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Podpora izobraževanju

Središče za
samostojno učenje
V Središču za samostojno učenje
vam nudimo možnost samoNO
stojnega učenja, uporabo
AČ
L
P
računalnika z interEZ
BR
netno povezavo in
pomoč svetovalca.
Svetovalec vam lahko pomaga
pri:
• pisanju prijav, ponudb in življenjepisa
• iskanju podatkov, informacij in
gradiva preko interneta
• učenju osnov računalništva
Udeležite se lahko tudi obnovitvenih računalniških delavnic (e-pošta
Gmail, internet, oblikovanje besedil).

Središče za samostojno učenje
je odprto od ponedeljka do
petka od 8. do 20. ure v
prostorih Ljudske univerze Škofja Loka na Partizanski cesti 1 v
Škofji Loki.
Učno mesto obvezno predhodno rezervirajte po telefonu
04 506 13 70 med 9. in 16. uro.

Podpora
izobraževanju

Središče za samostojno učenje sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Ljudska univerza Škofja Loka
Program 20/21
Podpora izobraževanju

Center za svetovanje in vrednotenje
znanja zaposlenih Gorenjske

Z

E
BR

O

ČN

A
PL

Svetovalci informirajo in sve
tujejo zaposlenim po modelu »Informativno-svetovalne dejavnosti
v izobraževanju odraslih« pred
vključitvijo, med in po končanem
izobraževanju oziroma usposabljanju ter izvajajo postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno
pridobljenega znanja.

Med potekom izobraževanja:
• pomoč pri načrtovanju in organiziranju učenja
• pomoč pri razvijanju učinkovitih
strategij učenja
• pomoč pri premagovanju učnih
težav
• pomoč pri pripravi in spremljanju
osebnega izobraževalnega načrta

Pred vključitvijo v izobraževanje:
• odkrivanje posameznikovih potreb po izobraževanju in učenju
• analiza dosedanje izobraževalne
poti posameznika
• motiviranje in spodbujanje za
vključevanje v izobraževanje
• predstavljanje
izobraževalnih
programov
• predstavljanje
izobraževalnih
organizacij in možnosti financiranja izobraževanja
• pomoč pri opredelitvi ciljev in
poti izobraževanja

Po končanem izobraževanju:
• svetovanje glede možnosti za nadaljnje izobraževanje in učenje
• pomoč pri načrtovanju nadaljnjega izobraževanja ali poklicne poti
Ugotavljanje in vrednotenje
neformalno pridobljenega znanja:
• pomoč pri izdelavi elektronskega portfolija
• pomoč pri izdelavi Europass
življenjepisa
• priprava mnenja o ugotovljenih
znanjih, spretnostih in kompetencah
• pomoč pri postopku pridobitve
nacionalne poklicne kvalifikacije

Projekt Center za svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih Gorenjske sofinancirata
Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
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ISIO – informiranje
in svetovanje v
izobraževanju odraslih
Strokovno in celostno informi
ramo in svetujemo na področju
formalnega in neformalnega izNO
AČ
L
obraževanja brezposelnim
ZP
odraslim, predvsem osiRE
B
pnikom, priseljencem,
Romom, starejšim odraslim, migrantom, invalidom ter obsojencem
na prestajanju zaporne kazni.
Pomagamo vam do optimalnih rešitev in nudimo pomoč pri:
• pregledu izobraževalnih možnosti izobraževanja odraslih
• odločanju za izobraževanje odraslih
• načrtovanju in organiziranju izobraževanja
• različnih problemih in ovirah v
času izobraževanja
• premagovanju učnih in drugih
težav, povezanih z izobraževanjem
Pripravimo vam osebni izobraže
valni načrt in spremljamo potek
in uspešnost vašega izobraževanja.

