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O ZASAVSKI LJUDSKI UNIVERZI
Zasavska ljudska univerza (ZLU) je sodoben javni zavod, ki skrbi za izobraževanje odraslih,
promovira, spodbuja in širi kulturo vseživljenjskega učenja in medgeneracijskega sodelovanja
v Zasavju. Omogoča dostop do učenja in poglobljenega svetovanja, pomaga odraslim do
želene izobrazbe, novih znanj, spretnosti in veščin za boljšo zaposljivost, aktivno staranje in
socialno vključevanje.
Smo ekipa srčnih, predanih, zavzetih in zanesljivih strokovnjakov, ki znamo prisluhniti
potrebam odraslih in jih spodbujati na izobraževalni poti. Odprti smo za novosti in
spremembe, imamo strast do učenja in veselje do dela z ljudmi.
Naše odlike so:
 prijaznost, zanesljivost, znanje, dolgoletne izkušnje in profesionalnost,
 odličnost izobraževalne in svetovalne ponudbe za vse generacije s poudarkom na
ranljivih ciljnih skupinah,
 kakovost in učinkovitost vseh storitev in zadovoljstvo udeležencev,
 soustvarjanje spodbudnega delovnega okolja, timsko delo, kompetentni zaposleni,
 povezovanje in sodelovanje na lokalnem, nacionalnem in mednarodnem okolju,
 spodbujanje in ozaveščanje o pomenu vseživljenjskega učenja in medgeneracijskega
sodelovanja za višjo kakovost življenja občanov.
Ustanoviteljice so vse tri zasavske občine (Trbovlje, Zagorje ob Savi in Hrastnik). Deluje na dveh
lokacijah: sedež je v prostorih v Delavskem domu v Trbovljah, enota pa v Graščini Zagorje ob
Savi.

Vizija, poslanstvo, vrednote
VIZIJA
Zasavska ljudska univerza bo kot zanesljiv in varen partner tudi v prihodnje ohranila vodilno in
povezovalno vlogo na področju izobraževanja odraslih v regiji.
POSLANSTVO
Zasavska ljudska univerza uresničuje svoje poslanstvo s širjenjem kulture vseživljenjskega
učenja v Zasavju in zagotavljanjem dostopa do kakovostnega učenja, izobraževanja in
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svetovanja v vseh življenjskih obdobjih. S stalnim razvojem, prenosom znanja in prilagajanjem
ter sodelovanjem z različnimi deležniki v regijskem okolju skrbimo za odličnost svoje ponudbe
in poslovanja.
NAŠE VREDNOTE
Profesionalnost (kakovost in strokovnost), spoštovanje, odgovornost, ustvarjalna kreativnost,
prilagodljivost, prijaznost, sodelovanje.

Zavezani kakovosti
Zavedamo, da je za uspeh zavoda ključnega pomena kakovosti izobraževalnih in svetovalnih
storitev, učinkovitost in zadovoljstvo vseh s katerimi delamo in sodelujemo. Kakovost je
postala naša stalnica, način dela in razmišljanja.
Zato na področju presojanja in razvijanja kakovosti izobraževalnih in svetovalnih storitev
uporabljamo že vpeljan celovit sistem presojanja in zagotavljanja kakovosti po modelu POKI –
Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje, ki ga je razvil Andragoški center RS. Izvajamo
samoevalvacijo, spremljamo kakovost dela in se uspobljamo na področju kakovosti v
nacionalni mreži za kakovost.
Našim udeležencem izobraževalnih programov, zaposlenim in predavateljem želimo
zagotavljati najboljše pogoje za delo in njihovo osebnostno ter strokovno rast. K temu nas
zavezujejo vizija, poslanstvo in vrednote ter listina in izjava o kakovosti.
Zato skrbimo za njihovo dobro počutje in zadovoljstvo in vplivamo na prepoznavnost zavoda
in njegovih programov oz. projektov. ZLU je z vsemi aktivnostmi na področju spremljanja in
razvijanja kakovosti pridobil tudi renome zanesljivega in varnega partnerja za izobraževanje v
lokalnem okolju.

Že vrsto let smo nosilci licence oz. znaka kakovosti POKI tako za izobraževalne kot tudi
svetovalne storitve. Imamo usposobljenega Svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih.
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Varstvo osebnih podatkov
Zavedamo se pomena osebnih podatkov in zasebnosti naših strank. Želimo ohraniti zaupanje
in sloves varnega in zanesljivega partnerja v izobraževanju odraslih, zato bomo tudi v
prihodnje vaše osebne podatke obdelovali skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov
(GDPR). Za zagotavljanje visoke kakovosti področja varstva osebnih podatkov sodelujemo z
zunanjim izvajalcem. Vaše osebne podatke zbiramo le, če je to nujno potrebno, obdelujemo
zgolj tiste osebne podatke za katere imamo privoljenje.
Upravljavec osebnih podatkov je Zasavska ljudska univerza, s sedežem Trg svobode 11 a, 1420
Trbovlje.
V primeru vprašanj v zvezi z varstvom osebnih podatkov nas lahko kontaktirate na info@zlu.si
ali pokličete na številko 03 56 55 120.

Zaposleni
DIREKTORICA
Polona Trebušak, univ. dipl. inž., mag. posl. ved
Tel. št.: 03 56 55 122
E-naslov: polona.trebusak@zlu.si
POSLOVNA SEKRETARKA
Marija Pikl, posl. sek.
Tel. št.: 03 56 55 120
E-naslov: marija.pikl@zlu.si
ORGANIZATORKE IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
Valentina Uran, univ. dipl. ped. in soc. kult.
Tel. št.: 03 56 31 191
E-naslov: valentina.uran@zlu.si
Mateja Pistotnik, mag. posl. ved
Tel. št.: 03 56 55 123
E-naslov: mateja.pistotnik@zlu.si

ZASAVSKA LJUDSKA UNIVERZA

5

KATALOG
IZOBRAŽEVANJ
2018/2019
Jadranka Simončič, prof. ruš. in soc.
Tel. št.: 03 56 55 120
E-naslov: jadranka.simoncic@zlu.si
Vesna Špeglič, dipl. inž. agr.
Tel. št.: 03 56 55 126
E-naslov: vesna.speglic@zlu.si
Tina Petek, prof. slov
Tel. št.: 03 56 55 125
E-naslov: tina.petek@zlu.si
Anja Lenart, prof. ped. in soc.
Tel. št.: 03 56 55 131
E-naslov: anja.lenart@zlu.si
MENTORICI UČNE POMOČI
Nina Erjavec, dipl. ekotehnologinja
Tel. št.: 068 613 954
E-naslov: nina.erjavec@zlu.si
Nataša Pirnat Drobne, mag. prof. šol. knj.
Tel. št.: 03 56 55 120
E-naslov: natasa.pirnat-drobne@zlu.si

ZASAVSKA LJUDSKA UNIVERZA

6

KATALOG
IZOBRAŽEVANJ
2018/2019
Kje se nahajamo
Sedež Zasavske ljudske univerze
Trg svobode 11 a
1420 TRBOVLJE
Tel. št.: 03 56 31 190
Fax.: 03 56 31 192
Delovni čas
ponedeljek, torek, četrtek:
9.00–11.30 in 12.30–15.00
sreda: 9.00–11.30 in 12.30–17.00
petek: 9.00–12.00
Poletni delovni čas (1. 7. - 31. 8.)
ponedeljek, torek, sreda, četrtek:
9.00–11.30 in 12.30–15.00
petek: 9.00–12.00
Lokacija Zagorje
Grajska 2
1410 ZAGORJE
Tel. št.: 03 56 55 120
Delovni čas
vsak delovni dan od 8.00 do 17.00
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INFORMACIJE ZA UDELEŽENCE
Vpis v šolskem letu 2018/2019
Prosto mesto v programu si kandidati zagotovijo z oddano informativno prijavo. ZLU obvesti
vse prijavljene kandidate o začetku izobraževalne oblike. Informativno prijavnico lahko
izpolnite:
 osebno (v prostorih ZLU v Zagorju in Trbovljah) ali
 na spletni strani ZLU (prijavnico najdete pod opisom programa, za katerega se
zanimate).

Osnovna šola in srednješolski programi
Vpisi v osnovno šolo in srednješolske programe potekajo od 1. do 30. septembra za tekoče
šolsko leto.

Višješolski programi
Vpisi v višješolske programe potekajo skladno z Razpisom za vpis.
Drugi prijavni rok (27. 8.–31. 8. 2018): Podatki o prostih mestih bodo objavljeni 24. avgusta
2018 na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps in na spletnih straneh
višjih strokovnih šol. Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na prosta mesta lahko prijavite
od 27. do 31. 8. 2018 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne
službe www.vss-ce.com/vps. Izpolnjen prijavni obrazec, natisnite s spletne strani in ga pošljite
s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Šolski center Celje, Višješolska
prijavna služba, Pot na Lavo 22, 3000 Celje. Oddati smete samo eno prijavo!

Neformalne oblike izobraževanja
Vpisi v jezikovne tečaje in druge izobraževalne oblike potekajo prek celega leta. Tečaji se
začnejo ob zapolnitvi prostih mest.
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Potek in organizacija izobraževanja













Izredno izobraževanje v programih za pridobitev izobrazbe poteka po individualnem
organizacijskem modelu.
Predavanja v programih za pridobitev izobrazbe potekajo od septembra do junija.
Organizirana predavanja potekajo po načelu zaporedja predmetov.
Čas predavanj: popoldne, od tri- do štirikrat tedensko med 17. in 20. uro.
Predavanja potekajo na dogovorjenih lokacijah v Trbovljah in/ali Zagorju.
V določenem obdobju udeleženci poslušajo od dva do tri predmete hkrati, ki jih
zaključijo z izpitom.
Predavanja niso obvezna, so pa zelo priporočljiva.
Izpitne obveznosti je pri nekaterih predmetih mogoče opravljati tudi z vodenim
samoizobraževanjem (za tiste, ki ne morejo obiskovati predavanj). Ne velja za program
predšolska vzgoja.
Z vsakim kandidatom pred vpisom opravimo uvodni razgovor in zaključno evalvacijo.
Kandidati, ki želijo uveljavljati priznavanje predhodno pridobljenega znanja, to storijo
s posebno vlogo.
Izdelava individualnega osebnega izobraževalnega načrta za vse vpisane udeležence.

