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UVOD 
 

Pred vami je katalog pestrih ponudb Javnega zavoda za izobraževanje odraslih, ki zajema 

različne programe in projekte, namenjene različnim ciljnim skupinam. 

Ljudska univerza Tržič je še vedno s programi prvenstveno usmerjena k populaciji 

upokojencev in ranljivim ciljnim skupinam. Poleg Univerze za tretje življenjsko obdobje, 

namenjene upokojencem, smo ponosni na Center medgeneracijskega učenja in Študijske 

krožke, kjer udeleženci zlasti iz lokalnega okolja širijo svoja znanja na področjih, ki jih 

potrebujejo. 

Ponudbe razpisujemo na podlagi potreb in povpraševanj udeležencev ter tako skupaj 

soustvarjamo in oblikujemo celoletni izobraževalni proces. 

V letu, ki je pred nami, bomo več pozornosti namenili izobraževanju zaposlenih in odraslih, ki 

še niso v pokoju ter tudi njim ponudili aktualne programe. Jezikovni tečaji, računalniški tečaji, 

tečaji socialnih, komunikacijskih in osebnostnih veščin so smiselno porazdeljeni glede na našo 

finančno zmožnost na eni strani in ponudbam ter povpraševanju na drugi strani. Prav tako 

smo si zastavili višje cilje na področju kulture in ustvarjalnosti in s tem odprli šolo slikanja, 

tečaje filcanja, tečaje kulturne dediščine ipd. 

Ljudska univerza Tržič vidi svojo vlogo in poslanstvo v tem, da prav vsak, ki želi razširiti svoja 

znanja, odkrivati svoje hobije ali se zgolj družiti, pri nas najde nekaj za svojo dušo, um in telo, 

saj imamo precej programov namenjenih tudi umski in telesni vadbi.  

Od leta 2021 nas je Ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport vključilo v javno mrežo, v 

okviru katere opravljamo svetovalno dejavnost, kar je doprinos in novost našega delovanja. 

Prav vsak ki ima kakršnokoli težavo se lahko obrne na nas, saj imamo dve usposobljeni 

svetovalki, ki pomagata odgovoriti na vprašanja nadaljnjega šolanja, kariernega razvoja, 

zaposlitvenih možnosti ipd. 

Letos smo ponosni, da je vpis v srednje šole velik in uspešen in naš cilj je, da se mladim in 

tistim odraslim, ki niso končali srednjih poklicnih šol, omogoči dokončanje šolanja na Ljudski 

univerzi. 

Hvala, ker ste z nami, ker nas podpirate in ker nas obiskujete. Navsezadnje smo ljudska 

univerza tukaj za vas in za vse ljudi, zato se bomo še naprej prizadevali da ta 'ljudskost' ne bo 

potonila zgolj v številki kandidatov in zaključenih projektov ter programov, ampak se bomo 

trudili, da domačnost, ljudskost, solidarnost, zabavnost in strokovnost ohranijo ravnovesje in 

nam vsem polepšajo in obogatijo življenjske poti. 

 

 

Vse dobro, 

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 lokacijah in sicer na 

Trgu svobode 18 in Trgu svobode 9. 

 

Prijave za vpis na posamezne tečaje in delavnice zbiramo vse leto oz. do navedenega 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 kandidatov na razpisano delavnico a na 

prvo srečanje pride manj kakor polovica vpisanih, zato vljudno prosimo udeležence, da vsaj 

tri dni pred pričetkom delavnice sporočijo odsotnost, da lahko ostale prijavljene pravočasno 

obvestimo in jim sporočimo, ali delavnica sploh bo. Prav tako naprošamo udeležence, da se 

zaradi omejenega števila mest odgovorno prijavijo ali se pravočasno odjavijo, da lahko 

namesto njih vključimo drugo zainteresirano osebo. 

Ko je delavnica zapolnjena, vse udeležence še enkrat obvestimo o začetku 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 predhodno 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 svobode 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 predavanj 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.  



 

1 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 novost. Ob plačilu članarine v 

začetku šolskega leta so  razpisani programi v okviru Univerza za tretje življenjsko obdobje za 

vas dostopni po nižji ceni.  

 

Vključitev v Univerzo za tretje življenjsko obdobje je možna na dva načina: 

1. Z letno članarino 10 € in nato pri vsaki vključitvi v razpisane programe pridobite 

popust.  

2. 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. 

  



 

1.1 Računalništvo 
 

Informacijsko komunikacijska tehnologija je postala del našega vsakdana in skoraj 

nepogrešljiv pripomoček. Računalniki, pametne naprave in nove zanimive aplikacije pa niso 

le domena mlajših generacij – tehnologija pripada vsem. Zato ponujamo več različnih 

možnosti učenja računalništva. 

 

Osnove računalništva 
Tečajniki se naučijo uporabljati računalnik, se seznanijo z osnovnimi računalniškimi 

komponentami in delom v operacijskem okolju Windows. 

