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V soboto, 12. 10. 2019 od 8.00 do 13.00 bo v okviru tržnega dne v
atriju Občine Tržič potekal prav poseben dan, saj Ljudska univerza
Tržič praznuje 60-obletnico delovanja. Popestrili jo bomo s kratkim
kulturnim programom ob 10.00, ki ga bo povezoval Sašo Stare; imeli
bomo stojnice s promocijskim gradivom, potekale bodo ustvarjalne
delavnice; na ljudski univerzi bo razstava slik Vinka Hlebša in njegovih učencev; ob 9.00 bo v Kavarni Platz ob kavici potekalo predavanje
z Irmo Lipovec in še in še se bo dogajalo ...
Vabljeni

Uradne ure
ponedeljek: od 9.00 do 12.00 in od 14.00 do 16.00
torek: od 11.00 do 16.00
sreda: od 9.00 do 12.00 in od 14.00 do 15.00
četrtek: od 12.00 do 17.00
petek: od 11.00 do 15.00

Kontakti
Šolska ulica 2, 4290 Tržič
04 592 55 51
info@lu-trzic.si
www.trzicpodjeten.si
www.lu-trzic.si
fb.com/ljudskauniverza.trzic
Direktorica
NATALIJA BRUMEN, univ. dipl. teol.
natalija.brumen@lu-trzic.si
041 611 314
Organizatorka izobraževanja odraslih
KRISTINA ZUPAN, univ. dipl. soc.
kristina@lu-trzic.si

UVOD
Pred nami je novo šolsko leto in nov, preoblikovan katalog, ki temelji na raznovrstnih ponudbah formalnih in neformalnih izobraževalnih programov za
vse generacije, upoštevajoč znamenja časa, ki se kažejo v hitrem tehnološkem
razvoju na vseh področjih človekovega življenja. To pomeni, da znanje hitro
izgublja vrednost in da je potrebno njegovo nenehno posodabljanje in nadgradnja.
Poslanstvo Ljudske univerze Tržič temelji na načelu, da se vsem ljudem, zlasti
v lokalnem okolju, omogoči vključitev v formalna in neformalna izobraževanja
z namenom lažje socialne vključitve, široka pridobitev praktičnih in aktualnih
znanj ter veščin, možnost dokončanja izobrazbe; priložnost za samozaposlitev; kakor tudi dragocena pridobitev na področju osebnostne ravni in medsebojnega razumevanja.
Ljudska univerza Tržič bo v letu 2019/2020 sledila reku »Manj je več« in smiselno razdelila vsebine ter jih umestila v programe, ki jih financirata in sofinancirata tako država kot Občina Tržič..
Vseživljenjsko učenje, ki temelji zlasti na izkušnjah in pridobivanju novih znanj,
je prihodnost, ki se dogaja silno hitro. In vanjo smo vpeti vsak dan, prav vsi,
ne glede na status, položaj in osebnostne razlike. Zato bomo več pozornosti
namenili praktičnim in ustvarjalnim vsebinam; medgeneracijskemu povezovanju; poklicnim in (samo)zaposlitvenim programom s posodobljenimi metodami in tehnikami pri posredovanju funkcionalnih znanj in praktičnih veščin.
Skupno dobro je vodilo, ki nas bo še naprej usmerjalo na poti našega delovanja, saj samo v medsebojnem povezovanju, sodelovanju in izmenjavanju
mnenj lahko dospemo do naših zastavljenih ciljev in uresničimo svoje želje.
Tako se bomo v lokalnem okolju še bolj poskušali povezati z drugimi ustanovami, organizacijami in posamezniki, ki delujejo v dobrobit vseh občanov.
Prisrčno vabljeni!

»Nikoli ni prepozno za spremembe v naših življenjih, le odločiti se
moramo zanje.«

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 sedežu
Ljudske univerze Tržič, Šolska ulica 2.
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, na začetek delavnic pa
pride manj kot polovica vpisanih, zato prosimo udeležence, da vsaj tri dni
pred začetkom delavnice sporočijo odsotnost, da se da priložnost drugim udeležencem in da se pravočasno obvestijo, ali se bo delavnica izvedla.
Vse delavnice in tečaje bomo izpeljali, če je prijavljenih najmanj 7–8 udeležencev. 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) in
fotografijo, veliko 3 × 4 cm. Prijave za vpis v posamezne izobraževalne programe zbiramo vse leto oz. do zapolnitve prostih mest.
Vsi izobraževalni programi se izvajajo na sedežu Ljudske univerze Tržič na Šolski ulici 2 ali pri delodajalcih. Potekajo v popoldanskih in večernih urah, lahko
tudi dopoldane.
Šolnina predstavlja ceno izobraževalnega programa za en letnik izobraževanja za pridobitev naziva strokovne izobrazbe. V šolnino so vključeni stroški
predavanj in enkratno opravljanje izpita pri posameznem predmetu. Šolnino je mogoče plačati v enkratnem znesku (2 % popusta) ali največ v desetih
obrokih.
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01.
UNIVERZA ZA TRETJE
ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje je bila ustanovljena leta 1984
na pobudo Dušane Findeisen in Ane Krajnc ter ob prostovoljnem sodelovanju
številnih navdušencev vseh generacij. Uradna ustanovitelja sta bila Andragoško društvo Slovenije in Filozofska fakulteta v Ljubljani. Od takrat pa do danes
je Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje zrasla v nacionalno mrežo
52 univerz v 51 krajih po Sloveniji.
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. Slušatelji se tako lahko udejstvujejo v različnih študijskih skupinah, študijskih krožkih in drugih organiziranih skupinah,
ki temeljijo na načelu proste izbire, samoorganiziranosti, izmenjave znanja,
izkušenj in kulture med člani skupine in pod vodstvom skrbno izbranega mentorja.
Programe v okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje delno sofinancirata
Občina Tržič in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
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1. 1. SLOVENSKA LJUDSKA PLESNA DEDIŠČINA
Poustvarjanje slovenske ljudske plesne dediščine omogoča, da ljudje razvijajo
lastno zavest o pripadnosti etniji. Oblikovanje zavesti o državni pripadnosti
in narodni identiteti, krepitev védenja o zgodovini Slovencev in njihovi kulturi
ter razvijanje in ohranjanje lastne kulturne tradicije bi lahko dojemali kot pomembne segmente, v katere bi lahko vlagal prav vsak izmed nas. Udeleženci
se bodo učili različnih plesov iz različnih slovenskih pokrajin in pri tem poskušali občutiti osebno zadovoljstvo, da razvijajo pozitiven odnos do slovenske
ljudske plesne dediščine. Z učenjem plesov bomo spodbujali pozitiven odnos
do slovenske kulture in tradicije, predvsem pa bo poskrbljeno za dobro in
pozitivno vzdušje. Učenje plesov je namenjeno sproščanju, zabavi in učenju,
saj ravno ukvarjanje s plesom nasploh izboljšuje, vzdržuje in izboljšuje dobro
počutje ter izpolnjuje mentalne, čustvene, družbene in telesne potrebe.
Mentorica: dr. Metka Knific Zaletelj
Termin: torek od 16.00 do 17.30
Trajanje: od oktobra 2019 do maja 2020
Cena: brezplačno