Plačilni pogoji
Udeleženci, vpisani v srednješolske programe, sklenejo z ZLU pogodbo in imajo možnost
plačila šolnine na mesečne obroke brez obresti (do 11 obrokov). Ob vpisu se plača prvi obrok,
ki se imenuje vpisnina, potem pa udeleženci vsak mesec prejmejo položnico po pošti.
V ceno šolnine so vključena organizirana predavanja, vaje ali konzultacije, prvi izpitni roki,
priprave na PM ali ZI, individualno svetovanje, postopek priznavanja predhodnega znanja,
izdelava osebnega izobraževalnega načrta, morebitna individualna učna pomoč za splošne
predmete, možnost brezplačne uporabe računalnikov v Središču za samostojno učenje,
obveščanje prek e-indeksa in SMS-sporočil. V ceno nista všteta zaključni izpit ali poklicna
matura in literatura. Če imajo udeleženci priznane izpite, se jim šolnina ustrezno zniža. Plačilne
pogoje za višje in visokošolske študijske programe določi fakulteta oz. višja šola.
Udeležencem različnih tečajev, usposabljanj in seminarjev nudimo možnost plačila stroškov
tečajev oz. seminarjev na obroke (število obrokov je različno in je odvisno od dolžine
programa).
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Popusti
7%
5%
7%
7%
3%

dosedanji udeleženci programov ZLU, ki se vpišejo v novo izobraževalno obliko
dosedanji udeleženci, ki se vpišejo v nadaljevalno obliko (npr. jezikovni ali
računalniški tečaji)
študentje in upokojenci v tečajnih oblikah
plačilo šolnine v enkratnem znesku ob vpisu
plačilo tečajev in usposabljanj za NPK v enkratnem znesku ob vpisu

Popusti se ne seštevajo, največji mogoči popust je 7 %.

Pomoč in svetovanje
Udeležencem izobraževalnih programov nudimo na Zasavski ljudski univerzi različne oblike
pomoči:
 brezplačna učna pomoč za brezposelne,
 pomoč Svetovalnega središča Zasavje ter
 brezplačno samostojno učenje v Središču za samostojno učenje.

Status udeleženca izobraževanja odraslih
Odrasli, ki se vključijo v javnoveljavne izobraževalne programe za odrasle, pridobijo status
udeleženca izobraževanja odraslih in imajo enake pravice kot redni dijaki in študentje.
Udeleženec lahko v istem izobraževalnem programu praviloma za eno leto podaljša
opravljanje obveznosti, ki jih ni uspel opraviti v roku, določenim z individualnim
izobraževalnim načrtom.
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PRIDOBITEV IZOBRAZBE
OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE
»Če nimate končane osnovne šole, niste še ničesar zamudili.«
KAJ PRIDOBITE




zaključno spričevalo osnovne šole, ki je enakovredno spričevalu rednih osnovnih šol in
je pogoj za nadaljevanje šolanja (za pridobitev poklica po javnoveljavnih programih ali
shemi nacionalnih poklicnih kvalifikacij) in/ali zaposlitev
zaupanje vase, potrditev, da zmorete, nove izkušnje in novo znanje, nova prijateljstva
...

POGOJI ZA VPIS





vpis v osnovno šolo je mogoč samo dvakrat
starost najmanj 15 let
izpolnjena osnovnošolska obveznost
končan najmanj 5. razred osnovne šole

Vpišejo se lahko tudi odrasli, ki so obiskovali OŠ s prilagojenim programom in je niso
uspešno končali.
POGOJI ZA DOKONČANJE PROGRAMA



uspešno opravljeni vsi nedokončani razredi
udeležba na nacionalnem preverjanju znanja (NPZ) iz slovenščine, matematike in 3.
predmeta, ki ga določi minister za šolstvo in šport, je prostovoljna

ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJA





vpisujemo v 6., 7., 8. in 9. razred devetletke
pouk poteka od septembra do junija
predavanja so organizirana v popoldanskem času, od štiri- do petkrat tedensko
udeleženci opravijo dva razreda v enem šolskem letu
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POMOČ PRI UČENJU
Udeležencem programa so na voljo brezplačna učna pomoč pri vseh predmetih, individualna
obravnava, pomoč Svetovalnega središča Zasavje in brezplačno učenje v Središču za
samostojno učenje.
Program osnovne šole za odrasle financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in
je za udeležence BREZPLAČEN.

Tina Petek, prof. slov
Tel. št.: 03 56 55 125
E-naslov: tina.petek@zlu.si
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PROGRAMI SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA (SPI)
VPISI 2018/2019
V šolskem letu 2018/2019 na Zasavski ljudski univerzi razpisujemo v programe:
1. BOLNIČAR NEGOVALEC
2. TRGOVEC
KOMU SO PROGRAMI NAMENJENI
Programi srednjega poklicnega izobraževanja (3-letni programi) so namenjeni odraslim, ki so:
 uspešno končali osnovno šolo,
 končali program nižjega poklicnega izobraževanja,
 končali kateri koli program IV. stopnje (prekvalifikacija) ali
 imajo nedokončan program IV. stopnje (dokvalifikacija).
Programi srednjega poklicnega izobraževanja omogočajo pridobitev poklica in nadaljevanje
šolanja v programih poklicno-tehniškega izobraževanja.
ORGANIZACIJA POUKA
Organizirana predavanja potekajo od septembra do junija, od tri- do štirikrat tedensko med
17. in 20. uro v Zagorju in/ali Trbovljah. Predavanja potekajo po načelu zaporedja predmetov.
Obisk predavanj ni obvezen, je pa priporočljiv. Udeleženci se lahko odločijo tudi za individualni
program dela oziroma vodeno samoizobraževanje.
POGOJI ZA DOKONČANJE PROGRAMOV




programi obsegajo tri letnike in trajajo dve šolski leti ali manj v primeru do- ali
prekvalifikacij
v času izobraževanja je treba opraviti praktično usposabljanje v šoli in pri delodajalcu
udeleženci po zaključenih vseh obveznostih po programu pristopijo k opravljanju
zaključnega izpita, ki obsega dve izpitni enoti:
1. slovenščina (pisni in ustni izpit)
2. izdelek oziroma storitev in zagovor
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Bolničar negovalec SPI
poklic: bolničar negovalec/bolničarka negovalka
srednje poklicno izobraževanje, 180 kreditnih točk (KT)
KAJ PRIDOBITE




javnoveljavno listino – spričevalo o zaključnem izpitu
izobrazbo na IV. ravni zahtevnosti in poklic BOLNIČAR NEGOVALEC/BOLNIČARKA
NEGOVALKA
možnost nadaljevanja šolanja v programu poklicno-tehniškega izobraževanja
zdravstvena nega

POGOJI ZA VPIS




uspešno končana najmanj osnovna šola ali nižje poklicno izobraževanje
zdravniško potrdilo, s katerim kandidati dokažejo, da ni zdravstvenih ovir za
izobraževanje po tem programu
ustrezne osebnostne lastnosti
Tina Petek, prof. slov
Tel. št.: 03 56 55 125
E-naslov: tina.petek@zlu.si

Trgovec SPI
poklic: trgovec prodajalec/trgovka prodajalka
srednje poklicno izobraževanje, 180 kreditnih točk (KT)
KAJ PRIDOBITE




javnoveljavno listino – spričevalo o zaključnem izpitu
izobrazbo na IV. ravni zahtevnosti in poklic TRGOVEC PRODAJALEC/TRGOVKA
PRODAJALKA
možnost nadaljevanja šolanja v programu poklicno-tehniškega izobraževanja
ekonomski tehnik
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POGOJI ZA VPIS


uspešno končana najmanj osnovna šola ali nižje poklicno izobraževanje
Tina Petek, prof. slov
Tel. št.: 03 56 55 125
E-naslov: tina.petek@zlu.si
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PROGRAMI SREDNJEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA
(SSI), POKLICNO TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA (PTI) in
POKLICNI TEČAJ (PT)
VPISI 2018/2019
V šolskem letu 2018/2019 na Zasavski ljudski univerzi razpisujemo programe:
1. EKONOMSKI TEHNIK (SSI)
2. EKONOMSKI TEHNIK (PTI)
3. LOGISTIČNI TEHNIK (SSI)
4. ZDRAVSTVENA NEGA (SSI)
5. ZDRAVSTVENA NEGA (PTI)
6. PREDŠOLSKA VZGOJA (SSI)
7. PREDŠOLSKA VZGOJA (PT) – poklicni tečaj
KOMU SO PROGRAMI NAMENJENI
Programi srednjega strokovnega izobraževanja (4-letni programi) so namenjeni odraslim, ki
so:
 uspešno končali osnovno šolo,
 končali kateri koli program V. stopnje (prekvalifikacija) ali
 želijo dokončati program, ki so ga v preteklosti že obiskovali (dokvalifikacija).
Programi poklicno-tehniškega izobraževanja (programi »3+2«) so namenjeni odraslim, ki so
končali ustrezno srednje poklicno izobraževanje.
Programi srednjega strokovnega in poklicno tehniškega izobraževanja omogočajo pridobitev
tehnične izobrazbe in možnost nadaljevanja študija v višjih in visokih strokovnih programih.
Poklicni tečaj je namenjen odraslim, ki so končali srednje strokovno ali poklicno-tehniško
izobraževanje, in si želijo pridobiti novo strokovno izobrazbo za opravljanje poklica. Program
poklicnega tečaja traja 1 leto.
ORGANIZACIJA POUKA
Organizirana predavanja potekajo od septembra do junija, od tri- do štirikrat tedensko med
17. in 20. uro v Zagorju in/ali Trbovljah. Predavanja potekajo po načelu zaporedja predmetov.
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Obisk predavanj ni obvezen, je pa priporočljiv. Udeleženci se lahko odločijo tudi za individualni
program dela oziroma vodeno samoizobraževanje. Programi trajajo dve leti ali manj v
primeru do- in prekvalifikacije.
POGOJI ZA USPEŠNO DOKONČANJE PROGRAMOV
Za dokončanje programov je treba opraviti vse obveznosti iz programa in poklicno maturo, ki
se lahko opravlja v spomladanskem, jesenskem ali zimskem roku.

