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Zaradi Covid-19 naprošamo udeležence, da vstopajo v prostore z ma-
skami; da poskrbijo za redno razkuževanje rok; da ne obiskujejo te-
čajev bolni ali v primeru slabega počutja, saj je odgovornost do sebe 
in do drugih ključnega pomena. Prosimo, da se vsi skupaj držimo 
ukrepov, ki bodo veljavni v času izvajanja izobraževalne aktivnosti. 

Pridržujemo si tudi pravico, da se programi izpeljejo na daljavo, kljub 
temu, da ob pripravi kataloga izobraževanj ni bilo tako načrtovano.
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Pred nami je ponovno novo šolsko leto in z veseljem vam predstavljamo naš 
novi katalog za leto 2020/2021, kjer boste našli pester nabor programov, de-
lavnic, predavanj in tečajev, ki so nastali kot plod sodelovanja med strokovni-
mi delavci, predavatelji in posameznimi izobraževalnimi ustanovami. Upošte-
vali smo želje udeležencev in potrebe lokalnega okolja in smiselno razvrstili 
programe po področjih. Tako smo upoštevali osebnostne, socialne, poslovne 
in izobrazbene vidike in iz vseh omenjenih sklopov ponudili zanimive in raz-
nolike teme.
Poleg teoretičnih vsebin smo dodali interaktivne dejavnosti in praktično na-
ravnane delavnice, saj je znanje uspešno le takrat, ko ga znamo prenesti v 
konkretno življenje.
Največ poudarka smo tudi tokrat namenili medgeneracijskemu učenju, saj se 
zavedamo, da znanje prehaja iz roda v rod in da se nenazadnje vsi učimo drug 
od drugega, ne glede na starost. Nahajamo se v negotovih časih, ki so tehno-
loško podkovani in močni, a manjko, ki jo čutimo, je zaslediti v medosebnih 
stikih in v odnosu do samega sebe. Digitalna generacija na eni strani prinaša 
napredek, izziv in lažje bivanje v kompleksni družbi, po drugi strani nam uhaja 
iz rok čut za tradicijo, kulturo in zgodovino naših prednikov. 
Samo če združimo vsa ta znanja skupaj in celostno zaobjamemo življenje, lah-
ko govorimo o pravem in uspešnem posredovanju znanj in veščin. Nikakor pa 
ne smemo pozabiti, da samo v sodelovanju, povezovanju in odpravi ego stanj, 
zmoremo doprinesti, zlasti v lokalno okolje, tiste vrednote, ki jih premnogo 
krat opevamo, naštevamo, ne znamo pa jih ponotranjiti.
Vrednotam, kot so: 'življenje', 'človek', 'dostojanstvo', 'znanje', 'delo', 'resnica' 
idr., bo Ljudska univerza Tržič, po svojih najboljših močeh, sledila tudi v pri-
hodnje in z lastno vizijo in strokovnostjo, pomagala pri dvigu življenjskih kom-
petenc vsem vključenim v takšna ali drugačna izobraževanja. 
Vrata so odprta za vse, le voljo je potrebno zbrati, se odločiti za korak naprej 
in vstopiti.

Prisrčno vabljeni!

UVOD

direktorica
Natalija Brumen
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POTEK PRIJAV IN POGOJI ZA VPIS V
SPLOŠNA NEFORMALNA IZOBRAŽEVANJA
Tečaji in delavnice neformalnih programov praviloma potekajo na sedežu 
Ljudske univerze Tržič, Šolska ulica 2. 

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

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

Vse delavnice in tečaje bomo izpeljali, če je prijavljenih najmanj 7 udeležen-
cev. Ko je delavnica zapolnjena, vse udeležence še enkrat obvestimo o 
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 predhod-
no zaključenega izobraževanja, osebne dokumente (rojstni list, poročni list) in 
fotografijo veliko 3 × 4 cm. Prijave za vpis v posamezne izobraževalne progra-
me zbiramo vse leto oz. do zapolnitve prostih mest.

Vsi izobraževalni programi se izvajajo na sedežu Ljudske univerze Tržič na Šol-
ski ulici 2 ali pri delodajalcih. Potekajo v popoldanskih in večernih urah.

Šolnina predstavlja ceno izobraževalnega programa za en letnik izobraževa-
nja za pridobitev naziva strokovne izobrazbe. V šolnino so vključeni stroški 
predavanj in enkratno opravljanje izpita pri posameznem predmetu. Šolni-
no je mogoče plačati v enkratnem znesku (2 % popusta) ali največ v desetih 
obrokih.
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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-tih 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 različ-
nih 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 men-
torja. 

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

01.
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Informacijska tehnologija je postala del našega vsakdana in skoraj nepogreš-
ljiv 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 osnov-
nimi 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 računal-
nikom.

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 
Začetek: torek, 13. 10. 2020, ob 9.00 
Št. ur: 12 ur
Cena: 25 € (skupinsko učenje), 10 €/60 min (individualno)

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

Tuji jeziki:
• angleščina (začetna, nadaljevalna),
• ruščina (začetna, nadaljevalna),
• španščina (začetna).

Nadaljevalni tečaj angleščine 
Začetek: četrtek, 8. 10. 2020, ob 10.00 
Mentorica: Elena Smirnova 
Št. ur: 30 
Cena: 60 €

Začetni tečaj španščine 
Začetek: četrtek, 6. 11. 2020, ob 11.00 
Mentorica: Marcela Boben 
Št. ur: 30 
Cena: 60 €

Informativni sestanki: 
• Angleščina (začetni), četrtek, 8. 10. 2020, ob 9.00;  

mentorica Elena Smirnova
• Ruščina, četrtek, 8. 10. 2020, ob 9.30; mentorica Elena Smirnova
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1.4 ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU
Že stara latinska modrost poudarja, da je za dobro počutje ključna dobra fizič-
na pripravljenost. Naša vadba bo na tem načelu zasnovana karseda celostno 
in usmerjena v doseganje moči telesa in duha, notranjega miru in harmonije.

Poleg razteznih vaj, vaj za boljšo držo in zdravo hrbtenico ter krepitve mišic 
celega telesa se bo mogoče prepustiti tudi različnim sprostitvenim tehnikam, 
tehnikam dihanja in energijskim vajam.

Mentorica: Iris Zavelcina 
Začetek: torek, 13. 10. 2020 
Trajanje: od 16.00 do 17.30 
Cena: 35 €

1.3 TIME FOR TEA 
(pogovorna skupina v angleščini)
Pripravili smo tudi pogovorno skupino v angleškem jeziku. Druženja potekajo 
ob prijetnem kramljanju ob čaju. Vsako srečanje pa se odvija na temo, ki je do-
ločena skupaj z udeleženci. Le ti se na srečanje pripravijo na podlagi gradiva, 
ki ga pripravi mentorica. 

Program je namenjen udeležencem, ki so se z angleščino že srečali; obiskovali 
posamezni tečaj oz. poslušali 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.

Mentorica: Anja Draksler 
Uvodno srečanje: četrtek, 12. 11. 2020, ob 16.00 
Št. ur: 30 ur 
Cena: 45 €
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1.5 ZELIŠČARSKI NASVETI
Preko posnetih kratkih video filmov, udeleženci spoznavajo zdravilne rože in 
zelišča, ter se seznanijo z njihovo uporabo, vse od sajenja, presajanja, obre-
zovanja, do njihove zdravilne, kozmetične in kulinarične uporabe. Skupina 
zeliščarjev, v zasedbi 75 - ih članov že deluje, a se naknadno lahko prijavite 
kadarkoli v letu. Poleg linkov za ogled na Youtubu prejmete na vaš mail tudi 
recepture in kratke povzetke ter odgovore na vaša vprašanja. Vsaka serija 
obsega okvirno 7 epizod. Epizode si je možno ogledati tudi za nazaj.