1. 2. RAČUNALNIŠTVO
(ZAČETNI, NADALJEVALNI IN INDIVIDUALNI TEČAJ)
Informacijska tehnologija je postala del našega vsakdana in skoraj nepogrešljiv pripomoček. Računalniki, pametne naprave in nove zanimive aplikacije pa
niso 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 računalniškimi komponentami in delom v operacijskem okolju Windows.
Vsebina:
• delo z mapami in datotekami v okolju Windows;
• osnovno urejanje besedil v programu MS Word;
• osnovno urejanje preglednic v programu MS Excel;
• osnovna izdelava predstavitve v programu MS PowerPoint;
• iskanje informacij na spletu in uporaba elektronske pošte;
• varnost na spletu.
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.
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Vsebina:
• napredno urejanje besedil v programu MS Word;
• napredno urejanje preglednic v programu MS Excel;
• izdelava predstavitve s programom Prezi;
• urejanje fotografij v programu Picasa in Adobe Photoshop;
• razni programi za čiščenje in vzdrževanje računalniškega sistema.
Individualno učenje: vsi, ki želijo pridobiti hitre in konkretne odgovore na svoja računalniška vprašanja, lahko izberejo individualne ure.
Mentor: Igor Šober, Mateja Žepič
Št. ur: 15 ur
Cena: 45 € (skupinsko učenje), 15 €/60 min (individualno)

1. 3. TEČAJI TUJIH JEZIKOV
Tuji jeziki so vedno bolj uporabni in koristni, saj nam odpirajo možnosti v svetovnem okviru. 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 premagan.
Tuji jeziki:
• angleščina (začetna, nadaljevalna),
• nemščina (začetna, nadaljevalna),
• francoščina (začetna, nadaljevalna),
• ruščina (začetna, nadaljevalna).
Mentorice: Polonca Ložar, Karla Ferlic, Špela Mrak, Alja Štendler,
Elena Smirnova
Termin: po dogovoru s posamezno skupino
Št. ur: 30
Cena: 60 €
Informativni sestanki:
• Angleščina (začetna in nadaljevalna), četrtek, 17. 10. 2019, ob 10.00
• Ruščina (začetna in nadaljevalna), četrtek, 17. 10. 2019, ob 11.00
• Nemščina (začetna in nadaljevalna), petek, 8.11. ob 9.30
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1. 4. POGOVORNI SKUPINI V TUJEM JEZIKU
Pripravili smo dve skupini, in sicer v nemškem in angleškem jeziku. Druženja
potekajo ob prijetnem kramljanju ob kavi oz. čaju. Vsako srečanje pa poteka
na temo, ki je določena skupaj z udeleženci. Ti se na srečanje pripravijo na
podlagi gradiva, ki ga pripravi mentorica.
Program je namenjen udeležencem, ki so se z nemščino oz. angleščino že srečali; obiskovali posamezni tečaj oz. poslušali nemščino/angleščino v šoli, itd…
Glavni cilji programa so:
• spodbujati radovednost, sodelujoče navdušiti, zabavati in ob enem izobraževati,
• poudariti aktualnost in edinstvenost posameznih tem,
• spodbujati lastno in tujo kulturo,
• spodbujati razvoj posameznika.

TIME FOR TEA

ZEIT ZUM KAFFEE

Mentorica: Anja Draksler

Mentorica: Polonca Ložar

Uvodno srečanje:

Uvodno srečanje:

10. 10. 2019 ob 17.00

8. 11. 2019 ob 10.00

Št. ur: 30 ur

Št. ur: 30 ur

Cena: 45 €

Cena: 45 €

1.5 IZOBRAŽEVALNI IZLETI IN
POTOPISNA PREDAVANJA
Med člani in nečlani Univerze za tretje življenjsko obdobje so priljubljeni enodnevni izobraževalni izleti. Vsako leto organiziramo dva celodnevna izleta in
enega poldnevnega, pri tem pa upoštevamo to, da izbiramo izletniške točke,
ki so manj poznane, a izjemno privlačne. Pri raziskovanju nas vedno spremlja
skrbno izbran vodnik ali vodnica, ki nam še bolj približa bogato kulturno dediščino in geografske značilnosti.

V jesensko-zimskem semestru vam ponujamo dva izleta:
• sobota, 16. 11. 2019: Idrija - mesto ob srebrnem studencu,
• četrtek, 19. 12. 2019: Adventni izlet v Padovo
Izlete organizira in vodi Kristina Zupan.
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1.6 ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG
Program bo potekal v sodelovanju z Zdravstveno vzgojnim centrom ZD Tržič.
Strokovne delavke bodo pripravile predavanja in delavnice s področja zdravega življenjskega sloga.

Datum

Naslovna tema

Izvajalka

11. 10. 2019

Zdrav življenjski slog

Nataša Kavar, dipl .m. s.

18. 10. 2019

Dejavniki tveganja za zdravje
(meritve RR, KS ...)

Simona Kiphut, dipl. m. s.

25. 10. 2019

Temeljni postopki oživljanja z
uporabo AED

Simona Kiphut, dipl. m. s.,
Nataša Kavar, dipl. m. s.

8. 11. 2019

Telesna dejavnost - gibanje

Marina Uplaznik, dipl. fth

15. 11. 2019

Tehnike sproščanja

Simona Kiphut, dipl. m. s.

22. 11. 2019

Spoprijemanje s stresom, 1. del

Simona Kiphut, dipl. m. s.

29. 11. 2019

Spoprijemanje s stresom, 2. del

Simona Kiphut, dipl. m. s.

6. 12. 2019

Spoprijemanje s stresom, 3. del

Simona Kiphut, dipl. m. s.

13. 12. 2019

Spoprijemanje s stresom, 4. del

Simona Kiphut, dipl. m. s.

januar 2020

Zdrava prehrana, 1. del

Nataša Kavar, dipl. m. s.

januar 2020

Zdrava prehrana, 2. del

Nataša Kavar, dipl. m. s.

januar 2020

Odvajanje od kajenja

Nataša Kavar, dipl. m. s.

Začetek: 11. 10. 2019
Trajanje: od 10.00 do 11.30
Izvajajo: strokovne delavke Zdravstveno vzgojnega centra ZD Tržič
(Nataša Kavar, dipl. m. s., Simona Kiphut, dipl. m. s. in
Marina Uplaznik, dipl. fth)
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02.
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 medgeneracijsko solidarnost.
Aktivnosti v okviru Centra medgeneracijskega učenja sofinancira Občina Tržič.
Minimalno število udeležencev: 8

UGODNOST: Če se do 5. 10. 2019 prijavite na tri plačljive razpisane delavnice, je cena za tri delavnice 15 €. Za otroke in mladostnike (do 15. leta) je brezplačno.
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2. 1. ČUDEŽNA MOČ VODE
Voda je bila že od nekdaj cenjena in nepogrešljiva, danes pa se vračamo nazaj
k njenim učinkom, ki ne samo da človeka ohranjajo pri življenju in mu dajejo
moč, temveč tudi zdravijo.
Mentorica: Irena Lukežič
Termin: 7. 10. 2019
Trajanje: od 10.00 do 11.30
Cena: 8 €

2. 2. KAJ POTREBUJE TELO ZA ZDRAVJE:
MINERALI, VITAMINI …
Mnogokrat ne vemo, kaj naš organizem potrebuje in zakaj nam oslabi imunski sistem. Vsi vemo, da potrebujemo minerale, vitamine ipd. toda treba je
spoznati, v kolikšni meri in kje pravzaprav so. Vse to in še več bomo spoznali
na delavnici 'kaj naše telo pravzaprav potrebuje', da se ohranja v ravnotežju.
Mentorica: Irena Lukežič
Termin: 14. 10. 2019
Trajanje: od 10.00 do 11.30
Cena: 8 €

2. 3. USTVARJANJE E-KNJIG Z MS WORD
IN CANVO
Ustvarjali bomo enostavne ovitke za e-knjigo in grafično ureditev vsebine.
Mentor: Dragan Živkovič
Termin: 23. 10. 2019
Trajanje: od 18.00 do 20.15
Cena: 8 €

2. 4. DELAVNICA Z GLINO
Mentorica: Marjetka Nikolič in sodelavci VDC Kranj – enota Tržič
Termin: 29. 10. 2019
Trajanje: od 15.30 do 17.30
Cena: BREZPLAČNO
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2. 5. GOVORICA STOPAL, REFLEKSNA MASAŽA
STOPAL (PREDSTAVITVENA DELAVNICA)
Mentorica: Mirjana Grašič
Termin: 7. 11. 2019
Trajanje: ob 17.00
Cena: BREZPLAČNO

