
Slovenija, učeča se dežela! Še posebej v tednu 
vseživljenjskega učenja, ki se je letos razpo-
tegnil na več kot mesec s številnimi dejavnost-
mi, ki so povezale ljudi različnih generacij in 
interesov. Koledar prireditev  je ponujal števil-
ne brezplačne dejavnosti in dogodke z bogato 
vsebino. Parada učenja je potekala 17. maja 
2019 v Delavskem domu Trbovlje, organizator 
je bila Zasavska ljudska univerza, pridružilo se 
ji je še 28 partnerjev. 

 Kaj vse se je dogajalo na tednu vseživljenj-
skega učenja v Zasavju, si lahko podrobneje 
preberete v biltenu, ki je pred vami. Na Zasav-

ski ljudski univerzi – koordinatorju TVU-ja za 
Zasavje si želimo, da bi se nam vsi, ki ste leto-
šnji Teden vseživljenjskega učenja zamudili, 
pridružili naslednje leto in z nami nabirali no-
va znanja ter tako promovirali ideje in sporoči-
la vseživljenjskega učenja. 
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Uspešen zaključek Parade učenja, kolektiv ZLU in Rok Trkaj 

EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 
 
V sklopu projekta EU projekt, moj 
projekt je bil na Paradi učenja 
predstavljen projekt Center za pri-
dobivanje kompetenc Zasavje 
2018–2022, v okviru katerega 
konzorcijski partnerji  ZLU, Sred-
nja tehniška in poklicna šola Tr-
bovlje in MicroTeam izvajajo 
brezplačna usposabljanja za zapo-
slene in brezposelne. S programi 
centra CPK bodo še naprej pove-
čevali vključenost odraslih v vse-
življenjsko učenje in izboljšali 
njihove kompetence, ki jih potre-
bujejo zaradi potreb na trgu dela, 
večje zaposljivosti, mobilnosti ter 
osebnega razvoja in delovanja v 
sodobni družbi ter osebnega raz-
voja in delovanja v sodobni dru-
žbi. 



 Aspekti d. o .o,  

               Ljubljana 

 Delavski dom  

               Trbovlje 

 Dom upokojencev 

Franc Salomon 
Trbovlje 

 Društvo prijateljev 

mladine Trbovlje 

 Društvo prijateljev 

mladine Zagorje 

 Društvo  za družbe-

ne aktivnosti Rast,    
Hrastnik 

 Društvo Trbovlje 

Novomedijsko me-
sto 

 DT Rod Polde  

Eberle Jamski  Za-
gorje 

 Društvo za zdravilne 

rastline Zasavje 

 Društvo zasavskih 

klekljaric  Srčevke 

 Gimnazija in      

ekonomska srednja 
šola Trbovlje 

 Jezikovno izobraže-

vanje, Anja Ferme, 
s. p. 