Dejavnost ISIO sofinancira Ministrstvo
za izobraževanje, znanost in šport.
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Izobraževanje
za pridobitev izobrazbe

Ljudska univerza Škofja Loka
Program 20/21
Izobraževanje za pridobitev izobrazbe

Osnovna šola
O za odrasle
ČN
LA

ZP

E
BR

Vpisni pogoj:
• izpolnjena osnovnošolska obveznost ali
• starost nad 15 let

Možnosti za nadaljevanje
izobraževanja: po zaključku
programa Osnovna šola za odrasle
lahko izobraževanje nadaljujete v
programih srednjega poklicnega in
strokovnega izobraževanja.
Trajanje in potek izobraževa
nja: izobraževanje traja 6 mesecev
za posamezni razred. Kandidatom,
ki so obiskovali program Osnovna
šola, se priznajo pozitivno ocenjeni
predmeti, ki so po vsebini in številu
ur primerljivi s predmeti v programu Osnovna šola za odrasle. Predavanja potekajo petkrat tedensko
v popoldanskem času.
Predmetnik in predstavitev
programa si lahko ogledate na
naši spletni strani ali v tiskani obliki na Ljudski univerzi Škofja Loka.

Osnovno šolo za odrasle sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport ter Občina Škofja Loka.

Srednješolski programi
izobraževanja
Udeleženci izobraževanja odraslih, ki so oz. bodo zaključili srednješolski program v obdobju od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2022, imajo na podlagi
Javnega razpisa za sofinanciranje šolnin možnost povračila stroškov do
2.500 €.

V juniju 2017 je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad
RS objavil razpis »Dvig izobrazbene ravni«, na katerem imajo udeleženci
srednješolskih programov možnost kandidirati za povračilo stroškov.
Z dvema dopolnitvama razpisov v letu 2018 so obdobje podaljšali, tako
da lahko kandidirajo vsi, ki so oz. bodo zaključili izobraževanje do 30. 9.
2022. Stroške lahko uveljavljajo v višini 2.500 €, in sicer za čas po 1. 1. 2014.

Pogoji za vpis v srednješolske programe so navedeni spodaj pri posameznih programih. Ne glede na izpolnjevanje minimalnih vstopnih pogojev
pa k vpisu vabimo tudi vse, ki se želite prekvalificirati, ter vse, ki želite
nadaljevati prekinjeno šolanje v istem programu ali se preusmeriti v drug
program. Pri vpisu se vam priznajo pozitivno ocenjeni predmeti, ki so po
vsebini in številu ur primerljivi s predmeti oz. moduli v programu, v katerega se vpisujete. Prav tako se ob vpisu v prenovljene programe, ki so
ovrednoteni s kreditnimi točkami (KT), priznajo primerljivi predmeti udeležencem, ki so bili vpisani v stare programe, a jim je potekla veljavnost.
Predavanja potekajo dvakrat do štirikrat tedensko v popoldanskem
času po štiri pedagoške ure.
Trajanje izobraževanja je odvisno od števila priznanih predmetov in
modulov oz. izpitov in obveznosti, ki jih še morate opraviti. Glede na to se
izračuna tudi vaša šolnina.
V šolskem letu 2020/21 vpisujemo v programe:
• srednjega poklicnega izobraževanja (SPI, ovrednoteni s 180 KT)
• srednjega strokovnega izobraževanja (SSI, 240 KT)
• poklicno tehniškega izobraževanja (PTI, 120 KT)
• poklicni tečaj (PT, 60 KT)
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Trgovec
(SPI)

Bolničar – negovalec
(SPI)

Administrator
(SPI)

Vpisni pogoj:
• uspešno končana osnovna šola
ali nižje poklicno izobraževanje

Vpisni pogoj:
• uspešno končana osnovna šola
ali nižje poklicno izobraževanje

Vpisni pogoj:
• uspešno končana osnovna šola
ali nižje poklicno izobraževanje

Predmetnik in predstavitev
programa si lahko ogledate na
naši spletni strani ali v tiskani obliki na Ljudski univerzi Škofja Loka.

Predmetnik in predstavitev
programa si lahko ogledate na
naši spletni strani ali v tiskani obliki na Ljudski univerzi Škofja Loka.

Predmetnik in predstavitev
programa si lahko ogledate na
naši spletni strani ali v tiskani obliki na Ljudski univerzi Škofja Loka.

Triletno šolo lahko zaključi
te v dveh letih, oz. tudi prej v
primeru priznanja določenih predmetov na podlagi vaše predhodne
izobrazbe.

Triletno šolo lahko zaključi
te v dveh letih oz. tudi prej, v
primeru priznanja določenih predmetov na podlagi vaše predhodne
izobrazbe.

Triletno šolo lahko zaključite
v dveh letih oz. prej, v primeru
priznanja določenih predmetov na
podlagi vaše predhodne izobrazbe.