 

Mentorica: Mateja Žepič 

Termin: ponedeljek, 7. 11. 2022, ob 16.00 

Trajanje: 6 ur (3 srečanja) 

Cena: brezplačno  

Prijave do: do 31. 10. 2022 

 

Spletne aplikacije  

Tečajniki se seznanijo z osnovnimi računalniškimi komponentami in delom v operacijskem 

okolju Windows. 

Vsebina:  

• Spoznavanje različnih aplikacij na telefonu 

 

Mentorica: Mateja Žepič 

Termin: ponedeljek, 28. 11. 2022, ob 16.00  

Trajanje: 6 ur (3 srečanja)   

Cena: brezplačno  

Prijave do: do 31. 10. 2022 

 

Nadaljevalni tečaj računalništva 
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; 

• različni programi za čiščenje in vzdrževanje računalniškega sistema. 

 

Mentorica: Mateja Žepič 

Termin: februar 2023  

Trajanje: 12 ur   

Cena:  30 € / 36 € (člani), 33 € / 40 € (nečlani)  



 

1.2 Tečaji tujih jezikov 
 

Tuji jeziki so vedno bolj uporabni in koristni, saj nam odpirajo možnosti povsod v svetu. Naši 

jezikovni tečaji, ki jih izvajajo izkušeni mentorji, so prilagojeni ciljnim skupinam in njihovim 

predznanjem. Ob sproščenem druženju bo strah pred učenjem tujih jezikov hitro minil. 

 

Začetni tečaji angleščine, nemščine, ruščine, francoščine in 

španščine 

Na začetnih tečajih se boste seznanili z osnovami slovnice in se naučili sporazumevanja v 

najpogostejših vsakodnevnih osnovnih situacijah: 

• Osnovne vljudnostne fraze in kako se predstaviti.  

• Kako se znajti v različnih situacijah npr. na potovanju, v trgovini, v restavraciji. 

 

Osvežitvena angleščina II. 
Teme na tečaju angleščina so praktične in uporabne za komunikacijo v vsakdanjem življenju. 

Slovnico in besedišče boste usvojili skozi pogovor in vaje. Tečaj bo potekal na daljavo. 

 

Mentorica: Elena Smirnova 

Termin: četrtek, 6. 10. 2022, ob 8.00 

 

Osvežitvena angleščina III. 

Tečaj je namenjen vsem, ki so že bolj vešči jezika in si predvsem želijo izboljšati konverzacijo, 

a ponoviti tudi slovnične prvine. Tečaj bo potekal na daljavo.  

 

Mentorica: Elena Smirnova 

Termin: četrtek, 6. 10. 2022, ob 9.45 

 

Začetni tečaj španščine 
Španščina je kot materni jezik drugi najbolj razširjeni 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 najpogosteje uporabljene besede in besedne zveze v 

vsakdanjem življenju. 

 

Mentorica: Urška Tomažič 

Prijave do: 31. 10. 2022 



 

Začetni tečaj francoščine 
Več kakor dvesto milijonov ljudi po celem svetu govori francosko. Francoščina je najbolj 

zgoščen in natančen jezik, zato vam bo znanje tega jezika približalo romanski svet. Pridružite 

se skupini, saj tisti, ki govorijo več jezikov, živijo več življenj. 

 

Mentorica: Marjeta Pintar 

Termin: ponedeljek, 7. 11. 2022, ob 9.00 

Trajanje: 21 ur 

Cena: 50 € / 60 € (člani), 55 € / 66 € (nečlani) 

Prijave do: do 31. 10. 2022 

 

Začetni tečaj nemščine 

Mentorica: Ksenija Šolar Hrvatin  

Trajanje: 21 ur  

Cena:  50 € / 60 € (člani),  

 55 € / 66 € (nečlani) 

Prijave do: 31. 10. 2022 

 

Začetni tečaj angleščine 
Mentorica: Urška Tomažič / Ksenija Šolar Hrvatin   

Trajanje: 21 ur  

Cena:  50 € / 60 € (člani), 55 € / 66 € (nečlani) 

Prijave do: 31. 10. 2022  

 

Začetni tečaj ruščine 

Mentorica: Elena Smirnova  

Trajanje: 21 ur  

Cena:  50 € / 60 € (člani), 55 € / 66 € (nečlani) 

Prijave do: 31. 10. 2022   

 

 

1.3 Zdrav slog življenja   
 

Že stara latinska modrost poudari, da je za dobro počutje ključna dobra fizična pripravljenost. 

Naša vadba bo po tem načelu zasnovana karseda celostno, usmerjena v doseganje moči 

telesa in duha, notranjega miru in harmonije. Poleg razteznih vaj, vaj za boljšo držo in zdravo 

hrbtenico ter krepitev mišic celega telesa se bo mogoče prepustiti tudi različnim sprostitvenim 

tehnikam, tehnikam dihanja in energijskim vajam. 

