
Moč in radost 
učenja

Odprta vrata 
za vse generacije     

V četrtek, 19. septembra, 
Večgeneracijski center 
Zasavje odpira svoja 
vrata. Skozi motivacijske 
in kulinarične delavnice 
bodo povezali pripadnike 
različnih generacij in 
dokazali, da se drug od 
drugega lahko vedno nekaj 
naučimo. Vseživljenjsko 
učenje je lahko zabavno. 
Vabljeni – s prijateljico, z 
vnuki ali sami! 

Na Zasavski ljudski univerzi že potekajo 
vpisi v izobraževalne programe, tečaje 
in usposabljanja za leto 2019/2020. V 
naslednjem šolskem letu bo potekalo več 
kot 140 izobraževalnih programov, od 
katerih jih je kar 127 brezplačnih. Kot 
je povedala vodja  Svetovalnega središča 
Valentina Uran, lahko informativno 
prijavo za izbrani program oddate 
prek spletne strani www.zlu.si ali 
obiščete Svetovalno središče ZLU. Ob 
kavici vam bodo postregli še s koristnimi 
informacijami o možnih izobraževanjih 
in potencialnem kariernem napredku.

Strategija dolgožive družbe 
je vladno sprejet program, 
ki se nanaša na demografske 
spremembe, pričakovano 
daljšo življenjsko dobo in 
vedno večji delež starejših 
od 65 let. O tem, kakšna je 
pot do dolgožive družbe, se 
bodo predstavniki strokovne 
javnosti pogovarjali na 
okrogli mizi, ki bo 10. oktobra 
ob 10. uri v dvorani PGD 
Zagorje-mesto v Zagorju. 
Vabljeni! 

V mesecu promocijske 
kampanje Moč 
in radost učenja 
ozaveščamo 
vse generacije o 
pomenu učenja 
za boljše življenje 
in spodbujamo 
socialno vključevanje 
zlasti  brezposelnih, 
zaposlenih, starejših 
odraslih, upokojencev 
ter priseljencev.   

Vpisi že 
potekajo     

Strategija 
dolgožive družbe    

Promocijska 
kampanja 

Letošnje leto je posebno, saj na Zasavski 
ljudski univerzi praznujemo 60. rojstni dan. 
Oziramo se v preteklost in pogledujemo 
v prihodnost. Koliko generacij in koliko 
udeležencev smo že uspešno spremljali 
do poklica, novega znanja, kompetenc in 
izobrazbe! To je za nas velik privilegij.

Kadar se srečam z nekdanjimi udeleženci 
naših tečajev, mi pogosto sežejo v roko, se 
zahvalijo. Povedo mi, da jim je ZLU pomagala 
narediti korak naprej k boljšemu življenju. To 
je neprecenljiv del izobraževanja odraslih in 
prav njihove uspešne zgodbe so spodbuda za 
vedno nove in vedno boljše vsebine Zasavske 
ljudske univerze. 

Nekaj navdihujočih zgodb objavljamo tudi 
na straneh tokratne priložnostne izdaje 
časopisa Moč in radost učenja, s katerim 
ob 60. jubileju na nekoliko drugačen način 
predstavljamo naše delo, naše sodelavce ter 
tiste, ki pomembno prispevajo k delovanju 
Zasavske ljudske univerze. 

Želimo si, da bi časopis prelistali in v njem 
našli spodbudo, da se v katerega izmed naših 
programov vključite tudi vi. Spoznali boste, 
da je vseživljenjsko učenje polno radosti, ki 
nam daje moč ter nas kot posameznika in kot 
skupnost vodi v družbo znanja. Samo taka 
družba zmore učinkovito obvladovati izzive 
sodobnega časa, zato že danes vlagajmo vase, 
v  učenje, medgeneracijsko sožitje in druženje, 
kar dolgoročno prinaša številne koristi; 
tudi večjo konkurenčnost, blaginjo, zdravje 
prebivalstva in rast ter napredek za vse. 

60 let delovanja ne praznujemo samo 
mi, zaposleni na ZLU, pač pa tudi vsi 
naši udeleženci, predavatelji, sodelavci, 
prostovoljci, partnerji, ustanovitelji, 
ambasadorji učenja in diplomanti. Globok 
poklon vsem in vsakomur za vaš čas, energijo, 
odgovorno delo, prizadevnost, dobro voljo. To 
ni kar tako, tega ne zmore vsak!  

Zato tudi v prihodnje ostajamo Zvesti 
Ljubiteljem Učenja. 

Polona Trebušak, direktorica
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Smo akreditirana 
prostovoljska 
organizacija, ponosni 
nosilci znaka 
kakovosti POKI, 
člani združenja 
Izobraževalnih in 
svetovalnih središč 
Slovenije, člani 
Partnerstva LAS 
Zasavje, Regijske 
razvojne mreže in 
Regijske mreže – 
Zveze Svobodnih 
sindikatov Slovenije.

60-letna tradicija 
izobraževanja 
odraslih  

Zasavska ljudska univerza (ZLU) je vodilna ustanova 
za izobraževanje odraslih v Zasavju. Deluje kot 
javni zavod, ki so ga leta 1959 ustanovile zasavske 
občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi. 

Že več kot 60 let s kulturo 
vseživljenjskega učenja spreminjamo 
na bolje življenja odraslih v 
Zasavju. Spodbujamo večgenera-
cijsko sodelovanje in skrbimo za 
socialno vključevanje ranljivih 
skupin. Osredinjeni smo na ljudi in 
zagotavljamo svetovalno podporo, 
prilagojeno vsakemu posamezniku 
posebej. Biti del uspešnih zgodb 
naših udeležencev je za nas velika 
čast. Prepričani smo, da je vedno 
pravi čas za učenje, kar dokazujemo 
s številnimi programi za vse 
generacije.  Odprti smo za novosti 
in spremembe, imamo strast do 
učenja in s pomočjo dolgoletnih 
izkušenj dosegamo visoko kakovost 
izobraževalnih storitev za odrasle. 

Prebivalcem Zasavja zagotavljamo 
kakovostne formalne, neformalne 
in priložnostne programe, nudimo 
učinkovita usposabljanja in tečaje 
ter vrednotenja in priznavanja 
spretnosti in kompetenc za potrebe 
trga dela.  S krepitvijo znanja pri 
brezposelnih, starejših, priseljencih 
in tudi zaposlenih prispevamo k 
boljši zaposljivosti in zmanjševanju 
tveganja revščine. 

Med Zasavci in Zasavkami 
promoviramo dvig ključnih 
kompetenc, zlasti digitalne 
pismenosti, kar jim omogoča boljšo 
zaposljivost v sodobni družbi. 
Zagotavljamo vzpodbudno učno 
okolje in skrbimo za zadovoljstvo 
naših udeležencev in partnerjev.

ZASAVSKA LJUDSKA UNIVERZA SKOZI ČASM o č  i n  r a d o s t  u č e n j a

F O T O
  

Ekipa Zasavske ljudske univerze (od leve proti desni): 

Polona Trebušak, direktorica, 
Tina Petek, organizatorka izobraževanja odraslih, 
Nina Erjavec, strokovna delavka, 
Anja Lenart, organizatorka izobraževanja odraslih, 
Nataša Pirnat Drobne, organizatorka izobraževanja odraslih, 
Valentina Uran, vodja svetovalnega središča, 
Marija Pikl, strokovna delavka, 
Stanka Klopčič, mentorica učne pomoči, 
Erika Zupan, mentorica učne pomoči, 
Jadranka Simončič, organizatorka izobraževanja odraslih, 
Mateja Pistotnik, organizatorka izobraževanja odraslih. 

 Andrej Uduč

v letu 
2018 394

 udeležencev različnih usposabljanj, izobraževanj, 
delavnic in predavanj

8.292 v preteklih 
60 letih 58.500

vključenih odraslih 
Zasavcev

F O T O
 

Prizadevanja Zasavske ljudske univerze za promocijo 
vseživljenjskega učenja in promocijo Trbovelj sta 
prepoznala tudi Občina Trbovlje in Turistično društvo 
Trbovlje in ZLU v letu 2017 podelila priznanje.

 arhiv DDT
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Sedem 
preimenovanj, 
a vedno isti cilj
Zasavska ljudska univerza je skozi zadnjih šestdeset 
let spreminjala svoje ime, lokacijo in ponudbo, 
ohranjala pa svoj prvotni cilj: nuditi kakovostno 
izobraževanje in svetovanje odraslim. 

