
Teden vseživljenjskega učenja je tudi letos občanom vseh zasavskih občin postregel z brez-
plačnimi prireditvami za pridobivanje novih znanj.   

Prireditve so v okviru festivala vabile in nagovarjale vse generacije. Zasavčanom, ki so prepo-
znali pomen učenja in znanja, je bilo ponujenih skoraj 80 dogodkov. 

Na 18. tednu vseživljenjskega učenja je poleg Zasavske ljudske univerze sodelovalo še 18 part-
nerskih organizacij.   
 
Radovedni in novih znanj željni so se udeležili računalniških delavnic, informativnih dni, razli-
čnih prireditev in razstav ter dogodkov s področja športa in rekreacije, predavanj in delavnic 
z aktualnimi vsebinami o zdravem načinu življenja, podjetništvu, načrtovanju kariere, dogod-
kov s področja ekologije in varovanja okolja, učenja in vrednotenja znanja, literarnih dogod-
kov ter ustvarjalnih delavnic za otroke in odrasle.  
 
Če ste teden vseživljenjskega učenja letos zamudili, vas vljudno vabimo, da se nam pridružite 
prihodnje leto.  Vabimo tudi vse tiste, ki znanje imajo in ga želijo deliti z drugimi, da se nam 
pridružijo kot izvajalci.  

ZASAVČANI NABRALI ZNANJE  

IZVAJALCI TUV 2013: 

 
Dom upokojencev Franc Salamon Trbovlje 
Društvo hrbteničarjev Zasavje 
Društvo U3 Univerza za tretje življenjsko obdobje Zasavska regija 
Društvo za kadrovsko dejavnost Zasavja 
Društvo za preprečevanje osteoporoze 
Društvo za zdravilne rastline Zasavje 
Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje 
GZS, Območna zbornica Zasavje 
Javno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o. 
Klub brigadirjev Zasavja 
Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik 
Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi 
Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje 
Mladinski center Trbovlje, MCT 
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Srednja tehniška in poklicna srednja šola Trbovlje, STPŠ Trbovlje 
Turistično razvojno društvo Krajinski park Kum Dobovec 
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v Zagorju so v Europarku udeleženci spoznavali VRT TETE JOHANCE. Otrokom so bila predstavljena 

opravila za mlade vrtnarje (3.5.), Društvo za zdravilne rastline je predstavilo novo knjigo (11.5.), odvila 

se je učna ura (24.5.). Delavnica o obnovljivih virih in varčni rabi energije je udeležence podučila o TEH-

NOLOGIJAH ZA TRAJNOSTNO BIVANJE (22.5.).   

 

  

V Hrastniku so z delavnico  
CVETJE ZA POLETJE otvorili  
sezono sajenja rož (9.5.).  

ENO Z NARAVO 

»Žalostno je pomisliti, da narava govori in da človeški rod ne posluša. » (V. Hugo) 

v Trbovljah so se udeleženci na terenu učili o PREŽIVETJU V NARAVI (12.5.), debatirali o aktualni privati-

zaciji vode na delavnici VODA NE POZNA MEJA (13.5.) in se v zbirnem centru Neža na delavnici ODLOČI 

SE IN LOČI učili, kako ravnati z odpadki s škodljivimi komponentami (16.5.). Na delavnici ASSEMBLAGE 

so udeleženci pod vodstvom Vesne Lenić Kreže ustvarjali 3D objekte iz najdenih in zbranih stvari (21.5.). 

Pohodniki so se odpravili na naravoslovno UČNO POT KUMSKEGA BREZOKCA (13.6.), otroci pa so pos-

tali ekologi—ustvarjali so z odpadnim materialom (22.5.). 