Vsebina zaključnega izpita:
• pisni in ustni izpit iz Slovenščine
• Izdelek oziroma storitev in zagovor

Vsebina zaključnega izpita:
• 		pisni in ustni izpit iz Slovenščine
• 		Izdelek oz. storitev in zagovor

Vsebina zaključnega izpita:
• 		pisni in ustni izpit iz Slovenščine
• 		Izdelek oziroma storitev in zagovor

Možnosti za nadaljevanje iz
obraževanja:
• po zaključku poklicnega izobraževanja lahko nadaljujete izobraževanje po programu Zdravstvena nega PTI.

Možnosti za nadaljevanje iz
obraževanja:
• po zaključku poklicnega izobraževanja lahko nadaljujete izobraževanje po programu Ekonomski
tehnik PTI.

Možnosti za nadaljevanje iz
obraževanja:
• po zaključku poklicnega izobraževanja lahko nadaljujete izobraževanje po programu Ekonomski
tehnik PTI.

Ljudska univerza Škofja Loka
Program 20/21
Izobraževanje za pridobitev izobrazbe

Ekonomski tehnik
(SSI)
Vpisni pogoj:
• uspešno končana osnovna šola
ali nižje poklicno izobraževanje
Predmetnik in predstavitev
programa si lahko ogledate na
naši spletni strani ali v tiskani obliki na Ljudski univerzi Škofja Loka.
Štiriletno šolo lahko zaklju
čite v treh letih oz. prej, v
primeru priznanja določenih predmetov na podlagi vaše predhodne
izobrazbe.
Poklicna matura obsega:
• pisni in ustni izpit iz Slovenščine
• pisni in ustni izpit iz Gospodarstva
• pisni in ustni izpit iz Tujega jezika ali Matematike
• Izdelek oziroma storitev in zagovor
Možnosti za nadaljevanje iz
obraževanja:
• po zaključku srednjega strokovnega izobraževanja lahko nadaljujete izobraževanje na višješolskih in visokošolskih študijskih
programih različnih smeri.

Ekonomski tehnik
(PT)
Vpisni pogoj:
• četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega
programa za pridobitev srednje
strokovne izobrazbe
Predmetnik in predstavitev
programa si lahko ogledate na
naši spletni strani ali v tiskani obliki na Ljudski univerzi Škofja Loka.
Poklicna matura obsega:
• pisni in ustni izpit iz Slovenščine*
• pisni in ustni izpit iz Gospodarstva
• pisni in ustni izpit iz Tujega jezika ali Matematike*
• izpitni nastop in zagovor
* predmeta sta priznana v primeru, da je
v predhodnem izobraževanju opravljen
zaključek izobraževanja

Program traja eno leto. Po zaključku izobraževanja udeleženci
pridobijo strokovni naslov ekonomski tehnik.
Možnosti za nadaljevanje iz
obraževanja:
• po zaključku srednjega strokovnega izobraževanja lahko nadaljujete izobraževanje na višješolskih in visokošolskih študijskih
programih različnih smeri.

Ekonomski tehnik
(PTI)
Vpisni pogoj:
• uspešno končan triletni program
srednjega poklicnega izobraževanja Trgovec, Administrator
ali enakovreden program po
prejšnjih predpisih (Tajniško poslovanje)
Predmetnik in predstavitev
programa si lahko ogledate na
naši spletni strani ali v tiskani obliki na Ljudski univerzi Škofja Loka.
Program traja dve leti.
Poklicna matura obsega:
• pisni in ustni izpit iz Slovenščine
• pisni in ustni izpit iz Gospodarstva
• pisni in ustni izpit iz Tujega jezika ali Matematike
• izdelek oziroma storitev in zagovor
Možnosti za nadaljevanje iz
obraževanja:
• po zaključku poklicno tehniškega izobraževanja lahko nadaljujete izobraževanje na višješolskih in visokošolskih študijskih
programih različnih smeri.
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Predšolska vzgoja
(SSI)

Predšolska vzgoja
(PT)

Vpisni pogoj:
• uspešno končana osnovna šola
ali nižje poklicno izobraževanje

Vpisni pogoj:
• uspešno končan četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega
programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe

Predmetnik in predstavitev
programa si lahko ogledate na
naši spletni strani ali v tiskani obliki na Ljudski univerzi Škofja Loka.