Udeleženci in zaposleni 
ZLU poznamo pod imeni: 

DELAVSKA UNIVERZA 

REVIRSKA DELAVSKA 
UNIVERZA TRBOVLJE 
ZASAVSKI SREDNJEŠOLSKI 
CENTER MIHA MARINKO, 
TOZD RDU TRBOVLJE 
REVIRSKA DELAVSKA 
UNIVERZA

REVIRSKA LJUDSKA UNIVERZA 
TRBOVLJE 

ZASAVSKA LJUDSKA UNIVERZA 
TRBOVLJE 

ZASAVSKA LJUDSKA UNIVERZA

 

izobraževanja. ZLU danes še vedno 
organizira formalna izobraževanja 
za odrasle,  z različnimi  projekti 
skrbi za dvig kompetenc za aktivno 
državljanstvo in uspešen nastop na 
trgu dela (Center za pridobivanje 
kompetenc 2018–2022), zavzema 
se za medgeneracijsko učenje in 
povezovanje, zato je v zadnjih letih 
zaživel Večgeneracijski center Zasavje 
(2017). 

Zaposleni in udeleženci številnih 
aktivnosti se prepoznavno 

ZASAVSKA LJUDSKA UNIVERZA SKOZI ČASM o č  i n  r a d o s t  u č e n j a

promoviramo na Paradi učenja v 
Tednu vseživljenjskega učenja, na 
novo so zaživeli študijski krožki, 
vključeni smo v pet različnih 
programov Erasmus +, ohranjamo 
in krepimo povezanost v lokalnem 
okolju …

Ob šestdesetletnici se s spoštovanjem 
oziramo nazaj na vse tiste, ki so v 
tem času z nami delili moč in radost 
učenja, ter s hvaležnostjo na tiste, ki 
so se dotaknili naših čustev.

1959

1972

1975

1982

1992

2001

2015

F O T O   Na Paradi učenja 2019 smo zapeli skupaj z Rokom Trkajem. 

 Andrej Uduč

F O T O   Udeleženke strojepisnega tečaja 1978

Zgodovinski pregled nam pokaže, da 
je Zasavska ljudska univerza vedno 
zaznala družbene spremembe in se 
znala odzvati na potrebe v lokalnem 
okolju. Vsa leta svojega delovanja 
je bila glavni vir izobraževanja 
odraslih. Na začetku je ponujala 
politično in strokovno izobraževanje, 
organizirala številna predavanja o 
aktualnih temah, se v šestdesetih 
letih prejšnjega stoletja preusmerila 
k strokovnosti in sistematičnosti v 
izobraževanju in povečala izbor tujih 
jezikov ter v ponudbo vključila nove 
oblike izobraževanja. 

3

profesionalnost 
(kakovost in 
strokovnost)
spoštovanje

odgovornost
ustvarjalna 
kreativnost

prilagodljivost
prijaznost                                 

sodelovanje

NAŠE  V R E DN OT E

V sedemdesetih in osemdesetih letih 
je razširila ponudbo poklicnega in 
srednješolskega izobraževanja ter 
med drugim tudi možnost študija 
na VEKŠ Maribor in Višji upravni 
šoli Ljubljana. V devetdesetih sta se 
na novo organizirala  in pridobila 
še visokošolska strokovna študijska 
programa v okviru Fakultete 
za organizacijske vede Kranj in 
Visoke poslovne šole  s sedežem na 
Ekonomski fakulteti v Ljubljani. 

Leta 2002 se v Trbovljah odpre 
Svetovalno središče Zasavje, v katerem 
še danes poteka svetovanje in podpora 
odraslim pri vključitvi v različna 

Svetilnik 
vseživljenjskega učenja

“ Seveda se lahko učimo sami, vendar je bolj ciljno in osrečujoče, če to 
počnemo v družbi tistih, ki za nas znajo organizirati različne oblike učenja, in 
tistih, ki so pri tem naši vrstniki. Vedno znova me fascinira preobrazbena moč 
učenja, ki človeku omogoča stalno nadgrajevanje njegove identitete, vliva mu 
moč in pomeni odločilni drobec v razvoju celotne družbe.
Čestitam kolektivu ZLU in vam na temelju prelepih izkušenj z vami želim: 
ostanite svetilnik in kažipot vseživljenjskega učenja v regiji, ki to še kako 
potrebuje. Obenem pa s svojimi partnerji še naprej ustvarjajte odlične zgodbe o 
osebnih in skupnostnih premikih na bolje.” 

mag. Zvonka Pangerc Pahernik, Andragoški center Slovenije

O  NA S  S O  R E K L I



F O T O   Vsako leto udeleženci programov na ZLU prejmejo spričevala in certifikate na 
slavnosti podelitvi. Letos jih je nagovorila tudi ambasadorka vseživljenjskega 
učenja Darja Smrkolj (v ospredju).  

 Anja Lenart 

Vse od začetka delovanja na ZLU potekata šolanje za poklic trgovca in osnovna 
šola za odrasle. Tudi v sezoni 2019/2020 se lahko vpišete v oba omenjena 
programa, pa tudi v poklicne in srednje šole za poklice: bolničar-negovalec, 
elektrikar, ekonomski tehnik, logistični tehnik in predšolska vzgoja. Opravite 
lahko tudi nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) socialni oskrbovalec na 
domu, maser, računovodja, pomočnik natakarja in izdelovalec plastičnih 
kompozitnih izdelkov.

Že 10 let dislocirana 
enota višje šole Abitura 
iz Celja
V sodelovanju z Višjo strokovno šolo Abitura vam 
v Zasavju omogočamo tudi dodiplomski študij dveh 
programov: ekonomist in poslovni sekretar. V letu 
2018/19 je bilo v višješolski program ekonomist 
vključenih 29 študentov.

Kdaj je pravi čas 
za pridobitev 
izobrazbe? Zdaj!   

PRO GRAMI ZA PRID OBITEV IZOBRAZBE   4

Marsikomu se zdi težko po mnogih letih spet 
sesti v šolske klopi, a pridobitev formalne 
izobrazbe je lahko preprosta, hitra in tudi 
zabavna. Na Zasavski ljudski univerzi poskrbimo, 
da je učenje učinkovito in odlično organizirano. 

Formalna izobrazba odpira 
dodatna vrata pri zaposlovanju in 
kariernem napredovanju. Omogoča, 
da izstopimo iz množice in lažje 
zgradimo svojo kariero. V osnovni 

Morda so vam življenjske okoliščine 
preprečile, da bi končali osnovno 
ali srednjo šolo, a za dokončanje 
manjkajočih letnikov imate vedno 
možnost. Presenečeni boste, koliko 
novih pogledov se vam bo ob tem 
odprlo, koliko zanimivih ljudi boste 
spoznali in koliko novih priložnosti 
boste s tem pridobili.

šoli in srednješolskih programih 
poučujejo srčni predavatelji, 
usposobljeni za poučevanje odraslih, 
zato udeleženci napredujejo hitro, 
učenje pa je pogosto tudi zabavno. 

Osnovna šola 
in program 
trgovec 
stalnica že 
60 let   

Šolnino lahko 
dobite nazaj 
Dobra novica za zaposlene in brezposelne: država 
odraslim po zaključku šolanja povrne stroške šolnine 
prek Javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig 
izobrazbene ravni. Razpis za sofinanciranje šolnin je 
odprt do 30. 9. 2022. 

Do sofinanciranja so upravičeni tudi vsi, ki si 
po končani srednji poklicni šoli pridobijo nov 
poklic na isti ravni. 

Povprašajte o tem naše svetovalke. 

  03 56 55 120 in 03 56 31 191.  