 

Tehnike sproščanja 

Termin: petek, 7. 10. 2022, ob 10. uri (Trg svobode 9) 

Cena: brezplačno 



 

 

Rožnati oktober (samopregledovanje in preprečevanje raka dojk) 

Termin: petek, 14. 10. 2022, ob 10. uri (Trg svobode 9) 

Cena: brezplačno 

 

Spoprijemanje s stresom 

Termin: petek, 21. 10., 28. 10., 11. 11., 18. 11. 2022, ob 10. uri (Trg svobode 9) 

Cena: brezplačno  

 

Temeljni postopki oživljanja 
Termin: petek, 25. 11. 2022, ob 10. uri (Trg svobode 9) 

Cena: brezplačno 

 

Zdrava prehrana in novoletne zaobljube 
Termin: petek, 2. 12. in 9. 12. 2022, ob 10. uri (Trg svobode 9) 

Cena: brezplačno  

 

Telesna vadba za zdravje (10 srečanj) 
Termin: petek, 13. 1. 2023, ob 10. uri v Zdravstvenem domu Tržič 

Cena: brezplačno  

Mentorice: Nataša Kavar, Simona Kiphut, Urška Osredkar, Teja Burgar (Zdravstveno vzgojni 

center, Zdravstveni dom Tržič) 

 

Miselna naravnanost z uporabo samohipnoze 

Z uporabo samohipnoze se boste naučili kako uravnavati svojo miselnost, s katero si boste 

uspešno pomagali pri reševanju svojih težav in dosegli izjemne rezultate pri vseh izzivih 

življenja. 

 

Mentor: Alfonz M. Ostrelič   

Termin: sreda, 9. 11. 2022, ob 9.00 

Trajanje: 21 ur 

Cena:  50 € / 60 € (člani),  

 55 € / 66 € (nečlani) 

  



 

1.4 Izobraževalni izleti  
 

Med člani in nečlani Univerze za tretje življenjsko obdobje so priljubljeni izobraževalni izleti. 

Vsako leto organiziramo vsaj dva celodnevna izleta, pri tem pa upoštevamo to, da izberemo 

izletniške točke, ki so manj poznane, a izjemno privlačne. Pri raziskovanju nas vedno spremlja 

skrbno izbran vodnik ali vodnica, ki nam še bolj približata bogato kulturno dediščino in 

geografske značilnosti kraja. 

 

1. izlet: Skrite zanimivosti Pirana (celodnevni izlet)  
 

Termin: Sobota, 24. 9. 2022, ob 8.00 

Cena:  25 € (člani) 

 30 € (nečlani) 

Prijave do: 21. 9. 2022 

 

Vabimo vas, da z nami obiščete priljubljeno obmorsko mestece, ki s svojo lepoto in zgodovino 

vedno navduši. Verjetno ste ga obiskali že velikokrat, zato bomo tokrat odkrivali skrite 

zanimivosti mesta, ki jih morda še ne poznate.  

   

2. izlet: Po poteh grofov (Dolenjska) 

 

Termin: marec 2023 

 

V ceno izleta je vključeno vodenje in avtobusni prevoz.  

 

 

  



 

2 USTVARJALNICE IN KULTURNO-

SPROSTITVENE VSEBINE  
 

2.1 Tržič na dlani  
 

Pred veliko nočjo boste iz ulite mase napravili umetniški izdelek pod vodstvom Katarine Blaži 

(material je vključen v vaš izdelek). 

 

Mentorica: Katarina Blaži (restavratorka) 

Termin: četrtek, 23. in petek, 24. 3. 2023, ob 17.00 

Trajanje: 12 ur 

Cena:  30 € / 36 (člani),  

 33 € / 40 € (nečlani)  

 

2.2 Firbec oken in tržiški velikani 
 

Predstavili vam bomo opise in zgodbe pomembnih tržiških ljudi, ki so pripomogli k razvoju 

Tržiča na področju kulture, izobraževanja in gospodarstva. Tržiške zgodbe imajo moralno 

vsebino in so vedno aktualne. 

 

Mentor: različni 

Termin: četrtek, 13. 4. 2023, ob 9.00 

Trajanje: 4 srečanja    

Cena:  50 € / 60 € (člani), 55 € / 66 € (nečlani)  



 

2.3 Sociologija kulture (poljudna predavanja o družbi in 

naši vpetosti vanjo) 
 

Sociologija kulture preučuje družbeno naravo kulture, njune medsebojne povezave in vplive 

na družbo. Na srečanjih sem bomo dotaknili vprašanj, ki se nam danes zdijo samoumevna, 

včasih pa zaradi različnega pojmovanja v družbi niso bila; ali sta kava in sladkor res nujna za 

srečo ljudi v Evropi, kako različno je družba pojmovala higieno, kaj sta blaginja in napredek v 

sodobnem svetu, so zidovi in ograje na mejah zares potrebni. 