Predmetnik in predstavitev programa si lahko ogledate na naši
spletni strani ali v tiskani obliki na Ljudski univerzi Škofja Loka.

Štiriletno šolo lahko zaklju
čite v treh letih oz. prej, v
primeru priznanja določenih predmetov na podlagi vaše predhodne
izobrazbe.

Poklicna matura obsega:
• pisni in ustni izpit iz Slovenščine*
• pisni in ustni izpit iz Vzgoje predšolskih otrok
• pisni in ustni izpit iz Tujega jezika ali Matematike*
• izpitni nastop in zagovor

Poklicna matura obsega:
• pisni in ustni izpit iz Slovenščine
• pisni in ustni izpit iz Vzgoje predšolskih otrok
• pisni in ustni izpit iz Tujega jezika ali Matematike
• izpitni nastop in zagovor
Po zaključku izobraževanja
udeleženci pridobijo strokovni naslov vzgojitelj/ica predšolskih otrok.
Možnosti za nadaljevanje
izobraževanja:
• po uspešno opravljeni poklicni maturi lahko izobraževanje nadaljujete v triletnem
visokošolskem strokovnem
programu Predšolska vzgoja, ki ga bo v šolskem letu
2020/21 izvajala Pedagoška
fakulteta iz Kopra v prostorih
Ljudske univerze Škofja Loka.

Program traja eno leto.

* predmeta sta priznana, v primeru, da je v predhodnem izobraževanju opravljen zaključek izobraževanja

Po zaključku izobraževanja udeleženci pridobijo strokovni naslov
vzgojitelj/ica predšolskih otrok.
Možnosti za nadaljevanje izobraževanja:
• po uspešno opravljeni poklicni maturi lahko izobraževanje nadaljujete
v triletnem visokošolskem strokovnem programu Predšolska vzgoja, ki
ga bo v šolskem letu 2020/21 izvajala Pedagoška fakulteta iz Kopra v
prostorih Ljudske univerze Škofja Loka.

Ljudska univerza Škofja Loka
Program 20/21
Izobraževanje za pridobitev izobrazbe

Tehnik računalništva
(PT)
Vpisni pogoj:
• uspešno končan četrti letnik
gimnazije ali zaključni letnik
izobraževalnega programa za
pridobitev srednje strokovne izobrazbe
Predmetnik in predstavitev
programa si lahko ogledate na
naši spletni strani ali v tiskani obliki na Ljudski univerzi Škofja Loka.
Program traja eno leto.
Poklicna matura obsega:
• pisni in ustni izpit iz Slovenščine*
• pisni in ustni izpit iz Računalništva
• pisni in ustni izpit iz Tujega jezika ali Matematike*
• izdelek oziroma storitev in zagovor
* predmeta sta priznana, v primeru, da
je v predhodnem izobraževanju oprav
ljen zaključek izobraževanja

Po zaključku izobraževanja
udeleženci pridobijo strokovni naslov tehnik/tehnica računalništva.
Možnosti za nadaljevanje izo
braževanja:
• po zaključku izobraževanja lahko
nadaljujete izobraževanje na višješolskih in visokošolskih študijskih programih različnih smeri.

Gastronomija in
turizem (SSI)
Vpisni pogoj:
• uspešno končana osnovna šola
ali nižje poklicno izobraževanje
Predmetnik in predstavitev
programa si lahko ogledate na
naši spletni strani ali v tiskani obliki na Ljudski univerzi Škofja Loka.
Štiriletno šolo lahko za
ključite v treh letih oz. prej, v
primeru priznanja določenih predmetov na podlagi vaše predhodne
izobrazbe.
Poklicna matura obsega:
• pisni in ustni izpit iz Slovenščine
• pisni in ustni izpit iz Gastronomije in Turizma s podjetništvom
• pisni in ustni izpit iz Tujega jezika ali Matematike
• izdelek oziroma storitev in zagovor
Možnosti za nadaljevanje izo
braževanja:
• po zaključku srednjega strokovnega izobraževanja lahko nadaljujete izobraževanje na višješolskih in visokošolskih študijskih
programih različnih smeri.