 

Udeleženci 

delavnic, ki so bile 

prežete z naravo, 

ekologijo in skrbjo 

za trajnostni razvoj, 

so dokazali, da 

naravi znajo 

prisluhniti.  
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v Zagorju je na delavnici UVOD V TEDEN NORDIJSKE HOJE ultramaratonec Pero Brković predstavil blagodejne učinke  hoje s palicami,  

udeleženci pa so se v nordijski hoji preizkusili v Europarku (6.5.). Na delavnici OBRAZNA AEROBIKA IN SAMOMASAŽA OBRAZA so se 

udeleženci naučili izboljšati prekrvavitev obraza in okrepiti obrazne mišice (14.5.). Udeležencem delavnice BODY SCAN ANALIZA je mag. 

Štefanija Glušič z analizatorjem telesne sestave posredovala informacije o natančni sestavi njihovega telesa (29.5.).  

 

 

V Trbovljah so se udeleženci delavnice FIT NORIJA prepotili ob intenzivni in učinkoviti vodeni telesni vadbi (10.5.).  Navdušenci hoje 

s palicami so se na delavnici NORDIJSKA HOJA ZA ZDRAVJE, MOČ IN RAZVEDRILO razgibali in sprehodili v okolici Doma starejših 

Franc Salomon (14.5.). Udeleženci delavnice REIKI pa so se prek praktičnih primerov seznanili s skrivnostmi tehnike za zdravljenje 

in utrjevanje telesa (15.5.).  

RAD SKRBIM ZASE  

»Kdor se redno smeji in dosti giblje, si zdravje zagotovi.« (B. Eržen) 

Športni navdušenci vseh generacij so se v okviru delavnic na ZASAVSKI OLIMPIJADI razgibavali v Europarku in na Partizanu (9.6. , 14.6.), 

foto Lovro Rozina.   

 

 

 

 

 

 

 

v Hrastniku so se udeleženci POHODA NA GOVŠKI HRIB NAD  

SEDRAŽEM dodobra razgibali in uživali v naravnih lepotah (18.5.)  

in v skrbi za svojo hrbtenico uživali v URI VADBE V BAZENU (21.5.).   

Udeleženci delavnic o 

zdravju, športu in 

lepoti so se spoznali s 

tehniko nordijske 

hoje, uživali v gibanju 

v naravi, obraz 

pomladili s 

samomasažo obraza in 

se potopili v svet 

zdravilne metode za 

celostno utrditev 

telesa.  
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V Zagorju so udeleženci delavnice Z EKNJIGO POD HLADNO SENCO DREVES ugotovili, da za branje knjig na dopustu ne rabijo dodatne-

ga kovčka za knjige (17.5.), udeleženci računalniške delavnice EXCEL pa so se sprehajali skozi stolpce in vrstice elektronskih podatkov

(4.6.). 

 

V Hrastniku so se udeleženci  
delavnice PROGRAM ZA  
UREJANJE FOTOGRAFIJ 
PICASA  naučili obdelovati   
digitalne fotografije  
v digitalni temnici (14.6.).  

 

Na Zasavski ljudski univerzi so se v maju in juniju odvili štirje informativni dnevi.  

V Zagorju je višja strokovna šola iz Celja ABITURA d.o.o. predstavila višješolske programe: ekonomist, poslovni sekretar in novost 

med programi—varovanje (21.5.).  Šolski center Novo Mesto je predstavil višješolske programe: strojništvo, logistično inženirstvo, 

varstvo okolja in komunala ter program informatike (22.5.).  

Zasavska ljudska univerza je predstavila 10 

srednješolskih programov: bolničar-negovalec, 

trgovec,  elektrikar, računalnikar, gastronomske in hote-

lirske storitve, ekonomski tehnik, logistični tehnik, pred-

šolska vzgoja, tehnik zdravstvene nege, elektrotehnik 

(23.5.). V Trbovljah so bili na informativnih urah ZLU 

predstavljeni srednješolski in višješolski izobraževalni 

programi (5.6.).  