EKONOMSKI TEHNIK SSI
poklic: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica
srednje strokovno izobraževanje – SSI (od 1. do 4. letnika), 240 kreditnih točk (KT)
POGOJI ZA VPIS



uspešno končana osnovna šola
uspešno končano nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po
prejšnjih predpisih

Program obsega štiri letnike. Na Zasavski ljudski univerzi organiziramo predavanja za
strokovne module za vse štiri letnike in splošnoizobraževalne predmete za 3. in 4. letnik.

EKONOMSKI TEHNIK PTI
poklic: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica
poklicno-tehniško izobraževanje – PTI (1. in 2. letnik), 120 kreditnih točk (KT)
POGOJI ZA VPIS


uspešno končano srednje poklicno izobraževanje po programu trgovec
prodajalec/trgovka prodajalka, administrator/administratorka ali pridobljena
enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih

Program obsega dva letnika.
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KAJ PRIDOBITE





javnoveljavno listino – spričevalo o poklicni maturi
izobrazbo na V. ravni zahtevnosti in poklic EKONOMSKI TEHNIK/EKONOMSKA TEHNICA
možnost nadaljevanja šolanja v višjih in visokih strokovnih programih
med izobraževanjem lahko pridobite tudi certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije
KOMERCIALNI REFERENT, TAJNIK ali TELETRŽNIK

POGOJI ZA DOKONČANJE PROGRAMA



v času izobraževanja je treba opraviti praktično usposabljanje v šoli in pri delodajalcu
udeleženci po zaključenih vseh obveznostih po programu pristopijo k opravljanju
poklicne mature, ki obsega štiri izpitne enote:
1. pisni in ustni izpit iz slovenščine
2. pisni in ustni izpit iz gospodarstva
3. pisni in ustni izpit iz angleščine ali matematike
4. izdelek oz. storitev in zagovor
Tina Petek, prof. slov
Tel. št.: 03 56 55 125
E-naslov: tina.petek@zlu.si

LOGISTIČNI TEHNIK SSI
poklic: logistični tehnik/logistična tehnica
srednje strokovno izobraževanje – SSI (od 1. do 4. letnika), 240 kreditnih točk (KT)
KAJ PRIDOBITE





javnoveljavno listino – spričevalo o poklicni maturi
izobrazbo na V. ravni zahtevnosti in poklic LOGISTIČNI TEHNIK/LOGISTIČNA TEHNICA
možnost nadaljevanja šolanja v višjih in visokih strokovnih programih
med izobraževanjem lahko pridobite tudi certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije
ŠPEDITER/ŠPEDITERKA ali SKLADIŠČNIK/SKLADIŠČNICA V LOGISTIKI
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POGOJI ZA VPIS



uspešno končano osnovnošolsko izobraževanje
uspešno končano nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po
prejšnjih predpisih

Na Zasavski ljudski univerzi organiziramo predavanja za strokovne module za vse štiri letnike
in splošnoizobraževalne predmete za 3. in 4. letnik.
POGOJI ZA DOKONČANJE PROGRAMA




program obsega štiri letnike
v času izobraževanja je treba opraviti praktično usposabljanje v šoli in pri delodajalcu
udeleženci po vseh zaključenih obveznostih po programu, pristopijo k opravljanju
poklicne mature, ki obsega štiri izpitne enote:
1. pisni in ustni izpit iz slovenščine
2. pisni in ustni izpit iz logistike
3. pisni in ustni izpit iz angleščine ali matematike
4. izdelek oz. storitev in zagovor
Tina Petek, prof. slov
Tel. št.: 03 56 55 125
E-naslov: tina.petek@zlu.si

ZDRAVSTVENA NEGA SSI
poklic: srednja medicinska sestra/srednji zdravstvenik
srednje strokovno izobraževanje – SSI (od 1. do 4. letnika), 240 kreditnih točk (KT)
POGOJI ZA VPIS




uspešno končano osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje
uspešno končan kateri koli program srednjega poklicnega izobraževanja (razen
bolničar negovalec)
nedokončan ali končan program srednjega strokovnega izobraževanja (program dooz. prekvalifikacije)
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Program obsega štiri letnike. Na Zasavski ljudski univerzi organiziramo predavanja za
strokovne module za vse štiri letnike in splošnoizobraževalne predmete za 3. in 4. letnik.

ZDRAVSTVENA NEGA PTI
poklic: srednja medicinska sestra/srednji zdravstvenik
poklicno-tehniško izobraževanje – PTI (1. in 2. letnik nadaljevalnega programa)
POGOJI ZA VPIS


uspešno končan program srednjega poklicnega izobraževanja bolničar negovalec

Program obsega dva letnika.
KAJ PRIDOBITE




javnoveljavno listino – spričevalo o poklicni maturi
izobrazbo na V. ravni zahtevnosti in poklic SREDNJA MEDICINSKA SESTRA/SREDNJI
ZDRAVSTVENIK
možnost nadaljevanja šolanja v višjih in visokih strokovnih programih

POGOJI ZA DOKONČANJE PROGRAMA



v času izobraževanja je treba opraviti praktično usposabljanje v šoli in pri delodajalcu
udeleženci po zaključenih vseh obveznostih po programu pristopijo k opravljanju
poklicne mature, ki obsega štiri izpitne enote:
1. pisni in ustni izpit iz slovenščine
2. pisni in ustni izpit iz zdravstvene nege
3. pisni in ustni izpit iz angleščine ali matematike
4. izdelek oz. storitev in zagovor
Tina Petek, prof. slov
Tel. št.: 03 56 55 125
E-naslov: tina.petek@zlu.si
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PREDŠOLSKA VZGOJA PT
poklic: vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok
poklicni tečaj – PT, 60 kreditnih točk (KT)
POGOJI ZA VPIS



uspešno končan četrti letnik gimnazije
uspešno končan zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje
strokovne izobrazbe

Program traja eno šolsko leto.

PREDŠOLSKA VZGOJA SSI
poklic: vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok
srednje strokovno izobraževanje – SSI (od 1. do 4. letnika), 240 kreditnih točk (KT)
POGOJI ZA VPIS




uspešno končano osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje
uspešno končan kateri koli program srednjega poklicnega izobraževanja
nedokončan ali končan program srednjega strokovnega izobraževanja (program dooz. prekvalifikacije)

Na Zasavski ljudski univerzi organiziramo predavanja za strokovne module za vse štiri letnike
in splošnoizobraževalne predmete za 3. in 4. letnik.
KAJ PRIDOBITE




javnoveljavno listino – spričevalo o poklicni maturi
izobrazbo na V. ravni zahtevnosti in poklic VZGOJITELJ/VZGOJITELJICA PREDŠOLSKIH
OTROK
možnost nadaljevanja šolanja v višjih in visokih strokovnih programih
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POGOJI ZA DOKONČANJE PROGRAMA



v času izobraževanja je treba opraviti praktično usposabljanje pri delodajalcu
udeleženci po zaključenih vseh obveznostih po programu pristopijo k opravljanju
poklicne mature, ki obsega štiri izpitne enote:
1. pisni in ustni izpit iz slovenščine (priznan, če je srednja šola zaključena)
2. pisni in ustni izpit iz vzgoje predšolskih otrok
3. pisni in ustni izpit iz angleščine ali matematike (priznan, če je srednja šola
zaključena)
4. izpitni nastop in zagovor
Tina Petek, prof. slov
Tel. št.: 03 56 55 125
E-naslov: tina.petek@zlu.si