 Klub ljubiteljev 

tehnike Trbovlje 

 Knjižnica Antona 

Sovreta Hrastnik 

 Knjižnica Mileta 

Klopčiča Zagorje 

 Kulturni center 

delavski dom Zagor-
je, Rudarski muzej 
Zagorje 

 Mladinski center 

Hrastnik 

 Mladinski center Zagorje 

 Mladinski center      

Trbovlje 

 Planinsko društvo Kum 

Trbovlje 

 Regionalni center za 

razvoj  d. o. o. Zagorje 

 Srednja tehnična in     

poklicna šola Trbovlje 

 Steklarna Hrastnik  

 Šent, Enota dnevni    

center Trbovlje 

 Športno-humanitarno 

društvo Človek 

 OZARA, Enota Zasavje 

 Osnovna šola Tončke 

Čeč Trbovlje 

 Osnovna šola Ivana     

Cankarja Trbovlje 

 Zavod za kulturo, Delav-

ski dom Trbovlje 

 Virtualni muzej rudarstva 

4. DRITL 
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1. Teden vseživljenjske-
ga učenja 

2. Izvajalci prireditev in 
kazalo 

3. Kakovost ustvarjamo 
vsi 

4. TVU pri osnovnošol-
cih 

5. Računalniške delavni-
ce 

6. Ustvarjalne delavnice 
7. Planinstvo kot način 

življenja 
8. Šport kot način življe-

nja 
9. V knjižnico po znanje 
10. Virtualni muzej rudar-

stva 4. DRITL 
11. Parada učenja 

KAZALO 



V letu 2019 je bil med skupne 
akcije TVU prvič vključen dan, 
posvečen delu organizacij in po-
sameznikov, povezan s presoja-
njem in razvijanjem kakovosti 
izobraževanja odraslih. Akcija je 
namenjena promociji sistematič-
nega dela na tem področju ter 
krepitvi prepoznavnosti vlo-
ge svetovalca za kakovost izobra-
ževanja odraslih. Ta svetuje svo-
jim sodelavcem pri odločanju, 
načrtovanju in izvajanju dejavno-
sti, povezanih s kakovostjo v svo-
ji organizaciji. Zaposlene na ZLU 
smo si ogledale promocijski vi-
deo  in se posladkale s POKI tor-
to. 

Stran 3 

1 Kakovost ustvarjamo vsi 

Izložbeno okno ob 24-letnici tedna vseživljenjskega uče-
nja v Knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje 

17. maj, dan za kakovost — Kakovost ustvarjamo vsi 

Kolektiv ZLU ob druženju in torti 



Stran 4 

Valentina Uran in Anja Lenart, Nasvet ob 
kavi za lažji začetek izobraževanja pred 
MCT. 

Baptiste Paquereau, prostovoljec ESC iz 
Francije, je  vodil kulinarično delavnico, na 
kateri nam je predstavil tradicionalne fran-
coske jedi, in nas navdušil s  poznavanjem 

Slovenije.  

1 Kakovost ustvarjamo vsi 

Prostovoljci na ZLU so poslušali predava-
nje o skupinski dinamiki, vodenju skupine 
in vlogah v skupini.  



Obisk prvošolcev OŠ Ivana Cankarja Trbovlje v 
Domu upokojencev Franc  Salamon v Trbovljah. 
Učenci so  pripravili krajši kulturni program za 

starostnike in se po nastopu z njimi družili. 

Stran 5 

Ga. Darja Božič je pokazala alternativno pripravo 
slaščic. Uporabili so oreščke, sadje in naravna sladi-
la in nastale so zdrave presne slaščice. Tortica in 

sladoled sta bila okusna; nekateri so se s to vrsto 
hrane srečali prvič.  

Počutje ne le dobro, odlično; športni 
duh v starih in mladih. Tudi če ga 

mogoče manjka, na igrišču obilica 
zdravja.  

2 TVU PRI OSNOVNOŠOLCIH 
2 TVU PRI OSNOVNOŠOLCIH 



Dejavnost v okviru TVU na OŠ Trbovlje: 
športne igre, ustvarjalna delavnica, na kate-
ri so se učenci urili v ročnih spretnostih, 
poskusi v kemiji, podelitev bralne značke in 
obisk pisateljice Ide Mlakar, zdrava prehra-
na, zeliščni premazi. 221 učencev se je iz-
kazalo v športnih igrah, srečalo s šivanjem, 
spoznavalo s kemijo, spoznavalo mladinsko 
literaturo in uživalo v pripravi in pokušanju 
zdrave hrane. 

Otroci so spoznavali delo rudarja, se 
učili izrazov, ki nikakor ne smejo 
oditi iz spomina. Knap pa je prisluh-

nil mladim in njihovemu razmišljanju 
o rudarski dediščini. 

Planinski pohod mladih in malo 
manj mladih planink in planin-
cev, druženje med generacija-

mi, uživanje v naravi, nabiranje 
spomladanskih cvetic in šport-
ne igre pri starem domu na 

Mrzlici. 

2 TVU PRI OSNOVNOŠOLCIH 
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Vedno zanimive in dobro obi-
skane računalniške delavnice z 
Dušanom: Vodenje mesečnih 
stroškov: ukrotimo svoje potro-
šne navade z Excelom  v Za-
gorju, Preprečite izgubo svojih 
podatkov: nasveti  orodja in še 
kaj v Trbovljah  ter Varna raba 
mobilnih naprav v Hrastniku. 