 

Mentorica: Marjeta Pintar  

Termin: petek, 7. april 2023, ob 9.00 

Trajanje: 12 ur  

Cena: brezplačno  

 

2.4 Vadba za vsak dan 
 

Seznanili se boste s preprostimi tehnikami vadbe za sprostitev, umiritev, za boljše počutje, 

kondicijo, z določenimi masažnimi postopki in tehnikami (masaža rok, nog, obraza ipd.). 

Namen je okrepiti imunski sistem in poskrbeti za svojo vsakodnevno aktivnost. 

 

Masaža za dobro jutro (ZOOM)  

Mentorica: Mirjana Grašič 

Termin: torek, 4. 10. 2022, ob 8.30 

Trajanje: 4 srečanja 

Cena: brezplačno   

 

 

 

 

 



 

3 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 njihovih življenj in graditi medgeneracijsko solidarnost. Preko CMU-ja se 

povezujemo in sodelujemo tudi z drugimi organizacijami v lokalnem okolju (Tržiški muzej, 

Društvo tržiških likovnikov, Varstvenovzgojni zavod Tržič, vrtci).  

Minimalno število udeležencev: 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aktivnosti v okviru Centra medgeneracijskega učenja 

sofinancira Občina Tržič. 

 

 



 

 

Bosa sem! Bos sem!  

Mentorica: Mirjana Grašič 

Termin: torek, 20. 9. 2022, ob 18.00 

Cena: brezplačno 

 

Refleksna masaža stopal - 

delavnica za pare 
Mentorica: Mirjana Grašič 

Termin: 27. 9., 4. 10. 2022 ob 18.00 

Cena: brezplačno 

 

Miselna naravnanost z 

uporabo samohipnoze 

(predstavitev izobraževanj)  
Mentor: Alfonz M. Ostrelič  

Termin: 11. 10. (Trg svobode 9), 12. 10. 

2022 (ZOOM), ob 17.00 

Cena: brezplačno  

 

Risanje sveč na kamne 
Mentorica: Irena Kotnik 

Termin: ponedeljek, 24. 10. 2022, ob 9.00 

Cena: brezplačno 

 

Ne skrbi! Vse bo OK! (ZOOM)  
Mentorica: Mirjana Grašič 

Termin: ponedeljek, 7. 11. 2022, ob 19.00 

Cena: brezplačno 

 

Kako se postaviti zase? 
Mentorica: Andreja Pungartnik  

Termin: ponedeljek, 14. 11. 2022, ob 

17.00 

Cena: brezplačno 

 

Metoda SCRUM (Kako biti bolj 

učinkovit pri delu) 
Mentor: Rok Meglič  

Termin: torek, 6. 12. 2022, ob 17.00 

Cena: brezplačno 

 

Situacij ne vidim takih kot so, 

ampak take kakor jih vidim 

jaz! (ZOOM) 
Mentorica: Mirjana Grašič 

Termin: sreda, 7. 12. 2022, ob 19.00 

Cena: brezplačno 

 

Izdelava novoletnega 

aranžmaja 
Mentorica: Irena Kotnik  

Termin: petek, 9. 12. 2022, ob 17.00 

Cena: brezplačno  

 

Stres in utrujenost? Ne, hvala. 

(ZOOM) 
Mentorica: Mirjana Grašič  

Termin: sreda, 11. 1. 2023, ob 19.00 

Cena: brezplačno 

 

Kje pa tebe čustvo žuli? 

(ZOOM) 
Mentorica: Mirjana Grašič  

Termin: sreda, 15. 2. 2023, ob 19.00 

Cena: brezplačno 

 

Izdelava voščilnic s tehniko 

Pickpoint  
Mentorica: Marjetka Nikolič 

Termin: ponedeljek, 27. 2. 2023, ob 15.30 

Cena: brezplačno (izdelava ene 

voščilnice) 

Trije tipi odnosov – trije tipi 

zavesti 

Predavatelj: Andrej Pešec   

Termin: torek, 7. 3. 2023, ob 9.00 

Cena: brezplačno 

 

 

 



 

Spanec je boljši kot žganec 

(ZOOM) 

Mentorica: Mirjana Grašič  

Termin: sreda, 15. 3. 2023, ob 19.00 

Cena: brezplačno 

 

Uravnotežena moško-ženska 

energija pri posamezniku in v 

partnerstvu (ZOOM) 
Mentor: Marko Šetinc   

Termin: torek, 21. 3. 2023, ob 18.00 

Cena: brezplačno 

 

Velikonočna delavnica 

Mentorica: Irena Kotnik 

Termin: sreda, 5. 4. 2023, ob 17.00 

Cena: brezplačno 

Osnove art terapije – kako 

preko umetnosti spoznamo 

sebe (ZOOM) 
Mentor: Marko Šetinc   

Termin: torek, 9. 5. 2023, ob 18.00 

Cena: brezplačno 

 

Univerzalno mazilo 
Mentorica: Natalija Brumen 

Termin: ponedeljek, 15. 5. 2023, ob 9.00 

Cena: brezplačno 

 

Francija – jo poznate?  
Mentorica: Marjeta Pintar  

Termin: ponedeljek, 5. 6. 2023, ob 9.00 

Cena: brezplačno  

  



 

4 ŠTUDIJSKI KROŽKI 
Študijski krožki so sodobna oblika učenja odraslih. Izvajamo jih že več kakor 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. 