Trajanje: do oktobra 2020 (druga sezona);  
pomlad/poletje 2021 (tretja sezona)

Mentorica: Natalija Brumen, zeliščarka, s pridobljenimi certifikati za  
macerate in mazila

Cena: brezplačno

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

Kljub temu, da izletov trenutno ne moremo organizirati, pa bodo spet v naši 
ponudbi takoj, ko bo to možno. 

Januarja 2021 bomo pričeli s potopisnimi predavanji, ki jih bo za nas pripravil  
turistični vodnik Matjaž. Načrtujemo tri potopisna predavanja do konca junija 
2021. Slikovno in nazorno se bodo opisale in orisale  različne kulture, šege, 
običaje ter znamenitosti svetovno znanih krajev.
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1.7 ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG
Program bo potekal v sodelovanju z Zdravstvenim domom Tržič. Strokovne 
delavke bodo pripravile predavanja in delavnice s področja zdravega življenj-
skega sloga. 

Datum Naslovna tema Izvajalka

2. 10. 2020 Zdrav življenjski slog Nataša Kavar, dipl.m.s.

9. 10. 2020
Dejavniki tveganja za zdravje 
(meritve RR, KS..)

Simona Kiphut, dipl. m.s.

16. 10. 2020 Telesna dejavnost - gibanje Marina Uplaznik, dipl. fth

23. 10. 2020 Tehnike sproščanja Simona Kiphut, dipl. m.s.

6. 11. 2020 Spoprijemanje s stresom 1. del Simona Kiphut, dipl. m.s.

13. 11. 2020 Spoprijemanje s stresom 2. del Simona Kiphut, dipl. m.s.

20. 11. 2020 Spoprijemanje s stresom 3. del Simona Kiphut, dipl. m.s.

27. 11. 2020 Spoprijemanje s stresom 4. del Simona Kiphut, dipl. m.s.

4. 12. 2020 Zdrava prehrana 1. del Nataša Kavar, dipl.m.s.

11. 12. 2020 Zdrava prehrana 2. del Nataša Kavar, dipl.m.s.

18. 12. 2020
Temeljni postopki oživljanja z 
uporabo AED

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

8. 1. 2021 Odvajanje od kajenja Nataša Kavar, dipl.m.s.

Začetek: 2. 10. 2020
Trajanje: od 10.00 do 11.30
Izvajajo: strokovne delavke ZD Tržič (Nataša Kavar, dipl. m.s., Simona   
Kiphut , dipl. m.s. in Marina Uplaznik, dipl. fth)
Cena: brezplačno
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1.8 TRŽIČ NA DLANI  
(dvodnevna ustvarjalna delavnica)
Na delavnici Tržič na dlani se bodo udeleženci seznanili s stavbno kulturno de-
diščino mesta, izbrali arhitekturni motiv po predlogi (portal, okno, šivani rob, 
mestno jedro,...), nato izdelali negativ v glini, ulili pozitiv iz mase za ulivanje in 
pozitiv patinirali. Tako bo nastal lep izdelek z motivom Tržiča. 

Mentorica: Katarina Blaži (restavratorka) 
Termin: 3. 12. in 4. 12. 2020 
Trajanje: od 17.00 do 20,00 
Cena: 20 €

1. 9 MOČ SAMOZDRAVLJENJA
V programu moč samozdravljenja se bodo udeleženci  seznanili s pojmi kot 
so: hidroterapija, helioterapija, aromaterapija, zeliščna terapija, ter spoznali 
različne  tehnike samozdravljenja npr. fiktivno tehniko; celostne metode po 
Rikliju, Kneippu, patru Ašiču …

Udeleženci programa bodo prejeli tudi gradivo. 

Mentorica: Natalija Brumen 
Začetek: ponedeljek, 11.1. 2021 
Št. ur: 12 
Trajanje: od 9.00 do 10.30 
Cena: brezplačno 
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CENTER 
MEDGENERACIJSKEGA 
UČENJA (CMU)
Medgeneracijsko učenje ima na Ljudski univerzi Tržič dolgo tradicijo. Glavni 
namen Centra medgeneracijskega učenja je vključevanje različnih generacij v 
širšo lokalno skupnost, dvigniti kakovost njihovega življenja in graditi medge-
neracijsko solidarnost.

Aktivnosti v okviru Centra medgeneracijskega učenja sofinancira Občina Tržič.

Minimalno število udeležencev: 8

02.
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2.1 MOČ MISLI IN MOČ BESED
Vsebina bo  osredotočena na moč človekovih besed, izražanja, obvladovanja 
misli, uspešne komunikacije ipd.,  po metodah, načinih in tehnikah s področ-
ja nevrolingvističnega programiranja (NLP), saj ima predavateljica opravljene 
mednarodne certifikate za vse tri stopnje – NLP praktik; NLP Mojster Praktik 
in NLP Trener.

Mentorica: Darja Pegan Žvokelj
Termin: torek, 15. 9. 2020, ob 9.00
Trajanje: od 9.00 do 11.15
Cena: brezplačno

2.2 ŽIVLJENJSKA POČELA 
(biti - imeti – početi – spustiti) 
Simona Mulej je diplomirala  na področju managementa, v smeri izobraže-
valnih in kadrovskih procesov. Za njo je več kot dvajset let uspešne poslovne 
kariere. Končan študij  vedske znanosti Jyotish/Djotiš na Inštitutu za kvaliteto 
življenja v Ljubljani, pa ji je dodatno odprl vidik celostnega pristopa k človeku 
in njegovi osebnosti. Teme, ki jih bo predstavila, so sad njenih dolgoletnih 
izkušenj in kot sama pove, konkretnih življenjskih situacij, zakaj v teoriji ljudje 
marsikaj vemo, težko pa 'vedeno'  izpeljemo v praksi. Predavanja bodo inte-
raktivno naravnana, preprosta, konkretna in učinkovita. 

Predavateljica: Simona Mulej
Termin: sreda, 23. 9. 2020, ob 9.00
Cena: brezplačno

2.3 SREČA JE STVAR ODLOČITVE
Mentorica: Simona Mulej
Termin: sreda, 14. 10. 2020
Trajanje: od 9.00 do 11.15
Cena: brezplačno
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2.4 ŽIČNI BONSAI (ustvarjalna delavnica)
S prepletanjem žičk na podstavku bodo udeleženci izdelali svoj bonsai in ga 
okrasili z različnimi materiali. Mentor bo demonstriral potek dela in vam po-
magal pri izdelavi. Vsak udeleženec prejme en izdelek. Material vključen.

Mentor: Mak Bukovnik
Termin: torek, 27. 10. 2020
Trajanje: od 10.00 do 12,00
Cena: brezplačno

2.5 DELAVNICA Z GLINO
Mentorica: Marjetka Nikolič in sodelavci VDC Kranj - enota Tržič
Termin: četrtek, 29. 10. 2020
Trajanje: od 15.30 do 17.00
Cena: brezplačno 

2.6 TEHNIKE SPROŠČANJA 
Na delavnici se boste spoznali z različnimi vajami in tehnikami sproščanja, ki 
vam bodo pomagale pri sprostitvi in pri izboljšanju psihofizičnega počutja.

