
Poiščite odgovore 
na skrita vprašanja, 
naredite nekaj 
novega, neznanega, 
»odpotujte« v daljne 
kraje in razširite svoje 
obzorje… 

Pridružite se 
nam na 16. 

vseslovenskem 
festivalu učenja! 

a
IZOBRAŽEVALNA PONUDBA:
• osnovna šola za odrasle
• srednješolski programi: trgovec, 

gastronomske in hotelske storitve, elektrikar, 
bolničar-negovalec, ekonomski tehnik, 
logistični tehnik, elektrotehnik, zdravstvena 
nega, predšolska vzgoja

• nacionalne poklicne kvalifikacije: socialni 
oskrbovalec na domu, maser, računovodja, 
viličarist

• višješolski strokovni programi: ekonomist, 
poslovni sekretar, strojništvo, varstvo 
okolja in komunala, logistično inženirstvo, 
informatika 

• jezikovni tečaji in izpiti: tuji jeziki in 
slovenščina za tujce

• računalniški tečaji
• strokovno usposabljanje: gradbena 

mehanizacija, viličarist, …
• tečaji za osebni razvoj oz. prosti čas

zluni-trbovlje@guest.arnes.si
www.zlu-trbovlje.si

         
           

             
      Izvajalci prireditev TVU 2011 v Zasavju: 02 abitura d. o. o. Celje

društvo hrbteničarjev Zasavje
društvo U3 Univerza za tretje življenjsko obdobje Zasavska regija
društvo za zdravilne rastline Zasavje
Gimnazija in ekonomska srednja šola trbovlje
Knjižnica antona sovreta Hrastnik
Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje
Knjižnica toneta seliškarja trbovlje
Medgeneracijsko društvo srečno Zagorje
Mladinski center trbovlje
Šolski center novo mesto, višja strokovna šola
turistično razvojno društvo Krajinski park Kum dobovec
Zasavska ljudska univerza
Zavod rs za zaposlovanje, os trbovlje
Zavod vitkar

          
           

           
     TEDEN  VSEŽIVLJENJSKEGA  UČENJA  

          
           

          Z
a s av j e    2 0 1 1

CENTER VSEŽIVLJENJSKEGA 
UČENJA ZASAVJE – brezplačna 
podpora odraslim pri učenju:
• svetovalno središče Zasavje – 

svetovanje v izobraževanju odraslih
• točke vseživljenjskega učenja: 

Zasavska ljudska univerza, Knjižnica 
trbovlje, Knjižnica Hrastnik

• Center za informiranje in poklicno 
svetovanje

• brezplačne delavnice s področja 
računalniškega opismenjevanja in 
prostočasnih dejavnosti

b

ŠE VEČ PRIREDITEV 
IN PODROBNEJŠE 
INFORMACIJE:
http://tvu.acs.si/koledar/ OBISK VSEH 

PRIREDITEV JE 
BREZPLAČEN!

Kontakt za TVU
tel. 03 56 31 191, 03 56 55 120

e-pošta valentina.uran@guest.arnes.si 

                      
     Koordinator TVU za Zasavje:   01

ZASAVSKA LJUDSKA UNIVERZA

trg svobode 11 a, 1420 trBovlJe, slovenija
tel.: + 386 (0)3 56  31 190

Grajska 2, 1410 ZaGorJe oB savi, slovenija
tel.: + 386 (0)3 56 55 120



datum ura naslov prireditve
lokacija

ponedelJeK

16. maj

8.00 – 12.00 dan odprtiH vrat v delavniCi »prava odloČitev Za Zaposlitev«
ZaGorJe, Zasavska ljudska univerza, Grajska 2

9.00 – 12.00 UreJanJe diGitalniH FotoGraFiJ s piCaso – računalniška delavnica
ZaGorJe, Zasavska ljudska univerza, Grajska 2

17.00 – 18.30 Mladi stareJŠiM – o sodobnih iK tehnologijah
trBovlJe, MCt – seminarska soba, rudarska c. 6 

18.00 – 19.30 ZdravlJenJe Z Glino – predavanje
ZaGorJe, Zasavska ljudska univerza, Grajska 2

18.00 – 20.00 iZdelaJMo doMaČe Zdravilno Milo – delavnica
trBovlJe, Knjižnica, Ul. 1. junija 19

20.30 – 21.00 o tednU vseŽivlJenJsKeGa UČenJa
etv, oddaja dobro je vedeti (ponovitev)

toreK

17. maj

17.00 – 18.00
pravlJiČna Ura – soŽitJe GeneraCiJ 
(pravljice za otroke in odrasle spremljevalce)
trBovlJe, Knjižnica  –  enota dom svobode, trg Franca Fakina 4

17.00 – 19.00 ŠpanŠČina Za poKUŠino – o španščini in Čilu…
ZaGorJe, Zasavska ljudska univerza, Grajska 2

18.30 – 20.00 KoMUniKaCiJa Za vsaK dan – delavnica komunikacije
ZaGorJe, Knjižnica, C. 9. avgusta 5

sreda

18. maj

7.30 – 8.30 raČUnalniŠKe UriCe – osnove rokovanja z računalnikom za starejše
trBovlJe, Knjižnica, Ul. 1. junija 19

13.30 – 14.30 predstavitev ZaposlitveneGa KotiČKa
trBovlJe, ZrsZ, Ul. 1. junija 19

17.00 – 18.00
oKrasiMo pravlJiČno soBo tonČKa KnJiGolJUBa – soŽitJe 
GeneraCiJ (ustvarjalna delavnica za otroke in odrasle spremljevalce)
trBovlJe, Knjižnica, Ul. 1. junija 19