2. 6. KAKO REČI NE IN SE OB TEM NE POČUTITI
SLABO
Na delavnici bomo govorili o tem, kako postaviti zdrave meje, kdaj in kako reči
ne. Naučili se bomo nekaj tehnik in pridobili samozavest.
Mentorica: Andreja Pungartnik
Termin: 26. 11. 2019
Trajanje: od 17.00 do 19.15
Cena: BREZPLAČNO

2. 7. MODROSTI IZ RODA V ROD
Ljudske misli, reki, primerni za čestitke, obletnice, darila nam bodo popestrili
dan. Razmišljali bomo o ljudskih modrostih in ugotovili, da so tudi danes aktualne za našo osebnostno rast in dobre medsebojne odnose.
Mentorica: Natalija Brumen
Termin: 21. 11. 2019
Trajanje: od 9.00 do 10.30
Cena: 8 €

2. 8. KVAČKANI MOŠNJIČEK ZA TELEFON
Ko stara obrt dobi novo preobleko ... Na delavnici bomo izdelali kvačkani etui
za mobitel. S seboj prinesite 50 g volne debeline 4–5; enaka debelina tudi za
kvačko.
Mentorica: Vesna Vengar
Termin: 25. 11. 2019
Trajanje: od 17.00 do 20.00
Cena: 8 €
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2. 9. IZDELAVA NOVOLETNIH OKRASKOV
Mentorica: dr. Majda Fiksl
Termin: 18. 12. 2019
Trajanje: od 16.00 do 17.30
Cena: BREZPLAČNO

2. 10. BEREMO IN RIŠEMO SKUPAJ Z DEDKI
IN BABICAMI
Po interaktivni knjigi 'Škrat Šal-amar' avtorice Natalije Brumen bomo na podlagi prebranega besedila razmišljali o vrednotah, kot so ljubezen, družina,
dostojanstvo ter po lastnem navdihu slikovno opremili.
Mentorica: Natalija Brumen
Termin: 6. 2. 2019
Trajanje: od 9.00 do 10.30
Cena: 8 €

2. 11. VELIKONOČNA BEGANICA IN
SIMBOLIKA CVETJA
Na podlagi doma narejene demonstrirane beganice bomo spoznali pomen in
simboliko cvetja v njej; tisti ki bi jo želeli narediti naj s seboj prinesejo cvetje/
les (leska, oljka, bršljan, dren, mačice, resa, brin ...), in jo boste lahko tudi izdelali. Nekaj malega materiala bo tudi na voljo.
Mentorica: Natalija Brumen in Irena Kotnik
Termin: 30. 3. 2020
Trajanje: 9.00 do 10.30
Cena: BREZPLAČNO

2. 12. ZELIŠČA NEKOČ IN DANES: AVTOHTONA
ZELIŠČA NA VRTU IN OKENSKIH POLICAH
Prek demonstracije bomo spoznali zelišča naših babic in dedkov; njihovo uporabo in vzgojo na okenskih policah ter sajenje na vrtovih.
Mentorica: Natalija Brumen
Termin: 2. 4. 2020
Trajanje: od 9.00 do 10.30
Cena: 8 €
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2. 13. SPOMLADANSKA USTVARJALNA
DELAVNICA
Mentorica: dr. Majda Fiksl
Termin: 9. 4. 2020
Trajanje: od 16.00 do 17.30
Cena: BREZPLAČNO

03.
ŠOLA SLIKANJA

s priznanim slikarjem Vinkom Hlebšem
»Ne rišem jaz slike, slika riše mene.«
Slikarska šola je namenjena vsem, ki imajo radi slikarstvo in jih veseli likovno
ustvarjanje. Vabljeni začetniki, kot tudi vsi, ki se že resno ljubiteljsko ukvarjajo
s slikarstvom.
Šolo slikanja že vrsto let vodi priznani slikar Vinko Hlebš, ki ga odlikuje dosledna želja po nenehnem ustvarjanju, mentorstvu slušateljem slikarskih tečajev in prostovoljnem delu z varovanci VDC Kranj. Izobraževal se je na likovnih tečajih pri akademskem slikarju Milanu Batisti, Stanetu Kregarju in prof.
Milanu Butini.
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V šolo slikanja se lahko vključijo tako začetniki, ki svojo slikarsko pot začnejo z
risbo in svinčnikom, kot tudi tisti, ki so osnovno znanje že pridobili in ga želijo
nadgraditi. Delo s tečajniki poteka v skupini in tako se program lahko nekoliko
prilagodi potrebam ali znanju posameznega tečajnika v skupini.
Minimalno število udeležencev za izvedbo: 7
Mentor: Vinko Hlebš
Uvodno srečanje: 21. 10. 2019 ob 16.00
Termin: ponedeljki od 16.00 do 18.15
Trajanje: 30 ur
Cena: 100 €

3. 1. INDIVIDUALNO SVETOVANJE
Vsi tisti, ki želijo pridobiti hitre in konkretne odgovore na svoja slikarska
vprašanja, se lahko odločijo za individualne urice.
Vsebina in termin se določita po dogovoru.
Cena: 15 € (45 min)
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04.
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.

4. 1. MODERNI MOZAIK
MODERNI MOZAIK NA MREŽICO
Na študijskem krožku boste naredili mozaik na mrežico, ki je osnova pri vsaki
izdelavi ambientov ali drugih mozaičnih projektov, v katere vnašamo mozaični
dekor. Spoznali boste več faz dela, od kreiranja ideje, sestavljanja tovrstnega
mozaika do ambientalnega umeščanja.
Mentorica: Urška Ambrožič Potočnik
Začetek: ponedeljek, 9. 9. 2019, ob 10.00
Trajanje: 30 ur
Cena: 55 € (V ceno je zajet ves material, ki ga posameznik prejme.)
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MODERNI MOZAIK V TEHNIKI PICASSET
Tokrat boste izdelovali mozaik iz porcelana, ki ima svoje posebnosti oblikovanja in omogoča ustvarjanje 3D-mozaika.
Mentorica: Urška Ambrožič Potočnik
Začetek: 6. 4. 2020 ob 17.00
Trajanje: 30 ur
Cena: 55 € (V ceno je zajet ves material, ki ga posameznik prejme.)

4. 2. BEREMO Z ...
Namen študijskega krožka je spodbujati branje leposlovja in s tem krepiti
kulturno zavest ter odnos do slovenskega leposlovja. Na krožku preberemo
literarno delo, nato pa se udeleženci pogovorijo o vsebini tega in povezanih
temah. Druženje ob knjigah poteka vsaka dva tedna. Udeleženci skupaj z
mentorjem določijo naslov in temo, nato pa raziskujejo, si izmenjujejo izkušnje in informacije, pridobivajo novo znanje ter različne spretnosti.
Študijski krožek se bo začel v oktobru 2019.
Mentorica: Nataša Škofic Kranjc
Začetek: 9. 10. 2019
Termin: vsako drugo sredo ob 18.30
Trajanje: 25 ur
Cena: 35 €
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4. 3. ZAČETNI TEČAJ PLETENJA
Seznanili se boste z osnovami pletenja. Izdelali bomo tri končne izdelke: trak
za ušesa; otroške copatke; pleteno kapo ali pleteno igračo, rokavice ... Seznanili se boste s postopki šivanja, izdelavo cofkov in še čem kar sodi zraven, ter z
materiali, načini pletenja, mentorica pa vam bo na prvem srečanju povedala,
kateri material potrebujete in kje ga kupiti.
Mentorica: Vesna Vengar
Začetek: 2. 12. 2019
Trajanje: 25 ur; od 17.00 do 19.15
Cena: 35 €