Mentorica: Mirjana Grašič
Cena: brezplačno

Dopoldanski termin:
Termin: petek, 13. 11. 2020 
Trajanje: od 9.00 do 11.15

Popoldanski termin:
Trajanje: od 17.00 do 19.15
Cena: brezplačno

2.7 PAMETNI TELEFONI
Mentorica: Mateja Žepič
Termin: petek, 20. 11. 2020
Trajanje: od  10.00 do 12.00
Cena: brezplačno
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2.8 NOVOLETNA USTVARJALNA DELAVNICA
Mentorica: dr. Majda Fiksl
Termin: ponedeljek, 30. 11. 2020
Trajanje: od 16.00 do 17.30
Cena: brezplačno

2.9 IZDELAVA VOŠČILNIC S TEHNIKO PICKPOINT
Mentorica: Marjetka Nikolič
Termin: četrtek, 10. 12. 2020
Trajanje: od 15.30 do 17.30
Cena: brezplačno (vsak izdela eno voščilnico)

2.10 ORGANIZACIJA ČASA
Vsebina bo zajemala naslednje sklope: Kdo so kradljivci časa; Naše vrednote, 
prioritete in cilji; Kako načrtovati dan; Odlašanje na 'jutri' ; in podobne vsebi-
ne. Na interaktivni delavnici boste  usvojili nasvete kako kvalitetno organizirati 
svoj čas.

Mentorica: Darja Pegan Žvokelj
Termin: torek, 15. 12. 2020
Trajanje: od 9.00 do 11.15
Cena: brezplačno

2.11 POMEN VALENTINA SKOZI ZGODOVINO 
Valentinovo ali praznik svetega Valentina se praznuje 14. februarja in je tradi-
cionalni dan, ko si v nekaterih kulturah zaljubljenci izkazujejo ljubezen - naj-
večkrat s pošiljanjem voščilnic (pogosto anonimnih) in izmenjavo daril. Pra-
znik svetega Valentina se je sprva praznoval kot rimskokatoliški dan posta v 
čast svetemu Valentinu. Današnji pomen je dobil šele po visokem srednjem 
veku, ko se je razvila zamisel o romantični ljubezni.

Popoldanski temin: 
Predavateljica: Irena Kotnik
Termin: četrtek, 11. 2. 2021
Trajanje: od 17.00 do 19.00
Cena: brezplačno

Dopoldanski termin:  
Termin: petek, 12. 2. 2021
Trajanje: od 9.00 do 11.00
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2.12 GREGORJEVA USTVARJALNA DELAVNICA
Mentorica: dr. Majda Fiksl
Termin: četrtek, 25. 2. 2021
Trajanje: od 16.00 do 17.30
Cena: brezplačno

2.13 POMEN VELIKE NOČI IN VELIKONOČNA 
BEGANCA  
Mentorica bo v živo pokazala (demonstrirala) potek izdelovanja begance. Ne-
kaj dodatnega materiala bo na voljo, a ne veliko, za to, če želite izdelati svojo 
beganco prinesite cvetje s seboj (leskove veje za ogrodje – 4-7 vej; bršljan, olj-
ka, dren, mačice, resa, brin, pušpan, cipresa, lovor, rožmarin, bodika, kar pač 
od tega imate). Žičke za povezovanje in škarje bodo na voljo. Izdelate lahko 
begance različnih velikosti, lahko pa pridete samo na ogled in razlago simbo-
like velike noči in cvetja v beganci.

Mentorici: Irena Kotnik in Natalija Brumen
Termin: torek, 23. 3. 2021
Trajanje: ob 16.00 do 17.30 
Cena: brezplačno 

2.14 VELIKONOČNA USTVARJALNA DELAVNICA
Mentorica: dr. Majda Fiksl
Termin: četrtek, 25. 3. 2021
Trajanje: od 16.00 do 17.30
Cena: brezplačno

2.15 KAKO REČI ‘NE’ IN SE OB TEM NE
POČUTITI SLABO
Mentor: Alenka Pungertnik
Termin: četrtek,  25. 3.  2021
Trajanje: od 17.00 do 19.15
Cena: brezplačno
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2.16 RAZLAGA 10-IH BOŽJIH ZAPOVEDI
Predavatelj: Natalija Brumen
Termin: sreda, 31. 3.  2021
Trajanje: od 9.00 do 11.00
Cena: brezplačno

2.17 KAKO SE POSTAVITI ZASE NA 
ASERTIVNI NAČIN
Mentor: Alenka Pungartnik
Termin: četrtek, 15. 4. 2021
Trajanje: od 17.00 do 19.15
Cena: brezplačno

2.18. ZELIŠČA V KORITIH IN NA 
OKENSKIH POLICAH
Spoznali boste katera zelišča in zdravilne rože so najbolj primerna za sajenje 
na okenskih policah, v obešenkah in v koritih, ter kako jih saditi, obrezovati, 
negovati in njihov splošen opis (lastnosti, življenjska doba, uporaba)

Mentorica: Natalija Brumen
Termin: sreda, 21. 4. 2020
Trajanje: od 10.00 do 11.30
Cena: brezplačno

2.19 STOPALA – ZEMLJEVID MOJEGA ZDRAVJA 
Delavnica vključuje: pregled in zgradba stopal, najpogostejše težave, pomen 
in vpliv na celotno telo in vaje s katerimi si boste lahko pomagali.

Mentor: Mirjana Grašič
Cena: brezplačno

Dopoldanski termin:
Termin: petek, 7. 5. 2020
Trajanje: od 9.00 do 11.15

Popoldanski termin:
Termin: torek, 11. 5. 2020
Trajanje: od 17.00 do 19.15
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2.20 CENTER MEDGENERACIJSKEGA
UČENJA NA DALJAVO
Spletne delavnice bodo izvedene preko spletne platforme ZOOM.

Za uporabo programa Zoom potrebujete računalnik (namizni ali prenosni) s 
kamero in mikrofonom. Prenosni računalniki imajo navadno oba pripomočka 
vgrajena, za namizne pa potrebujete dodatno opremo. Zoom lahko uporab-
ljate tudi preko telefona ali tabličnega računalnika.

Pred prvo uporabo aplikacijo naložite na napravo. Dogodku se pridružite  s 
klikom na povezavo, ki vam jo bomo poslali na e-naslov. 

Za uspešnejšo uporabo aplikacije ZOOM, vam pred dogodkom, na vaš mail 
naknadno pošljemo še slikovna in jezikovna navodila, tako da naj vas ne skrbi, 
če se prvič srečujete s takšno obliko komunikacije. Na voljo nam bo tudi raču-
nalničar, ki nam bo z veseljem pomagal.

2.20.1 DVIG ZAVEDANJA Z BOGDANOM 
Preko treh online srečanj, s tremi različnimi vsebinami, se boste dotaknili pe-
rečih življenjskih tem, ki obdajajo vsakega izmed nas. In čeprav se nam zdi-
jo same po sebi umevne in razumljive, nas pogostokrat postavijo v  dvome, 
tako v odnosih do drugih, kot v odnosu do samega sebe. Zavedanje je ključ 
do modrih odločitev, zato bodo predavanja usmerjena v konkretne rešitve in 
dvigu človekovega zavedanja.Tri online srečanja s tremi različnimi vsebinami.