Gastronomija
(PTI)
Vpisni pogoj:
• uspešno končano izobraževanje
za poklic gastronom–hotelir,
kuhar, natakar, kuhar–natakar,
oskrbnik, kmetovalka–gospodinja, pek, slaščičar, slaščičar–konditor ali enakovreden program
po prejšnjih predpisih
Predmetnik in predstavitev
programa si lahko ogledate na
naši spletni strani ali v tiskani obliki na Ljudski univerzi Škofja Loka.
Program traja dve leti.
Poklicna matura obsega:
• pisni in ustni izpit iz Slovenščine
• pisni in ustni izpit iz Gastronomije in Turističnih storitev
• pisni in ustni izpit iz Tujega jezika ali Matematike
• izdelek oziroma storitev in zago
vor
Možnosti za nadaljevanje izo
braževanja:
• po zaključku srednjega strokovnega izobraževanja lahko nadaljujete izobraževanje na višješolskih in visokošolskih študijskih
programih različnih smeri.
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Dodiplomski študijski program
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Predšolska vzgoja
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Predšolska vzgoja izvajamo v sodelovanju s Pedagoško
fakulteto iz Kopra.
Vpisni pogoji:
• opravljena matura
• opravljena poklicna matura oz. zaključni izpit pred uvedbo poklicne mature
• pred 1. 6. 1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program
V študijskem letu 2020/2021 vpisujemo v 1. letnik izrednega visokošolskega strokovnega študijskega programa Predšolska vzgoja.
Predmetnik in predstavitev programa si lahko ogledate na naši spletni strani ali v tiskani obliki na Ljudski
univerzi Škofja Loka.
Program traja 3 leta.
Pogoji za dokončanje programa:
• opravljeni vsi izpiti ter uspešen zagovor zaključne projektne naloge
Možnosti za nadaljevanje študija:
• magistrski študijski program 2. stopnje Inkluzivna pedagogika ter programi drugih sorodnih visokih šol oz. fakultet
Potek izobraževanja:
• študij bo potekal ob petkih popoldne in ob sobotah
Postopek prijave:
• drugi prijavni rok za vpis v 1. letnik je od 20. do 28. avgusta 2020. Drugo prijavo lahko oddajo kandidati, ki niso
oddali Prve prijave za vpis, in tisti, ki niso bili sprejeti v nobenega od v Prvi prijavi napisanih študijskih programov. Drugi prijavni rok bo razpisan samo v primeru, če bodo še prosta mesta.

Vse prijave je treba oddati preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
(http://portal.evs.gov.si/prijava/), in sicer ali s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali brez kvalificiranega
digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom).

Ljudska univerza Škofja Loka
Program 20/21
Strokovno izobraževanje

Strokovno
izobraževanje
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Programi priprav za potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK)
Knjigovodja/
knjigovodkinja
Vsebina:
• vodenje stroškovnega knjigovodstva, knjigovodstvo osnovnih
sredstev, vodenje materialnega
in blagovnega knjigovodstva, vodenje finančnega knjigovodstva,
obračunavanje plač in ostalih
osebnih prejemkov
Trajanje:
• izobraževanje traja 80 pedagoških ur in poteka dvakrat tedensko v popoldanskem času
Po zaključenem usposablja
nju lahko pristopite k preverjanju
znanja za pridobitev NPK Knjigovodja, ki ima javno veljavnost tako
na nacionalni kot tudi na ravni EU.
V program se lahko vpišejo
vsi, pogoj za pristop k pridobitvi
certifikata je srednja poklicna izobrazba.

Računovodja/
računovodkinja za
manjše družbe,
samostojne podjetnike
in zavode
Vsebina:
• zakonodaja, opredelitev računovodstva in knjigovodstva, sestavljanje računovodskih predračunov in obračunov, izvajanje
računovodskega proučevanja in
izdelovanje poročila, izvajanje
računovodskega dela v javnem
sektorju, izvajanje računovodskega dela v računovodskih servisih
Trajanje:
• izobraževanje traja 110 pedagoških ur in poteka dvakrat tedensko v popoldanskem času
Po zaključenem usposablja
nju lahko pristopite k preverjanju
znanja za pridobitev NPK Računovodja/računovodkinja za manjše
družbe, samostojne podjetnike in
zavode, ki ima javno veljavnost tako
na nacionalni kot tudi na ravni EU.
V program se lahko vpišejo
vsi, pogoj za pristop k pridobitvi
certifikata je srednja splošna ali
srednja strokovna izobrazba.