PODELITEV SPRIČEVAL
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DODIPLOMSKI ŠTUDIJ: VIŠJEŠOLSKI STROKOVNI PROGRAMI
Višja strokovna šola – Abitura, d. o. o., Celje
Programi in nazivi:
 EKONOMIST: moduli TEHNIČNI KOMERCIALIST, ASISTENT V MEDNARODNI MENJAVI
in RAČUNOVODSTVO ZA GOSPODARSTVO.
 POSLOVNI SEKRETAR: modula KOMUNICIRANJE Z JAVNOSTMI in SPLETNO
POSLOVANJE.
 VAROVANJE: moduli VAROVANJE OSEB IN PREMOŽENJA, VARNOSTNI MENEDŽMENT
in VARNOSTNI TEHNIČNI SISTEMI
 VELNES: moduli ZDRAVO PREHRANJEVANJE, GIBANJE, TEL. AKTIVNOSTI, DUŠEVNI
VELNES, LEPOTA IN NEGA TELESA
 ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE: modula OTROCI IN MLADOSTNIKI, STARI ČLOVEK
 GOSTINSTVO IN TURIZEM: moduli KULINARIČNE IN STREŽNE VEŠČINE, OSNOVE
GOSTINSTVA, PROJEKTI V GOSPODINJSTVU, PROJEKTI V TURIZMU, WELNESS TURIZEM
Študent izbere dva izmed izbirnih modulov. Študij se zaključi z izdelavo diplomske naloge.
Raven zahtevnosti: višješolska strokovna izobrazba 6/1.
Obseg in trajanje: 1. in 2. letnik trajata dve šolski leti.
Način študija: klasični izredni.
Več informacij o pogojih, predmetniku, šolnini in prijavnem postopku na spletni strani Abiture:
http://www.abitura.si/studij/.
Mateja Pistotnik, mag. posl. ved
Tel. št.: 03 56 55 123
E-naslov: mateja.pistotnik@zlu.si
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TEČAJI IN USPOSABLJANJA
JEZIKOVNI TEČAJI
Angleščina, nemščina za odrasle
Verificirani tečaji
Nudimo verificirane tečaje angleškega in nemškega jezika, ki potekajo po javnoveljavnih
programih, ki jih je sprejelo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Obseg snovi na
osnovni ali višji ravni določa izpitni katalog, ki je sestavni del teh programov.
Verificirani tečaji so razvrščeni v 7 stopenj po 60 ur.
Po opravljenem verificiranem tečaju opravljate izpit. Zasavska ljudska univerza je pooblaščena
izpitna organizacija Državnega izpitnega centra za izvedbo zunanjega preverjanja znanja iz
tujih jezikov po javnoveljavnih izobraževalnih programih za odrasle.
Začetni in nadaljevalni tečaji
Prvi stik z jezikom – tečaj, je namenjen popolnim začetnikom in tistim z malo predznanja.
Pridobili boste temeljna znanja o jeziku, usvojili jezikovne zakonitosti in se naučili preproste
komunikacije v vsakdanjih življenjskih situacijah.
Za nadgrajevanje znanja ponujamo nadaljevalne tečaje. Ti obsegajo zahtevnejše govorne in
pisne situacije, poglabljanje besednega zaklada in poznavanje slovničnih struktur.
Tečaji niso verificirani in se lahko sproti prilagodijo željam in potrebam udeležencev ali
naročniku.
Vrste tečajev:
 splošni
 konverzacijski
 poslovni
 individualni
 za zaključene skupine
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Trajanje: 30 ali 60 pedagoških ur
Tina Petek, prof. slov
Tel. št.: 03 56 55 125
E-naslov: tina.petek@zlu.si

Jezikajmo po angleško – tečaj konverzacije v angleščini
Veliko ljudi je strah spregovoriti nekaj besed v angleškem jeziku. Kaj nam koristi, če znamo
samo teorijo? Na tečaju boste teorijo preizkusili v praksi. Veliko se boste pogovarjali.
Tečaj obsega 30 ur. Potekal bo v prostorih ZLU v Zagorju, enkrat tedensko v popoldanskem
času od 17. do 20. ure. Pridružite se prijetnemu klepetu v angleškem jeziku.

Začetni intenzivni tečaj nemščine za zdravstvene delavce
Imate spričevalo ali diplomo iz zdravstvene stroke? Iščete delo v nemško govorečih državah
ali pa ste že zaposleni in želite pridobiti znanje nemščine?
Za vas organiziramo začetni intenzivni tečaj nemščine, ki je prilagojen potrebam poklicnega
vsakdana zdravstvenih delavcev.
VSEBINA:
 temeljno znanje o jeziku,
 spoznavanje jezikovnih zakonitosti,
 komunikacija na delovnem mestu,
 besedišče s področja preventive, oskrbe, odnosa do pacientov,
 poimenovanja zdravstvenega inventarja ...
Tečaj obsega 60 ur in bo potekal enkrat tedensko od 17. do 20. ure v prostorih Zasavske
ljudske univerze v Zagorju.
Tina Petek, prof. slov
Tel. št.: 03 56 55 125
E-naslov: tina.petek@zlu.si
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Izpit iz znanja slovenščine na osnovni ravni
Zasavska ljudska univerza je pooblaščena izpitna organizacija Centra za slovenščino kot
drugi/tuji jezik pri Filozofski fakulteti Ljubljana.
KOMU JE IZPIT NAMENJEN
Izpit je namenjen odraslim, katerih prvi jezik ni slovenščina, potrebujejo pa javnoveljavno
listino o znanju slovenščine kot drugega jezika za zasebne ali uradne namene (npr. zaradi
pridobitve slovenskega državljanstva, zaposlitve, študija ali sporazumevanja s slovensko
govorečimi).
POTEK IZPITA
Izpit iz slovenščine je mogoče opravljati na treh ravneh (na osnovni in višji ter na ravni
odličnosti), skladno s standardi znanja, določenimi v izobraževalnem programu Slovenščina
kot drugi in tuji jezik.
Zasavska ljudska univerza izvaja izpit iz slovenščine samo na osnovni ravni, za višje ravni se je
treba prijaviti na Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik na Filozofski fakulteti v Ljubljani
(Izpitni center).
Izpit je sestavljen iz pisnega in ustnega dela. Pisni del obsega poslušanje, branje in pisanje.
Ustni del pa obsega predstavitev (sebe), opis slike in igro vlog.
Po uspešno opravljenem izpitu izda izpitni center spričevalo o uspešno opravljenem izpitu iz
slovenščine na osnovni ravni.
IZPITNI ROKI
Izpitne roke določi Izpitni center Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik Filozofske fakultete
v Ljubljani. Prijave potekajo do 10 dni pred razpisnim rokom v pooblaščenih izobraževalnih
organizacijah, med katerimi je tudi Zasavska ljudska univerza.
Izpit iz slovenščine na osnovni ravni bomo izvajali tudi v letu 2018. Ob prijavi je treba plačati
128,10 EUR oz. prinesti potrdilo o upravičenosti do brezplačnega opravljanja izpita z upravne
enote.
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BREZPLAČNO PRVO OPRAVLJANJE PREIZKUSA ZNANJA SLOVENSKEGA JEZIKA
Do brezplačnega prvega preizkusa znanja iz slovenskega jezika so upravičeni vsi, ki so se
udeležili programa učenja slovenskega jezika v obsegu 180 ur in so bili v programu prisotni
vsaj 80 % ur.
Za udeležbo v programih se državljani tretjih držav prijavijo na upravni enoti, kjer imajo
prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče. V kolikor izpolnjujejo pogoje, jim upravna
enota izda potrdilo, s katerim se zglasijo pri izbranem izvajalcu programa.
Tina Petek, prof. slov
Tel. št.: 03 56 55 125
E-naslov: tina.petek@zlu.si
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RAČUNALNIŠKI TEČAJI
Poznavanje rokovanja z računalnikom in računalniškimi programi ni več samo potreba, temveč
nuja za vse generacije. Na Zasavski ljudski univerzi ponujamo vrsto tečajev za vse uporabnike
osebnih računalnikov, ki se želijo usposobiti ali izpopolniti delo na računalniku. Tečaji potekajo
v prijetnem okolju sodobne računalniške učilnice v Zagorju s sodobno programsko opremo.
Tečaji potekajo v skupini, v kateri je od 6 do 8 udeležencev, dvakrat tedensko v popoldanskem
času. Potekajo prek celega leta, začnejo pa se ob zapolnitvi skupine.
Vrste tečajev:
 Veliko in še več o WORDU (začetni) – 8 ur
 Veliko in še več o WORDU (nadaljevalni) – 20 ur
 Skozi stolpce in vrstice EXCEL (začetni) – 20 ur
 Skozi stolpce in vrstice EXCEL (nadaljevalni ) – 20 ur
 Združimo WORD in EXCEL – 16 ur
 Internet in elektronska pošta (osnovno) – 8 ur
 Internet in elektronska pošta (poglobljeno) – 12 ur
 Multimedialna predstavitev informacij – PowerPoint – 12 ur
 Prezi je »IN« – celotna predstavitev na enem mestu – 8 ur
 Računalniški »AJMUHT« (WORD, EXCEL, GOOGLE DRIVE, GOOGLE KOLEDAR) – 32 ur
 Strojepisje na računalniku – 20 ur
 Oblikovanje spletnih strani – 24 ur
 Digitalna fotografija – 12 ur
 Skype – pogovorimo se po internetu – 4 ure
 Programi po želji naročnika
Marija Pikl, posl. sek.
Tel. št.: 03 56 55 120
E-naslov: marija.pikl@zlu.si
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NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE – NPK
Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) je formalno priznana strokovna usposobljenost za
opravljanje poklica ali sklopov nalog v okviru poklica na določeni ravni zahtevnosti. V postopku
NPK kandidati uveljavljajo znanje, ki so ga pridobili na neformalen način: pri delu, na tečajih,
s samostojnim učenjem … Postopek pridobivanja poklica je zato krajši. Kandidati v postopku
pridobijo CERTIFIKAT, ki je javnoveljavna listina, ne pridobijo pa stopnje izobrazbe.
KDO LAHKO PRIDOBI NPK
Kandidati za NPK morajo izpolnjevati splošne in posebne pogoje, ki so določeni v Katalogu
znanj in spretnosti za posamezen poklic.
POSTOPEK PREVERJANJA IN POTRJEVANJA NPK
Kandidati dobijo na Zasavski ljudski univerzi svetovalko, ki jih vodi skozi proces ugotavljanja in
potrjevanja znanja. Pomaga jim pri zbiranju dokazil in oblikovanju zbirne mape (portfolia) ter
svetuje udeležbo v ustreznem programu usposabljanja.
Vsak kandidat pripravi mapo z dokumenti, ki dokazujejo njegovo usposobljenost. Ta vsebuje:
 prijavnico v postopek preverjanja in potrjevanja NPK
 europass življenjepis
 fotokopije spričeval in dokazil, ki dokazujejo usposobljenost
 fotokopije dokazil o delovnih izkušnjah
 referenčna pisma in druga dokazila.
Kandidati, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, se udeležijo preverjanja znanja pred komisijo, ki
jo imenuje Državni izpitni center. Preverjanje znanja poteka na način, ki ga predpisuje Katalog
strokovnih znanj in spretnosti za posamezen poklic.
Na Zasavski ljudski univerzi v šolskem letu 2018/2019 organiziramo usposabljanje in postopke
preverjanja in potrjevanja NPK za naslednje poklice:
 IZDELOVALEC PLASTIČNIH KOMPOZITNIH IZDELKOV
 SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU
 MASER
 RAČUNOVODJA ZA MANJŠE DRUŽBE, SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN ZAVODE
 POMOČNIK NATAKARJA
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Zasavska ljudska univerza je vpisana v register izvajalcev postopkov preverjanja in
potrjevanja tudi za naslednje nacionalne poklicne kvalifikacije:
 pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice,
 varnostnik/varnostnica,
 viličarist, viličaristka
 vodja delovne skupine v proizvodnji.
Valentina Uran, univ. dipl. ped. in soc. kult.
Tel. št.: 03 56 31 191
E-naslov: valentina.uran@zlu.si

