZNAJMO BREZPLAČNE PROGRAME ZA UREJANJE 
FOTOGRAFIJ IN GRAFIČNO OBLIKOVANJE

Vsebina delavnice: 
• skozi delavnico boste pridobili konkretna znanje, ki vam bodo koristila 

pri oblikovanju vaših fotografij in grafik, pred objavo na spletu ali soci-
alnih medijih.

Mentor: Nejc Konjevič 
Termin: ponedeljek, 11. 10. 2021
Trajanje: od 18.00 do 19.30

TIKTOK V TRŽENJU – POSLOVNE PRILOŽNOSTI

Vsebina delavnice: 
• kako z malo truda vašo dejavnost/znamko podjetja vidi več kot 10.000 

ljudi in sicer popolnoma brezplačno.

Mentor: Ian Polak Rožanc
Termin: četrtek, 14. 10. 2021
Trajanje: od 18.00 do 19.30

UPORABA SPLETNIH SOCIALNIH OMREŽIJ – KAKO 
USTVARITI ZANIMIVE VSEBINE, DA JIH UPORABNIKI 
DELIJO MED SABO

Vsebina delavnice: 
• usvojili boste veščine, kako s pomočjo različnih programov olajšati delo 

pri objavah na spletnih medijih, da te izpadejo bolj profesionalno in da 
dosežejo čim več deležnikov.

Mentor: Nejc Konjevič 
Termin: ponedeljek, 18. 10. 2021
Trajanje: od 18.00 do 19.30
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KAKO IZDELATI FINANČNI NAČRT 

Vsebina delavnice: 
• teme bodo obsegale aktualne finančne izzive in sicer; kako ustvariti po-

sel s prihodki; kako izgleda finančni načrt; kako ukrotiti odhodke ipd. 
vprašanja.

Mentor: ddr. Marko Šetinc
Termin: četrtek, 21. 10. 2021
Trajanje: od 18.00 do 19.30 

USKLAJEVANJE POKLICNEGA IN ZASEBNEGA ŽIVLJENJA 

Vsebina delavnice: 
• na delavnici bo prikazana uravnoteženost med osebnim in poslovnim 

življenjem; dotaknili se bomo perečih vprašanj prioritet (družina, dom, 
poklic, uspeh, denar ipd) in jih tudi pri sebi znali ovrednotiti na način, da 
bomo dobili občutek koristnosti, smiselnosti, predvsem pa, kako pre-
prečiti 'izgorelost'.

Mentorica: Darja Pegan Žvokelj (univ. dipl. andragoginja, mentorica študij-
skih krožkov in marketinga na področju poslovne komunikacije; izobraževalka 
in svetovalka v svojem podjetju 'Hiška Znanja')
Termin: ponedeljek, 25. 10. 2021
Trajanje: od 18.00 do 19.30

ČLOVEKOVA OSEBNOST – KLJUČNA ZA DOBRO 
POSLOVANJE

Vsebina delavnice: 
• vloga čustev in odzivi,
• pomen intuicije in osebnostnih lastnosti,
•  vpliv osebnosti pri pogajanjih, sodelovanjih, diplomatskih razgovorih 

ipd. zastavljena vprašanja z diskusijo in primerom dobrih praks.

Mentor: ddr. Marko Šetinc
Termin: četrtek, 28. 10. 2021
Trajanje: od 18.00 od 19.30 
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10.3 PODJETNIŠKA AKADEMIJA ZA ODRASLE 
Natečaj za najboljšo poslovno idejo 2022 - Online

Namen natečaja je, da posameznik ali skupina ljudi, prijavi svojo idejo, jo pod 
vodstvom mentorja dodela, skristalizira, oblikuje, jo predstavi javnosti ('pitch 
predstavitev') in s tem seveda tudi že promovira. Prijavljenim se tako pomaga 
prebroditi najbolj začetne težave in dvome, ter jih na ustrezen način usmerja 
do preboja na trg, kjer se pravo poslovanje šele začenja.