 

4.1 Družabne urice slovenščine za tujce (nadaljevanje)  
 

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, 3. 10. 2022, ob 9.00  

Trajanje: 25 ur  

Cena: brezplačno 

 

 

 



 

4.2 Pregovori, misli znanih osebnosti – in njihova 

razmišljanja o življenju (II. del)  
 

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, 12. 10. 2022, ob 9.00   

Trajanje: 25 ur 

Cena:  brezplačno 

 

4.3 Beremo z … 
 

Namen študijskega krožka je spodbujati pogovor o prebranem, a ne le z gledišča leposlovja. 

Krožek deluje bolj kot spodbuda za vseživljenjsko izobraževanje 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: prva polovica oktobra 2022  

Trajanje: 25 ur  

Cena: brezplačno 

 

4.4 Od setve do žetve 
 

Na predavanjih boste spoznali: naravne metode sajenja rastlin, vrtnih pridelkov (zastirke, 

gnojila, hranila …); naravno metodo zatiranja zajedavcev; vzgojo lastnih semen in sadik, zelišč 

in vrtnin; metoda obrezovanja, skladiščenja pridelkov (paprike, jajčevci, paradižniki, okre …). 

Avtohtone sorte vrtnin, pripravo naravnega škropiva proti zajedavcem. 

 

Mentorji: različni   

Termin: v začetku marca 2023 

Trajanje: 25 ur 

Cena: brezplačno  



 

5 SPLOŠNO NEFORMALNI PROGRAMI 
 

Splošno neformalni programi zajemajo različne vsebine, ki ne spadajo pod preostale 

neformalne programe, ki jih financirata Občina Tržič in Ministrstvo za izobraževanje, znanost 

in šport. 

Gre za tečaje, ki so plačljivi, 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, želja in potreb udeležencev 

ter na podlagi znamenj časa, ki narekujejo da posamezne vsebine postanejo del našega 

vsakdana. 

 

Cena tečaja je odvisna od števila udeležencev, za upokojence velja 10 % popust.   

 

5.1 Tečaj slikanja 
 

Tečaj slikanja je namenjen udeležencem, ki si želijo pridobiti osnove slikanja z različnimi 

tehnikami in materiali.  

 

Mentor: Tečaj vodi akademska slikarka Lučka Šparovec.    

Termin: četrtek, 3. 1. 2023, od 16.30 do 18.45  

Trajanje: 21 ur 

Cena:  100 € / 120 € 

 



 

5.2 Miselna naravnanost z uporabo samohipnoze 
Z uporabo samohipnoze se boste naučili kako uravnavati svojo miselnost, s katero si boste 

uspešno pomagali pri reševanju svojih težav in dosegli izjemne rezultate pri vseh izzivih 

življenja. 

 

Mentor: Alfonz M. Ostrelič 

Termin: četrtek, 1. 12. 2022, od 17.00 do 19.15 

Trajanje: 21 ur   

Cena:  100 € / 120 €  

 

5.3 Ženske in moški (odnosi, komunikacija in harmonija) 
Seminar bo usmerjen na prepoznavanje moškega in ženskega sveta in kako uspešno 

premostiti razlike v skupnih dojemanjih, čustvovanju in miselni naravnanosti.    

 

Predavatelj in avtor: Andrej Pešec 

Termin: torek, 21. 2. 2023, ob 17.00 (seminar) 

Cena:  60 €, 90 € (za pare)   

 

5.4 Filcanje 
Polstenje volne ali filcanje je ena od najstarejših tehnik za izdelavo tkanine. Stara je približno 

8000 let. Tehniko polstenja volne še vedno uporabljajo nomadski narodi v Aziji in narodi južne 

Amerike. Postopek je še vedno enak tistemu iz preteklosti: strižena, neobdelana volna ovc, 

kamel, lam, alpak…se v kombinaciji 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: ponedeljek, 19. 12., torek, 20. 12., sreda, 21. 12. 2022, ob 17.00   

Trajanje: 12 ur (3 srečanja) 

Cena: 80 € (vključena dva izdelka) 

 

5.5 Začetni tečaj zeliščarstva 
Seznanili se boste z osnovami zeliščarstva (nabiranje, sušenje, skladiščenje, sajenje …), 

spoznali boste do dvajset zdravilnih rož s temeljito razlago. Predavanja bodo potekala na 

podlagi demonstracije že narejenih izdelkov. Zelišča bomo povezali z uporabo v kulinariki, 

kozmetiki in za zdravstvene namene. Vključeni so gradivo in recepti in en izdelek (univerzalno 

mazilo). 