3 RAČUNALNIŠKE DELAVNICE 
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V okviru Tedna vseživljenjskega učenja je na Srednji tehniški in poklicni šoli Trbovlje pote-
kala računalniška delavnica z naslovom Googlovo okno v svet.   Polni novega znanja so ude-
leženci pohvalili prizadevnost dijakov ter uporabnost delavnice. 
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4 USTVARJALNE DELAVNICE 

Ustvarjalno delavnico lampijonov so v 

dnevnem centru ŠENT pripravili na podla-

gi japonske ideje o izdelavi papirnatih lam-

pijonov. Delavnica je potekala v prijetnem 

vzdušju varnega okolja dnevnega centra. 

Udeleženci so se razveselili uporabnega 

izdelka in prijetno preživeli dopoldne. 

Zadovoljni udeleženci po zaključnem 
nastopu na delavnici Lepa beseda 
lepo mesto najde. 

V Ozari so ustvarjali preproste rože iz kar-
tona in volne. 



 

PD Kum se že vrsto let vključu-
je v dejavnosti TVU z namenom 
promocije planinstva v sklopu 
"Planinstvo kot način življenja". 
Na tokratnem predavanju  je bila 
predstavljena nova hrvaška pla-
ninsko-turistična pot, ki vodi od 
rta Kamenjak v Istri do rta Pre-
vlaka na najjužnejšem delu  
hrvaške oble pri Boki Kotorski v 
Črni gori. Pot je dolga 1100 km 
in vodi čez greben Učke, Gorski 
kotar, celotno verigo Velebit, 
Dinaro, Kozjak, Poljičko plani-
no, Omiško Dinaro, Biokovo, 
100 kilometrov po Pelješcu in 
čez najjužnejšo planino Snježni-
co pri Dubrovniku. Pot je pred 
dvema letoma zasnoval Srečko 
Vukov, prva, ki sta jo v celoti 
prehodila, pa sta slovenska po-
hodnika Pia Peršič in Andrej 
Martinčič. 
Pia Peršič nam je v svojem pre-
davanju opisala pot, priprave 
nanjo, dogodivščine, napore in 
številne zagate na poti. 
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5 Planinstvo kot način življenja 

Pia Peršič predstavlja hrvaško planinsko pot 

Pogostitev in druženje s predavateljico 
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6 ŠPORT KOT NAČIN ŽIVLJENJA 

S športom v poletje — Pod vodstvom Športno-humanitarnega društva človek 
smo se dobro razgibali skupaj z Mitjem Duhom 



 … in smeh, ki osvobaja,  predavanje patra Karla Gržana v  
Knjižnici Mileta Klopčiča  Zagorje  v okviru dejavnosti TVU 
je pritegnilo številne obiskovalce, saj nenehno išče odgovore 
in poti zase in za ljudi v stiski.  
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7 V KNJIŽNICO PO ZNANJE 

 Mateja Pistotnik v imenu ZLU  pozdravlja goste. Pogovor 
s patrom Karlom Gržanom je vodila Staša Lepej.  

Na začetku še resni obrazi, potem pa ... 



Kako je nastal projekt Drevo Občine Zagorje ob Savi,  sta 
v knjižnici Mileta Klopčiča Zagorje predstavila Nada 
Brezovar in dr. Uroš Ocepek. Zahteven projekt, ki nas 
vabi k pregledovanju družinskih korenim. Projekt, ki ne-
prestano raste in presega meje zagorske občine.   
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 … z naravnimi pripravki do zdravega vrta.  Kako urediti vrt, da nam prinaša zdravje in veselje, in je prava za-
kladnica dobrot in domače lekarne obenem, je zanimalo udeležence na predavanju Jerneje Jošar v Knjižnici 
Antona Sovreta Hrastniku. 
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8 Virtualni muzej rudarstva 4. DRITL 

4. DRITL, virtualni muzej rudarstva dediščino 
rudarstva predstavlja na nov, vizualno zanimiv 
način. Obiskovalci so si lahko ogledali pravi 
rudniški rov, opremljen z originalnimi rudni-
škimi razstavnimi predmeti, s svetlobnimi in 
zvočnimi učinki, hologrami in projekcijami. Z 
najsodobnejšo opremo za navidezno in razšir-
jeno resničnost so vstopili v svet rudarjev, ka-
kršen je bil pred 100 leti.  