Socialni oskrbovalec/
socialna oskrbovalka
na domu
Vsebina:
• pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, veščine komuniciranja in
delo z različnimi skupinami uporabnikov, pomoč v gospodinjstvu
Trajanje:
• 150 ur organiziranega izobraževanja, od katerega je vsaj polovica praktičnega usposabljanja
Po zaključenem usposablja
nju lahko pristopite k preverjanju
znanja za pridobitev NPK Socialni
oskrbovalec/socialna oskrbovalka
na domu. Ob tem morate izpolnjevati še ostala dva pogoja:
• končana osnovna šola in 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
• starost vsaj 23 let

Ljudska univerza Škofja Loka
Program 20/21
Strokovno izobraževanje

Tečaj za
voznike viličarjev
Vsebina:
• vrste in opis viličarjev, cestnoprometni in splošni predpisi za
vožnjo z viličarjem, varnostna
navodila, notranji transport in
transportne poti, vzdrževanje
različnih vrst viličarjev, praktična vožnja
Trajanje:
• 8 ur teorije in 5 do 10 ur praktične vožnje
Udeleženci na podlagi uspešno
opravljenega teoretičnega in praktičnega dela izpita prejmejo po
trdilo.
Opomba:
• kandidati, ki nimajo vozniškega
izpita B-kategorije, morajo opraviti zdravniški pregled in predložiti potrdilo, da so sposobni za
delo voznika viličarja
Termini izvedbe:
oktober 2020, februar 2021 in maj
2021 oziroma po dogovoru za zaključene skupine v podjetjih

Preizkus znanja za
upravljanje elektro
paletnih viličarjev
Vsebina:
• opis elektro paletnega viličarja,
delovanje varnostnih naprav
na vozilu, varno in pravilno
upravljanje vozila
Trajanje:
• 2 uri teorije in do 2 uri praktične
vožnje
Udeleženci na podlagi uspešno
opravljenega teoretičnega in praktičnega dela izpita prejmejo po
trdilo.
Termin izvedbe:
• program izvajamo po dogovoru
za zaključene skupine v podjetjih

Varno upravljanje
mostovnih dvigal
Vsebina:
• opis dvigal in vzdrževanje, varno
delo pri vodenju mostovnih dvigal, vodenje dvigal (praktično)
Trajanje:
• 6 ur teorije in do 4 ure praktičnih vaj
Udeleženci na podlagi uspešno
opravljenega teoretičnega in praktičnega dela izpita prejmejo po
trdilo.
Termin izvedbe:
• program izvajamo po dogovoru
za zaključene skupine v podjetjih
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Center za razvoj kadrov KORAK
Ljudska univerza Škofja Loka je eden od 16 Centrov za razvoj kadrov KORAK po vsej Sloveniji. V centrih KORAK smo z enotno ponudbo na
voljo podjetjem pri celotnem procesu razvoja kadrov: od prepoznavanja potreb in načrtovanja dejavnosti, preko njihove izvedbe do spremljanja učinkov. Zaposleni so tudi pri nas največji kapital. Posvečeni smo
enemu samemu cilju: posredovanje novih znanj, krepitev posameznikov v
organizacijah in graditev zadovoljnih ter uspešnih skupnosti.
S tem namenom smo za razvoj kadrov in grajenje potencialov zaposlenih
pripravili 113 izobraževalnih programov s področja motivacije, trženja, prodaje, zdravja na delovnem mestu, komunikacije, vodenja, osebnega razvoja, timskega dela, prenosa znanja, mentorstva, organizacije in
načrtovanja. Pri izvedbi sodelujemo s 30 predavatelji.
Na enem mestu nudimo celovito podporo podjetjem pri razvoju
kadrov, kar poleg izobraževanj vključuje še:
• pripravo strategij razvoja kadrov
• vzpostavitev mentorskega sistema v podjetjih
• ocenjevanje vodstvenih kompetenc z metodo ocenjevanja 3600
• ugotavljanje motivacijskih faktorjev zaposlenih
• pripravo in razvoj letnih načrtov izobraževanj in usposabljanj
• team buildinge in
• coachinge.