1. Za koga se sploh truditi?  
2. Samoumevnost – bližnjica za pokop srca 
3. Kaj nas zares naredi prijatelja? 

Predavatelj: Bogdan Rahten, glasnik zavedanja
Termini: 8. 10., 12. 10., 14. 10. 2020, od 17.00 do 18.30

2.20.2 SAMOOBRAMBA PRED PSIHIČNIMI NAPADI IN 
NEGATIVNO ENERGIJO

Mentor: ddr. Marko Šetinc, coach trener
Termin: četrtek, 4. 2. 2021
Trajanje: od 17.00 do 19.00
Cena: brezplačno
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2.20.3 DEVET SPOZNANJ CELESTINSKE PREROKBE IN 
KAKO JIH UPORABITI VSAK DAN 
Celestinska prerokba je rokopis, ki je nastal 600 let p.n.š. v Peruju. To sovpa-
da v čas Majev, ki so naseljevali visoke planote pred Inki in nato nenadoma 
izginili kot nacija v celoti. Prerokba napoveduje veliko preobrazbo človeške 
družbe v zadnjih desetletjih 20 stoletja. Razdeljena je v devet poglavij, od ka-
terih je vsako posvečeno posameznemu spoznanju o življenju. Ta spoznanja 
je potrebno dojemati eno za drugim in tako se bo postopno oblikovala nova 
duhovna kultura na Zemlji. 

Mentor: ddr. Marko Šetinc
Termin: četrtek, 11. 2.  2021
Trajanje: od 17.00 do 19.00
Cena: brezplačno
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ŠOLA SLIKANJA
»Ne rišem jaz slike, slika riše mene.«

Začetni slikarski tečaj je namenjen vsem, ki se radi naučili osnov risanja in 
slikanja. Udeleženci tečaja bodo pod mentorstvom profesorice likovne peda-
gogike Monike Pešič pridobili znanje risanja osnovnih oblik, prostorskih kom-
pozicij, tihožitij in figure. 

Na tečaju se boste naučili: viziranja, risanje prostora in enostavnih teles v pro-
storu, slikanje tihožitja in portreta ter figure. Slikali bomo tudi poljuben motiv 
po vaši želji. 

Minimalno število udeležencev za izvedbo: 7

Mentor: Monika Pešič
Uvodni srečanje: 21. 1. 2021, ob 17.00
Termin: četrtki, od 17.00 do 19.15
Trajanje: 30 ur
Cena: 100 eur   

03.
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ŠTUDIJSKI KROŽKI
Študijski krožki so sodobna oblika učenja odraslih. Izvajamo jih že več kot 20 
let in so nepogrešljiv del naše izobraževalne ponudbe. V študijskih krožkih 
poteka učenje v manjših skupinah; člani se učijo tudi drug od drugega. Krožke 
vodijo usposobljeni mentorji, izvajajo pa se najmanj 25 ur.

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

Število udeležencev: 5-12.

04.
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4.2 PREGOVORI, REKI IN MISLI SKOZI ČAS 
Preko različne literature in izbranih zgodb, rekov in misli slovenskih avtorjev 
in ljudskega izročila boste raziskovali nauke in pomene rekov ter odkrivali uni-
verzalne aktualne koristi tudi za današnji čas. 

Mentorica: Irena Kotnik
Začetek: ponedeljek, 14.9.2020 
Termin: od 9.00 do 11.15
Trajanje: 25 ur 
Cena: brezplačno

4.1 DOBRODELNI ŠTUDIJSKI KROŽEK PLETENJA 
Dobrodelne študijske krožke pletenja bo izvajala že oblikovana  skupina 
ustvarjalnih upokojenk, z imenom 'Detelce'.

Na študijskih krožkih bo skupina, ki šteje do 13 udeleženk, kvačkala in  pletla 
različne izdelke. Novost so inovativne odeje, s terapevtskimi dodatki. Njihova 
ideja, ki smo jo z veseljem podprli, je bila, da se s pletenimi odejami, obdari 
ranljive ciljne skupine, znotraj naše občine Tržič.

Tako bomo letos, v sodelovanju z Domom Petra Uzarja, obdarili njihove sta-
novalce, ki se srečujejo z demenco.

Mentorji: skupina 'Detelca'
Začetek: september/oktober 2020
Trajanje: 25 ur 

4.3 VEŠČINE ŽIVLJENJA
Cilj študijskega krožka 'Življenjske veščine' je dvigniti in izboljšati nivo kvalitete 
našega življenja na vseh področjih socialnega udejstvovanja. Predavateljica 
Darja Pegan Žvokelj, ki je mentorica študijskih krožkov in obenem tudi NLP 
trenerka, vam bo preko različnih vaj, diskusij, predavanj in tehnik po metodah 
NLP pomagala razjasniti določena življenjska stališča od sprejemanja samega 
sebe, drugih, do zavzemanja pravilnih odločitev, odzivov, reševanja konfliktov 
in vseh podobnih tem, ki jih boste kot skupina skupaj izoblikovali  na prvem 
srečanju.

Mentorica: Darja Pegan Žvokelj
Začetek: torek, 6. 10. 2020, od 9.00 do 11.15

Trajanje: 25 ur 
Cena: brezplačno
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4.4 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 izku-
šnje in informacije, pridobivajo novo znanje ter različne spretnosti.

Mentorica: Nataša Škofic Kranjc
Začetek: sreda, 14. 10.  2020
Termin: vsako drugo sredo, ob 18.00
Trajanje: 25 ur
Cena: brezplačno

4.5 DINAMIKA ŽENSKE IN MOŠKE ENERGIJE
»Srečen tisti, ki zna ljubiti«

Marko Šetinc,  po izobrazbi dr. kemijskega inženirstva in dr. ekonomije,  uživa 
v delu na mnogih drugih področjih. Predvsem ima fokus izobraževanja na po-
slovnem področju, prodaji in medosebnih odnosih. V tujini se je izšolal za coa-
cha in svojim klientom pomaga predvsem na področju osebne rasti ter na po-
dročju poslovnih in »srčnih« izzivov. Preko študijskega krožka boste spoznali:

• Vrste odnosov in kakšna je dinamika med moško in žensko energijo ter 
kako jo usmeriti v kreacijo.

• kakšne temelje (pogosto nezavedne) postaviti na začetku odnosa in 
kako to vpliva na  nadaljnji odnos.

• Vrednote in prioritete glede na žensko in moško razumevanje 
• Čustva, zaznave, izražanja in kako s čustvi upravljati
• Meje v odnosih in naše vloge znotraj njih
• Kakšna so vaša pričakovanja in želje v odnosih in kako jih uresničiti ...

Mentor: ddr. Marko Šetinc
Začetek: četrtek, 18. 2. 2020; od 17.00 do 19.00
Trajanje: 25 ur 
Cena: brezplačno
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SPLOŠNO NEFORMALNI 
PROGRAMI
Splošno neformalni programi zajemajo različne vsebine in ne spadajo pod 
preostale neformalne programe, ki jih financirata Občina Tržič in Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport.

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

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

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

05.
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5.1 ZAČETNI TEČAJ YJOTISHA 
Simona Mulej je opravila študij vedske znanosti Jyotish/Djotiš na Inštitutu za 
kvaliteto življenja v Ljubljani in tudi diplomirala.  Tri leta študija in dve leti iz-
popolnjevanja ji je dalo neprecenljivo znanje, ki ga je vzporedno uporabljala v 
vsakdanji praksi pri vodenju ljudi in presenečeno opazovala, kako dober vpliv 
ima nanje. Zato se je odločila, da to znanje na prilagojen način deli naprej in 
tako prispevam svoj del k lepšemu jutri...