“ Za udeležbo v programu predšolska vzgoja sem se odločila 
zato, da bi si po končanem programu povečala možnosti zaposlitve, 
saj kot mag. prof. geogr. in zgo. ne dobim službe zaradi majhnega 
povpraševanja po tem kadru. V času izobraževanja mi je najbolj 
ostala v spominu praksa, ki sem jo opravljala v vrtcu, v dobrem 
spominu pa bom ohranila tudi eno izmed predavateljic, ki je z 
nami delila mnoge svoje izkušnje, anekdote in nasvete.”Tanja Vozelj, Zagorje

U D E L E Ž E N K A

 Dejan Kramžar 

145
udeležencev v letu 
2018 v programih za 
pridobitev izobrazbe

Maturirala s pohvalo  
Izjemen dosežek je letos uspel naši udeleženki Tanji 
Vozelj, ki je na poklicni maturi dosegla 22 točk (od 23). 
Za kako odličen dosežek gre, dokazuje tudi podatek, da 
je takih spričeval pri odraslih le peščica na desetletje(!), 
podpiše pa jih sam šolski minister. Tudi zato smo bili 
Tanjinega uspeha na ZLU še posebno veseli.

M o č  i n  r a d o s t  u č e n j a

Novo



Praktične 
veščine za 
vsakdanjo rabo
Vseživljenjsko učenje je pogosto zavestna izbira. 
Zanj se odločajo ljudje, ki so v pridobivanju 
novega znanja prepoznali številne koristi za svoje 
življenje. Postanite eden izmed njih tudi vi! 

TEČAJI ZA DELO IN PROSTI ČAS   

Tečaji tujih jezikov (angleščina, 
nemščina, italijanščina, francoščina, 
španščina, ruščina) so namenjeni 
odraslim z različnim predznanjem. 
Izbirate lahko med začetnimi, 
nadaljevalnimi in osvežitvenimi 
tečaji. 

Raznovrstni tečaji, delavnice in 
usposabljanja, ki jih pripravljamo 
skozi leto, so zasnovani tako, da je 
novo znanje mogoče takoj prenesti v 
prakso. Ena izmed najbolj zanimivih 
delavnic: uporaba pametnih 
telefonov za starejše, odlično 
obiskane pa so tudi  delavnice 
izdelave adventnih venčkov in 
velikonočnih e-voščilnic. 

Središče za samostojno učenje je na 
voljo odraslim, ki potrebujejo miren 
prostor za učenje. Prav tako imajo 
tukaj možnost uporabe računalnika 
za izobraževalne namene.  

Zasavska ljudska univerza je s 
strani Državnega izpitnega centra 
pooblaščena za izvedbo zunanjega 
preverjanja znanja tujih jezikov 
po javnoveljavnih izobraževalnih 
programih za odrasle.
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Slovenščina 
za priseljence 
napolnila cel razred 
V sodelovanju s Centrom za 
slovenščino na Filozofski fakulteti 
Univerze v Ljubljani izvajamo izpite 
iz znanja slovenščine na osnovni 
ravni po programu Slovenščina kot 
drugi/tuji jezik.  V letu 2019 je izpit 
opravilo že 23 udeležencev.

Nove veščine vam lahko 
izboljšajo zaposlitvene 
možnosti.  Znanje, ki ga 
boste pridobili,  lahko 
razširi vaš pogled na 
svet.  Udeležba v tečajih 
bo morda vnesla več 
smisla v vaš prosti čas. 
Na usposabljanjih boste 
spoznali ljudi podobnih 
interesov. Znanje tujih 
jezikov vas morda 
opogumi, da se boste 
vendarle podali na tisto 
potovanje, ki ste si  ga 
tako dolgo želeli.

F O T O   Iz delavnice uporabe pametnih telefonov v Trbovljah.

 Dušan Malić

M o č  i n  r a d o s t  u č e n j a

O  NA S  S O  R E K L I Kdaj 
nadaljujemo?

“ Z ZLU sodelujem že vrsto let kot učitelj tečajne in srednješolske nemščine. 
Naj pohvalim vašo odlično organiziranost, velik posluh za želje predavateljev, 
opremljenost in izjemno prilagodljivost. Naj zaključim tako, kot običajno 
zaključim zadnjo uro tečaja: »Kdaj nadaljujemo?”Dejan Kramžar, predavatelj nemščine, Zagorje 

Prisluhnejo 
posamezniku

“ Vsem, ki oklevajo glede šolanja na ZLU ali le dvomijo o udeležbi, v katerem 
od ponujenih izobraževanj in tečajev, bi sporočila, naj le storijo ta korak, saj 
se zaposleni trudijo, da je program prilagojen posameznikovim obveznostim, 
hkrati pa zagotavljajo dobre in izkušene predavatelje, ki se trudimo, da se 
znanje usvoji na najlažji način. Ob tem bi se rada zahvalila ZLU za možnost, 
da lahko prispevam svoj kamenček k mozaiku te uspešnosti.”mag. Janja Juh Zupančič, predavateljica v programu logistični tehnik

O  NA S  S O  R E K L I



   

   

Nudimo vam BREZPLAČNO podporo:

   

INFORMIRANJE IN SVETOVANJE V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH
Pokličite nas
03 56 31 191

Znanje 
razpira krila

ALI BI 
SE RADI 

IZOBRAŽEVALI, 
pa ne veste, 

 

KAKO?

KJE?

KDAJ?

pomoč pri odločitvi 
za izobraževanje

pomoč pri odkrivanju 
poklicnih interesov in 

razvoju kariere

informacije o 
programih in 

izobraževalnih 
ustanovah

izdelava osebnega 
izobraževalnega 

načrta

pomoč pri 
premagovanju 
učnih težav

seznanjanje o financiranju 
izobraževanja odraslih, 
pomoč pri prijavi na 
razpise

ugotavljanje 
in vrednotenje 
neformalno 
pridobljenega 
znanja
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Ključen je 
dober nasvet 
Ujeli ste zlato ribico. Prosi vas, da jo izpustite 
in v zameno vam je pripravljena podariti novo 
znanje. Kaj bi izbrali? 

Znanje novega tujega jezika, pripravo 
nove jedi, usvojeno novo športno 
veščino, obvladovanje računalnika 
ali pametnega telefona, morda nov 
poklic …? Vsak izmed nas ima 
željo ali potrebo naučiti se nekaj 
novega, ves čas. Ker smo ljudje 
radovedna bitja in drugače ne gre. 
Ampak pogosto tem iskricam, ki 
nas podžigajo, ne dovolimo, da se 
razplamtijo. Ker nas je strah, ker 
menimo, da smo prestari, premalo 
sposobni, ker se nam zdi predrago ali 
kako drugače neizvedljivo …

Na Zasavski ljudski univerzi vam 
v Svetovalnem središču ISIO 
ponujamo možnost brezplačnega 
pogovora s svetovalko. Njej lahko 
zaupate svoje sanje, želje ali potrebe 
po učenju, pa seveda tudi vse ovire 
in strahove, ki jih čutite ob tem. 
Dobili boste sogovornico, nove 
informacije o možnostih (morda celo 
brezplačnega) učenja ter podporo 
pri iskanju možnosti za učenje in pri 
odločitvi za učenje.

V okviru različnih aktivnosti nas lahko srečate po 
vsem Zasavju. 25. septembra na Stojnici znanja pred 
Sparom v Trbovljah in Zagorju, kjer nas lahko kaj 
vprašate ali si prislužite darilce. Skozi vse leto pa nas 
boste lahko srečali tudi v svetovalnem kotičku, ki ga 
občasno pripravimo v dogovoru z Rdečim križem v 
Zagorju in Trbovljah. Če bi želeli svetovalni kotiček 
za vaše uporabnike, člane vašega društva, zaposlene v 
podjetju … se z veseljem odzovemo vašemu povabilu.

Osebno svetovanje poteka v 
prostorih ZLU v Trbovljah in v 
Zagorju, vsak delovni dan v tednu 
dopoldan. Lahko vam pomagamo 
tudi prek svetovalnega telefona

   03 56 31 191 ali po 

   isio.zasavje@zlu.si. 

F O T O   Svetovanje na ZLU je osebno, zaupno in brezplačno.

 Anja Lenart 

F O T O   Stojnica znanja v okviru vseslovenskih dni svetovalnih središč ISIO
Središče za svetovanje in vrednotenje

 znanja zaposlenih Zasavje 

 Nina Erjavec



   

   

Nudimo vam BREZPLAČNO podporo:

   

INFORMIRANJE IN SVETOVANJE V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH
Pokličite nas
03 56 31 191

Znanje 
razpira krila

ALI BI 
SE RADI 

IZOBRAŽEVALI, 
pa ne veste, 

 

KAKO?