 

Mentorica: Natalija Brumen 

Termin: torek, 4. 4. 2023, ob 17.00 

Trajanje: 21 ur  

Cena:  90 € / 110 €  



 

6 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. 

 

Svetovanje je namenjeno vsem odraslim, ki so izpolnili osnovnošolsko obveznost in so stari 

najmanj 15 let in si želijo pridobiti ali poglobiti svoje znanje v obliki samostojnega učenja, se 

ponovno izobraževati in  uresničiti svoje karierne cilje. 

 

6.1 Svetovanje za izobraževanje in karierni razvoj 
 

V okviru projekta vam na Ljudski univerzi Tržič nudimo brezplačno svetovalno 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).  

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/


 

• načrtovanju in razvoju poklicne poti, 

• iskanju zaposlitve, 

• pisanju življenjepisa in ponudb za delo, 

• pripravi na zaposlitveni razgovor, 

• pridobitvi NPK (nacionalne poklicne kvalifikacije) in  

• prekvalifikaciji. 

 

6.2 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 izobraževanje 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 strokovna 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; 

• 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. 

 

6.3 Dan za skrito znanje (predstavitev programov na 

stojnici) 
 

Svetovalki: Boni Colnar, Marjeta Pintar  

Termin: petek, 23. 9. 2022, ob 10.00 

Trajanje: od 10.00 do 13.00 

  



 

7 JEZIKOVNI (PLAČLJIVI) TEČAJI 
 

Namenjeni so ciljni skupini zaposlenih, brezposelnih (prijavljenih na Zavodu RS za 

zaposlovanje), samozaposlenim in ostalim. Na tečaje se lahko prijavijo tudi upokojenci, če 

želijo, vendar so zanje bolj ugodni jezikovni tečaji v okviru Univerze za tretje življenjsko 

obdobje. V primeru prijav na plačljive jezikovne tečaje imajo 10 % popust.  

 

7.1 Začetna angleščina, ruščina, francoščina, španščina, 

italijanščina 
 

Mentorice: Elena Smirnova, Ksenija Šolar Hrvatin, Marjeta Pintar, Urška Tomažič   

Št. ur: 21 ur 

Cena: 90 € / 110 € 

Prijave do: 31. 10. 2022 

 

7.2 Slovenščina za tujce  
 

Tečaj je primeren za vse tujce, ki bi se radi naučili osnov slovenskega jezika, od govora, branja 

do pisanja… Zahtevnost bo prilagojena predznanju udeležencev. Tečaj ni priprava na izpit iz 

slovenskega jezika kot drugega in tujega jezika.  

 

Mentorici: Boni Colnar, Marjeta Pintar    

Trajanje: 21 ur 

Cena:  90 € / 100 €  

Prijave do: 31. 10. 2022   



 

7.3 Nadaljevalni tečaj angleščine   
 

Tečaj je namenjen 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.  

 

Mentorica: Ksenija Šolar Hrvatin  

Termin: četrtek, 6. 10. 2022, ob 17.00   

Trajanje: 21 ur 

Cena:  90 € 

 110 €  

Vpis: do 31. 10. 2022  

 

7.4 Začetni tečaj nemščine 
 

Tečaj nemščine za začetnike je priložnost, da se naučite  sporazumevati v vsakdanjih 

situacijah. Teme so zasnovane praktično in uporabno: predstavljanje, na potovanju, v hotelu, 

na letališču, v vlaku, v trgovini, na ulici, telefonski pogovori …  Poudarek je na pogovoru, prek 

katerega se tečajnik nauči tudi slovnico. 

 

Mentorica: Ksenija Šolar Hrvatin 

Termin: petek, 11. 11. 2022, ob 17.00 

Trajanje: 21 ur 

Cena: 90 € / 110 €  

Vpis: do 31. 10. 2022 

 

 

 

  



 

8 OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE IN 

MLADOSTNIKE 
 

Pogoj za vpis v devetletko (8. in 9. razred) je 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 opravljeno 2/3 

predmetov v nižjem razredu. 

 

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

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 * * 



 

9 IZOBRAŽEVANJE ZA PRIDOBITEV 

IZOBRAZBE 
 

Prednosti opravljanje programov za pridobitev izobrazbe na Ljudski univerzi Tržič: 

• Izobraževanje poteka prilagojeno posamezniku. 

• Cena šolanja se določi individualno, glede na predhodne zaključeno izobrazbe. 

 

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. To poteka v 

skladu s Pravilnikom o ocenjevanju znanja v poklicnem in srednjem strokovnem izobraževanju 

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



 

9.1 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 opravljenem zaključnem izpitu se  lahko nadaljuje izobraževanje v dvoletnem programu 

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. 

