
KJE POTEKA SVETOVANJE IN KJE SE PRIJAVITE? 

Svetovanje poteka v prostorih ZLU v Trbovljah, občasno in po dogovoru pa 

tudi na drugih lokacijah v Zasavju.  

Za vključitev v projekt se oglasite na Ljudski univerzi ali nas pokličite:  

naslov:  ZASAVSKA LJUDSKA UNIVERZA,  
Trg svobode 11a, TRBOVLJE (Delavski dom) 

telefon:  03 56 31 191 
e-naslov:  valentina.uran@guest.arnes.si 

Pri izvedbi projekta sodelujemo s partnerji, pri katerih lahko dobite dodatne 

informacije o vključitvi v svetovanje:  

 Center za socialno delo Zagorje 

 Dom upokojencev Franc Salamon, Trbovlje 

 Steklarna Hrastnik d.d. 

 Zavod za zaposlovanje, OS Trbovlje. 

DNEVNIK SVETOVANJA 

datum vsebina svetovanja dogovori, naloge 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 

 

ALI SE ZAVEDATE, KAJ VSE ZNATE? 

 

 

 

Projekt Svetovanje za odrasle 2015 - Zasavje 
20. 3. – 31. 10. 2015 

 

Odrasli pridobivamo znanja na različne načine in v 

različnih življenjskih situacijah. 

Znanja in zmožnosti, ki jih pridobivamo izven šole,  

pogosto ostajajo skriti. Velikokrat se jih ne zavedamo in 

jih tudi težko dokažemo. 

 

 

 

 



KAKO VAM VKLJUČITEV V PROJEKT LAHKO KORISTI NA VAŠI NADALJNJI 

KARIERNI POTI?  

 

Najprej bomo skupaj z vami razmišljali o tem:  

 kaj vse znate, kje ste se učili in kako vam to znanje lahko koristi, 

 kakšne so vaše želje, možnosti in priložnosti za prihodnost, 

 kakšna dokazila lahko pridobite za znanja in zmožnosti, ki jih imate (npr. 

certifikat NPK, ECDL in podobno), 

 kako boste svoja znanja in zmožnosti predstavili delodajalcem ter 

 kaj se še želite naučiti in kako do teh novih znanj. 

 

Pomagali vam bomo ovrednotiti vaše znanje in zmožnosti:  

 sporazumevanje v tujih jezikih (nemščina, angleščina, slovenščina), 

 zmožnost uporabe digitalne tehnologije, 

 pripravljenost za učenje in zmožnost učenja učenja, 

 zmožnosti načrtovanja lastne kariere ter 

 različna druga znanja in zmožnosti. 

 

Ob tem pa vam bomo pomagali izdelati tudi:  

 europass življenjepis,  

 portfolijo oz. zbirno mapo dokumentov, 

 elektronski portfolijo – predstavitev na spletu ali  

 osebni izobraževalni načrt. 

 

 

 

 

 

KDO SE LAHKO VKLJUČI V BREZPLAČNO SVETOVANJE ZA ODRASLE?  

 

Vsi odrasli, ki imajo pridobljeno največ srednjo splošno ali strokovno 

izobrazbo (V. stopnja) in sodijo v katero od naslednjih ciljnih skupin:  

 zaposleni, stari 45 let in več, 

 brezposelni, stari 50 let in več, 

 mlajši odrasli, ki so zgodaj opustili izobraževanje, 

 invalidi, 

 priseljenci oz. migranti,  

 odrasli iz manj razvitih regij. 

 

HITRI TEST 
Če niste prepričani, ali bi vam vključitev v svetovanje koristila, odgovorite na spodnja 

vprašanja:  

Imate dokončano srednjo šolo?  DA   NE 

Je poklic, za katerega ste se izobraževali, še vedno aktualen in ga z 
veseljem opravljate? 

DA   NE 

Ste zaposleni? DA   NE 

Dobro veste, kaj znate in zmorete in imate ustrezna dokazila za ta 
znanja? 

DA   NE 

Imate oblikovan portfolijo, v katerem so spričevala, potrdila in 
dokazila za vse delovne izkušnje, znanja in zmožnosti, ki jih imate? 

DA   NE 

Imate napisan življenjepis (CV), s katerim se uspešno predstavljate na 
trgu dela? 

DA   NE 

Ali se redno vključujete v različna izobraževanja za odrasle? DA   NE 

 

Če ste na najmanj 3 vprašanja odgovorili z NE, vam lahko pomagamo pri 

odkrivanju in dokazovanju vaših skritih znanj. 

www.zlu-trbovlje.si 