Ljudska univerza Škofja Loka
Program 20/21
Strokovno izobraževanje

Splošno
izobraževanje
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Programi za pridobitev temeljnih in poklicnih kompetenc Znanje nas aktivira (ZNA) 2
V programe se lahko vpišejo
udeleženci, ki nimajo statusa upokojenca, študenta ali dijaka. Prednost pri vpisu imajo starejši od 45
let ter z dokončano največ srednjo
šolo.

O

ČN

Programe izva
jamo v Škofji Loki,
Z
E
Gorenji vasi, Poljanah, ŽeBR leznikih
in Žireh.

A
PL

Za zaključene skupine 15
udeležencev lahko vsebino,
izvedbo in kraj programa
prilagodimo.

Neformalni
izobraževalni
programi za odrasle:
• začetni računalniški program
(Word, e-pošta, internet, digitalna
fotografija, videokonferenca)
• nadaljevalni računalniški
program (Word, Excel, e-pošta,
digitalna fotografija)
• Excel
• digitalna fotografija
• angleščina, nemščina,
italijanščina, španščina,
francoščina, ruščina, hrvaščina
(A1, A2, B1, B2)
• slovenščina za tujce
• zelišča
• vodenje skupine
• učinkovita komunikacija
• zdrav življenjski slog
• recikliranje-kreiranje

Javno veljavni
program:
• Računalniška pismenost za
odrasle
Trajanje in potek izobraže
vanja:
• 60 ur, enkrat do dvakrat tedensko
od 17. ure dalje

Trajanje in potek izobraže
vanja:
• 50 ur, enkrat do dvakrat tedensko
od 17. ali 18. ure dalje

Ljudska univerza Škofja Loka je vodja konzorcija, v katerem sodelujeta še Ljudska univerza Radovljica in Ljudska univerza Tržič.
Projekt Znanje nas aktivira (ZNA) 2 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na
trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Ljudska univerza Škofja Loka
Program 20/21
Splošno izobraževanje

Programi, financirani iz sredstev CLLD –
Aktivno proti invazivkam
Projekt Aktivno proti invazivkam (API) bo potekal v okviru Lokalne akcijske skupine (LAS) loškega pogorja, ki ga financira Evropska unija
iz Evropskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija.
V okviru projekta bomo s predavanji, deseminacijo filma in praktičnimi
delavnicami prebivalce Selške in Poljanske doline seznanjali in ozave
ščali s problematiko invazivnih tujerodnih rastlin. Predavanja
bomo izvajali po vrtcih in osnovnih šolah za zaposlene in starše, za občane
vseh starosti po krajevnih skupnostih, za kmete, komunalne delavce, ribiče, planince, lovce itd. Skupaj s partnerji KGZ Kranj in Ribiško družino
Visoko bomo organizirali različne akcije odstranjevanja in zatrtja invazivnih rastlin.

EZ

BR

Vsa izobraževanja s tega področja bodo za udeležence
brezplačna. Informacije o posameznih programih bomo objavljali tudi v lokalnih glasilih ter na Radiu Sora.

O

ČN

A
PL
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Programi vseživljenjskega učenja
v Lokalnih učnih središčih
Splošni programi vseživljenjskega učenja bodo potekali ob finančni pomoči občin Gorenja vas–Poljane, Žiri in Železniki, v Lokalnih
učnih središčih, vzpostavljenih leta 2017.
Raznovrstne oblike usposabljanja in izobraževanja na področju
vseživljenjskega učenja (jezikovni in računalniški tečaji, tečaji s področja
zdravega načina življenja in tečaji za prosti čas) bomo pripravili na podlagi
predlogov in interesa prebivalcev obeh dolin in Žirov.

EZ

BR

Nudili bomo tudi celostno strokovno informiranje in
svetovanje na področju neformalnega in formalnega izobraževanja odraslih.

O

ČN

A
PL

Vsa izobraževanja in svetovanja bodo za udeležence brezplačna. Informacije o posameznih programih bomo objavljali tudi na Facebook in
spletni strani ter v lokalnih glasilih in na Radiu Sora.