KJE?

KDAJ?

pomoč pri odločitvi 
za izobraževanje

pomoč pri odkrivanju 
poklicnih interesov in 

razvoju kariere

informacije o 
programih in 

izobraževalnih 
ustanovah

izdelava osebnega 
izobraževalnega 

načrta

pomoč pri 
premagovanju 
učnih težav

seznanjanje o financiranju 
izobraževanja odraslih, 
pomoč pri prijavi na 
razpise

ugotavljanje 
in vrednotenje 
neformalno 
pridobljenega 
znanja

Zakaj sem rada del 
verižnega eksperimenta 

“ Kot prostovoljka sem se vključila v mednarodni projekt Verižni eksperiment, 
ki pri predšolskih otrocih spodbuja zanimanje za tehniko. Vsak ponedeljek z otroki 
v zagorskem vrtcu Maja ustvarjamo verižni člen. Otroci z navdušenjem zabijajo 
žeblje, žagajo, brusijo, barvajo in tako spoznavajo orodja ter soustvarjajo končni 
izdelek. Vsi smo navdušeni, ko verižni člen tudi preizkusimo. Izredno rada sem del 
tega eksperimenta, ker je resnično namenjen otrokom, ker v njem sodelujejo srčne 
vzgojiteljice in vzgojitelj, pa tudi zato, ker so zaposlene na ZLU zelo operativne in 
ideje takoj prenesejo v realnost. Starejši v skupini smo tu dobili potrditev, da so 
naše znanje in izkušnje še vedno koristni. Starejši občudujemo znanje in spretnosti 
mlajših, mlajši pa nas upoštevajo in skrbijo za nas v najbolj plemenitem pomenu 
te besede.
Ko človek pride v obdobje upokojitve, ko se z vso naglico seštevajo leta, ko se 
morda slog življenja popolnoma spremeni, ima dve možnosti. Lahko obtiči v 
zasluženem počitku in celo v tem uživa. Lahko pa izbere aktivnosti, za katere prej 
ni imel časa, pri tem sreča nove ljudi, širi svoje obzorje, se povezuje z mlajšimi in 
ugotovi, da je starost pravzaprav samo koledarsko vprašanje. Naj bo to povabilo k 
vseživljenjskemu učenju.”

Znanje angleščine mu 
je približalo svet  

“ Bojan Rus je letošnje poletje skoraj tri mesece potoval po svetu kot kavč-deskar 
(couch-surfer), kar pomeni, da je za prenočitve uporabljal »kavče« prijaznih 
ljudi, ki brezplačno nudijo svoje domovanje na posebni spletni platformi. Bojan 
na podoben način potuje že več let, tudi z bivanjem v hostlih, prijateljih, znancih, 
sorodnikih, sklepa nova poznanstva, odkriva nove kulture in predvsem ... zajema 
življenje s polno žlico. Vse to ne bi bilo nič posebnega, če ne bi bil Bojan Rus 
upokojenec pri svojih 67, ki se je angleščine začel učiti šele pred nekaj leti, in to 
brez predznanja. 

Začelo se je s tečajem angleščine na ZLU, nadaljevalo pa s številnimi drugimi 
delavnicami, zlasti s področja digitalnih tehnologij. Lani je Bojan Rus sodeloval 
tudi pri snemanju filma, ki ga je posnel Andragoški center Slovenije kot promocijo 
izobraževanja na področju digitalne pismenosti. Film si lahko ogledate na povezavi 
https://pismenost.acs.si/gradiva/gradiva/izobrazevalni-filmi/na-poti-do-
zivljenjske-uspesnosti/film-temeljna-zmoznost-digitalna-pismenost/”

U D E L E Ž E N E C

SVETOVALNO SREDIŠČE ZASAVJE                7M o č  i n  r a d o s t  u č e n j a

Del Zasavske ljudske univerze je tudi Večgeneracijski center Zasavje, ki deluje na več lokacijah; na Trgu svobode 11 a v Trbovljah 
in na Grajski 2 v Zagorju. Vsak delovnik od 7. do 17. ure je dnevni center v Graščini Zagorje odprt za vsakogar, ki bi se želel družiti, 
se učiti ali morda ponuditi svojo pomoč kot prostovoljec. Tu potekajo tečaji, kulinarične delavnice, delavnice za otroke, ustvarjalne 
delavnice ... Vse vsebine in dejavnosti v VGC so brezplačne. Trenutno poteka v Večgeneracijskem centru Zasavje 25 dejavnosti.

  

Odgovor nam pošljite najpozneje do 31.10. 2019 po pošti na naslov: 
ZLU Trg svobode 11 a, 1420 Trbovlje, s pripisom Nagradna igra. 
Pripišite tudi svoje podatke. 

5x 
dežnik 

5x 
majica 

5x 
brisača za 

plažo
5x 

torba  
nagrade 

Nagradna 
igra  

Ime in priimek __________________________________________________________

Ulica ____________________________________________________________

Mesto  __________________________________________________________________

tel. št.   _______________________________________________________________

Koliko dejavnosti v VGC je brezplačnih? 
(Zapišite številko.)  

P R AV I L A   več o nagradni igri si preberite na www.zlu.si

PROSTOVOLJKA

Alenka Knez, 70 let, Trbovlje, prostovoljka VGC, verižni eksperiment

Izkušnja sodelovanja 
in mobilnosti  
Namen projektov Erasmus + je skozi izmenjavo in 
mobilnosti pridobiti novo znanje za delo z različnimi 
ranljivimi ciljnimi skupinami ter okrepiti zaposlene 
za delo na evropskih projektih. Izvajalci programskih 
aktivnosti so se udeležili mobilnosti, v okviru katerih so 
obiskali strokovne organizacije na Portugalskem, Malti, 
Poljskem, Italiji in v Belgiji, kjer so pridobivali novo 
znanje pri krepitvi medgeneracijskega sodelovanja, 
razvoja čustvene inteligence ter spoznavali nove 
metode in tehnike poučevanja ranljivih skupin. Z 
novimi, svežimi idejami iz tujine želimo obogatiti 
obstoječo izobraževalno ponudbo. Kot nosilci znaka 
kakovosti POKI smo zavezani k skrbi za kakovost in 
stalnim izboljšavam.

P R O G R A M I  E R A S M U S  + 

F O T O   V lanskem decembru smo v Trbovljah uspešno 
izpeljali mednarodni projektni trening izdelave 
verižnih členov. 

 Anja Lenart 



Dober glas ... 
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“ Udeležil sem se programa Maser klasične 
masaže in refleksne masaže stopal. Za tečaj 
sem se odločil, ker sem želel znanju iz športne 
rekreacije in prehranskega svetovanja dodati 
še znanje o masaži. Tečaj je potekal na zelo 
visoki ravni in rečem lahko, da smo odnesli 
veliko znanja. Tečaje zares priporočam, saj 
vam lahko v življenju odprejo povsem nova 
vrata.”

U D E L E Ž E N E C

Mitja Duh, Trbovlje

“ Ko gledamo svoj nastop na videoposnetku 
na Tečaju komunikacije z retoriko in potem 
poslušamo komentarje drugih udeležencev, smo 
sicer malo v zadregi, ampak dobimo odgovor 
na vprašanje, kako vidimo sebe in kako nas 
vidijo drugi. Tako se mi ne postavlja vprašanje, 
zakaj sem se udeležila tečaja, ampak kdaj bo 
nadaljevanje.”

U D E L E Ž E N K A

Stanka Klopčič, Zagorje ob Savi

“ Vključen sem bil v več programov: začetna 
integracija priseljencev – tečaj slovenščine, 
računalništvo, viličarist. Na ZLU sem se počutil čisto 
sproščeno, osebje je bilo zelo prijazno, profesionalen 
in strokoven je bil odnos predavatelja z nami učenci. 
Najbolj me je navdihnila prijaznost in preprosta 
razlaga navodil, kako doseči cilj. Program mi je 
prinesel veliko znanja iz slovenske kulture, jezika 
in »evropskega obnašanja«. Za šolo sem se odločil 
predvsem iz spoštovanja do novega življenjskega 
okolja. Sedaj lažje komuniciram v slovenščini z ljudmi 
in s podjetji. Najbolj zanimiva stvar, ki sem se je 
naučil, je delo z računalnikom in kako komunicirati 
prek njega. ZLU je razširila moja obzorja.”