Socialni oskrbovalec na domu
Vas veseli delo z ljudmi? Radi pomagate drugim? Ste odprti do drugačnih, potrpežljivi in
sočutni, komunikativni, natančni in pošteni?
Na Zasavski ljudski univerzi organiziramo priprave ter preverjanje in potrjevanje nacionalne
poklicne kvalifikacije SOCIALNI OSKRBOVALEC/SOCIALNA OSKRBOVALKA NA DOMU (SOND).
KANDIDATI ZA POKLIC SOND MORAJO IZPOLNJEVATI NASLEDNJE POGOJE:
 starost vsaj 23 let,
 končana osnovna šola,
 vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju dela z ljudmi ali vsaj 1 leto delovnih izkušenj na
področju socialne oskrbe starejših, invalidnih idr. oseb s posebnimi potrebami (tudi
neformalne izkušnje) in
 opravljen verificiran program usposabljanja v socialnem varstvu s področja socialne
oskrbe (Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, Ur. l. št. 52/95
s spremembami).
PRIPRAVE NA PREVERJANJE IN POTRJEVANJE NPK SOND
Zasavska ljudska univerza na podlagi tematskih sklopov, ki jih predpisuje Katalog strokovnih
znanj in spretnosti NPK, izvaja 150-urno USPOSABLJANJE S PODROČJA SOCIALNE OSKRBE, ki
obsega naslednje vsebinske sklope:
 socialno oskrbovanje na domu,
 uporabniške skupine in socialno vključevanje uporabnikov,
 komunikacija,
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osebna oskrba,
gospodinjska pomoč,
praktično usposabljanje v Domu upokojencev v Trbovljah (30 ur).

Usposabljanje je verificirano pri Socialni zbornici Slovenije.
PRIDOBITEV CERTIFIKATA IN POKLICA NPK
Kandidati s pomočjo svetovalke pripravijo zbirno mapo ali portfolio in se udeležijo preverjanja
znanja pred komisijo, ki jo imenuje Državni izpitni center. Neposredno preverjanje se izvaja na
ocenjevalnem mestu (simulirano bivalno okolje uporabnika) v obliki praktičnega izpita in
zagovora.
Valentina Uran, univ. dipl. ped. in soc. kult.
Tel. št.: 03 56 31 191
E-naslov: valentina.uran@zlu.si

Maser
Želite pridobiti poklic maserja?
Na Zasavski ljudski univerzi organiziramo priprave ter preverjane in potrjevanje nacionalne
poklicne kvalifikacije MASER/MASERKA.
KANDIDATI ZA POKLIC MASER MORAJO IZPOLNJEVATI NASLEDNJE POGOJE:
 starost najmanj 18 let,
 znanje masaže,
 znanje anatomije in fiziologije, higiene, zdravstvene vzgoje in komunikacije, ki je
določeno v verificiranih srednješolskih strokovnih ali študijskih programih na področju
zdravstva, kozmetike, farmacije in športa.
TEČAJ KLASIČNE MASAŽE
Zasavska ljudska univerza na podlagi tematskih sklopov, ki jih predpisuje Katalog strokovnih
znanj in spretnosti, izvaja 80-urni TEČAJ KLASIČNE MASAŽE, ki obsega:
 teoretični del; poglavja iz anatomije in fiziologije (16 ur) in
 praktični del; tehnike klasične masaže in izvajanje masaže (64 ur).
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Kandidati, ki nimajo najmanj srednje strokovne izobrazbe s področja zdravstva, kozmetike,
farmacije ali športa, lahko znanje iz predpisanih vsebin dokažejo z diferencialnimi izpiti, ki jih
organiziramo skupaj s tečajem masaže.
PRIDOBITEV CERTIFIKATA IN POKLICA NPK
Kandidati, ki izpolnjujejo vse pogoje, pripravijo s pomočjo svetovalke zbirno mapo oz. portfolio
in se udeležijo preverjanja znanja pred komisijo, ki jo imenuje Državni izpitni center.
Preverjane se izvaja pisno (traja največ 60 minut) in praktično ter ustno z zagovorom.
Kandidat prikaže masažo na uporabniku in storitev teoretično zagovarja. Komisija ocenjuje
uspešnost kandidata pri pisnem preverjanju, pripravo kandidata na delo, pripravo in uporabo
pripomočkov, pripravo stranke in ustreznost izvedene masaže.
Valentina Uran, univ. dipl. ped. in soc. kult.
Tel. št.: 03 56 31 191
E-naslov: valentina.uran@zlu.si

Računovodja za manjše družbe, samostojne podjetnike in
zavode
Pridobite certifikat za svoje znanje.
Na Zasavski ljudski univerzi organiziramo usposabljanje, priprave ter preverjane in potrjevanje
nacionalne poklicne kvalifikacije RAČUNOVODJA/RAČUNOVODKINJA ZA MANJŠE DRUŽBE,
SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN ZAVODE.
KANDIDATI ZA POKLIC RAČUNOVODJE MORAJO IZPOLNJEVATI NASLEDNJE POGOJE:
 starost najmanj 18 let
 srednja strokovna oz. srednja splošna izobrazba
USPOSABLJANJE ZA RAČUNOVODJE/RAČUNOVODKINJE
Zasavska ljudska univerza na podlagi tematskih sklopov, ki jih predpisuje Katalog strokovnih
znanj in spretnosti, izvaja 200-urno USPOSABLJANJE ZA RAČUNOVODJE/RAČUNOVODKINJE
ZA MANJŠE DRUŽBE, SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN ZAVODE, ki obsega naslednje vsebine:
 matematika v knjigovodstvu
 osnove računovodstva
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davki in druge dajatve
knjigovodstvo.

PRIPRAVE NA PREVERJANJE IN POTRJEVANJE ZA NPK RAČUNOVODJE/RAČUNOVODKINJE
Za kandidate, ki so opravili osnovno usposabljanje ali imajo veliko računovodskih izkušenj,
organiziramo 20-urne PRIPRAVE NA PREVERJANJE IN POTRJEVANJE NPK. Na pripravah dobijo
kandidati napotke za uspešno opravljanje praktičnega dela preverjanja in vadijo naloge, ki jih
lahko dobijo na preverjanju. Vsebine priprav:
 evidentiranje opredmetenih in neopredmetenih dolgoročnih sredstev,
 obračun plač,
 evidentiranje zalog,
 knjiženje stroškov,
 davčni obračun.
PRAKTIČNO PREVERJANJE IN POTRJEVANJE USPOSOBLJENOSTI
Kandidat, ki izpolnjuje vse pogoje, se lahko udeleži preverjanja znanja pred komisijo, ki jo
imenuje Državni izpitni center. Preverjanje se izvaja praktično z zagovorom. Na uspešnost
kandidata pri praktičnem preverjanju z zagovorom vpliva njegovo upoštevanje knjigovodskih
predpisov in standardov, pravilnost knjiženja poslovnih dogodkov in sestavo bilanc,
razumevanje dokumentacije, spretnost komuniciranja in poznavanje etičnih načel in pravil
računovodenja.
Valentina Uran, univ. dipl. ped. in soc. kult.
Tel. št.: 03 56 31 191
E-naslov: valentina.uran@zlu.si
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Pomočnik natakarja
Pridobite certifikat za svoje znanje.
Na Zasavski ljudski univerzi izvajamo usposabljanje ter preverjane in potrjevanje nacionalne
poklicne kvalifikacije POMOČNIK NATAKARJA.

KANDIDATI ZA POKLIC POMOČNIKA NATAKARJA MORAJO IZPOLNJEVATI NASLEDNJE
POGOJE:
 opravljena osnovnošolska obveznost,
 zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za pridobitev
poklicne kvalifikacije.
USPOSABLJANJE ZA POMOČNIKA NATAKARJA
Zasavska ljudska univerza na podlagi tematskih sklopov, ki jih predpisuje Katalog strokovnih
znanj in spretnosti, izvaja 62-urno USPOSABLJANJE ZA POMOČNIKA NATAKARJA, ki obsega
naslednje vsebine:
 osnove gostinstva,
 postrežba,
 komunikacija.
PRAKTIČNO PREVERJANJE IN POTRJEVANJE USPOSOBLJENOSTI
Kandidat, ki izpolnjuje vse pogoje, se lahko udeleži preverjanja znanja pred komisijo, ki jo
imenuje Državni izpitni center. Preverjanje poteka praktično z zagovorom.
Valentina Uran, univ. dipl. ped. in soc. kult.
Tel. št.: 03 56 31 191
E-naslov: valentina.uran@zlu.si
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STROKOVNO USPOSABLJANJE
Tečaj za voznike viličarjev
Program je namenjen bodočim voznikom viličarjev in delavcem, ki že delajo z viličarji, nimajo
pa ustreznih pisnih dokazil. Pogoji za udeležbo v programu:
 polnoletnost,
 opravljen vozniški izpit B-kategorije,
 zdravniško potrdilo, s katerim se izkazuje sposobnost za delo z viličarji.
VSEBINA TEČAJA



teoretični del: opis viličarja, vzdrževanje, notranji transport, prometni predpisi,
varnost in zdravje pri delu – varstvo pred požarom;
praktični del: vožnja in uporaba viličarja.

Po končanem tečaju kandidati opravljajo pisni preizkus znanja in praktično vožnjo. Po uspešno
opravljenem preizkusu prejmejo potrdilo o strokovni usposobljenosti za voznika viličarjev.
Tečaj za voznika viličarja obsega 60 ur, od tega je 40 ur predavanj in 20 ur vožnje.