Vsebina: Predstavitev skupine in njihovih idej; Testiranje ideje, realizacija ide-
je in design, priprava PP in priprava na predstavitev; zaključni finalni nastop.

V zaključnem nastopu bomo podelili dve nagradi: Za naj poslovno idejo Tržič 
2022 in za Najboljšo idejo z družbenim učinkom. Ocenjevanje bo potekalo 
pred 3 člansko žirijo.

Mentor: Matic Breznik 
Termin: v začetku februarja 2021
Trajanje: 5 srečanj

NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE PROMOCIJE NA SOCIALNIH 
OMREŽJIH

Vsebina delavnice: 
• seznanili se bomo s ključnimi napakami promocije, ki kupce odganjajo, 

ne privabljajo

Mentor: Ian Polak Rožac    
Termin: četrtek, 4. 11. 2021
Trajanje: od 18.00 od 19.30 

UMETNOST JAVNEGA NASTOPANJA – PRIPRAVA  
IN IZVEDBA NASTOPANJA Z MIKROFONOM 

Vsebina delavnice: 
• na praktična3-urni delavnici, ki bo potekala v živo, se bomo seznanili z 

javnim nastopanje, predvsem pa s snemalnimi zvočnimi posnetki (mi-
krofon), ter usvojili nekaj trikov dobrega govora.

Mentor: Saša Pivk Avsec (direktorica, Media Butik, agencija za radijsko in te-
levizijsko dejavnost, d.o.o.)
Termin: torek, 9. 11. 2021 (na sedežu LUT)
Trajanje: od 17.00 do 20.00 
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10.4 PODJETNIŠKI VEČERI

Cilj podjetniških večerov je ljudem približati zgodbe o uspehih ljudi na različ-
nih področjih.

V obliki intervjuja so predstavljene zgodbe, ki govorijo o težavah, vzponih, pad-
cih, izkušnjah, ki so jih podjetniki, športniki, ustvarjalci doživeli. Na ta način se 
gledalcem in slušateljem posreduje veliko znanja, predvsem pa spodbud, da 
se pogumno podajo na lastno pot podjetništva oz. samostojnega delovanja.

Podjetniške večere vodijo strokovni moderatorji in povezovalci. Glede na situ-
acijo Covid-19, večeri ne bodo potekali v obliki javne prireditve. Poslušalci in 
gledalci boste lahko prenose spremljali v živo prek Tržič TV in Youtube kanala.
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ERASMUS +
11.

GLOBAL AGEING: A TRIUMPH AND A CHALLENGE
Projektno partnerstvo je sestavljeno iz 8 partnerjev, in sicer 3 partnerji in ko-
ordinator prihajajo iz Italije, preostale sodelujoče organizacije pa so iz Španije, 
Grčije, Turčije, Švedske in Slovenije. 

Ciljni skupini projekta so upokojenci in migranti oz. posamezniki, ki potrebu-
jejo opolnomočenje in se želijo aktivno vključiti v družbo. 

Glavni cilji projekta so: 
• povečanje vključenosti starejših in priseljencev v vseživljenjsko učenje,
• povečanje veščin starejših z medgeneracijskim učenjem za aktivno 

vključenost v družbo in povečanje sodelovanja v lokalnem okolju pri 
pomoči vključevanja migrantov v družbo. 

Projekt bo trajal tri leti, in sicer od jeseni 2019 do pomladi 2022. 

EDU+
V projekt so vključene tri države: Poljska, ki je koordinatorka, Španija in Slove-
nija. Ciljne skupine projekta so učitelji, mentorji in preostali strokovni delav-
ci v izobraževanju odraslih. Projektni partnerji si bomo izmenjali izkušnje pri 
poučevanju in opolnomočenju ranljivih ciljnih skupin, na podlagi tega pa bo 
nastal izobraževalni model. 

Končni rezultat projekta bo vodnik, ki bo vseboval učinkovite metode, dobre 
prakse iz vseh treh sodelujočih držav ter tudi predloge za učne ure različnih 
programov in delavnic. 

Projekt bo trajal dve leti, in sicer od decembra 2019 do jeseni 2021.
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