U D E L E Ž E N E C

Alija Rahmanović, Trbovlje

“ Pridobljeno znanje računalništva lahko takoj 
uporabim, delavnica je blizu doma, zelo pomemben je 
tudi predavatelj. Naš učitelj vedno pravi, da je pomembno 
že to, da preženemo strah. Ob koncu te delavnice je strah 
pred računalnikom izpuhtel, kot da ga nikoli ne bi bilo.”

U D E L E Ž E N K A

Lidija Pušnik, Zagorje ob Savi

“ Čestitam kolektivu Zasavske 
ljudske univerze (pred leti tudi moje), 
saj so skozi obdobje 60 let pomagali 
sooblikovati družbo z več znanja, 
več spoštovanja in več posluha do 
sočloveka. Delo na ZLU je bil zame 
privilegij in hkrati užitek, saj imam 
rada ljudi. Z velikim veseljem sem jim 
pomagala do njihovega uspeha.”

UPOKOJENKA

Zvonka Selan, upokojenka, 34 let zaposlena na ZLU“ Na ZLU sem končala šolanje za medicinsko 
sestro, kar mi je odprlo vrata za delo v bolnišnici. 
Uživam v tem poklicu in sem hvaležna, da 
lahko pomagam ljudem. Zahvaljujem se 
vsem predavateljem, ki so soustvarjali mojo 
zgodbo. Gre za izredno strokovno ekipo, vedno 
pripravljeno prisluhniti udeležencu. Vsem 
odraslim, ki oklevate, sporočam: bodite odločeni, 
kaj želite v svojem življenju in vlagajte v znanje, 
nadgrajujte se. ZLU je pravi naslov za pot do 
vašega cilja. Meni je uspelo, verjamem, da bo 
tudi vam. Hvala ZLU!”

U D E L E Ž E N K A

Jasna Delić, Trbovlje, udeleženka programa zdravstvena nega

“Učenje je zaklad, 
ki vedno spremlja svojega 

lastnika.”Kitajski pregovor
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... seže v deveto vas  

“ Začetek  je bil kar precej težak, saj sem v šolske klopi 
sedel po več kot petindvajsetih letih. Do šolanja me je 
pripeljala poklicna bolezen. Želel sem se prekvalificirati, 
zato sem moral še prej dokončati osnovno šolo. Z  veliko 
volje ter  močno želje po uspehu sem redno hodil na vsa 
predavanja ter uspešno opravljal  izpite. Pohvala vsem 
predavateljem za dobro poučevanje in razlago snovi. 
Na ZLU  sem se počutil zelo dobro, saj se mi je celotno 
šolanje vtisnilo v spomin kot pomembna prelomnica v 
mojem življenju. Odprla sem mi je pot do poklicne šole 
za varnostnika, poleg tega pa sem opravil še izpite za 
lovca. 
Moje sporočilo mladim pa je: Bodite resni, hodite na 
predavanja in zaključite šolo, saj je v današnjem času 
izobrazba ključnega pomena. Starejši pa brez strahu, 
ker zmorete, tako kot sem zmogel tudi jaz.”

U D E L E Ž N E C

Marko Ojsteršek, udeleženec osnove šole, Hrastnik

“ Kot prostovoljec iz Francije sem na ZLU 
vodil tečaj francoščine. Za mlade brez služb 
ali mlade, ki so opustili šolanje, sem pripravil 
digitalno delavnico, kjer sem bil posebno 
vesel napredka nekega dekleta, ki na začetku 
ni znalo odpreti prenosnega računalnika, 
skozi delavnico pa je pridobilo veliko več 
samozavesti. Na delavnici smo tudi grafično 
oblikovali in izdelovali videoposnetke, tako 
sem tudi sam izpopolnil svoje spretnosti. 
Ob sredah sem vodil kulinarične delavnice, 
kjer smo ob poslušanju glasbe kuhali in se 
pogovarjali o naših kulturah. Zahvaljujem se 
ZLU, ker so mi dali to priložnost, skozi katero 
sem se tudi sam veliko naučil.”

PROSTOVOLJEC

Baptiste Paquereau, prostovoljec ECS iz Francije

“ Na Zasavski ljudski univerzi se zadnji dve 
leti učim slovensko. Slovenščina je zahtevna, 
učiteljice na ZLU pa so zelo razumevajoče in se 
prilagodijo nam učencem. Vesel sem, da ZLU 
nudi brezplačno pomoč pri učenju slovenščine. 
To znanje potrebujem. Zdaj že precej lažje 
komuniciram z ljudmi v  svojem okolju, sem 
bolj samozavesten in zmorem več stvari brez 
pomoči.”

U D E L E Ž E N E C

Michael O’Dowd, prihaja iz Velike Britanije

“ Pravijo, da če narediš nekaj dobrega za skupnost, to obogati tvoje 
življenje in te naredi boljšega. Prostovoljstvo zame ni samo delo, ampak 
pri prostovoljstvu spoznavaš nove ljudi, nove priložnosti za delo in s 
tem tudi spoznaš, katero področje te zanima. Prostovoljno delo je moje 
osebno zadovoljstvo, saj kadar nudimo pomoč drugim, spoznamo, da 
smo s tem pomagali tudi sebi. In to je neprecenljivo.”

PROSTOVOLJKA

Mojca Kropivc, Zagorje ob Savi, prostovoljka VGC

“ Letos tudi sam obeležujem obletnico, in 
sicer okroglih 10 let uspešnega sodelovanja 
z Zasavsko ljudsko univerzo. Če si hočem 
priznati ali ne, se zelo rad vračam na ZLU. 
Morda tudi zato, ker se v tečaje vključujejo 
tako različne generacije. Najbolj me je 
navdušil gospod, ki je štel 78 let. Njegova 
zainteresiranost za računalniško pismenost 
je lahko zgled vsem. Videti udeležence ob 
koncu tečaja, ko zadovoljni in z velikim 
nasmehom prejemajo potrdila o uspešno 
končanem preverjanju znanja in spretnosti, 
je potrditev, da je moje in naše delo uspešno. 
Ko bom v »penziji«, se bom rade volje še vrnil 
na Zasavsko ljudsko univerzo, a takrat v drugi 
vlogi, in sicer kot udeleženec.”Dušan Malić, Zagorje od Savi, 

predavatelj v računalniških tečajih in delavnicah

PR E DAVAT E L J 

“Kar lahko sanjate, 
lahko tudi storite.”Walt Disney



“ S šolanjem sem bila izredno 
zadovoljna. S predavanji, z gradivom, 
dostopnostjo informacij, organizacijo 
praktičnega pouka, vaj, s plačilnimi 
ugodnostmi, ki z obročnim odplačevanjem 
izobraževanje naredijo dostopno tudi 
tistim, ki si šolanje težko privoščijo. 
Dobila sem izobrazbo in tudi že službo, 
ki sem si jo vedno želela in verjamem, da 
jo opravljam z odliko. Vem pa tudi, da 
bi bilo vse mnogo težje, če na ZLU ne bi 
bilo ljudi, ki so s srcem na pravem mestu. 
Če sem pokazala kanček dvoma vase ali 
obupala ob neuspehih, so vedno našli 
pravo besedo, ki mi je vlila novo moč in 
zagon za naprej. Zatorej so k temu, da 
sem uresničila svoje cilje, pripomogli tudi 
oni. Za čisto vse vam bom vsem za vedno 
neizmerno hvaležna.”

U D E L E Ž E N K A

Kaja Podrenik, Zagorje ob Savi

NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE 10 M o č  i n  r a d o s t  u č e n j a

Hitrejša pot 
do poklica
Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) 
predstavlja za odrasle hiter in preprost način, da si 
pridobijo poklic. Primeren je predvsem za tiste, ki 
že imajo izobrazbo in želijo pridobiti javnoveljavno 
listino za znanje in izkušnje, pridobljene med 
delom ali v svojem prostem času. 