Tečaj za upravljavce strojev gradbene mehanizacije
Program je namenjen vsem, ki že delajo oziroma nameravajo delati s stroji gradbene
mehanizacije. Pogoji za udeležbo v programu:
 polnoletnost,
 opravljen vozniški izpit B-kategorije
 zdravniško potrdilo, s katerim se izkazuje sposobnost za delo s stroji težke gradbene
mehanizacije.
VSEBINA TEČAJA



teoretični del: motoroznanstvo, varnost in zdravje pri delu, varno delo z gradbenimi
stroji, vzdrževanje in tehnologija, opis in delovanje gradbenih strojev;
praktični del: vožnja in upravljanje z gradbenimi stroji: bager, greder, nakladalec,
rovokopač, dozer in buldožer.
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Po končanem tečaju kandidati opravljajo pisni preizkus znanja iz strokovno-teoretičnih
predmetov in praktični preizkus znanja na strojih. Po uspešno opravljenem preizkusu prejmejo
potrdilo o strokovni usposobljenosti za upravljavca strojev gradbene mehanizacije.
Tečaj za upravljavce strojev gradbene mehanizacije obsega 35 ur, od tega je 15 ur predavanj
in 20 ur praktičnega pouka. Kandidati z izkušnjami pri delu z gradbenimi stroji se lahko vključijo
tudi v krajši, 28-urni tečaj.
Marija Pikl, posl. sek.
Tel. št.: 03 56 55 120
E-naslov: marija.pikl@zlu.si
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TEČAJI MASAŽE
Tečaj refleksne masaže stopal
REFLEKSNE MASAŽE STOPAL SE LAHKO NAUČITE TUDI VI.
Na 20-urnem tečaju, ki ga izvaja Zasavska ljudska univerza, boste pridobili osnovno znanje
refleksne masaže stopal, ki je primerno za domačo uporabo, svoje znanje pa boste lahko
pozneje nadgrajevali. Tečaj je kot uvodni tečaj primeren tudi za tiste, ki se želijo z refleksno
masažo stopal ukvarjati poklicno.
VSEBINE TEČAJA:
 kratka zgodovina refleksne masaže stopal,
 skrb za naša stopala,
 učinki refleksne masaže stopal na telo,
 spoznavanje refleksnih točk na stopalu,
 indikacije in kontraindikacije,
 masaža v parih,
 spoznavanje mogočih blokad na refleksnih conah,
 spoznavanje mogočih reakcij na RMS.
Za udeležbo na tečaju ni potrebno nobeno predznanje, zato je tečaj primeren za vse, ki bi se
želeli naučiti refleksne masaže stopal.
Valentina Uran, univ. dipl. ped. in soc. kult.
Tel. št.: 03 56 31 191
E-naslov: valentina.uran@zlu.si

Tečaj limfne drenaže
DODATNA ZNANJA ZA MASERJE IN ZDRAVSTVENE DELAVCE
Limfna drenaža je ročna metoda stimuliranja limfnega žilnega sistema. Dobro delovanje
limfnega sistema je nujno za človekovo zdravje …
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32-urni tečaj je namenjen zdravstvenim delavcem in maserjem, ki dobro poznajo anatomijo
in fiziologijo človeka.
VSEBINE:
 predstavitev limfne drenaže,
 izvajanje limfne drenaže obraza, vratu, zatilja, roke, hrbta, bokov, trebuha in nog,
 indikacije v kozmetiki in kontraindikacije.
Valentina Uran, univ. dipl. ped. in soc. kult.
Tel. št.: 03 56 31 191
E-naslov: valentina.uran@zlu.si
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AROMATERAPIJA, AROMAKOZMETIKA
Aromaterapija in masaža
Aromaterapija ni samo nekaj, kar lepo diši, kot misli večina. Z aromaterapijo lahko ublažimo
številne težave, telesne in čustvene. S pomanjkljivim poznavanjem delovanja eteričnih olj
lahko tudi škodujemo, zato je pomembno, da smo vešči njihove uporabe.
15-urni tečaj Aromaterapija in masaža je primeren za vse, ki bi želeli z aromaterapijo
pomagati sebi in svojim najbližjim. Prav tako je namenjen profesionalnim maserjem, ki želijo
poglobiti svoje znanje in svojim strankam ponuditi edinstveno doživetje aromaterapevtske
masaže.
VSEBINE TEČAJA:
 Eterična olja (pridobivanje, nakup in shranjevanje, delovanje na telo, kemija eteričnih
olj, farmakološki učinki, zgodovina aromaterapije, aromaterapevtske prakse v svetu,
aplikacija, doziranje, rastlinska olja, varnost in kontraindikacije, opis 10 eteričnih olj:
sivka, lavandin, rožmarin, bor, limona, evkalipt, čajevec, pelargonija, bergamotka,
meta).
 Zdravljenje najpogostejših tegob z eteričnimi olji: bolečine v hrbtu, stres, oslabljen
imunski sistem, slaba prekrvavitev, celulit, nespečnost, glavobol, PMS, težave v
menopavzi, vzpostavljanje energetskega ravnovesja z eteričnimi olji (delo s čakrami),
tehnike mešanja eteričnih olj, izdelava 3 različnih terapevtskih mešanic).
 Aromaterapevtska masaža: priprava na masažo, kontraindikacije, povezava med
maserjem in stranko, nanašanje olja, aromaterapevtska masaža hrbta.

Tečaj naravne aromakozmetike
V naravni aromakozmetiki velja pravilo: kar nanesemo na svojo kožo, lahko tudi pojemo.
Komercialni izdelki za nego kože so juha toksičnih kemikalij, ki povzročajo alergije, dražijo
kožo, vplivajo na hormonski sistem in so celo kancerogene. Vse sestavine, ki jih potrebujemo
za nego našega telesa, najdemo v naravi. Na 10-urnem intenzivnem tečaju se boste naučili
samostojno pripraviti kozmetične izdelke iz naravnih materialov, z dodatkom eteričnih olj.
VSEBINE
 Teoretični uvod: osnove naravne kozmetike, sestavine, koža.
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Praktični del: izdelava naravne kozmetike (piling, tonik, serum proti gubam, vpojna
vlažilna krema, kopalna sol, anticelulitno masažno olje, deodorant, mazilo za roke,
obloga za lase, mazilo za ustnice).

Vsak udeleženec tečaja bo izdelke prilagodil svojim potrebam. Izdelki so last udeležencev in
jih po končanem tečaju odnesejo domov za nadaljnjo uporabo.
Valentina Uran, univ. dipl. ped. in soc. kult.
Tel. št.: 03 56 31 191
E-naslov: valentina.uran@zlu.si
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SVETOVANJE IN PODPORA UČENJU
ISIO – SVETOVALNO SREDIŠČE ZASAVJE
Na Zasavski ljudski univerzi od januarja 2003 deluje Svetovalno središče Zasavje, ki izvaja
dejavnost informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih. Svetovalno središče Zasavje
je vključeno v mrežo 14 svetovalnih središč v Sloveniji, katerih delo strokovno koordinira
Andragoški center Slovenije.

KOMU JE SVETOVALNO SREDIŠČE ZASAVJE NAMENJENO?
Svetovalno središče Zasavje je namenjeno vsem odraslim, ki pred vključitvijo v izobraževanje,
med ali po njem naletijo na težave ali ovire, ki jih ne morejo/zmorejo rešiti sami. V
svetovalnem središču dobijo:
 pomoč ali spodbudo pri odločitvi za izobraževanje oz. učenje,
 pomoč pri odločitvi za poklic,
 informacije o izobraževalnih programih, ustanovah, vpisnih pogojih idr.,
 informacije o možnostih financiranja izobraževanja (štipendije, posojila, pridobitev
sredstev z različnih razpisov ...) in pomoč pri pridobivanju sredstev,
 pomoč pri premagovanju učnih težav,
 pomoč pri pripravi načrta za dokončanje izobraževanja,
 pomoč pri izpolnjevanju različnih obrazcev,
 pomoč pri iskanju zaposlitve ...

V Svetovalnem središču Zasavje vam bomo pomagali najti odgovore na vaša vprašanja in
poiskati rešitve za vaše težave.
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Svetovanje poteka:
 po telefonu: 03 56 31 191
 na e-naslovu: isio.zasavje@guest.arnes.si in
 osebno po naslednjem urniku
ZLU Trbovlje (sedež):
ZLU Zagorje (dislokacija):

torek in petek od 9.00 do 11.00, sreda od 15.00 do 17.00
vsak 1. in 3. četrtek v mesecu, od 9.00 do 11.00

STORITVE SVETOVALNEGA SREDIŠČA SO BREZPLAČNE.
Dejavnost Informiranja in svetovanja v letu 2019 sofinancira Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport.

Valentina Uran, univ. dipl. ped. in soc. kult.
Tel. št.: 03 56 31 191
E-naslov: valentina.uran@zlu.si
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SSU – SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČENJE
Središče za samostojno učenje je prijetno opremljen učni prostor, ki je namenjen pridobivanju,
utrjevanju in nadgrajevanju znanja. Učna mesta so opremljena s sodobno učno tehnologijo
(računalniki, dostop do interneta, različne zgoščenke in pisna gradiva).
Pred začetkom samostojnega učenja svetovalka svetuje pri izbiri ustreznega učnega programa
glede na potrebe in želje posameznika. Prav tako nudi pomoč pri uporabi učnega gradiva in
računalnika.