Vsebina: Jyotish največkrat povezujemo z vzhodno astrologijo, vendar je veli-
ko več kot to. Poleg znanja o postavitvi planetov (astronomija) ter astroloških 
elementov in period (astrologija), Jyotish uči o naravnih življenjskih zakonito-
stih (metafizika) in delovanju človeka iz vidika kognitivne znanosti in psiholo-
gije.

V začetnem programu boste spoznali:
• Astrološke elemente (9 grah-planetov, 12 rašijev-znamenj, 12 bahv-hiš), 

njihov pomen in delovanje.
• 4 življenjske cilje (darma, artha, kama in mokša) in njihov pomen skozi 

življenje.

Izdelali si boste svojo natalno karto, spoznali svoj osebni planet, katerega 
energija vas zaznamuje in ostale karakterne lastnosti. V začetni stopnji boste 
pridobili osnovno znanje, s katerim boste znali sami razbrati osnovne značil-
nosti natalne karte. Če boste želeli, boste lahko naredili natalno karto tudi za 
vaše družinske člane in tako morda lažje razumeli odnos z vašim partnerjem 
ali otrokom. 

Mentorica: Simona Mulej 
Začetek: četrtek,  24. 9. 2020
Termin: od 17.30  do 19.45

5.2 TEČAJ HATHA JOGE
Hatha joga je ena izmed jog vzhodnega sveta, ki v ospredje postavlja 'asane', 
vadbe, pri kateri se človek s pravilnimi telesnimi položaji, pravilnim dihanjem 
in sproščanjem, uri za doseg boljšega fizičnega in psihičnega počutja. Priporo-
ča se, da s seboj prinesete podlogo za izvajanje vaj.

Mentorica: Saša Jerala
Začetek: sreda, 7. 10. 2020
Termin: od 9.00 do 10.30

Trajanje: 20 ur
Cena: 40 eur

Trajanje: 24 ur
Promocijska cena: 80 eur 
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5.3 SEMINAR V TREH DELIH: STRESNO RESNO O 
STRESU, ODNOSIH, VITALNOSTI
HSTRESNO RESNO O STRESU

• Zakaj se nam dogajajo določene stvari, za katere bi rajši videli, da se 
nam ne bi?

• Zakaj prihajamo iz službe vsak dan bolj utrujeni? 
• Je res za vse kriv stres in kaj lahko sami naredimo, da izboljšamo kvali-

teto življenja?

STRESNO RESNO O ODNOSIH

• Zakaj imamo težave v osebnih ali poslovnih odnosih?
• Kako vemo, kdaj se je nek odnos končal in kako ravnati v primeru razho-

da?
• Kdaj in na kakšen način vstopati v nov odnos?

STRESNO RESNO O VITALNOSTI

• Kako ohranjamo mladostnost in dobro počutje tudi v zrelejših letih?
• Zakaj se po vsaki dieti ponovno zredimo?
• Zakaj smo brez energije in pogosto zbolevamo?

Mentorica: Simona Mulej
Termin: 12. 1., 19. 1., 26. 1. 2021
Trajanje: od 17.30 do 19.45
Cena na srečanje: 15 €
Cena za tri srečanja: 35 €

5.4 MEDITACIJA ZA ZAČETNIKE
Spoznali se bomo z različnimi meditativnimi tehnikami in energijskimi vajami 
za izboljšanje zdravja, počutja in ravnovesja v telesu in umu. 

Potrebno je razumeti, da je meditacija večplasten in vseživljenjski proces, ka-
terega se je potrebno lotevati postopoma. 

Vsebina posameznih srečanj bo temeljila na krajšem teoretičnem uvodu, nato 
se bomo posvetili praktičnim vajam.

Mentorica: Mirjana Grašič
Termin: 30. 3., 6. 4., 13. 4. in 20. 4. 2021
Trajanje: od 17.00 do 18.30; 8 ur
Cena: 25 €
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5.5 IZDELAVA MASAŽNEGA MAZILA 
Na podlagi demonstracije bomo izdelali masažno mazilo iz zeliščnih macera-
tov, kokosovega masla, vazelina, čebeljega voska in zeliščnih tinktur. Za vse 
omenjene sestavine boste prejeli tudi recepture in opis zdravilnih rožič, ki 
spadajo v masažno mazilo. Prav tako se boste seznanili za kaj mazilo učinkuje 
in kako se ga prakticira. Cena vključuje gradivo in  ves potreben material. Vsak 
prejme po en izdelek narejenega mazila. 

Mentorica: Natalija Brumen
Termin: 7. 4. 2020
Trajanje: od 9.00 do 11.00
Cena: 20 eur; za par ali za dodatnega družinskega člana 15 po osebi.
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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 pote-
ka individualno in samostojno, na voljo so prilagojena gradiva za samostoj-
no učenje, sodobna učna tehnologija ter strokovna pomoč informatorjev, in 
mentorjev.

Središče za samostojno učenje (SSU) je s sodobno učno tehnologijo opre-
mljen učni prostor, namenjen pridobivanju, utrjevanju ali nadgradnji znanja. 
Učenje poteka individualno in samostojno, čas, ritem in način učenja prilago-
dite lastnim interesom in zmožnostim.

Pri učenju uporabljate gradivo za samostojno učenje, na voljo vam je strokov-
na pomoč informatorjev, svetovalcev in mentorjev.

06.
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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 ali časovni pogoji vam preprečujejo, da bi se vključevali v običaj-

ne 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.
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JEZIKOVNI TEČAJI
V današnjem svetu je znanje tujih jezikov pomembno tako za potovanja, novo 
zaposlitev, napredovanje ali boljšo poslovno komunikacijo. Ne glede na to, 
kakšni so vaši razlogi, je najpomembnejše, da se učenja tujih jezikov lotite z 
veseljem in zanimanjem ter da vas

pri tem motivirajo naši strokovni predavatelji. Pomembno je tudi to, da po-
tekajo v manjših skupinah, enkrat ali dvakrat tedensko, v popoldanskih ali 
večernih urah.

Izobraževanje se začne, ko se prijavi 7 udeležencev, takrat se dogovorimo tudi 
za dan in uro tečaja. Vpisujemo v 30-urne jezikovne tečaje za odrasle, in sicer:

• angleščina (začetni, nadaljevalni);
• nemščina (I., II., III., IV. ter V. stopnja);
• francoščina (začetni, nadaljevalni);
• italijanščina (začetna in nadaljevalna) in
• ruščina (začetna in nadaljevalna).

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

Mentorice: Alja Štendler, Polonca Ložar, Karla Ferlic, Lea Kolman Novak, 
Elena Smirnova, Marcela Boben, Urška Zupan
Termin: po dogovoru s posamezno skupino
Št. ur: 30 ur
Cena: 130 € (skupina), 25 €/uro (individualno)

07.
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7.1 SLOVENŠČINA ZA TUJCE
Tečaj vodi izkušena lektorica in profesorica slovenskega jezika. Tečaj je prime-
ren za vse tujce, ki bi se radi naučili osnov slovenskega jezika, od govora, bra-
nja do pisanja….zahtevnost bo prilagojena glede na predznanje udeležencev.