NPK je primeren tudi za starejše, 
saj omogoča hitrejšo pridobitev 
poklica kot skozi šolski sistem. 
Postopek je preprost: že od prve 
prijave vsak kandidat sodeluje s 
svetovalcem, ki mu pomaga preveriti 
vstopne pogoje, obseg znanja in 
izkušenj ter ga po potrebi usmeri 
na izobraževanje. Pomaga mu tudi 
pri predstavitvi znanja in izkušenj v 
zbirni mapi. Komisija za preverjanje 
in potrjevanje NPK po pregledu 
zbirne mape kandidate povabi 
na praktično preverjanje ter po 
uspešno opravljenem preverjanju 
izda certifikat NPK. Z njim pridobijo 
poklic, ne pa tudi izobrazbe.

NPK je prava izbira za odrasle, ki 
že imajo znanje in delovne izkušnje 
na izbranem poklicnem področju. 
Ker izobraževanje (razen izjem) 
v sistemu NPK ni obvezno, lahko 
uveljavljajo že pridobljeno znanje 
in izkušnje ter v kratkem času 
pridobijo poklic in certifikat NPK.

“ Na ZLU sem opravila tečaj refleksne masaže nog in rok ter tečaj klasične masaže in si 
z uspešno opravljenim preizkusom NPK pridobila poklic maserke. S tem so se mi odprla 
tudi vrata v svet, saj je poklic maserke mednarodno priznan. Oba programa sta bila zame 
brezplačna. Poleg pridobljenega znanja mi je ta izkušnja prinesla nova prijateljstva, ki so v teh 
časih resnično prava dragocenost. Še enkrat najlepša hvala ZLU in njenim zaposlenim. Iskrene 
čestitke za prvih 60 let in najlepše želje v prihodnje.”Tadeja Yosia Winene, Hrastnik, udeleženka

U D E L E Ž E N K A

Zgodbe 
o uspehu  

“ 21 let sem opravljala delo prodajalke, potem pa je prišlo do velikih 
sprememb v prodaji, zato sem se odločila za spremembo. Izkoristila 
sem možnosti Zavoda za zaposlovanje in se udeležila brezplačnega 
izobraževanja, pozneje pa še preverjanja NPK za poklic socialne 
oskrbovalke na domu. Vse skupaj je trajalo dobre tri mesece. V času 
izobraževanja sem na ZLU prišla v stik z delodajalci, ki so me opazili in 
mi takoj po pridobitvi certifikata NPK že ponudili zaposlitev. Z delom 
sem več kot zadovoljna, saj končno z veseljem opravljam službo, ki me 
izpolnjuje.” Mirjana Prahić, Trbovlje

U D E L E Ž E N K A

“ Že več kot 10 let delam v gostinstvu kot kuharska pomočnica. Svoje 
delo opravljam s srcem in si vedno prizadevam, da delo opravim najbolje. 
Zadnje čase me je jezilo, ker so me mlajši sodelavci prehitevali, čeprav 
imajo pogosto manj znanja. Z dokončano osnovno šolo sem imela zvezane 
roke, zato sem začela razmišljati, kako bi izboljšala svoje možnosti. 
Svetovalka na ZLU mi je predstavila poklic pomočnika kuharja v sistemu 
NPK, za katerega sem se takoj navdušila. S svojimi bogatimi izkušnjami 
in znanjem sem se prijavila v postopek in v manj kot enem mesecu že 
držala listino v rokah. Certifikat NPK zame ni samo list papirja. Pomeni 
mi potrditev znanja in izkušenj. Počutim se bolj samozavestno, veliko pa 
mi pomeni tudi spodbuda delodajalca.”Stoja Vasojević, Trbovlje 

U D E L E Ž E N K A

Na ZLU izvajamo izobraževanje 
in postopke preverjanja NPK za 
naslednje poklice:

• socialni oskrbovalec na 
domu 

• maser
• računovodja
• pomočnik natakarja
• izdelovalec plastičnih 

kompozitnih izdelkov

“Učenje mi pomeni 
osebnostno rast.”Darja Smrkolj



Kje nas lahko 
srečate? 
Teden vseživljenjskega učenja je vsakoletna prireditev, 
ki jo že skoraj 25 let v mesecu maju prirejamo 
slovenske ljudske univerze po vsej Sloveniji, tudi v 
Zasavju. Dogodek, ki doseže svoj vrhunec s Parado 
učenja, vsako leto privabi veliko število obiskovalcev. 

Med najbolj priljubljenimi dogodki letošnje sezone 
so bile sredine kulinarične delavnice. Ob ustvarjanju 
preprostih ali pa nekoliko zahtevnejših jedi iz drugih 
dežel je tudi druženje in spoznavanje novih kultur 
prijetnejše. 

Foto

Ko mulce prime počitniški dolgčas in ne vedo, kam 
bi se dali v poletni vročini, jih napotite na ZLU. V 
tem poletju so bile vse počitniške delavnice odlično 
obiskane. 

Stoja Vasojević, Trbovlje 

NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE M o č  i n  r a d o s t  u č e n j a

“ Zakaj je »fajn« predavati na Zasavski ljudski univerzi? 
Preprosto (in) krasno je predavati tam, kjer te udeleženci 
pozorno poslušajo, aktivno sodelujejo in si torej želijo 
pridobiti novo znanje, kjer je pozitivna klima, nasmejani 
ljudje in odlični pogoji za delo. Super ekipi Zasavske ljudske 
univerze vedno uspe pritegniti k izobraževanju ravno 
tovrstne odrasle in zato meni predavanja v sklopu njihovih 
programov vedno predstavljajo užitek. 
Zakaj se je »fajn« udeležiti izobraževanj? Pridobivanje 
novega znanja nam pomaga rasti na čisto vseh področjih, 
predvsem pa je nujno potrebno pri ohranjanju vitalnosti v 
zrelejših letih. Seveda se lahko izobražujemo tudi sami, a iz 
izkušenj udeležencev lahko povem, da je marsikomu prav 
udeležba v programih Zasavske ljudske univerze močno 
spremenila življenje. Poleg dragocenega znanja in izobrazbe 
so namreč dobili še nekaj: druženje. Tako so spoznali nove 
prijatelje, prijatelje za vedno.”

PREDAVATELJICA 

Živa Kramar, 
predavateljica v programih bolničar in 
socialni oskrbovalec, Izlake

 Valentina Uran

F O T O   Udeleženke letošnjega programa NPK socialni oskrbovalec na domu so dobile 
zaposlitev v rekordno kratkem času.

Z A N I M I VO

Na ZLU smo ponosni, da smo sodelovali pri pripravi kataloga in 
nacionalnega poklicnega standarda za poklic »izdelovalec plastičnih 
kompozitnih izdelkov«, pri katerem so vključene nove tehnologije in 
novi materiali. Prav tako smo lastnik slovenskega e-portala za učenje 
o kompozitih.

“ Še vedno se učim.”Michelangelo, ko je bil star 87 let 
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Brezplačni tečaji 
za brezposelne in 
zaposlene (45+)         
Na Zasavski ljudski univerzi deluje Center za 
pridobivanje kompetenc (CPK) Zasavje, kar je 
nekoliko bolj učen izraz za središče, kjer potekajo 
tečaji, predavanja in delavnice z različnih področij. 
Center je namenjen predvsem zaposlenim in 
brezposelnim z dokončano osnovno, poklicno ali 
največ srednjo šolo, še zlasti starejšim od 45 let. 

Za osebni razvoj so 45+ ravno prava 
leta. Otroci nas ne potrebujejo več 
toliko, v partnerstvu smo se tudi 
že obrusili, v poklicu smo dosegli 
določeno raven. Izberite katerega 
izmed programov in postanite 
ambasador vseživljenjskega učenja. 
Presenečeni boste, koliko pozitivnih 
sprememb vas čaka!

2018−2022

“ Vsi tečaji so brezplačni, sofinancirani s strani 
evropskih skladov. Tudi to je Evropska unija. 
Denar torej ni izgovor. Volja, nekaj prostega časa 
in že imamo novo znanje in nove znance, ki lahko 
postanejo tudi dobri prijatelji.”Katjuša Laznik, Hrastnik,

udeleženka v projektu CPK 

U D E L E Ž E N K A

CPK Zasavje s celo vrsto brezplačnih 
usposabljanj podpira vse, ki si želite 
izboljšati svojo zaposljivost na 
trgu delovne sile, si pridobiti novo 
znanje (kar je bolj splošno ime za 
“kompetence”) in ki si želite biti bolj 
uspešni v sodobni družbi. 