4. 4. ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU
Že stara latinska modrost poudarja, da je za dobro počutje ključna dobra fizična pripravljenost. Naša vadba bo na tem načelu zasnovana karseda celostno
in usmerjena v doseganje moči telesa in duha, notranjega miru in harmonije.
Poleg razteznih vaj, vaj za boljšo držo in zdravo hrbtenico ter krepitve mišic
celega telesa se bo mogoče prepustiti tudi različnim sprostitvenim tehnikam,
tehnikam dihanja in energijskim vajam.
Mentorica: Iris Zavelcina
Začetek: 3. 10. 2019
Trajanje: od 16.00 do 17.30
Cena: 45 €

4. 5. ZELIŠČNA KULINARIKA
Na tečaju se bomo seznanili s tradicionalnimi in modernimi preprostimi recepti iz zdravilnih rož in zelišč (namazi, juhe, omlete, solate, omake ...).
Mentorica: Natalija Brumen
Začetek: 8. 5. 2020
Trajanje: od 16.00 do 17.30
Cena: 45 €
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05.
SPLOŠNO NEFORMALNI
PROGRAMI
Splošno neformalni programi zajemajo različne vsebine in ne spadajo pod
preostale neformalne programe, ki jih financirata Občina Tržič in Ministrstvo.
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 potreb udeležencev ter na podlagi znamenja časa, ki narekuje, da posamezne
vsebine postanejo del našega vsakdana.
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5. 1. STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE: KAKO
ORGANIZIRATI PROSTOVOLJNO DELO V
SVOJEM KRAJU
V sodelovanju z društvom Človek za druge, ki se ukvarja s programom prostovoljnega dela, bodo na Ljudski univerzi Tržič izvedli BREZPLAČNO izobraževanje za organizacije in posameznike, ki že imajo ali bi želeli imeti prostovoljce.
Uvodno izobraževanje je brezplačno in namenjeno vsem:
• ki vam je prostovoljno delo blizu,
• opažate potrebe po prostovoljstvu v vašem okolju,
• razmišljate o vzpostavitvi prostovoljnega dela v v svojem kraju, ustanovi, kjer delate ...,
• želite več informacij, ki bi vam pomagale pri organizaciji prostovoljnega
dela.
Vsebina izobraževanja:
I. Pomen prostovoljnega dela
• Uvod.
• Kaj je prostovoljno delo.
II. Vzpostavljanje prostovoljnega dela
• Priprava organizacije/ustanove.
• Promocija in zbiranje prostovoljcev.
• Dogovor o prostovoljnem delu.
• Opravljanje prostovoljnega dela.
• Vrednotenje in zaključevanje.
Termin: 21. 10. 2019
Trajanje: od 10.00 do 13.00
Cena: Brezplačno
Udeleženci prejmejo gradivo; za pogostitev bo poskrbljeno.

5. 2. SEMINAR V TREH DELIH: JAZ, MIDVA, MI
Seminar v tečajni obliki je primeren za družine, zakonce in osebe, ki jih zanimata osebnostna rast in notranji mir.
Tečaj z vključenim svetovanjem izvaja mag. Janez Logar, priznan zakonski in
družinski terapevt z licenco Združenja zakonskih in družinskih terapevtov v
Sloveniji; pet let kolumnist Gorenjskega glasu; avtor knjige 'Jaz, midva, mi', ki
jo je napisal skupaj s svojo ženo, in znan predavatelj na teme družina, odnosi
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in osebnostna rast. Ima dolgoletne izkušnje tudi na področju pomoči in svetovanj ljudem s
težavami v duševnem razvoju in posebnimi potrebami.
Seminar je razdeljen na tri dele.
1. del: SODOBNO STARŠEVSTVO
Pogosto je težko vzgajati. Spoznali bomo nekaj možnosti, kje in kako začeti učinkovito vzgojo otrok in mladostnikov in kje je vloga dedkov in babic, ter odnosi med generacijami. Predavanje in svetovanje na konkretnih primerih.
2. del: KAJ NAREDITI ZA ŠE VEČ SREČE V ODNOSIH?
Kje najti mojo/najino moč, da bova drug z drugim strpna, hvaležna in ljubeča, tudi takrat,
ko zaljubljenost mine, ko nastopijo konflikti ipd. Zagotovo nam pripada več radosti kot
prepirov, več veselja kot žalosti – vse pa je odvisno od nas samih. Predavanje in svetovanje
na konkretnih primerih.
3. del: MOČ MOJEGA NOTRANJEGA SVETA
Človek je večna skrivnost. V naglici služb, vzgoje, materialnih dobrin ... smo pozabili iskati
biser v tej skrivnosti. Z odkrivanjem našega notranjega sveta bomo stopili na pot osebnostne rasti.
Strokovni predavatelj: mag. Janez Logar
Termin: srede, 6. 11. 2019; 13. 11. 2019; 20. 11. 2019
Trajanje: od 18.00 do 19.30
UGODNO: Cena na osebo: 15 €
UGODNO: Cena na par: 20 €

5. 3. IZDELAJMO KOŠARO IZ VRBOVIH VEJ
Seznanili se boste z vsemi postopki izdelave konkretne in močne košare iz
vrbovih vej ter usvojili tehnike same izdelave. Prav tako boste seznanjeni z
vsemi drugimi potrebnimi informaciji: kdaj se pobirajo leskove veje, kako se
se pripravijo za nadaljnjo uporabo, kakšne in katere veje so dobre za uporabo; kako se namakajo ipd.
Strokovna mentorica: Tanja Legat
Termin: 3 termini (objavljeno naknadno)
Trajanje: od 17.00 do 19.15
UGODNO: 50 € (vključeni pripomočki, ves material in končni izdelek –
košara, ki jo sami izdelate s pomočjo mentorice)
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5. 4. IZDELAJMO SVOJO FRESKO
Na delavnici se boste seznanili s kulturno dediščino stenskega slikarstva.
Pripravili si bomo slikarsko podlago, izbrali motiv, izdelali šablono ter izdelali
fresko.
Strokovna mentorica: Katarina Blaži (restavratorka)
Termin: 11. 12. in 12. 12. 2019
Trajanje: od 17.00 do 20,00
UGODNO: 20 €
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06.
SREDIŠČE ZA
SAMOSTOJNO UČENJE
Središča za samostojno učenje so namenjena vsem odraslim, ki jim iz kakršnih
koli razlogov tradicionalno učenje in izobraževanje nista dostopni ali jim ne
ustrezata. Učenje v središčih je za udeležence brezplačno, saj ga sofinancirata
Občina Tržič in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Učenje poteka individualno in samostojno, na voljo so prilagojena gradiva za samostojno učenje, sodobna učna tehnologija ter strokovna pomoč informatorjev in
mentorjev.
Središče za samostojno učenje (SSU) je s sodobno učno tehnologijo opremljen 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.
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Zakaj se učiti v Središču za samostojno učenje?
• Vsem odraslim, ki se želite učiti.
• Ustreza vam prilagajanje lastnim potrebam – prosta izbira vsebin, ritma
in tempa učenja.
• Fizični in časovni pogoji vam preprečujejo, da bi se vključevali v običajne
oblike izobraževanja.
• Primanjkuje vam lastnih sredstev za izobraževanje (učenje v središčih
je brezplačno).
Kaj se lahko učite v središču za samostojno učenje?
• Tujih jezikov (angleščine, nemščine).
• Računalništva.
• Slovenskega jezika.
• Veščin (samostojnega) učenja.
• Drugih splošnoizobraževalnih vsebin (naravoslovja, družboslovja in
drugih vsebin).