Predavateljica: Tanja Zečevič 
Termin: torek, 29. 9. 2020 od 17.30 do 19.45  
Trajanje: 30 ur (2 x tedensko, vsak torek in četrtek)
Cena: 60 eur

7.2 ZAČETNI TEČAJ NEMŠČINE 
Mentorica: Tina Papler
Termin: torek, 6. 10. 2020, ob 18.00
Trajanje: 30 ur
Cena: 130 eur

7.3 ZAČETNI TEČAJ ANGLEŠČINE
Mentorica: Tina Papler
Termin: ponedeljek, 12. 10. 2020 od 17.00 do 19. 15 
Trajanje: 30 ur
Cena: 130 eur

7.4 RUŠČINA – INFORMATIVNI SESTANEK 
Mentorica: Elena Smirnova
Termin: četrtek, 22. 10. 2020, ob 17.00

7.5 ZAČETNI TEČAJ ŠPANŠČINE
Mentorica: Marcela Boben
Termin: četrtek, 5. 11. 2020, od 11.00 do 12.30
Trajanje: 30 ur
Cena: 130 eur

Zbiramo prijave tudi za Začetni tečaj italijanščine, ki se bo predvidoma 
začel v začetku leta 2021. Do 30. 10. 2020 zbiramo prijave za Začetni tečaj 
francoščine. 
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OSNOVNA ŠOLA 
ZA ODRASLE IN 
MLADOSTNIKE
POGOJI ZA VPIS V DEVETLETKO (8. IN 9. RAZRED)

Uspešno zaključen nižji razred devetletke ali ustrezen razred osemletke.

Trajanje: en razred traja en semester (kandidat lahko v enem šolskem letu 
zaključi dva razreda).

Pogoji za napredovanje: vpis v višji razred je mogoč, če ima kandidat opra-
vljeni 2/3 predmetov v nižjem razredu.

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

Program financira Občina Tržič.

08.

PREDMET 8. RAZRED 9. RAZRED

slovenščina * *

matematika * *

tuji jezik — angleščina * *

glasbena vzgoja * /

geografija * *

zgodovina * *

državljanska vzgoja in etika * *

fizika * *

kemija * *

biologija * *

izbirni predmet 1 * *

izbirni predmet 2 * *

izbirni predmet 3 * *
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IZOBRAŽEVANJE ZA 
PRIDOBITEV IZOBRAZBE
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 izobraževal-
nega dela lahko poteka tudi v obliki

vodenega samoizobraževanja. Udeleženci, ki se organiziranih oblik izobraže-
vanja ne morejo udeleževati, imajo na voljo konzultacije z učitelji, na katere se 
predhodno prijavijo.

Predavanja in druge organizirane oblike izobraževanja potekajo v popoldan-
skem času tri- do štirikrat tedensko. Na dan se izvaja le en predmet, v tednu 
pa se lahko izvede več predmetov. Število izvedenih ur za posamezno pro-
gramsko enoto/modul se prilagaja

skupini (število vpisanih, kakovost 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 sre-
dnjem 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.

09.
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9.1 SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
Pogoji za vpis: uspešno zaključeno osnovnošolsko izobraževanje, nižje po-
klicno 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 šola-
nja opravlja poklicno maturo.

A PROGRAMSKA ENOTA
Št. 

kred. 
točk

slovenščina 24

matematika 19

tuji jezik I (angleščina) 20

tuji jezik II (nemščina) 10

umetnost 3

zgodovina 5

geografija 3

sociologija 3

psihologija 3

kemija 5

biologija 5

športna vzgoja 14

B STROKOVNI MODULI
Št. 

kred. 
točk

poslovni projekti 12

poslovanje podjetij 13

ekonomika poslovanja 12

finančno poslovanje 6

sodobno gospodarstvo 19

komercialno poslovanje 6

finančno knjigovodstvo 5

C PRAKTIČNO 
IZOBRAŽEVANJE

Št. 
kred. 
točk

v šoli 30

pri delodajalcu 6

interesne dejavnosti 14

odprti kurikulum 29

Ekonomski tehnik

Naziv strokovne izobrazbe: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica
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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

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

A PROGRAMSKA ENOTA Št. kred. 
točk

slovenščina 13

matematika 10

tuji jezik I (angleščina) 13

tuji jezik II (nemščina) 4

umetnost 2

zgodovina 2

geografija 2

sociologija ali psihologija 2

kemija 2

fizika 4

športna vzgoja 7

B STROKOVNI MODULI Št. kred. 
točk

tehn. blagovnih tokov 11

tehnologija komuniciranja 11

podjet. in gosp. poslovanje 8

transportna sredstva 12

logistika tovornih tokov 24

mednarodna menjava 10

C PRAKTIČNO 
IZOBRAŽEVANJE

Št. kred. 
točk

v šoli 23

pri delodajalcu 6

interesne dejavnosti 14

odprti kurikulum 29

B STROKOVNI MODULI Št. kred. 
točk

tehn. blagovnih tokov 4

tehnologija komuniciranja 4

podjet. in gosp. poslovanje 3

transportna sredstva 7

logistika tovornih tokov 14

mednarodna menjava 6

C PRAKTIČNO
IZOBRAŽEVANJE

Št. kred. 
točk

v šoli 10

pri delodajalcu 3

interesne dejavnosti 4

odprti kurikulum 10
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Ekonomski tehnik PTI (3 + 2)

Naziv poklicne izobrazbe: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica

Ekonomski tehnik PTI: uspešno zaključeno srednje poklicno izobraževanje s 
pridobljenim nazivom trgovec, administrator ali pridobljena enakovredna iz-
obrazba po prejšnjih predpisih. Izobraževalni program je ovrednoten s 120 
kreditnimi točkami (KT).

A PROGRAMSKA ENOTA Št. kred. 
točk

slovenščina 13

matematika 10

tuji jezik I (angleščina) 13

tuji jezik II (nemščina) 4

umetnost 2

zgodovina 2

geografija 2

sociologija ali psihologija 2

kemija 3

biologija 3

športna vzgoja 7

B STROKOVNI MODULI Št. kred. 
točk

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

posl.
12

komercialno poslovanje 7

finančno poslovanje 6

C PRAKTIČNO

IZOBRAŽEVANJE
Št. kred. 

točk

v šoli 10

pri delodajalcu 3

interesne dejavnosti 4
odprti kurikulum 12
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ZNANJE NAS AKTIVIRA: 
ZNA2 (2019–2022)
Namen projekta Znanje nas aktivira (ZNA) 2 je povečati vključenost odraslih 
v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi po-
treb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in 
delovanja v sodobni družbi.

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

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

10.

Pogoj za vključitev: V programe se lahko vpišejo udeleženci, ki 
nimajo statusa upokojenca, študenta ali dijaka. Prednost pri vpi-
su imajo starejši od 45 let ter z dokončano največ srednjo šolo.
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Razpisani programi

Projekt Znanje nas aktivira (ZNA) 2 se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje 
Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020; prednostne osi: 10. Znanje, spret-
nosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1. Izboljšanje 
enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, ne-
formalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc, 
delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potr-
jevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.1. Izboljšanje kompetenc manj 
vključenih v vseživljenjsko učenje.