DIGITALNI SVET 

VEČ ZNAM, VEČ VELJAM 

Računalnik je most med generacijami — mladi pomagajo starejšim   

v Trbovljah so se udeleženci  delavnice POWERPOINT  naučili izdelati enostavno, učinkovito in zanimivo predstavitev (15.5.). Na delav-

nici MLADI IN STAREJŠI RAZISKUJEJO SOCIALNA OMREŽJA so mladi starejšim odkrivali socialna omrežja in jih skupaj raziskovali 

(16.5.).  

Dokler živimo, 

se moramo 

učiti umetnosti 

življenja.«  

Seneka 
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V Zagorju so se udeleženci delavnice BONTON z Zorico Fele spoznavali s kulturo obnašanja (7.5.), o strpnem in konstruktivnem nači-

nu reševanja problemov so se imeli možnost podučiti na delavnici MEDIACIJA (9.5.) in bili vabljeni na predavanje Aleša Praprotnika o 

DENARJU - nedolžni prevari (14.5.). Zakonitosti učenja so osvojili na delavnici RECEPT ZA UČENJE, kjer je bilo predstavljeno tudi Sve-

tovalno središče Zasavja (15.5.).  

Udeleženci delavnice EUROPASS ŽIVLJENJEPIS so se naučili sistematično in celovito predstaviti svoja znanja, veščine in kompe-

tence (16.5.), na delavnici KAKO PRIVARČEAVTI OD PRVEGA DO ZADNJEGA V MESECU pa so bili opozorjeni na pasti potrošništva 

ter s strani Majde Gominšek okrepljeni z nasveti, kako varčevati (29.5.). Tistim, ki iščejo dodatne priložnosti za delo in zaslužek, je 

Tea Urbanija z OOZ Trbovlje predstavila možnosti samozaposlitve in osebnega dopolnilnega dela (30.5.).  

VEČ ZNAM, VEČ VELJAM  

»Najbolje se obrestuje naložba v znanje.« B. Franklin 

Korakov za začetek uresničevanja postavljenih ciljev so se naučili na delavnici KAKO UVAJATI SPREMEMBE V ŽIVLJENJE IN PREŽIVETI 

V SODOBNEM SVETU (20.5.), na delavnici IZZIVI STARŠEVSTVA pa so udeleženci vodeno diskutirali (21.5.).   
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Osmošolci, ki so skupaj s starši na pragu stresne odločitve, kaj početi v življenju—poklicne odločitve, povezane z vstopom v srednjo 

šolo, so spoznali in imeli možnost raziskati 22 poklicev s področij računalništva, strojništva, avtomobilizma, elektrotehnike, zdravstva, 

vzgoje in hotelirstva. Spoznali so tudi poklice pravnika, policista in frizerja (9.5.).  

Znanja, tudi neformalno pridobljena, kopičimo celotno življenje.  

Možnosti za katalogizacijo podatkov o izobrazbi, veščinah,  

izkušnjah, so bila udeležencem razkrita na delavnici  

SKRITO ZNANJE JE ZAKLAD, kjer je bila predstavljena  

sistematična ureditev prek izdelave osebne zbirne mape  

e-portfolijo (12.6.).  

 

 

V Hrastniku se je odvila 

podelitev priznanj in diplom 

INOVATORJEM ZASAVJA za 

leto 2012 s konferenco 

(19.6.).   

 

VEČ ZNAM, VEČ VELJAM  

V Trbovljah so udeleženci delavnice UČIM SE SLOVENSKO, DA BOM POVEDAL, KDO SEM odpravljali svoje jezikovne težave in se nau-

čili osnov slovenskega jezika (16.5.). Na PODJETNIŠKEM SEJMU so se predstavili mladi podjetniki s prostimi delovnimi mesti (17.5.). 

Zasavčani so bili vabljeni tudi na prireditev ob zaključku študijskega leta 12/13 društva U3 Univerze za tretje življenjsko obdobje Zasavje 

(24.5.).  