Učne vsebine:
 računalništvo (Word, Excel, PowerPoint ...),
 internet in e-pošta,
 tuji jeziki,
 slovenski jezik,
 veščine (samostojnega) učenja,
 druge splošnoizobraževalne vsebine.
Na voljo je tudi možnost samostojne priprave na evropsko računalniško spričevalo (ECDL). V
SSU lahko napišete seminarsko nalogo in prošnjo oz. ponudbo za zaposlitev.
V okviru SSU organiziramo tudi brezplačne delavnice:
 začetno in nadaljevalno računalniško opismenjevanje,
 tuji jeziki (angleščina, nemščina, ruščina),
 slovenski jezik za tujce.
Središče za samostojno učenje je v prostorih Zasavske ljudske univerze v Zagorju, v Poslovnem
centru Graščina.
UČENJE V SREDIŠČU ZA SAMOSTOJNO UČENJE JE BREZPLAČNO.
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Delovanje Središča za samostojno učenje finančno podpira Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport.

Nataša Pirnat Drobne, mag. prof. šol. knj.
Tel. št.: 03 56 55 120
E-naslov: natasa.pirnat-drobne@zlu.si
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UČNA POMOČ
KOMU JE UČNA POMOČ NAMENJENA
Brezposelne osebe, ki so vključene v javnoveljavne izobraževalne programe in potrebujejo
dodatno pomoč pri usvajanju učne snovi, seznanjanju z učnimi strategijami in tehnikami
učenja pri posameznih predmetih, se lahko vključijo v program učne pomoči na Zasavski ljudski
univerzi. Učna pomoč je lahko individualna ali skupinska.
VSEBINE UČNE POMOČI:
 osnovna šola za odrasle: MATEMATIKA, ANGLEŠKI JEZIK, FIZIKA, SLOVENŠČINA;
 programi srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in poklicno-tehniškega
izobraževanja: MATEMATIKA, ANGLEŠKI JEZIK, RAČUNALNIŠTVO.
Izvajalci učne pomoči so strokovno usposobljeni mentorji. Brezposelni, ki potrebujejo učno
pomoč, se z njimi dogovorijo o vsebini, terminu in načinu dela.
UČNA POMOČ JE ZA UDELEŽENCE BREZPLAČNA.
Marija Pikl, posl. sek.
Tel. št.: 03 56 55 120
E-naslov: marija.pikl@zlu.si
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PROJEKTI
VEČGENERACIJSKI CENTER ZASAVJE (VGC)
Zasavska ljudska univerza je bila kot prijaviteljica projekta uspešna na javnem razpisu
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in je za naslednjih pet let
pridobila sredstva za delovanje prvega Večgeneracijskega centra v Zasavju (VGC Zasavje).

Tako je v januarju 2017 tudi v Zasavju vrata odprl Večgeneracijski center Zasavje, ki je eden
izmed 15 slovenskih večgeneracijskih centrov, ki jih za obdobje petih let sofinancirata
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropski socialni sklad. Del
sredstev za delovanje centra so zagotovile tudi lokalne skupnosti.
Partnerja v projektu sta še Mladinski center Zagorje ob Savi in Mladinski center Hrastnik.
Namen VGC Zasavje je spodbujanje sodelovanja, povezovanja in vseživljenjskega učenja med
različnimi generacijami prek izvajanja različnih brezplačnih aktivnosti različna predavanja,
programi računalništva in digitalne pismenosti, tečaji tujih jezikov, tečaji slovenščine za tujce,
ustvarjalne in kreativne delavnice, delavnice za osebni razvoj in prosti čas, programi za
krepitev starševskih kompetenc, bralne skupine, skupine za samopomoč, učna pomoč,
počitniške aktivnosti za otroke, spoznavanje poklicev …
Aktivnosti so namenjene različnim ciljnim skupinam, posameznikom in družinam, kot so:
starejši, brezposelni, prejemniki socialnovarstvenih prejemkov, priseljenci, invalidi, otroci in
mladi s posebnimi potrebami, osnovnošolci, dijaki …
VKLJUČITEV UPORABNIKOV JE PROSTOVOLJNA IN BREZPLAČNA.
Cilj programa je zagotovitev organizirane, kontinuirane in strokovno podprte dejavnosti za
izmenjavo znanja in izkušenj, medsebojno učenje in druženje. S ponudbo in z izvedbo
kakovostnih programov želimo ozaveščati in spreminjati prepričanja, ki jih ima družba še zlasti
do starejših in staranja. Pomagati želimo vsem generacijam za lažje sobivanje tukaj in zdaj.
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Z vključitvijo v programe uporabniki širijo in krepijo socialno mrežo ter na ta način
preprečujejo socialno izključenost. S preventivnimi programi predvsem starejše spodbujamo
k zdravemu in aktivnemu staranju ter tako prispevamo k višji kakovosti življenja. Posebna
pozornost je namenjena medgeneracijskemu prostovoljstvu.

Mateja Pistotnik, mag. posl. ved
Tel. št.: 03 56 55 123
E-naslov: mateja.pistotnik@zlu.si
Anja Lenart, prof. ped. in soc.
Tel. št.: 03 56 55 131
E-naslov: anja.lenart@zlu.si
Nina Erjavec, dipl. ekotehnologinja
Tel. št.: 068 613 954
E-naslov: nina.erjavec@zlu.si
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TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA (TVU)
Na Zasavski ljudski univerzi v maju vsako leto potekajo brezplačne prireditve v okviru Tedna
vseživljenjskega učenja. Gre za vseslovenski dogodek, ki poteka že od leta 1996 na pobudo
Andragoškega centra Slovenije. Večina dogodkov poteka v osrednjem tednu, sicer pa
brezplačne prireditve, povezane s učenjem, potekajo skozi ves maj in junij. Namen dogodka
sta promocija in spodbujanje vseh generacij k učenju.
Zasavska ljudska univerza v okviru TVU k sodelovanju vsako leto povabi različne ustanove,
zavode in društva, s katerimi pripravimo vrsto zanimivih brezplačnih aktivnosti: računalniške
in jezikovne delavnice, predavanja na temo zdravega načina življenja, sprostitvene in
ustvarjalne delavnice, različna predavanja, dnevi odprtih vrat, koncerti in drugi kulturni
dogodki ... Tako skupaj promoviramo idejo vseživljenjskega učenja.
Večina dogodkov je zbranih v KOLEDARJU PRIREDITEV TVU 2018, ki ga vsako leto pripravimo
na Zasavski ljudski univerzi. Vsi dogodki so podrobneje predstavljeni v SPLETNEM KOLEDARJU
PRIREDITEV, kjer so zbrani vsi dogodki TVU v Zasavju in tudi drugje po Sloveniji.
OBISK VSEH DOGODKOV TVU JE BREZPLAČEN.
Organizacijo dejavnosti delno financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
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PARADA UČENJA (PU)
Zasavska ljudska univerza je v letu 2018 skupaj z 38 partnerji izvedla Parado učenja 2018.
Rdeča nit sta bila vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko sodelovanje v povezavi z
novomedijsko kulturo.
Vsebine so bile namenjene raznolikim ciljnim skupinam, in sicer od najmlajših do najstarejših,
saj smo s tem spodbujali večgeneracijsko sodelovanje in učenje med vsemi sodelujočimi. Še
posebno pozornost smo namenili socialnemu vključevanju ranljivih ciljnih skupin (odrasli z
motnjami v duševnem zdravju, invalidi, otroci posebnimi potrebami, varovanci VDC-ja,
starejši, brezposelni).

PARADA UČENJA 2018

Na Paradi učenja je sodeloval tudi lanskoletni nagrajenec TVU raper Zlatko (Zlatan Čordić), ki
je nastopil skupaj s pevskim zborom učencev OŠ Tončke Čeč Trbovlje. Na stojnici se je
predstavila tudi Janja Urbiha (nagrajenka 2016) s svojo ekipo Društva ljubiteljev gradu Snežnik
in predstavila kulturno dediščino Notranjske. Na odru so se predstavili še ambasadorji učenja
na ZLU Denis Šketako, Jure Tori in Darja Smrkolj, ki je tudi letošnja nagrajenka ACS za
promocijo učenja in znanja odraslih.
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PARADA UČENJA 2018

Program Parade učenja je bil sestavljen iz odrskega dogajanja, delavniškega dogajanja na
stojnicah in spremljevalnih aktivnosti – predavanje, lutkovna predstava, ogled muzeja 4. dritl,
predstavitev policista na motorju ter ogled gasilskega, reševalnega in komunalnega vozila.

PARADA UČENJA 2018
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Na stojnicah se je predstavilo 26 različnih zasavskih organizacij, zavodov in društev, ki so vsak
na svoj način promovirali vseživljenjsko učenje med obiskovalci prireditve. Številni partnerji so
ob stojnicah pripravili pestro spremljevalno izobraževalno dogajanje v obliki delavnic.

PARADA UČENJA 2018
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CENTER ZA PRIDOBIVANJE KOMPETENC ZASAVJE (CPK)

Zasavska ljudska univerza je bila uspešna na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport in pridobila sredstva za delovanje Centra za pridobivanje kompetenc Zasavje (CPK), kar
pomeni v praksi številna brezplačna usposabljanja za zaposlene. Z vključitvijo v projekt smo
naredili korak naprej v razvoju vseživljenjskega učenja v Zasavju. S programi centra CPK smo
povečali vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati njihove kompetence,
ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti, mobilnosti ter osebnega
razvoja in delovanja v sodobni družbi. Partnerja v projektu sta Srednja tehniška in poklicna
šola Trbovlje in Izobraževalni center Geoss, d. o. o., Litija.