10.1 ŽIVLJENJSKI KOMPAS
Teme bodo strukturirane in konkretno/praktično zastavljene. Teme bodo ob-
segale:  določitev osebnega temperamenta in razmerja temperamentov; izra-
čun naših osebnostnih lastnosti/značaja; pregled čustvenih zaznav (test); pre-
poznava intuicije in ega (vprašalnik,test); sestava naše osebnosti (telo, duša, 
duh); vrste odločitev; pregled naših socialnih vlog; izračun naših potencialnih 
talentov ipd. Delavnice bodo praktične, spoznavne, aktualne in koristne.

Mentorica: Natalija Brumen, avtorica knjige Osebnostni profil človeka - Od-
prti humanizem
Začetek: 9. 11. 2020, ob 17.00

10.2 RAČUNALNIŠTVO ZA ZAPOSLENE
Mentor: Igor Šober
Začetek: 5.11.2020 ob 17.00

10.3 ZAČETNI TEČAJ NEMŠČINE
Mentorica: Polonca Ložar
Začetek: torek, 9. 2. 2021 ob 18.00

10.4 UŽU KNJIGE SO ZAME: STIŠKI PATER AŠIČ: 
DOMAČA LEKARNA 1. DEL
Udeleženci se bodo v programu seznanili z okvirno 15 -imi najbolj aktualnimi 
zdravilnimi rožami, po knjigah Patra Ašiša, Stiškega meniha, zdravilca in zeli-
ščarja.

Mentorica: Natalija Brumen
Začetek: 15. 3. 2021, ob 17.00
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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 izobraževa-
njem in po končanem izobraževanju ter vključuje tudi postopke ugotavljanja 
in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja. Obdobje izvajanja dejavno-
sti 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.

11.
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11.1 DNEVI SVETOVALNIH SREDIŠČ 2020
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, bro-
šure in drug promocijski material. Prav tako bosta na voljo svetovalna dejav-
nost in tudi možnost vpisa v želene programe.

11.1.1 KORISTI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA IN 
PREDSTAVITEV PROGRAMOV

Lokacija: Ljudska univerza Tržič
Termin: 25. 9. 2020
Trajanje: od 10.00 do 11.30

11.1.2 ŽIVLJENJSKA POČELA

Lokacija: Ljudska univerza Tržič
Termin: 23. 9. 2020
Trajanje: od 9.00 do 11.15
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TRŽIŠKI KREATIVNI 
CENTER
Ljudska univerza Tržič, v sodelovanju z Občino Tržič, katera financira projekt, 
že peto leto pripravlja različne programe, ki spodbujajo podjetništvo, podje-
tniške ideje in podjetniški entuziazem med Tržičani. Tudi letos bomo popestri-
li podjetniško dogajanje z aktualnimi starimi in novimi, inovativnimi programi. 
Vsi programi za udeležence so brezplačni.

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

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

12.

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

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

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

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

Mentor: Nejc Konjevič
Termin: sreda, 14. 10. 2020;  začetni tečaj (16.00 – 17.30) in nadaljevalni tečaj 
( 17.30 do 19.00)
Trajanje: 72 ur

Prijave do 9. 10. 2020, na natalija.brumen@lu-trzic.si

V okviru Podjetniške akademije za osnovnošolce zadnje triade se poleti orga-
nizira tudi vikend tabor v Postojni, ki ga vsako leto vodi Nejc Konjevič. 
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12.2 PODJETNIŠKI KOMPAS
Gre za modularno zasnovan program, ki omogoča bodočim podjetnikom laž-
jo orientacijo pri finančni in poslovni, tako začetni kot nadaljevalni poti. Pripo-
roča se, da se tisti, ki bi se želeli prijaviti na Natečaj za najboljšo poslovno idejo 
2021, predhodno udeležite delavnic Podjetniškega kompasa, saj so vsebinsko 
naravnane na pripravo in na konkretno izvedbo vseh poslovnih načrtov.

V okviru Podjetniškega kompasa ponujamo spodaj opisane delavnice in pre-
davanja, ki bo potekale spletno. 

12.2 PODJETNIŠKI KOMPAS
Gre za modularno zasnovan program, ki omogoča bodočim podjetnikom laž-
jo orientacijo pri finančni in poslovni, tako začetni kot nadaljevalni poti. Pripo-
roča se, da se tisti, ki bi se želeli prijaviti na Natečaj za najboljšo poslovno idejo 
2021, predhodno udeležite delavnic Podjetniškega kompasa, saj so vsebinsko 
naravnane na pripravo in na konkretno izvedbo vseh poslovnih načrtov.

V okviru Podjetniškega kompasa ponujamo spodaj opisane delavnice in pre-
davanja, ki bo potekale spletno. 

12.2.1 ZAČETEK POSLOVNE POTI
Vsebina delavnice: 

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

Termin: sreda, 7. 10. 2020
Trajanje: od 18.00 do 19. 30
Mentor: doc. ddr. Marko Šetinc, dr. Kemijskega inženirstva, dr. Ekonomije  in 
doc. Almamater, predavatelj na različnih univerzah;  Coach in psihoterapevt; 
direktor več podjetij in samostojni podjetnik.
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12.2.2 NEVERBALNA POSLOVNA KOMUNIKACIJA IN 
POSLOVNI BONTON

Teme se bodo dotaknile pomena nebesedne komunikacije: kaj nam sporo-
čajo neizrečene geste, obrazni odzivi, čustva, in kako to vpliva na sklepanje 
poslov  ter kakšna so pravzaprav poslovna pravila oz. bonton.

Termin: četrtek, 15. 10. 2020
Trajanje: od 17.00 do 18.30
Mentorica: Darja Pegan Žvokelj, univ. dipl. pedagoginja / andragoginja; Tre-
ner NLP; dodatno izobraževanje na  magisterskem programu mednarodnega 
poslovanja; predavateljica poslovnih, komunikacijskih in osebnostnih veščin. 

12.2.3 VRSTE IN OBLIKE POSLOVANJA
Vsebina:

• Kako izbrati pravo obliko za svojo dejavnost?
• Različne vrste poslovanja: razlike med s.p., d.o.o., zavodi, društvi … in 

kakšna oblika bolj ustreza našim poslovnim idejam. Govor bo tudi o 
načinu odprtja dejavnosti in kako ter kje registrirati svoje podjetje.

Termin: sreda, 21. 10. 2020
Trajanje: od 17.00 do 19.00
Mentorji: strokovne vodje na področju poslovanja in podjetništva; BSC Kranj

12.2.4 KAKO KREIRAMO MARKETINŠKE MATERIALE 
(E-MAIL MARKETING, SPLETNA STRAN, PRISTAJALNA 
STRAN, PRODAJNA BESEDILA …)

Mag. Maja Novak je direktorica podjetja Global Disruption. Ima že več kot 15 
let izkušenj na področju marketinških strategij. Na začetku se je tudi sama 
podala na podjetniško pot in preizkusila različne oblike (s.p.; zavod). Je men-
torica v Tehnološkem parku v Ljubljani za različna podjetja ter mentorica za 
startupe za EBRD. Nenazadnje je tudi avtorica online programa o učinkoviti 
uporabi LinkedIna.

Omenjene teme bodo usmerjene v konkretne in praktične napotke, od tega 
kako se lotiti marketiranja, prodaje, prepričevanja  do tega kako vzpostaviti 
in povečati.
Mentorica: mag. Maja Novak
Termin: četrtek, 29. 10. 2020 Trajanje: od 17.00 do 19.00 
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12.2.5 KOMUNIKACIJA IN PROMOCIJA: FACEBOOK 
OGLAŠEVANJE

Vsebina:
• Kako postane posel prepoznan?
• Kdo so potencialne stranke in kako priti do njih?
• Vse o Googlu in Facebooku (prednosti, nevarnosti, kaj in kako se obja-

vlja….).