 

»Ne učimo se  

za šolo, marveč  

za življenje.« 

Seneka 
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V Trbovljah so se knjigoljubi na literarnem večeru NA OTOKU avtorici Karmen Murn pustili zapeljati v svet poletnih pustolovščin —
soncu, morju, ljubezni (8.5.).  

V svet literature je udeležence LITERARNE DELAVNICE (foto Petra Medved) potopil Tomaž Deželak 
(29.5.), mali in veliki knjigoljubi so se družili in debatirali na delavnici KNJIŽNICA NA PROSTEM (1.6.).  

Knjižne prigode so se za velike knjigoljube sklenile z delavnico ZAKLJUČEK PROJEKTA BRALCI PRI-
POROČAJO (12.6.).  

 

Člani bralnega krožka so na  

EKSKURZIJO NA PTUJ  

povabili vse, ki radi berejo  

in uživajo v potovanjih.  

Po spoznavanju knjižnice  

Ivana Potrča so si  

izletniki ogledali tudi  

mestno jedro (25.5.). 

KNJIŽNI MOLJI 

V Zagorju se je zaključek bralne značke za ljudi s posebnimi potrebami odvil na delavnici BERITE Z NAMI, kjer so  varovanci VDC Zagorje 

prejeli priznanje za celoletno branje, uživali pa so tudi v predstavi Marko skače v izvedbi Melite Osojnik (16.5.).  

 

 
»Nobena 

knjiga  
ni tako slaba, 
da ne bi bila 

za kaj 
koristna.« 

Plinij 
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V Zagorju so na USTVARJALNI DELAVNICI pod prstki najmlajših nastajali papirnati zmaji in vetrnice (9.5.).  

177 predšolskih otrok, ki je osvojilo bralno značko, je  na prireditvi BRALNA MIŠKA uživalo v predstavi Damjane Golavšek in Stena Vilarja 

(21.5.). Najmlajši so uživali na LUTKOVNI USTVARJALNI DELAVNICI (22.5.) in se učili o lisici na URI PRAVLJIC V KNJIŽNICI KISOVEC (27.5.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TONČEK KNJIGOLJUB je priznanja za branje podelil vrtičarjem, katerih je v knjižnico skupaj s starši zahajalo 197 (3.6.) in prvošolcem, 

katerih je v knjižnico skupaj s straši zahajalo 127 (4.6.). Otroci in starši so uživali na lutkovni predstavi DRUŽINSKI DAN (1.6.), sprem-

ljali so reševanje jezera s pogumno in iznajdljivo vodno vilo Aelin na PRAVLJIČNI URI (5.6.), odpotovali na čarobno potovanje po 

svetu na PRAVLJIČNI URI  »Mala dežna kaplja« (12.6.), čebelje hiše pa so ustvarjali na USTVARJALNI DELAVNICI ZA OTROKE (19.6.).  

OTROCI SO NAŠE NAJVEČJE BOGASTVO 

V Trbovljah so se najmlajši na MEDNARODNI PRAVLJIČNI URI Z USTVARJALNO DELAVNICO potopili v rusko pravljico  (7.5.), uživali na 

PRAVLJIČNI URI »Kapljica na poti okoli sveta« (8.5.) in spoznali, kaj je ujezilo pridno »ČEBELO ADELO«. (15.5.), odšli po svetu z ljudsko 

pravljico o jabolkih, ki pomladijo in živijo v vodi (21.5.), ustvarjali z odpadnim materialom na ekološki delavnici (22.5.) in na GLASBENO 

PRAVLJIČNI URI »Od kod si, kruhek?« spoznali deklico Ano (29.5.).  

 
»Pri vsakem delu je 

najpomembnejši 

začetek, zlasti še, če 

imamo opravka s 

čim mladim in 

nežnim .«  

Sokrat 
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V  Zagorju so zasavske glasbene skupine v okviru festivala Rdeči revirji mlade in malo manj mlade zabavale na KRASNEM DŽUMBUSU 

(17.5.), kulturne in umetniške skupine pa so se predstavile na KULTURNIH PRIREDITVAH (18.5.).  