CPK 2018
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Ciljna skupina, ki se lahko vključuje v BREZPLAČNE programe usposabljanja, so zaposleni, ki so
nižje izobraženi (manj kot štiriletna srednja šola oziroma ISCED 1-2) in manj usposobljeni, s
poudarkom na starejših od 45 let. Še posebej smo pozorni na zaposlene ženske, ki so starejše
od 45 let, in kmete. Naš cilj je torej izboljšati temeljne in poklicne kompetence zaposlenih, ki
so starejši od 45 let in so manj izobraženi.
V letu 2018/2019 bomo skupaj s partnerji izvedli še 9 usposabljanj iz naslednjih sklopov:
 50-urni programi Splošnega neformalnega izobraževanja (SNIO)
 60-urni program Računalniška pismenost za odrasle (RPO)
 50-urni programi Računalniško in digitalno opismenjevanje (RDO)
 Programi usposabljanja za življenjsko uspešnost (UŽU)

CPK 2018

CPK 2018
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Dejavnosti projekta Center za pridobivanje kompetenc Zasavje 2016–2019 sofinancirata
Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Polona Trebušak, univ. dipl. inž., mag. posl. ved
Tel. št.: 03 56 55 122
E-naslov: polona.trebusak@zlu.si
Tina Petek, prof. slov
Tel. št.: 03 56 55 125
E-naslov: tina.petek@zlu.si
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VSEŽIVLJENJSKA KARIERNA ORIENTACIJA (VKO)
Na Zasavski ljudski univerzi so delavnice za brezposelne, ki jih izvajamo na osnovi podeljene
koncesije Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in sicer za
opravljanje storitev za trg dela – Vseživljenjska karierna orientacija – učenje veščin vodenja
kariere (VKO).
V okviru VKO-ja izvajamo za brezposelne, ki jih napoti Zavod za zaposlovanje, 3 vrste delavnic,
in sicer:
 Delavnica tipa C1 – Kariera po petdesetem
Ciljna skupina: vključitev starejših oseb nad 50 let.
Namen: aktiviranje udeležencev pri poznavanju svojih prednosti in pridobljenih
kompetenc ter iskanje možnosti na trgu dela v okviru standardnih in alternativnih oblik
zaposlovanja.
Trajanje: 20 pedagoških ur.


Delavnica tipa C2 – Učinkovit nastop na trgu dela
Ciljna skupina: neposredno zaposljive osebe, ki želijo biti uspešnejše pri iskanju
zaposlitve.
Namen: povečati učinkovitost nastopa udeležencev na trgu dela (sodobni načini
iskanja zaposlitve).
Trajanje: 24 pedagoških ur.



Delavnica D – Svetovalnica
Ciljna skupina: dolgotrajno brezposelne osebe, prijavljene na zavodu več kot eno leto.
Namen: pomoč udeležencem, da prepoznajo svoj položaj na trgu dela, jih usposobiti
za samostojno vodenje kariere in aktivno reševanje lastne brezposelnosti, jim postaviti
nove cilje in pridobiti manjkajoče veščine iskanja zaposlitve.
Trajanje: 54 pedagoških ur.

Jadranka Simončič, prof. ruš. in soc.
Tel. št.: 03 56 55 120
E-naslov: jadranka.simoncic@zlu.si
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SREDIŠČE ZA SVETOVANJE IN VREDNOTENJE ZNANJA
ZAPOSLENIH

Zasavska ljudska univerza je bila uspešna na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport ter je pridobila sredstva za delovanje Središča za svetovanje in vrednotenje znanja
zaposlenih Zasavje 2016–2022, kar v praksi pomeni:
 izvajanje dejavnosti informiranja in svetovanja po modelu ISIO, vključno s postopki
ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja;
 izdelavo analiz potreb po izobraževanju in razvoju kariere, izdelane načrte ugotavljanja
in vrednotenja že pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc ter nudenje
poglobljene svetovalne podpore;
 krepitev enake dostopnosti do svetovanja in vseživljenjskega učenja za različne
starostne skupine zaposlenih, zlasti manj izobraženih;
 povečano vključitev zaposlenih v nadaljnje izobraževanje, usposabljanje ali potrjevanje
kvalifikacij;
 izboljšanje splošnih in poklicnih kompetenc, ki jih zaposleni potrebujejo zaradi potreb
na trgu dela, večje zaposljivosti, mobilnosti ter osebnega razvoja ter zmanjševanje
neskladij med usposobljenostjo in potrebami na trgu dela;
 neposredno poglobljeno svetovanje za najmanj 720 zaposlenih v regij;. število
svetovanj oz. srečanj za posameznega udeleženca bo odvisno od potreb udeleženca,
namena in obsega svetovanja;
 z udeleženci bomo opravili uvodni osebni razgovor, pridobili prve informacije,
vzpostavili zaupen svetovalni odnos, identificirali bomo skrita znanja in potenciale
udeleženca ter potrebe po nadaljnjem izobraževanju za karierni razvoj;
 dogovorili se bomo o obsegu, vsebini, namenu in terminskem poteku svetovanja ter
izvajanju postopkov UVNPZ glede na potrebe udeleženca;
 pomoč pri prepoznavanju posameznikovih vrednot, lastnosti, potreb in ciljev,
prednosti in pomanjkljivosti, sposobnosti, kompetenc in znanj;
 izvajanje postopkov UVNPZ in pripravo povratne informacije o vrednotenih znanjih in
kompetencah;
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pomoč pri pripravi življenjepisa Europass ali drugih oblikah življenjepisa;
pomoč pri zbiranju in urejanju različnih dokazil o izobrazbi, delovnih izkušnjah, znanjih
in kompetencah udeležencev v mapo osebnih dosežkov;
predstavitev e-portfolia, ustvarjanje profila na e-portfoliu in oblikovanje e-portfolia;
posredovali bomo informacije in svetovanje o možnostih izobraževanja, usposabljanja
in pridobivanja certifikatov v regiji in širše.

Ciljna skupina so zaposleni, ki zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu potrebujejo
dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije.

Valentina Uran, univ. dipl. ped. in soc. kult.
Tel. št.: 03 56 31 191
E-naslov: valentina.uran@zlu.si
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NEFORMALNI PROGRAMI ZA BREZPOSELNE
Zasavska ljudska univerza je bila uspešna na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport in pridobila sredstva za izvedbo Neformalnih programov za brezposelne za leto 2018.
To pomeni, da bosta v Zagorju brezplačna 30-urna programa računalništva:
 WORD osnovni, 30 ur
 EXCEL osnovni, 30 ur
Partner ZLU je Izobraževalni center Geoss, d. o. o., Litija.
Namen programov je povečati vključenost brezposelnih v vseživljenjsko učenje in izboljšati
kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter
osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.
Ciljna skupina so brezposelne osebe, ki so prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje in jih
pristojna območna služba napoti na izobraževanje po programih. Zainteresirani se oglasijo pri
svoji svetovalki na ZRSZ in preverijo možnosti za vključitev.

Tina Petek, prof. slov
Tel. št.: 03 56 55 125
E-naslov: tina.petek@zlu.si
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ŠTUDIJSKI KROŽEK – JEZIK IN KULTURA Z ROKO V ROKI
Študijski krožek je namenjen priseljencem, ki bi radi izboljšali svojo komunikacijo v slovenščini,
spoznali lokalne navade in običaje ter delovanje tukajšnjih ustanov. Ob tem pa bodo, za lažje
vključevanje v okolje, sklenili tudi nova poznanstva.
Vsebine študijskega krožka:
 Kako se predstavim: spoznavanje osnovnih vzorcev pri predstavljanju, izpolnjevanje
obrazcev z osebnimi podatki.
 To je moja družina: spoznavanje besedišča za družinske člane in družinskih situacij v
Sloveniji.
 Ko iščem zaposlitev: spoznavanje besedišča s področja dela in zaposlovanja ter trening
sporazumevanja z delodajalci.
 Zdravje in higiena: spoznavanje osnovnega besedišča, povezanega z zdravjem,
boleznimi, s higieno, počutjem in komunikacija z zdravnikom.
 Javne ustanove: seznanjanje s poimenovanji različnih javnih ustanov in njihovim
delovanjem, komunikacija pri vsakodnevnih opravkih.
 Ko nakupujem: spoznavanje osnovnega besedišča za hrano, pijačo, naročanje in
nakupovanje, načini plačevanja in temeljne pravice potrošnikov.
Krožek traja 30 pedagoških ur, udeležba na krožku pa je brezplačna.

Valentina Uran, univ. dipl. ped. in soc. kult.
Tel. št.: 03 56 31 191
E-naslov: valentina.uran@zlu.si

ŠTUDIJSKI KROŽEK 2018
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ZAKAJ JE ZASAVSKA LJUDSKA UNIVERZA NAJBOLJŠA IZBIRA?
Prijaznost, zanesljivost, znanje, dolgoletne izkušnje, kakovost, profesionalnost so naše
odlike …
Imamo kompetentne, profesionalne, prijazne predavatelje in strokovne delavce, ki so
usmerjeni v pomoč ljudem. To zelo cenijo tudi udeleženci in pohvalijo. Imamo uspešne,
zadovoljne udeležence, ki menijo, da je ZLU dobra in zaupanja vredna organizacija, ki
uresničuje svoje obljube.
Naši udeleženci so v letošnjih anketah na vprašanje, kako so zadovoljni s storitvami ZLU
zapisali:
»… so vedno na voljo, kadar jih potrebuješ, dostopni, prijazni pripravljeni pomagati, proti
koncu izobraževanja, ko zmanjka volje, ti znajo dati spodbudo in motivacijo za tistih nekaj
izpitov, ki te še čakajo in maturo ...«
»Dobiš občutek, da nisi samo številka in ko že skoraj obupaš, zaposleni najdejo prave besede,
da te spodbudijo. Vedno so na voljo in zelo razumevajoči.«
Tovrstni zapisi hvaležnih udeležencev nam dajejo voljo in energijo za nadaljnje delo in so hkrati
naša zaveza, da sta skrb za kakovost in zadovoljstvo udeležencev res naše glavno vodilo.
Za učenje je vedno pravi čas, zato ne oklevajte in se pridružite številnim odraslim, ki so si
prav na ZLU pridobili spričevalo, certifikat in si s tem izboljšali zaposlitvene možnosti.

Izobraževalni programi in dejavnosti – šolsko leto 2018/2019
Izdajatelj: Zasavska ljudska univerza
Avtorji: Strokovni delavci ZLU
Fotografije: Arhiv ZLU
Zbrala in uredila: Polona Trebušak
Trbovlje, avgust 2018
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