Mentor: ddr. Marko Šetinc
Termin: sreda, 4. 11. 2020
Trajanje: od 18.00 do 19.30

12.2.6 FINANČNI IZZIVI
Vsebina:

• Kako izdelati finančni načrt.
• Kako ustvariti dodatne in neobičajne prihodke.
• Kako ukrotiti odhodke.

Mentor: ddr. Marko Šetinc
Termin: sreda, 11. 11. 2020
Trajanje: od 18.00 do 19.30

12.2.7 PRODAJA PREKO SPLETNE TRGOVINE
Mladi podjetnici Nastja Kramer in Andreja Stopar sta že leta 2014 veselje do 
zdrave prehrane spremenili v posel. Ustanovili oz. odprli sta podjetje Malinca, 
spletno trgovino, z zdravo prehrano 
hkrati pa tudi portal z recepti in nasveti za zdravo življenje. Danes Malinca 
šteje že veliko skupino zaposlenih in prodaja sega tudi preko meja. 

Na delavnici boste izvedeli  vse o vzpostavitvi in vodenju spletne trgovine. 
Izvedeli boste kje se pojavljajo ovire, priložnosti in kako ideje spraviti na trg 
preko spletnih trgovin, ki so vedno bolj popularne in ljudem všečne, saj so 
dostopnejše in enostavnejše.

Mentor: Nastja Kramer (Spletna trgovina 'Malinca'); 
Termin: torek, 17. 11. 2020
Trajanje: od 17.00 do 19.00
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12.2.8 USPEŠNO POSLUJEMO – KAKO USPEŠNO
ŠE NAPREJ
Vsebina:

• Kako delati, živeti in ne pregoreti ob vsem delu, ki ga imamo?
• Katere vloge poleg poslovanja še opravljamo in kako jih uskladiti?
• Ko vsega ne zmorem sam – pomen tima, sodelovanja
• Pogled posla skozi zgodovino in aktualne misli za današnji čas

Mentor: ddr. Marko Šetinc
Termin: ponedeljek, 30. 11. 2020
Trajanje: od 18.00 od 19.30 

12.3 PODJETNIŠKA AKADEMIJA ZA ODRASLE 
Natečaj za najboljšo poslovno idejo 2021

Namen tečaja je, da posameznik ali skupina ljudi, prijavi svojo idejo, jo pod 
vodstvom mentorja dodela, skristilizira, oblikuje, jo predstavi javnosti (pitch 
predstavitev) in s tem seveda tudi že promovira. Prijavljenim se pomaga preb-
roditi tiste najbolj začetne težave in dvome, ter jim na ustrezen način pomaga 
do preboja na trg, kjer se  pravo poslovanje šele prav zares začne.

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

V zaključnem nastopu se bosta podelili dve nagradi: Za naj poslovno idejo Tr-
žič 2021 in za najboljšo idejo z družbenim učinkom. Ocenjevanje bo potekalo 
pred 3 člansko žirijo

Mentor: Matic Breznik
Termin: v začetku februarja 2021
Trajanje: 5 srečanj
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12.4 PODJETNIŠKI VEČERI
Cilj podjetniških večerov je ljudem približati zgodbe o uspehih ljudi na raz-
ličnih področjih. V obliki intervjuja so predstavljene zgodbe, ki govorijo o 
težavah, vzponih, padcih, izkušnjah, ki so jih podjetniki, športniki, ustvarjal-
ci doživeli. Na ta način se gledalcem in slušateljem posreduje veliko znanja, 
predvsem pa spodbud, da se pogumno podajo na lastno pot podjetništva oz. 
samostojnega delovanja. Podjetniške večere vodijo strokovni moderatorji in 
povezovalci. Glede na situacijo Covid -19, večeri ne bodo potekali v obliki jav-
ne prireditve. Poslušalci in gledalci boste lahko prenose spremljali v živo prek 
TV Tržič in Youtuba.

V letu 2021 ponovno načrtujemo tri podjetniške večere, enega spomladi 
in dva jeseni.

12.4.1 SARA ISAKOVIČ
Sara Isaković je najuspešnejša slovenska plavalka, dobitnica srebrne olimpij-
ske kolajne na Olimpijskih igrah v Pekingu leta 2008, ki so predstavljale vrhu-
nec njene športne kariere. Poleg športa danes dela na področju performance 
psihologije (psihologija optimalnega nastopanja). Pred kratkim je postala cer-
tificirani praktik hipnoze pri Dr. Šinigoju, tako kot tudi pri Dr. Pajntarju- dru-
štvo za medicinsko hipnozo. S svojimi predavanji pomaga ljudem k boljšem 
razumevanju celostne podobe človekovega življenja.

Termin: 24. 9. 2020, ob 18.00
Lokacija: v živo preko TV Tržič in Youtuba

12.4.2 ELEVONX- MATEJ MEGLIČ Z EKIPO
Podjetje Elevonx je razvilo inovativen visoko tehnološki modularni sistem 
brezpilotnih letalnikov SkyEye. 

Prvotno ekipo podjetja Elevonx d.o.o. sestavljajo 4 solastniki. Dolgoletni prija-
telji in modelarji Janez Langus, Matej Meglič, Rok Perko in Igor Perko. V 2019 
se jim je pridružil še šesti član, Tomaž Plešec. Podjetju Elevonx, se je v letu 
2019 priključilo še OneDrone podjetje v katerem razvijajo drone. 

Matej Meglič je v okviru Podjetniške akademije za odrasle, ki jo izvaja Ljudska 
univerza Tržič v okviru projekta 'tržičpodjeten.si',  prejel leta 2018 glavno nag-
rado za najboljšo poslovno idejo – Brezpilotni modularni sistem. 

Termin: 22. 10. 2020, ob 17.00
Lokacija: v živo preko TV Tržič in Youtuba
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ERASMUS +
13.

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

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

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

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

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

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

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

Projekt bo trajal dve leti, in sicer od decembra 2019 do jeseni 2021.
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ŠOLSKE POČITNICE NA 
LJUDSKI UNIVERZI

14.

ZIMSKA DELAVNICA MODERNEGA MOZAIKA
Na tridnevni delavnici boste izdelali svojo sliko v tehniki modernega mozaika.

Mentorica: Urška Ambrožič Potočnik 
Termin: 22. 2., 23. 2. in 24. 2. 2021, od 10.00 do 13.00
Trajanje: 12 ur
Cena: 50 €

POLETNA DELAVNICA MODERNEGA MOZAIKA
Na tridnevni delavnici boste zdelali svojo sliko v tehniki modernega mozaika.

Mentorica: Urška Ambrožič Potočnik 
Termin: 5. 7., 6. 7. in 7. 7. 2021, od 10.00 do 13.00
Trajanje: 12 ur
Cena: 50 €

POLETNA ŠOLA SLIKANJA
Na tridnevni delavnici boste zdelali svojo sliko v tehniki modernega mozaika.

Mentorica: Urška Ambrožič Potočnik 
Termin: 5. 7., 6. 7. in 7. 7. 2021, od 10.00 do 13.00
Trajanje: 12 ur
Cena: 50 €
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BELEŽKA
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