 

 PROGRAMSKA ENOTA Št. kreditnih točk 

P1 slovenščina 12 

P2 matematika 12 

P3 Tuji jezik - angleščina 9 

P4 umetnost 2 

P5 naravoslovje 6 

P6 družboslovje 6 

P7 Športna vzgoja oproščeno 

 STROKOVNI MODULI  

M1 Temelji gospodarstva 5 

M2 Administrativno poslovanje 11 

M3 IKT in strojepisje 12 

M4 Upravni postopek 7 

M7 Trženje v sodobnem podjetju 7 

M8 Zbiranje in obdelava podatkov 7 

 Praktično izobraževanje pri delodajalcu 36 

 Interesne dejavnosti 6 

 Odprti kurikulum 29 

 Zaključni izpit 2 

 Skupaj kreditnih točk 180 

 

  



 

9.2 Srednje strokovno izobraževanje 
 

Izobraževalna programa sta ovrednotena z 240 kreditnimi točkami (KT). Kdor konča štiriletno 

izobraževanje po predmetniku, za uspešno dokončanje šolanja opravlja poklicno maturo. 

 

Ekonomski tehnik 
 

Pogoji za vpis:  

• uspešno zaključeno osnovnošolsko izobraževanje,  

• nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih. 

 

Naziv strokovne izobrazbe: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica 

 

 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 14 

 B STROKOVNI MODULI  

 poslovni projekti 12 

 poslovanje podjetij 13 

 ekonomika poslovanja 12 

 finančno poslovanje 6 

 sodobno gospodarstvo 19 

 komercialno poslovanje 6 

 finančno knjigovodstvo 5 

 C PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE  

 v šoli 30 

 pri delodajalcu 6 

 interesne dejavnosti 14 

 odprti kurikulum 29 

 

  



 

Logistični tehnik 
 

Pogoji za vpis:  

• uspešno zaključeno osnovnošolsko izobraževanje,  

• nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih. 

 

Naziv strokovne izobrazbe: logistični tehnik/logistična tehnica 

 

 A PROGRAMSKA ENOTA Št. kreditnih 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 

 B STROKOVNI MODULI  

 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  

 v šoli 23 

 pri delodajalcu 6 

 interesne dejavnosti 14 

 Odprti kurikulum 29 

  



 

9.3 Poklicno tehnično izobraževanje 
 

Logistični tehnik PTI (3 + 2) 
 

Naziv poklicne izobrazbe: logistični tehnik/logistična tehnica 

Pogoji za vpis: 

• uspešno zaključeno srednje poklicno izobraževanje. 

 

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

 

 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 10 

 

  



 

Ekonomski tehnik PTI (3 + 2) 
 

Naziv poklicne izobrazbe: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica 

Pogoj za vpis:  

• uspešno zaključeno srednje poklicno izobraževanje s pridobljenim nazivom trgovec, 

administrator. 

 

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

 

 

  

 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 13 

 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 12 



 

 

10 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 potreb 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 kompetence odraslih, 

ki so nižje izobraženi (manj kot štiriletna srednja šola oziroma 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 Ljudska univerza 

Škofja Loka (vodja konzorcija) ter Ljudska univerza Radovljica in Ljudska univerza Tržič. 

 

Pogoj za vključitev:  
 

V programe se lahko vpišejo udeleženci, ki nimajo statusa upokojenca, študenta ali dijaka.  

Pogoj pri vključitvi je starost 45 +; zaposleni ali brezposelni.  

Prednost imajo nižje izobraženi. 

  



 

10.1 UŽU: Knjige so zame 
 

Program UŽU -  Knjige so zame je namenjen širjenju znanj na izbranem izobraževalnem 

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. 

 

10.2 UŽU: Življenjska vodila  
 

Usmerili se boste na posamezne človekove vrednote in na konkretnih primerih usvojili 

določene metode, tehnike reševanja osebnostih, družinskih, poslovnih situacij. Teme bodo 

zajemale: strategijo reševanja konfliktov, določanje družbenih vlog (test), določanje osebnih 

vrednot in stališč (test), najpogostejša čustvena izražanja (anksioznost, labilnost, zanikanje 

…). Preučili boste nekaj življenjski vodil glede na aktualne teme (delo, ljubezen, zdravje, 

notranji mir …).     

 

Predavateljica: Natalija Brumen 

Termin: ponedeljek, 12. 9. 2022, ob 17.00 

Cena: brezplačno, pogoj 45 in več, zaposleni ali brezposelni 

 

10.3 UŽU: Psihologija temperamentov in njihove 

kombinacije  
 

Na podlagi testa o temperamentih boste spoznali in določili vaš osebni temperament in 

izračunali ravnovesje med kolerikom, sangvinikom, melanholikom in flegmatikom. Prepoznali 

boste dobre in slabe kombinacije v odnosih glede na temperamente.       