A M BA S A D O R K A Življenje je 
nenehno učenje 

“ Spoznala sem, da je življenje nenehno učenje in da več 
kot znaš, več veljaš. V preteklem letu sem prejela državno 
priznanje za promocijo učenja in znanja odraslih, ki ga 
podeljuje Andragoški center Slovenije in postala ambasadorka 
učenja. Priznanja sem bila zelo vesela, vendar pa me tudi 
obvezuje, da delam še več na sebi, da bom vzor učečim ljudem. 
Vsem odraslim, ki stopate na pot učenja, in tudi tistim, ki še 
oklevate, ali bi se radi udeležili brezplačnih tečajev, sporočam: 
»Le pogumno naprej ter sledite svojim željam in sanjam; saj 
kdor se učenju posveča, se vsak dan veča!”Darja Smrkolj, Kandrše, ambasadorka vseživljenjskega učenja 
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 Anja Lenart 

F O T O   Prijetne učilnice so pogoj za dobro počutje udeležencev, 
zato smo največjo v zagorski Graščini lani prenovili.

“ Z Zasavsko ljudsko univerzo sodelujemo že vrsto let, saj tudi Srednja 
tehniška in poklicna šola Trbovlje ves čas pomembno deluje na področju 
izobraževanja odraslih. Nismo si konkurenti, pač pa drug v drugem 
prepoznavamo dobrega partnerja in iščemo področja, kjer lahko skupaj 
skrbimo za vseživljenjskost učenja. Tega skupnega snovanja je vsako leto več, 
programi so kakovostni, udeleženci zelo zadovoljni. Lahko rečem, da gre za 
zgled odličnega sodelovanja.” 

Marjetka Bizjak, ravnateljica Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje

O  NA S  S O  R E K L I

F O T O  Dobra digitalna pismenost je 
pomembna  tudi za kmete ... 

 Dušan Malić



SEPTEMBER 2019  (oz. takoj po zapolnitvi skupine)

NAPOVEDUJEMO  V 2020 

1. 
TEČAJ SLEPEGA 
TIPKANJA 
(40 ur) – Zagorje

2. 
EXCEL – 
OSNOVNI   
(40 ur) – Trbovlje

8. 
RAČUNALNIŠKA 
PISMENOST ZA 
ODRASLE 
(60 ur) – Hrastnik

3. 
WORD – 
NADALJEVALNI 
(40 ur) – Zagorje

4. 
A, B, C 
SLOVENŠČINA ZA 
PRISELJENCE  
(40 ur) – Trbovlje

5. 
TEČAJ NEMŠČINE 
(RAVEN A1) 
(40 ur) – Zagorje

6. 
TEČAJ ANGLEŠČINE 
(RAVEN A1) 
(40 ur) – Trbovlje

7. 
USPOSABLJANJE 
ZA ŽIVLJENJSKO 
USPEŠNOST – MOJ 
KORAK  (120ur)

1. 
30-URNE PRIPRAVE 
NA IZPIT IZ 
SLOVENSKEGA 
JEZIKA 
(januar 2020)

2. 
BREZPLAČEN IZPIT 
IZ SLOVENŠČINE ZA 
TUJCE 
(marec 2020) 

BREZPLAČNI 
TEČAJI 

BREZPLAČNO 
PRIPRAVE NA IZPIT IZ 

SLOVENŠČINE IN IZPIT

ZA BOLJŠO 
DIGITALNO 

PISMENOST 

ZA BOLJŠO 
KOMUNIKACIJO  

ZA OSEBNI 
RAZVOJ

1. 
SODOBNA RAČUNAL-
NIŠKA PISMENOST 
ZA ODRASLE  
(60 ur) – Zagorje

2. 
EXCEL OSNOVNI   
(40 ur) – Hrastnik

ZAČETEK 17. 9. 2019
PRIJAVE do 11. 9. 2019

1. 
OSVEŽITVENI TEČAJ 
NEMŠČINE A2
(40 ur) – Zagorje

2. 
ZAČETNI TEČAJ 
NEMŠČINE A1 
(40 ur) – Trbovlje

ZAČETEK 16. 9. 2019
PRIJAVE do 11. 9. 2019

1. 
DOMAČA OSKRBA 
STAREJŠIH – 
PODPORA SVOJCEM  
(40 ur) – Trbovlje

ZAČETEK 23. 9. 2019
PRIJAVE do 20. 9. 2019

PRIJAVITE 
SE ČIMPREJ! Zaradi 

velikega zanimanja 
bomo upoštevali 

izpolnjevanje vpisnih 
pogojev in vrstni red 

prijav.

PRIJAVITE 
SE ČIMPREJ 

oz. do 30. 10. 2019.  
Tečaji se bodo začeli 

predvidoma že v 
januarju 2020.
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“Zbujaj se z vizijo, 
treniraj s strastjo in se 

zapiši v zvezde.”Denis Šketako, triatlonec

Marjetka Bizjak, ravnateljica Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje

“ Z udeležbo v programu priprav 
na izpit iz Zakona o upravnem 
postopku sem pridobila veliko 
koristnega znanja in izkušenj ter 
spletla nove socialne vezi. Tako 
lahko danes pridobljene kompetence 
koristno uporabljam v službi in v 
vsakdanjem življenju. Udeležbo 
v programih, ki jih izvaja ZLU, 
bi priporočila vsem starostnim 
skupinam in različnim poklicnim 
profilom, saj lahko vsakdo najde 
program zase in na ta način 
pridobi neprecenljivo znanje. 
Hvala ekipi ZLU, ki je poskrbela, 
da je bilo izobraževanje koristno, 
motivacijsko in strokovno.”

U D E L E Ž E N K A

Sanja Medved, Trbovlje, 
udeleženka v projektu CPK



VEČGENERACIJSKI CENTER ZASAVJE 

Odprta 
vrata za vse 
generacije 
Večgeneracijski center Zasavje (VGC) je prostor, 
namenjen druženju, učenju, povezovanju, 
podpori in izmenjavi izkušenj. Za vse generacije! 

Tu se srečujejo ljudje, željni novega 
znanja, druženja, ustvarjanja ali 
samo klepeta ob kavi. Tu je prostor 
idej in ustvarjalnosti. V dnevnem 
centru vas vsak delovnik med 7. in 
17. uro pričaka nasmejan obraz. 

Starejšim so na voljo brezplačne 
dejavnosti. Brezposelnim omo-
gočamo tečaje, izobraževanja in 
usposabljanja, s katerimi lahko
korenito spremenijo svoje 
zaposlitvene možnosti in izstopijo 
iz povprečja iskalcev zaposlitve. 
Staršem, ki se včasih srečujejo 
z vzgojnimi izzivi, svetujemo 
in ponudimo podporo. Tujcem 
in priseljencem, migrantom ter 
njihovim družinam omogočamo 
prostor, kjer lahko stkejo nova 
prijateljstva. Tu je prostor tudi 
za mlade. V VGC prisluhnemo 
njihovim potrebam in željam, tu se 
lahko brezskrbno družijo in dobijo 

Mesečni  koledar brezplačnih aktivnosti: 
ww.vgc-zasavje.si 

Preverite, kje smo prisotni v vašem kraju, 
prav pred vašim domačim pragom. 
Za dodatne informacije pokličite 
večgeneracijski telefon: 

  068 613 954

Vsi programi VGC so BREZPLAČNI. 
Projekt VGC sofinancirata Republika 
Slovenija in Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada.

P O M E M B N O

primerne sogovornike.  Na področju 
celotnega Zasavje tako nagovarjamo 
različne skupine ljudi: otroke, 
predvsem tiste z manj priložnostmi 
ali s posebnimi potrebami, družine 
in posameznike, starejše, odrasle s 
posebnimi potrebami ter vse, ki jih 
nismo omenili, pa se radi učijo in 
zabavajo.