Obisk središča je možen vsak dan od ponedeljka do petka od 8. do 16.
ure. Do 31. 12. 2019 je po predhodni najavi v dopoldanskem času možno
brezplačno individualno učenje računalništva.
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07.
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 najpomembneje, da se učenja tujih jezikov lotite z
veseljem in zanimanjem ter da vas pri tem motivirajo naši strokovni predavatelji. 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: Špela Mrak, Alja Štendler, Polonca Ložar, Karla Ferlic,
Lea Kolman Novak, Elena Smirnova
Termin: po dogovoru s posamezno skupino
Št. ur: 30 ur
Cena: 130 € (skupina), 25 €/uro (individualno)
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NADALJEVALNI TEČAJ ANGLEŠČINE (A1/2)
Mentorica: Alja Štendler
Termin: 30. 9. 2019 ob 17.45
Trajanje: 30 ur
Cena: 130 €

SLOVENŠČINA ZA TUJCE
Tečaj vodi izkušena lektorica in profesorica slovenskega jezika. Tečaj je primeren 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: 1.10. 2019 ob 9.00
Trajanje: 30 ur (2 x tedensko po dve šolski uri)
Cena: 45 €

BREZPLAČNA PREDSTAVITVENA DOGODKA
Da se boste lažje odločili za izobraževanje, vas vabimo na predstavitveni
uri.

KAJ VEM O NEMŠKO GOVOREČIH DEŽELAH?
(predstavitev tečajev nemščine za odrasle)
Lokacija: Ljudska univerza Tržič
Termin: 27. 9. 2019 od 16.45 do 17.30
Mentorica: Polonca Ložar

NEMŠKE URICE (za učence prve triade osnovne šole)
Lokacija: Ljudska univerza Tržič
Termin: 27. 9. 2019 od 16.00 do 16.45
Mentorica: Polonca Ložar
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08.
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 opravljeni 2/3 predmetov v nižjem razredu.
Osnovna šola je brezplačna in jo izvajamo ob zadostnem vpisu.
Program financira Občina Tržič.
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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09.
IZOBRAŽEVANJE ZA
PRIDOBITEV 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.
Zavod za vsako udeleženko in udeleženca izrednega izobraževanja oblikuje
osebni izobraževalni načrt, ki obsega pogoje, načine, oblike in roke izpolnitve
z izobraževalnim programom predvidene obveznosti.
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9. 1. SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
Pogoji za vpis: uspešno zaključeno osnovnošolsko izobraževanje, nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.
Izobraževalna programa sta ovrednotena z 240 kreditnimi točkami (KT). Kdor
konča štiriletno izobraževanje po predmetniku, za uspešno dokončanje šolanja opravlja poklicno maturo.

Udeleženci izobraževanja odraslih, ki so oz. bodo zaključili srednješolski program v obdobju od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2022, imajo na
podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje šolnin možnost povračila stroškov do 2.500 €.

Ekonomski tehnik
Naziv strokovne izobrazbe: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica
A PROGRAMSKA ENOTA

Št.
kred.
točk

B STROKOVNI MODULI

Št.
kred.
točk

slovenščina

24

poslovni projekti

12

matematika

19

poslovanje podjetij

13

tuji jezik I (angleščina)

20

ekonomika poslovanja

12

tuji jezik II (nemščina)

10

finančno poslovanje

6

umetnost

3

sodobno gospodarstvo

19

zgodovina

5

komercialno poslovanje

6

geografija

3

finančno knjigovodstvo

5

sociologija

3

psihologija

3

kemija

5

biologija

5

športna vzgoja

14

C PRAKTIČNO
IZOBRAŽEVANJE
v šoli

Št.
kred.
točk
30

pri delodajalcu

6

interesne dejavnosti

14

odprti kurikulum

29
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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

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

16

interesne dejavnosti

14

odprti kurikulum

29

9. 2. 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 izobraževanje. Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami
(KT).
A PROGRAMSKA ENOTA

Št. kred.
točk

B STROKOVNI MODULI

Št. kred.
točk

slovenščina

13

tehn. blagovnih tokov

4

matematika

10

tehnologija komuniciranja

4

tuji jezik I (angleščina)

13

podjet. in gosp. poslovanje

3

tuji jezik II (nemščina)

4

transportna sredstva

7

umetnost

2

logistika tovornih tokov

14

zgodovina

2

mednarodna menjava

6

geografija

2

sociologija ali psihologija

2

kemija

2

fizika

4

športna vzgoja

7
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C PRAKTIČNO
IZOBRAŽEVANJE

Št. kred.
točk

v šoli

10

pri delodajalcu

3

interesne dejavnosti

4

odprti kurikulum

10

Ekonomski tehnik PTI (3 + 2)
Naziv poklicne izobrazbe: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica
Ekonomski tehnik PTI: uspešno zaključeno srednje poklicno izobraževanje s
pridobljenim nazivom trgovec, administrator ali pridobljena enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih. Izobraževalni program je ovrednoten s 120
kreditnimi točkami (KT).
Št. kred.
točk

B STROKOVNI MODULI

Št. kred.
točk

slovenščina

13

projekti in posl. podjetja

4

matematika

10

tuji jezik I (angleščina)

13

tuji jezik II (nemščina)

4

umetnost

2

finančno poslovanje

zgodovina

2

C PRAKTIČNO

geografija

2

IZOBRAŽEVANJE

sociologija ali psihologija

2

v šoli

10

kemija

3

pri delodajalcu

3

biologija

3

interesne dejavnosti

4

športna vzgoja

7

odprti kurikulum

9

A PROGRAMSKA ENOTA

delovanje gosp. in ekon.
posl.
komercialno poslovanje

12
7
6
Št. kred.
točk
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10.
TVU – TEDEN
VSEŽIVLJENJSKEGA
UČENJA
Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je projekt, ki ga usklajujejo na Andragoškem centru Slovenija, v Občini Tržič pa ga bomo letos in prihodnje leto namenili promociji in predstavitvi programov v izobraževanju odraslih. Izvedli
bomo nekaj poučno-izobraževalnih delavnic in k sodelovanju povabili vse
občane.
Teden vseživljenjskega učenja bo potekal predvidoma od 8. 5. do 17. 5.
2020. Delavnice so za udeležence brezplačne.

MEDONOSNE ‘ROŽCE’
Primerno zlasti za čebelarje in tudi ljubitelje zelišč, saj je veliko zelišč medonosnih. Po mesecih bomo spoznali najpogostejše medonosne rastline, njihovo
uporabo ter katere in kako jih zasaditi okrog čebelnjaka. Prejeli boste gradivo.
Mentorica: Natalija Brumen

PAMETNI TELEFONI
Uporaba pametnega telefona je vsakodnevna nuja za večino izmed nas. Naučili se boste uporabljati in izkoristiti svoj pametni telefon.
Mentorica: Mateja Žepiča

VSEŽIVLJENJSKO UČENJE IN PROGRAMI NA LU TRŽIČ
Govorili bomo o pomenu izkustvenega učenja, formalnega učenja in drugih
neformalnih oblik; spoznali boste delovanje in program Ljudske univerze Tržič. Mentorica: Kristina Zupan

GRČIJA
Skozi njihovo kulturo in umetnost bomo spoznali skrivnosti grškega življenja.
Mentorica: Kristina Zupan
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11.
ZNANJE NAS AKTIVIRA:
ZNA2 (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. Prednost pri vpisu imajo starejši od 45 let ter z dokončano največ srednjo šolo.
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Razpisani programi

WORD IN STROJEPISJE
Mentorja: Igor Šober in Irena Stojc
Začetek: četrtek, 7. 11. 2019, ob 17.00

NADALJEVALNI TEČAJ ITALIJANŠČINE A1/2
Mentorica: Lea Kolman Novak
Začetek: četrtek, 17. 10. 2019, ob 18.00