17.00 – 19.00 predstavitev proGraMa »prepreČevanJe padCev v starosti«
ZaGorJe, Zasavska ljudska univerza, Grajska 2

18.00 – 19.00 BoM dia – jezikovna delavnica
trBovlJe, MCt – klub sonček, rudarska c. 6 

18.00 – 19.30 taiJiQUan – predstavitev
ZaGorJe, europark (zbor na parkirišču)

ČetrteK

19. maj 

9.00 – 13.00 Karierni seJeM
HrastniK, Športna dvorana, novi log 1

15.30 – 19.00 solate – kulinarična delavnica
ZaGorJe, srednja šola Zagorje, Cesta zmage 5

16.30 – 17.30
inForMativni dan aBitUra d. o. o. – višješolska strokovna programa 
ekonomist in poslovni sekretar
ZaGorJe, Zasavska ljudska univerza, Grajska 2

17.00 – 18.30 neodvisen.si (delavnica – pasti odvisnosti)
trBovlJe, MCt – klub sonček, rudarska c. 6 

19.00 – 20.00 predstavitev KlUBa lJUBitelJev teHniKe trBovlJe
trBovlJe, Knjižnica, Ul. 1. junija 19

19.00 – 21.00 doMaČi HriBi – potopisno predavanje
HrastniK, Knjižnica, trg Franca Kozarja 7 

peteK

20. maj 20.00 – 21.30
saMoMasaŽa – Za BolJŠe poČUtJe in ZdravJe (delavnica masažnih 
tehnik)
MlinŠe, Zadružni dom

soBota 
21. maj 7.00 – 19.00 stroKovna eKsKUrZiJa v CelJe – za bralni krožek Knjižnice Zagorje in izven

zbor pred Živo v Zagorju

ponedelJeK

23. maj

11.00 – 12.00 KaM in KaKo – pred iZBiro poKliCa (računalniški test osebnih interesov)
ZaGorJe, Zasavska ljudska univerza, Grajska 2

16.00 – 18.00 iZdelava predstavitve s poWer pointoM – računalniška delavnica 
trBovlJe, Gimnazija in ekonomska srednja šola, Gimnazijska 10

17.00 – 18.30 BeleŽenJe ZnanJa – delavnica
trBovlJe, MCt – klub sonček, rudarska c. 6 

17.00 – 19.00 italiJanŠČina – »po nakupih« (jezikovna delavnica)
ZaGorJe, Zasavska ljudska univerza, Grajska 2

toreK

24. maj

16.00 – 18.00 Ura vadBe v BaZenU
HrastniK, Bazen Hrastnik, novi log 1 b 

16.30 – 17.30
inForMativni dan ŠC novo mesto – višješolski strokovni programi 
strojništvo, varstvo okolja in komunala, logistično inženirstvo in informatika
ZaGorJe, Zasavska ljudska univerza, Grajska 2

17.00 – 18.30 saMopodoBa – delavnica
trBovlJe, MCt – klub sonček, rudarska c. 6 

17.00 – 19.00 iGraJMo se! – predstavitev učnih iger
trBovlJe, MCt – klub sonček, rudarska c. 6 

ČetrteK

26. maj

11.00 – 15.00 KoMUniKaCiJa s slepiMi – izobraževanje za strokovne delavce
ZaGorJe, Zasavska ljudska univerza, Grajska 2

17.00 – 18.00 inForMativni dan ZlU – srednješolski programi za odrasle
ZaGorJe, Zasavska ljudska univerza, Grajska 2

18.00 – 20.00 liKovna raZstava Braneta ŠirCe – otvoritev likovne razstave
HrastniK, Knjižnica, trg Franca Kozarja 7 

peteK

27. maj
15.00 – 19.00 stripBUrGerJeva strip delavniCa (1. del)

HrastniK, oŠ nHr, log 19

19.00 – 21.00 portUGalsKa, irsKa  – potopisni predavanji
trBovlJe, Mestni park 

soBota

28. maj 9.00 – 18.00 stripBUrGerJeva strip delavniCa (2. del)          
HrastniK, oŠ nHr, log 19

nedelJa

29. maj 15.00 – 19.00 otvoritev naravoslovne UČne poti KUMsKeGa BreZoKCa
doBoveC, šolsko igrišče

ponedelJeK

30. maj 13.00 – 15.00 predstavitev evropsKeGa proGraMa »vseŽivlJenJsKo UČenJe« 
ZaGorJe, Zasavska ljudska univerza, Grajska 2

sreda

1. junij 16.00 – 17.30

soFinanCiranJe iZoBraŽevanJa odrasliH – ZManJŠevanJe 
iZoBraZBeneGa priManJKlJaJa 
(predstavitev javnega vabila in izpolnjevanje vlog) 
ZaGorJe, Zasavska ljudska univerza, Grajska 2

ČetrteK

2. junij 19.00 – 21.00 indiJa – potopisno predavanje
HrastniK, Knjižnica, trg Franca Kozarja 7 

obvezne
prijave

  tel.:  03 56 31 191, 03 56 55 120 ali valentina.uran@guest.arnes.si

  tel.:  03 56 31 018 ali info@mct.si 

  tel.:  56 60 621 ali irena.medvesek@zag.sik.si

  prispevek udeleženca za kritje stroškov prevoza

  tel.:  03 56 25 710, 03 56 25 714 ali simona.solina@trb.sik.si 

  tel.:  041 380 594 

              

          
           

           
            

             
               

    Koledar brezplačnih prireditev              

         
          

           
            

                    
      maj / junij  2011

obvezne
prijave
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