VGC pa je tudi projekt, v katerem 
smo povezani trije zasavski 
partnerji; Zasavska ljudska univerza, 
Mladinski center Zagorje ob Savi 
in Mladinski center Hrastnik. Z 
našimi dejavnostmi skrbimo za 
širjenje kulture vseživljenjskega 
učenja, širjenje socialne mreže, za 
medgeneracijsko in medkulturno 
sodelovanje ter tako prispevamo 
k dvigu kakovosti življenja in 
preprečujemo zdrs v socialno 
izključenost.

Utrinki 

V VGC prirejamo številne tečaje, delavnice, krožke, 
pogovorne skupine, predavanja, filmska druženja, 
nudimo učno pomoč … Med najbolj priljubljenimi so 
tudi digitalne delavnice Dušana Malića. 

F O T O   Iz računalniške učilnice

F O T O   Udeleženke športne rekreacije za zdravje 

 Dušan Malić

 Mitja Duh

“ V Mladinskem centru Zagorje ob Savi sta nam vrednoti 
sodelovanja in povezovanja zelo dragi, morda na eni strani kot 
protiutež pretirani tekmovalnosti v dandanašnji družbi in na 
drugi strani kot sestavni del človečnosti ter osebne rasti vsakega 
posameznika ali organizacije. Velike stvari so vedno plod 
sodelovanja in zato smo tako ponosni na projekt Večgeneracijski 
center Zasavje, kjer združujemo moči Mladinski center Zagorje, 
Mladinski center Hrastnik ter Zasavska ljudska univerza. Skupaj 
letno pripravimo za več kot 2.500 ur aktivnosti, ki jih obišče 
skoraj 3.000 Zasavcev, kar je izjemen dosežek. A še bolj kot 
številke se nam zdijo pomembne osebne zgodbe posameznikov 
in posameznic, otrok, mladih, starejših, ki se z vključevanjem v 
naše aktivnosti družijo, zabavajo, učijo in rastejo, mnogokrat 
onkraj lastnih pričakovanj. Ljudje smo socialna bitja, v nas je 
zakoreninjena potreba po druženju, povezovanju, sodelovanju, 
vse življenje se učimo in rastemo v upanju, da pridobljeno znanje 
kar se da modro uporabimo v dobro vseh. Zato so ustanove, 
kot je Zasavska ljudska univerza tako pomembne za vsako 
lokalno okolje, da zagotavljajo varen in vzpodbuden prostor za 
vseživljenjsko učenje. ” 

Marko Pavlovič, direktor Mladinskega centra Zagorje ob Savi

O  NA S  S O  R E K L I
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Alja Ferme je udeležence navdušila s tečajem kitajščine 
in učenjem kitajskih pismenk. Svojo umetniško žilico so 
sprostili na slikarskih delavnicah Slikanje za dušo. 

 Mateja Pistotnik 

Naša najboljša prijateljica na štirih tačkah Ota vsak mesec 
razveseli stanovalce doma upokojencev v Šmartnem.

Zelo obiskana so tudi navdihujoča predavanja, ki jih 
organiziramo v sodelovanju z zasavskimi knjižnicami. 
Našemu povabilu so se odzvala nekatera zveneča imena, 
kot so pater Karel Gržan, mojster komunikacije Jani Prgič, 
pedagog Marko Juhant, pisateljica Damjana Bakarič …

F O T O   Tečaj slikanje za dušo
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 Anja Lenart

F O T O   Kinolog Alojz Klančišar s psičko Oto

 Polona Trebušak

F O T O   Predavanje patra dr. Karla Gržana

Jubilejni časopis ZLU ob 60-letnici, izredna enkratna številka
Številka 10. september  2019
Fotografije:  Andrej Uduč, Anja Lenart, Mateja Pistotnik, Valentina 

Uran, Polona Trebušak, Dušan Malić, Dejan Kramžar, 
Mitja Duh, arhiv DDT, arhiv ZLU, Shutterstock

Izdajateljica:  Zasavska ljudska univerza, Trg svobode 11 a, 
1420 Trbovlje

Zanjo: Polona Trebušak, direktorica
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Spletna izdaja: www.zlu.si
Oblikovanje: mag. Nataša Gala, GalaS d. o. o.
Oblikovanje besedil: Kolibri, Tanja Bricelj, s. p.
Tisk: Grafex, d. o. o.

Moč in radost 
učenja

S E P T E M B E R  2 0 1 9

E n k r at na  i z da ja  o b 
6 0 - l e t n i c i 

Z as avs k e  l j u d s k e  u n i v e r z e 

S E P T E M B E R  2 0 1 9

Vse pravice pridržane. Noben del tega časopisa ne sme biti 
reproduciran, shranjen ali prepisan v katerikoli obliki oziroma na 
kateri koli način – elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem ali 
kako drugače – brez predhodnega pisnega dovoljenja ZLU. Izdajo 
časopisa je sofinanciralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport, v sklopu promocijskih aktivnosti – podporne dejavnosti v 
izobraževanju odraslih 2019. 



Prireditev ob 
60. rojstnem dnevu 

Učenje je potovanje 
– tako smo naslovili 
prireditev, ki jo 
v sodelovanju z 
Mladinskim gledališčem 
Svoboda Trbovlje 
pripravljamo ob našem 
60. jubileju. Vabljeni 
21. 11. ob 19. uri v  
gledališko dvorano 
Delavskega doma 
Trbovlje, da skupaj 
pripravimo kovčke. 

25. septembra med 9. in 12. uro 
se Zasavska ljudska univerza 
s svojim ISIO svetovalnim 
središčem predstavlja na stojnicah 
znanja. Obiščite nas pred Sparom 
v Trbovljah in v Zagorju ter 
preverite, kaj smo pripravili za vas. 
S stojnicami se bomo pridružili 
vseslovenskim dnevom svetovalnih 
središč ISIO. Vabljeni, da si od 
20. do 27. 9. ogledate tudi ulično 
razstavo Učenje za življenje v 
muzeju Fugluž v Trbovljah.

Ob 60-letnici smo prenovili 
spletno stran www.zlu.si, obiskali 
smo radio Aktual Kum Trbovlje 
in se predstavili na lokalni 
televiziji ETV. Oddajo si lahko 
ogledate tudi na njihovem kanalu 
youtube. O nas lahko berete na 
spletnem portalu Savus in Zon.

Skupaj z ambasadorji 
vseživljenjskega učenja smo 
dejavni na družabnih omrežjih 
Facebook in Instagram, kjer 
redno podeljujemo tudi privlačne 
nagrade. Preverite in sodelujte.

Naše življenje je bolj bogato, 
kadar naredimo kaj dobrega 
za druge. V Večgeneracijskem 
centru Zasavje vabimo k 
sodelovanju prostovoljce. Če 
bi želeli z našimi obiskovalci 
preživeti svoj prosti čas, 
pomagati pri delavnicah kot 
naši sodelavci, morda kot 
mentorji mladim pri učni 
pomoči ... vabljeni, da nas 
obiščete na dnevu odprtih 
vrat 19. septembra, pokličite 
na 068 613 954 ali nam pišite 
na info@vgc.zasavje.si.

Stojnice 
znanja   

Podari 
uro 

Radio, tv 
in splet 

Vabljeni k sodelovanju21. 11. ob 19.00 Prostovoljci, pridružite se nam.  25. 9. ob 9.00 

Trg svobode 11 a
1420 TRBOVLJE

  03 56  31 190

Grajska 2
1410 ZAGORJE OB SAVI

  03 56 55 120

Zasavska 
ljudska 

univerza

info@zlu.si
www.zlu.si

Za učenje je vedno pravi čas. 

NAPOVEDNIK PREDAVANJ

“Kdor se neha učiti, je star.”Henry Ford

KONTAKT

SEPTEMBER 2019

pater dr. Karel Gržan: 
O ironiji in smehu, ki 
osvobaja, Knjižnica 
Hrastnik

Dušica Kunaver: Slovenske ljudske 
šege in pripovedi, Knjižnica Mileta 
Klopčiča Zagorje

Viki Grošelj: Moja soočanja 
s Himalajo, Knjižnica Mileta 
Klopčiča Zagorje

Jerneja Jošar: Z naravnimi 
pripravki do zdravega vrta, 
Knjižnica Toneta Seliškarja, 
Trbovlje

26. 11. ob 18.3010. 10. ob 18.00 7. 11. ob 18.0022. 10. ob 18.30 
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