 

Predavateljica: Natalija Brumen 

Termin: četrtek, 15. 9. 2022, ob 17.00  

Cena: brezplačno, pogoj 45 in več, zaposleni ali brezposelni 

 

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, spretnosti in 

vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1. Izboljšanje enakega 

dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in 

priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter 

spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih 

kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.1. Izboljšanje kompetenc, manj vključenih v vseživljenjsko 

učenje. 

  



 

11 PROJEKT: TRŽIŠKI KREATIVNI 

CENTER 
 

 

 

 

Ljudska univerza Tržič, v sodelovanju z Občino Tržič, ki financira projekt, že šesto leto 

pripravlja različne programe, da spodbujajo podjetništvo, podjetniške ideje in podjetniški 

entuziazem med Tržičani. Tudi letos bomo popestrili podjetniško dogajanje z aktualnimi starimi 

in novimi inovativnimi programi. Vsi programi za udeležence so brezplačni. 

 

 

Aktivnosti: 

• Podjetniška akademija za osnovnošolce, 

• Podjetniški kompas (online), 

• Podjetniška akademija za odrasle: Natečaj za najboljšo poslovno idejo (online), 

• Podjetniški večeri (Tržič TV in online). 

 

Podjetniške spletne delavnice bodo izvedene preko spletne platforme ZOOM in Google meet. 

  



 

11.1 Podjetniška akademija za mlade 
 

Vsebina: 

• 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, 9. 11. 2022, ob 16.00 

Št . ur: 72 

Cena: brezplačno 

 

Prijave do: 3. 11. 2022 (pogoj: prijave so vezane na zadnjo triado osnovnošolskega 

izobraževanja v občini Tržič ter srednješolskega programa, dijakom s prebivališčem v Tržiču). 

 

V okviru Podjetniške akademije za osnovnošolce zadnje triade bomo poleti organizirali tudi 

vikend tabor v Postojni, ki ga vsako leto vodi mentor Nejc Konjevič. 

 

 

11.2 Podjetniški kompas – brezplačne delavnice 
 

Gre za modularno zasnovan program, ki omogoča bodočim podjetnikom lažjo orientacijo pri 

finančni in poslovni, tako začetni kot nadaljevalni poti. Priporočamo, 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 predavanja, ki bodo 

potekale preko aplikacije Zoom. 

 

Odkrivanje poslovnega modela (ZOOM) 

Mentor: Matic Breznik  

Termin: torek, 8. 11. 2022, ob 18.00  

 

Kako predstaviti svojo idejo? (ZOOM) 

Mentor: Matic Breznik  

Termin: torek, 15. 11. 2022, ob 18.00  

 

Osnove video produkcije (delavnica) 

Mentor: Nejc Konjevič 

Termin: četrtek, 24. 11. 2022, ob 17.00 

 

Vse o Googlu in FB (dobra in slaba promocija) 
Mentor: Marko Šetinc (ZOOM) 

Termin: torek, 29. 11. 2022, ob 18.00 

 

Ličenje v poslovnem svetu in pred kamero 
Mentorica: Eldina Rošić 

Termin: ponedeljek, 5. 12. 2022, ob 17.00 

 

Oblikovanje v Powerpointu za vsakdanjo rabo (ZOOM) 

Mentor: Laura Martinčič 

Termin: četrtek, 15. 12. 2022, ob 17.00 

 

 

12 TRŽNA DEJAVNOST  
 

Pod tržno dejavnostjo Ljudske univerze Tržič se uvršča prodaja knjig, ki jih imamo še na zalogi, 

in sicer O dolini in dolincih  (12 evrov z DDV) in Tržiški vedež (7 evrov z DDV).   

  



 

13 SEMINARJI ZA PODJETJA IN 

ORGANIZACIJE 
 

Seminarje za podjetja in organizacije izvajajo zaposleni na Ljudski univerzi Tržič:  

 

Osebnostni profil (odnosi, osebnost, reševanje konfliktov) 

 

Cena: 1.500 € (z DDV, ne glede na število prijavljenih). 

 

 

Slovenščina za tujce (30 ur) 
 

Cena: 2.500 € (z DDV, ne glede na število prijavljenih). 

 

 

Poslovne in podjetniške teme 
 

Cena: po dogovoru, ne glede na število prijavljenih.    

  



 

14 ERASMUS + 
 

14.1 Global ageing: a triumph and a challenge 
 

Projektno partnerstvo je sestavljeno iz 8 partnerjev, in sicer 3 partnerji in koordinator prihajajo 

iz Italije, preostale sodelujoče organizacije pa so iz Španije, Grčije, Turčije, Švedske in 

Slovenije.  

 

Ciljne skupine projekta so upokojenci in migranti oz. posamezniki, ki potrebujejo 

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 leta, in sicer od jeseni 2019 do jeseni 2022.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdajatelj: Ljudska univerza Tržič 

September 2022 



 

 