Srečno!  

Najmlajši obiskovalec David z 
mamico Jeleno 

Skupina obiskovalcev s študijskega krožka in ur slovenske kul-
ture 
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Parada učenja 

Glasbeni gost Rok Trkaj in direktorica 
ZLU Polona Trebušak 

Pozdravni govor Jasne Gabrič, županje Ob-
čine Trbovlje 

Valentina Uran in Dušan Malić, pred-
stavitev Zasavske ljudske univerze 

Udeleženke študijskega krožka Jezik in 
kultura z roko v roki 



Parada učenja je potekala 17. ma-
ja 2019 v avli Delavskega doma 
Trbovlje. Na paradi je bilo 
osemindvajset sodelujočih, neka-
teri so se predstavili v programu 
na odru, drugi na stojnicah in tre-
tji s spremljevalnimi dogodki. 
Prireditev je povezovala Ajda 
Mlakar. 

S Parado učenja smo želeli pred-
vsem okrepiti povezave med za-
savskimi organizacijami in skupaj 
promovirati idejo vseživljenjske-
ga učenja.  

Prvi del programa se je odvijal na 
glavnem odru med 9. in 12. uro in 
je bil glasbeno, kulturno in kuli-
narično obarvan. Uradni del je je 
začel z nagovoroma direktorice 
ZLU Polone Trebušak, županje 
Občine Trbovlje Jasne Gabrič ter 
predstavnikom Andragoškega 
centra Slovenije. Na odru so se 
predstavili:  Vrtec Trbovlje, Glas-
bena šola Trbovlje, OŠ dr. Slavko 
Grum, OŠ Ivana Cankarja in 
MoPZ Zarja, OŠ Tončka Čeč, 
Gimnazija in ekonomska srednja 
šola Trbovlje, Knapovske punce, 
Mladinski center Trbovlje, Več-
generacijski center Zasavje, SŠTŠ 
in Zasavska ljudska univerza.  
Številni obiskovalci so uživali ob 
plesnih in glasbenih točkah ter 
predstavitvah različnih dejavnosti.  
Osrednji glasbeni gost prireditve 
Rok Trkaj je navdušil  in razmigal 
obiskovalce. 
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Parada učenja 

Knapovske punce s Perkmandeljcem 

VGC se predstavi: udeleženci tečaja nemškega jezika s pro-
fesorico Nino Vučilovski 

OŠ Ivana Cankarja in MoPZ Zarja 



Delavniško dogajanje v avli Delavskega doma in zunaj je po-
nujalo vse od merjenja krvnega tlaka do predstavitve unikatnih 
ročnih izdelkov. Predstavila so se številna društva, organizacije 
in šole. Skupno vodilo je bilo, da je to festival vseživljenjskega 
učenja in medgeneracijskega sodelovanja v povezavi s tehniko, 
kulturo in turizmom. Na parkirišču za Delavskim domom so se 
predstavili Komunala Trbovlje z ogledom smetarsko-pralnega 
stroja, Občina Trbovlje z ogledom električnega vozila, Policija 
Trbovlje s policistom na motorju, Zdravstveni dom Trbovlje z 
ogledom reševalnega vozila in ZEOS z mobilnim zbiralnikom. 

Hvala vsem izvajalcem prireditev TVU v Zasavju in medij-
skim pokroviteljem. In nasvidenje ob jubilejnem letu TVU. 

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA V ZASAVJU 2019 Stran 16 

Parada učenja 

Pevski zbor OŠ Tončke Čeč in Rok Trkaj 

Policist na motorju otro-
kom iz vrtca predstavlja 
svoje delo. 