V Trbovljah se je na DOMOZNANSKEM VEČERU predstavilo Mladinsko gledališče Svoboda Trbovlje  (7.5.).  Likovna skupina Društva U3 

Univerze za 3. življenjske obdobje  se je predstavila na OTVORITVI LIKOVNE RAZSTAVE (22.5.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadnjega majskega dne ter prvega junijskega je potekala delavnica GRAFITI (foto Petra Medved), kjer se bil grafit predstavljen kot vrs-

ta likovne umetnosti in ne kot vandalizem (31.5.-1.6.). V Hrastniku so udeleženci uživali v razstavi o MLADINSKEM PROSTOVOLJNEM 

DELU (6.5.).  

 

 

 

 

V mesecu in pol, na kolikor smo Teden vseživljenjskega učenja raztegnili v Zasavju, je prireditve 
obiskalo skoraj 3000 Zasavčanov. Nekateri so  prišli s konkretnim ciljem, da se opremijo z informa-
cijami ali se nečesa na novo naučijo, drugi so prišli iz radovednosti, tretji po naključju…  

Upamo, da ste dobili tisto, po kar ste prišli, oz. da ste si že postavili nove izzive.  

Če ste TVU zamudili, nič hudega. Pred nami so poletni dnevi, čas počitnic in dopustov. Ne pozabite, 
da se učimo v vseh situacijah, in da je najbolj učinkovito prav znanje, ki ga nabiramo z izkušnjami in 
lastno udeležbo. Zato imejmo odprte oči za vse, kar se dogaja okrog nas in srkajmo nova znanja, 
tudi ko smo na dopustu ali počivamo.  

 

Hvala vsem, ki ste sodelovali kot izvajalci ali obiskovalci na letošnjem festivalu 
učenja. Maja 2014 pa se dobimo na 19. Tednu vseživljenjskega učenja! 

O KULTURI  

NAMESTO ZAKLJUČKA  

»Kulture se 
ne deduje, 

ona se 
osvoji.«  

(A. Malraux) 
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Trg svobode 11 a 

1420 Trbovlje 

tel.: 03 56 31 190  

Grajska 2 

1410 Zagorje ob Savi 

tel.: 03 56 55 120 

www.zlu-trbovlje.si 

 

IZOBRAŽEVALNA PONUDBA 
ZASAVSKE LJUDSKE UNIVERZE 

 

OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE 

SREDNJEŠOLSKI PROGRAMI: trgovec, gastronomske in hotelske storitve, elek-
trikar, bolničar-negovalec, ekonomski tehnik, logistični tehnik, elektrotehnik, 
zdravstvena nega, predšolska vzgoja 

NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE: socialni oskrbovalec na domu, maser, 
računovodja 

VIŠJEŠOLSKI STROKOVNI PROGRAMI: ekonomist, poslovni sekretar, varovan-
je, strojništvo, varstvo okolja in komunala, logistično inženirstvo, informatika 

JEZIKOVNI TEČAJI IN IZPITI: tuji jeziki in slovenščina za tujce 

RAČUNALNIŠKI TEČAJI 

STROKOVNO USPOSABLJANJE 

TEČAJI ZA OSEBNI RAZVOJ oziroma PROSTI ČAS 
 

BREZPLAČNI PROGRAMI 
 

CENTER VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 

SVETOVALNO SREDIŠČE ZASAVJE ISIO 

SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČENJE 

PROGRA, ZA DVIG PISMENOSTI ODRASLIH 

UGOTAVLJANJE IN VREDNOTENJE NEFORMALNO PRIDOBLJE-

ZASAVSKA LJUDSKA 
UNIVERZA  

 

 