UŽU-KNJIGE SO ZAME
(Po poteh padarjev: po knjigi patra Ašiča in sv. Hildegarde)
Spoznali in seznanili se bomo z najpogostejšimi zdravilnimi rožami, pripravki in naravnimi načini zdravljenja. Prek demonstracije in prebranega gradiva
bomo usvojili pojme in zakonitosti alternative, medicine in se spoznali s praktičnimi načini in tehnikami naravnega zdravljenja, prehrane in vadbe.
Mentorica: Natalija Brumen s certifikati za zeliščne macerate in mazila
Začetek: četrtek, 7. 5. 2019
Trajanje: od 17.00 do 20.15

UŽU-KNJIGE SO ZAME (knjiga Osebnostni profil)
Preko knjige bomo spoznali 10 elementov človekove osebnosti. Delavnice
bodo obogatene s testi, vprašalniki in diskusijami.
Mentorica: Natalija Brumen, avtorica knjige Osebnostni profil
Začetek: četrtek, 6. 2. 2020
Trajanje: od 17.00 do 20.15

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.
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12.
INFORMIRANJE IN
SVETOVANJE (ISIO)
Ljudska univerza Škofja Loka je bila kot vodja konzorcija uspešna s projektom
Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih kot Svetovalno središče
Gorenjska 1 na Javnem razpisu za sofinanciranje dejavnosti informiranja in
svetovanja v izobraževanju odraslih v letu 2018, ki ga je razpisalo Ministrstvo
za izobraževanje, znanost in šport. V projektu sodelujemo kot konzorcijski
partner. Namen projekta je izvajanje dejavnosti informiranja in svetovanja
ranljivim ciljnim skupinam pred vključitvijo v izobraževanje, med izobraževanjem in po končanem izobraževanju ter vključuje tudi postopke ugotavljanja
in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja. Obdobje izvajanja dejavnosti informiranja in svetovanja je od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2019.
Dejavnosti ISIO so namenjene naslednjim ciljnim skupinam:
• brezposelnim,
• osipnikom,
• starejšim odraslim,
• migrantom in priseljencem,
• invalidom,
• ljudem s težavami v duševnem zdravju,
• nekdanjim obsojencem in drugim ranljivim skupinam.
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DNEVI SVETOVALNIH SREDIŠČ 2019
V okviru 'Dni svetovalnih središč' bo Ljudska univerza Tržič s promocijskim
gradivom na stojnici predstavila svoje delovanje in pomen programov, ki jih
ponuja kot organizacija izobraževanja odraslih. Na voljo bodo katalogi, brošure in drug promocijski material. Prav tako bosta na voljo svetovalna dejavnost in tudi možnost vpisa v želene programe.

GRAFIČNO OBLIKOVANJE S SPLETNIM ORODJEM CANVA
Lokacija: Ljudska univerza Tržič
Termin: 25. 9. 2019
Trajanje: od 10.00 do 12.00

KORISTI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA IN PREDSTAVITEV
PROGRAMOV
Lokacija: Ljudska univerza Tržič
Termin: 26. 9. 2019
Trajanje: od 10.00 do 11.30

PROMOCIJSKO-SVETOVALNA STOJNICA
Lokacija: Mercator Tržič
Termin: 27. 9. 2019
Trajanje: od 9.00 do 11.30
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13.
TRŽIŠKI KREATIVNI
CENTER
Ljudska univerza Tržič v sodelovanju z Občino Tržič že četrto leto pripravlja
različne programe, ki 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:
• Podjetniški krožki za osnovnošolce.
• Podjetniška akademija.
• Podjetniški večeri.
• Podjetniški kompas.
• Soft skills podjetništvo.
• SPOT TOČKA podjetništva.
Sodelujemo z BSC Kranj, Obrtno zbornico Tržič in s strokovnimi mentorji, ki
delujejo na področju razvijanja ustvarjalnosti in podjetnosti mladih in odraslih. Mentorji svetujejo in motivirajo udeležence pri kariernem in osebnostnem razvoju. Njihov cilj je mlade in starejše podučiti in spodbuditi, da sami
postavijo temelje svoje prihodnosti. Več o Tržiškem kreativnem centru si lahko preberete tudi na www.trzicpodjeten.si.
Prijave zbiramo na: natalija.brumen@lu-trzic.si; 041 611 314.
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13. 1. PODJETNIŠKA AKADEMIJA
Informativni dan: 30. 9. 2019 ob 18.00–19.00
Namenjena je odraslim osebam, ki si želijo stopiti na poslovno pot in uveljaviti
svoje poslovne ideje na trgu. V sklopu programa se ob zaključku programa
izvedejo predstavitve vseh idej, komisija izbere najboljšo in jo nagradi. Akademijo vodijo za to usposobljeni mentorji.
Pogoj vpisa: Odrasli udeleženci in starejši odrasli, ki se s pisno izjavo zavežejo
da bodo 80-odstotno prisotni na akademiji ter da je končna predstavitev pogoj za končanje programa. Ob koncu prejmete potrdila.

DATUM

TERMIN

VSEBINA

17. 10. 2019

Četrtek, 16.00–19.00

Kaj mora podjetnik vedeti na začetku

24. 10. 2019

Četrtek, 17.00–20.00

7. 11. 2019

Četrtek, 17.00–20.00

14. 11. 2019

Četrtek, 17.00–20.00

21.11. 2019

Četrtek, 17.00–20.00

28. 11. 2019

Četrtek, 17.00–20.00

5. 12. 2019

Četrtek, 17.00–20.00

12. 12. 2019

Četrtek, 17.00–20.00
Kavarna Platz
(bivša Stara Godba)
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Kristalizacija in testiranje ideje: ocena
izvedljivosti (tehnično, finančno, tržno …)
Oblikovanje: grafični videz produkta; CGP
Spletna prisotnost: konkretni primeri iz
praks; triki in družbena omrežja
Prodaja
PITCH – napotki za pitch + predstavitev z
vsemi potrebnimi elementi
Priprava na javno predstavitev z vsemi
dodatki (oprema, izdelki, reklame ...)
Zaključek + predstavitev poslovnih idej

13. 2. OSNOVNOŠOLSKO PODJETNIŠTVO:
PODJETNIŠTVO ZA MLADE
Informativni dan: 30. 9. 2019 ob 17.00–18.00
Podjetniški krožki v okviru iniciative TržičPodjeten.si so tedenska srečanja
mladih, kjer se spoznavajo in odkrivajo poslovne ideje. Potekajo tako začetni
kot nadaljevalni krožki. V skupini bo največ 15 udeležencev.
Podjetniške krožke, ki trajajo od oktobra do marca, obiskujejo učenci vseh
treh osnovnih šol (Križe, Bistrica in Tržič).
VSEBINA: Vsebine so podobne kot na podjetniški akademiji, le da so prilagojene 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 (splet, FB…),
• kratka javna predstavitev skupinske ideje.
Začetek: sreda, 16. 10. 2019, ob 17.00
Mentor: Nejc Konjevič

Ljudska univerza Tržič | 41

13. 3. PODJETNIŠKI KOMPAS
Gre za modularno zasnovan program, ki omogoča bodočim podjetnikom lažjo orientacijo pri finančni in poslovni, tako začetni kot nadaljevalni poti.

DELAVNICA: VAVČERJI – NEPOVRATNA SREDSTVA ZA
MOJE PODJETJE
Vsebina delavnice:
• Zaščita intelektualne lastnine,
• certifikati kakovosti,
• internacionalizacija,
• digitalizacija in
• statusno preoblikovanje podjetij.
Termin: 25. 9. 2019
Trajanje: od 17.00 do 19.00
Mentor: strokovne delavke iz BSC Kranj

DELAVNICA: PREDSTAVITEV IN DELOVANJE S. P. IN ODD
(OSEBNO DOPOLNILNO DELO)
Kaj potrebujemo, da lahko poslujemo kot s. p. in kot ODD, kakšna je njuna
razlika – kdo in kako lahko dela in registrira omenjeni dejavnosti.
Termin: 18. 9. 2019
Trajanje: od 17.00 do 19.00
Mentor: strokovne delavke iz BSC Kranj

SPOT TOČKA: INDIVIDUALNA SVETOVANJA
Termin 1: 2. 10. 2019
Trajanje: od 9.00 do 12.00
Termin 2: 9. 10. 2019
Trajanje: od 14.00 do 17.00
Mentorji, svetovalci: usposobljene strokovne delavke iz BSC Kranj.
Ob prijavi za svetovanje se z udeleženci dogovorimo za točno uro prihoda.
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PROGRAM CANVA
1. del: Temeljne osnove (23. 3. 2020, od 18.00 do 20.15)
• Delo z besedilom in tipografija,
• uporaba oblik in črt,
• dodajanje ikon in ilustracij,
• delo s fotografijami in filtri in
• kako izvoziti svoje delo v slikovni ali PDF-datoteki.
Mentor: Dragan Živkovič
2. del: Temeljne osnova (30. 3. 2020, od 18.00 do 20.15)
• Praktični primeri,
• ustvariti in urediti letak, logotip, vizitko in
• objava na Facebooku in Instagramu.
Mentor: Dragan Živkovič

FINANCE ZA NEFINANČNIKE
Finance za nefinančnike, I. del: Udeleženci bodo finančno ovrednotili svoj
poslovni potencial/model/idejo. Seznanili se bodo s pojmi, kot so osebne in
poslovne finance, davki, predvideni, nepredvideni stroški; kako postaviti ceno
svojim storitvam ipd. vprašanja.
Finance za nefinančnike, II. del: Udeleženci bodo spoznali nekaj osnov kot
so odprtje računa, računovodstvo, upoštevanje zakonodaje. Naučili se bodo
osnove bilance in denarnega toka. Govorili bomo o pomenu naložb in kako jih
ovrednotiti. V zaključku bodo udeleženci spoznali in konkretno videli, kakšni
so finančni temelji njihovega podjetja.
Termin: torek, 14. 4. 2020 in 21. 4. 2020
Trajanje: od 17.00 do 19.15
Mentor: doc. ddr. Marko Šetinc, univ. dipl. inž. kem. inž.
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13. 4. ‘SOFT SKILLS’ PODJETNIŠTVO –
MEHKE VEŠČINE
Program je modularno zasnovan in obsega dva vsebinska sklopa: Osebnostni
profil II ter Profesionalni javni nastop in moč retorike.
Zadnja leta so v ospredje vse bolj postavljene tako imenovane mehke veščine, imenovane »soft skills«, ki omogočajo ljudem, da poleg strokovnih znanj
in podjetniških veščin usvojijo tudi osebnostne veščine. Te so podporna dejavnost za vse bodoče podjetnike, saj niso dovolj zgolj licenca, izkušnje, strokovnost, temveč tudi čustvena odzivnost; sposobnost reševanja konfliktov;
spopadanje s kritiko, stresom ipd.; premagovanje treme, strahu in obvladanje
javnega nastopanja ipd. Mehke veščine bodo dale poudarek na Osebnostni
profil posameznika.

13. 5. OSEBNOSTNI PROFIL II
Samopodoba, samozavest, samospoštovanje, ambicioznost, strokovnost je le
nekaj naštetih pojmov, o katerih bomo govorili in ovrednotili, kako vplivajo
na naše poslovanje in osebnostno rast. Izžarevanje naše osebnosti vpliva več
50% javnega nastopanja. Delavnica bo obogatena z vprašalniki in testi, ki nam
bodo pri tem v pomoč. Delavnica je predpriprava za drugi vsebinski sklop.
Termin: 26. 3. 2020
Trajanje: od 17.00 do 19.15
Mentor: Natalija Brumen, avtorica priročnika Osebnostni profil človeka

13. 5. PROFESIONALNI JAVNI NASTOP IN
MOČ RETORIKE
Udeleženci bodo usvojili pravila retorike in javnega nastopanja za različne namene. Srečali se bodo s pripravo in načrtom govora. Vadili bodo pisni, ustni
govor, izrekanje (intonacija glasu), gibanje na odru, pravilno dihanje, neverbalno komunikacijo in se seznanili z načini in tehnikami odprave treme ter
strahu ipd. Na voljo bo vsa potrebna snemalna oprema, ki se bo uporabila za
za nastop pred kamero in mikrofonom.
Termini: četrtek, 2. 4. 2020; 9. 4. 2020; 16. 4. 2020; 23. 4. 2020 in 30. 4. 2020
Trajanje: od 17.00 do 19.15
Mentorica: Saša Pivk Avsec (Media butik), dolgoletna radijska napovedovalka, trenerka veščin javnega nastopanja in piarovka s pridobljeno
diplomo na London School of Public Relations.
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14.
ERASMUS +
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.
Ciljni skupini 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 dve leti, in sicer od jeseni 2019 do jeseni 2021.

EDU+
V projekt so vključene tri države: Poljska, ki je koordinatorka, Španija in Slovenija. Ciljne skupine projekta so učitelji, mentorji in preostali strokovni delavci 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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15.
ŠOLSKE POČITNICE NA
LJUDSKI UNIVERZI
OTROŠKA DELAVNICA MODERNEGA MOZAIKA
Na tridnevni delavnici boste izdelali svojo sliko v tehniki modernega mozaika.
Mentorica: Urška Ambrožič Potočnik
Termin: 17. 2., 18. 2. in 19. 2. 2020 od 10.00 do 13.00
Trajanje: 12 ur

POLETNA ŠOLA SLIKANJA
Medgeneracijska poletna slikarska šola poteka dva tedna med poletnimi počitnicami vsak dan od ponedeljka do petka. Gre za intenzivno, strokovno vodeno slikarsko ustvarjanje, posvečeno učenju risanja in slikanja. Namenjena je
tako začetnikom kot tudi tistim, ki so že bolj vešči pri umetniškem ustvarjanju.
Mentor: Vinko Hlebš
Termin: od 29. 6. do 3. 7. 2020
Trajanje: 15 ur, od 8.00 do 10.15
Cena: 40 €
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POLETNA DELAVNICA MODERNEGA MOZAIKA
Na tridnevni delavnici boste zdelali svojo sliko v tehniki modernega mozaika.
Mentorica: Urška Ambrožič Potočnik
Termin: 7. 7., 8. 7. in 9. 7. 2020 od 10.00 do 13.00
Trajanje: 12 ur

POLETNI DAN PRESENEČENJA ZA OTROKE
Za zabavo, hrano in pijačo poskrbljeno.
Mentorica: Natalija Brumen
Trajanje: 6. 7. 2020 od 8.00 do 15.00
Cena: 20 €
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SEPTEMBER 2019
DAN

DOGODEK

1

NED

Šuštarska nedelja

2

PON

Začetek šolskega leta

3

TOR

4

SRE

5

ČET

6

PET

7

SOB

8

NED

9

PON

10

TOR

11

SRE

12

ČET

13

PET

14

SOB

15

NED

16

PON

17

TOR

18

SRE

19

ČET

20

PET

21

SOB

22

NED

23

PON

24

TOR

25

SRE

Izobraževalni dogodek, ob 10.00

26

ČET

Vseživljenjsko učenje in predstavitev novih programov, ob 10.00

27

PET

Promocijsko-svetovalni dogodek (Mercator, od 9.00 do 11.30)

28

SOB

29

NED

Informativni sestanek (slovenščina za tujce, ob 10.00)

Informativni sestanek za starše in učence za osnovnošolsko pod30

PON

jetništvo, od 17.00 do 18.00, informativni sestanek za Podjetniško
akademijo za odrasle, od 18.00 do 19.00 (možnost vpisa), LUT
učilnica 3

48 | Katalog izobraževanj 2019/2010

OKTOBER 2019
DAN

DOGODEK

1

TOR

2

SRE

3

ČET

4

PET

5

SOB

6

NED

7

PON

8

TOR

9

SRE

10

ČET

11

PET

Razstava Vinka Hlebša, LUT učilnica 3

12

SOB

60 let LUT v okviru Tržnega dne

13

NED

14

PON

15

TOR

16

SRE

17

ČET

18

PET

19

SOB

20

NED

21

PON

22

TOR

23

SRE

24

ČET

25

PET

26

SOB

27

NED

28

PON

29

TOR

30

SRE

31

ČET

SPOT točka – individualna svetovanja BSC Kranj, od 9.00 do 12.00

SPOT točka – individualna svetovanja BSC Kranj, od 14.00 do 17.00

Informativni sestanek (angleščina za upokojence, ob 10.00 in
ruščina za upokojence, ob 11.00)

Izobraževanje za prostovoljstvo – za organizacije in posameznike,
ob 10.00, in informativni sestanek za šolo slikanja, ob 16.00

Jesenske počitnice

Dan reformacije
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NOVEMBER 2019
DAN
1

PET

2

SOB

3

NED

4

PON

5

TOR

6

SRE

7

ČET

8

PET

9

SOB

10

NED

11

PON

12

TOR

13

SRE

14

ČET

15

PET

16

SOB

17

NED

18

PON

19

TOR

20

SRE

21

ČET

22

PET

23

SOB

24

NED

25

PON

26

TOR

27

SRE

28

ČET

29

PET

30

SOB

DOGODEK
Dan spomina na mrtve

Informativni sestanek (nemščina za upokojence, ob 9.30)
Predstavitvena delavnica Govorica stopal in refleksna masaža, ob
17.00

Predstavitvena delavnica Kako reči ne in se ob tem ne počutiti
slabo, ob 17.00
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DECEMBER 2019
DAN
1

NED

2

PON

3

TOR

4

SRE

5

ČET

6

PET

7

SOB

8

NED

DOGODEK
Razstava slik VDC Kranj – enota Tržič, LUT, v učilnici 3

9

PON

10

TOR

11

SRE

12

ČET

13

PET

14

SOB

15

NED

16

PON

17

TOR

18

SRE

19

ČET

20

PET

21

SOB

22

NED

23

PON

24

TOR

25

SRE

Božič

26

ČET

Dan samostojnosti in enotnosti

27

PET

28

SOB

29

NED

30

PON

31

TOR

Predviden zaključek Podjetniške akademije
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JANUAR 2020
DAN
1

SRE

2

ČET

3

PET

4

SOB

5

NED

6

PON

7

TOR

8

SRE

9

ČET

10

PET

11

SOB

12

NED

13

PON

14

TOR

15

SRE

16

ČET

17

PET

18

SOB

19

NED

20

PON

21

TOR

22

SRE

23

ČET

24

PET

25

SOB

26

NED

27

PON

28

TOR

29

SRE

30

ČET

31

PET

DOGODEK
Novo leto
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FEBRUAR 2020
DAN
1

SOB

2

NED

3

PON

4

TOR

5

SRE

6

ČET

7

PET

8

SOB

9

NED

10

PON

11

TOR

12

SRE

13

ČET

14

PET

15

SOB

16

NED

17

PON

18

TOR

19

SRE

20

ČET

21

PET

22

SOB

23

NED

24

PON

25

TOR

26

SRE

27

ČET

28

PET

29

SOB

DOGODEK

Prešernov dan

Začetek zimskih počitnic (Gorenjska)

Pustni torek
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MAREC 2020
DAN
1

NED

2

PON

3

TOR

4

SRE

5

ČET

6

PET

7

SOB

8

NED

9

PON

10

TOR

11

SRE

12

ČET

13

PET

14

SOB

15

NED

16

PON

17

TOR

18

SRE

19

ČET

20

PET

21

SOB

22

NED

23

PON

24

TOR

25

SRE

26

ČET

27

PET

28

SOB

29

NED

30

PON

31

TOR
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DOGODEK

APRIL 2020
DAN

DOGODEK

1

SRE

2

ČET

3

PET

4

SOB

5

NED

6

PON

7

TOR

8

SRE

9

ČET

10

PET

11

SOB

12

NED

Velika noč

13

PON

Velikonočni ponedeljek

14

TOR

15

SRE

16

ČET

17

PET

18

SOB

19

NED

20

PON

21

TOR

22

SRE

23

ČET

24

PET

25

SOB

26

NED

27

PON

28

TOR

29

SRE

30

ČET

Dan upora proti okupatorju
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MAJ 2020
DAN

DOGODEK

1

PET

Praznik dela

2

SOB

Praznik dela

3

NED

4

PON

5

TOR

6

SRE

7

ČET

8

PET

Teden vseživljenjskega učenja 2020

9

SOB

Teden vseživljenjskega učenja 2020

10

NED

Teden vseživljenjskega učenja 2020

11

PON

Teden vseživljenjskega učenja 2020

12

TOR

Teden vseživljenjskega učenja 2020

13

SRE

Teden vseživljenjskega učenja 2020

14

ČET

Teden vseživljenjskega učenja 2020

15

PET

Teden vseživljenjskega učenja 2020

16

SOB

Teden vseživljenjskega učenja 2020

17

NED

Teden vseživljenjskega učenja 2020

18

PON

19

TOR

20

SRE

21

ČET

22

PET

23

SOB

24

NED

25

PON

26

TOR

27

SRE

28

ČET

29

PET

30

SOB

31

NED

Začetek spomladanskega roka poklicne mature

56 | Katalog izobraževanj 2019/2010

JUNIJ 2020
DAN
1

PON

2

TOR

3

SRE

4

ČET

5

PET

6

SOB

7

NED

8

PON

9

TOR

10

SRE

11

ČET

12

PET

13

SOB

14

NED

15

PON

16

TOR

17

SRE

18

ČET

19

PET

20

SOB

21

NED

22

PON

23

TOR

24

SRE

25

ČET

26

PET

27

SOB

28

NED

29

PON

30

TOR

DOGODEK

Dan državnosti in začetek poletnih počitnic
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JULIJ 2020
DAN
1

SRE

2

ČET

3

PET

4

SOB

5

NED

6

PON

7

TOR

8

SRE

9

ČET

10

PET

11

SOB

12

NED

13

PON

14

TOR

15

SRE

16

ČET

17

PET

18

SOB

19

NED

20

PON

21

TOR

22

SRE

23

ČET

24

PET

25

SOB

26

NED

27

PON

28

TOR

29

SRE

30

ČET

31

PET
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DOGODEK

AVGUST 2020
DAN
1

SOB

2

NED

3

PON

4

TOR

5

SRE

6

ČET

7

PET

8

SOB

9

NED

10

PON

11

TOR

12

SRE

13

ČET

14

PET

15

SOB

16

NED

17

PON

18

TOR

19

SRE

20

ČET

21

PET

22

SOB

23

NED

24

PON

25

TOR

26

SRE

27

ČET

28

PET

29

SOB

30

NED

31

PON

DOGODEK

Marijino vnebovzetje
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BELEŽKA
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Ni v propadu tudi nekaj hrabrega,
kar naredi in povzroči zmago.
Ni izginulega časa in propadlih trenutkov,
iz katerih ne bi mogel posesati vseh koristi,
in ni zaničevanih misli in poteptanih sanj,
ki ne bi nosile modrosti, da jih potegnejo iz more
v zastavljene sijajoče življenjske cilje.
Tudi ni mrkih sten zatohlega vonja,
kamor ne bi posvetil sončni žarek nebeških barv,
in ni absurda in predajanja pesimizmu, v katerem
ne bi tiho skrito ležala optimistična beseda 'NE VDAJ SE'.
			
Natalija Brumen
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VARSTVENO
DELOVNI
CENTER
TRŽIČ

Izdajatelj: Ljudska univerza Tržič
Zanjo: Natalija Brumen
Jezikovni pregled: ?
Tisk: Tiskarna Uzar, Tržič
September 2019