Ljudska univerza Škofja Loka
Program 20/21
Splošno izobraževanje

Projekt ASI Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje
Zagotavljamo celostno podporo za uspešno zaključen projekt v
skladu z Javnim povabilom JP ASI 2019:
• svetovanje in priprava kadrovske strategije razvoja starejših zaposlenih
(sklop A)
• svetovanje in izdelava osebnih in poklicnih razvojnih načrtov starejših
zaposlenih (sklop B1)
• izvedba različnih usposabljanj in delavnic po meri podjetja za krepitev
in pridobivanje kompetenc ter udeležba v motivacijskih programih za
starejše zaposlene za njihovo večjo zavzetost (sklop B2 in B3)
V sklopu projekta ASI sodelujemo z 12 podjetji.

EZ

BR

O

Aktivnosti, vezane na JP ASI 2019, so za prejemnike sredstev
brezplačne, saj jih sofinancirata Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

ČN

A
PL
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Tečaji
slovenskega jezika
za tujce
Ljudska univerza Škofja Loka je
bila izbrana na razpisu Ministrstva
za notranje zadeve za izvajanje tečajev slovenskega jezika za tujce
v Kranju, na Jesenicah in v Škofji
Loki. Program se imenuje Začetna
integracija priseljencev (ZIP).
Tečaji so namenjeni tujcem,
državljanom tretjih držav, ki jim
je pristojna upravna enota izdala
potrdilo o izpolnjevanju pogojev
za udeležbo v programu učenja
slovenskega jezika.
Za udeležence so
brezplačni, ker so
sofinancirani iz sredstev
Z
E
Evropskega sklada za vključeBR
vanje državljanov tretjih držav.

O

ČN

A
PL

Trajanje:
• 60, 120 ali 180 ur
Začetek izobraževanja:
• oktober 2020

Priprave na izpit iz
slovenskega jezika
na osnovni ravni
Priprave na izpit na osnovni ravni
so namenjene kandidatom, ki
se pripravljajo na opravljanje izpita
iz znanja slovenščine na osnovni
ravni (A2–B1).
Za udeležbo na pripravah morate imeti ustrezno predznanje slovenskega jezika.
Obiskovanje tečaja ni pogoj za
opravljanje izpita.
Vsebina programa:
Na tečaju se boste seznanili s tipi
dejavnosti in nalog, ki so vključene v izpit iz znanja slovenščine na
osnovni ravni:
• vaje za del izpita Branje (kratka
in daljša besedila iz različnih tiskanih medijev in spletnih strani)
• vaje za del izpita Poslušanje
(kratka in daljša besedila iz različnih tiskanih medijev in spletnih strani)
• vaje za del izpita Pisanje (vodeno, ob branju: kratko praktično
besedilo, odgovor na pismo)
• priprave na ustni del izpita – Govorjenje (vodeno, ob predhodni
pripravi: predstavitev (sebe),
opis slike, igra vlog)
Trajanje:
• 16 ur (4 x po 4 šolske ure)
Termin priprav:
• pred vsakim izpitnim rokom

Izpit iz
slovenskega jezika
na osnovni ravni
V sodelovanju s Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik
(Oddelek za slovenistiko Filozofske
fakultete Univerze v Ljubljani) izvajamo izpite iz znanja slovenščine
na osnovni ravni po javno veljav
nem izobraževalnem progra
mu Slovenščina kot drugi in tuji
jezik. Izpiti so namenjeni vsem, ki
potrebujejo javno veljavno listino
o znanju slovenščine za uradne
namene (na primer za delo, za pridobitev slovenskega državljanstva).
Izpit iz znanja slovenščine na
osnovni ravni je sestavljen iz štirih
enakovrednih delov: branje,
poslušanje, pisanje in govorjenje.
Kandidati, ki se izpita udeležujejo
po Uredbi o načinih in obsegu zagotavljanja programov pomoči pri
vključevanju tujcev, ki niso državljani EU (Ur. l. RS, št. 70/2012),
ob prijavi na izpit predložijo Potrdilo o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje brezplačnega prvega
preizkusa znanja iz slovenskega
jezika na osnovni ravni, izdano na
pristojni upravni enoti, ali ustrezno
potrdilo ministrstva, pristojnega za
notranje zadeve.
Predvideni datumi izpitov v
letu 2020:
• 16. 9. 2020, 11. 11. 2020 oz. štirikrat letno.

Ljudska univerza Škofja Loka
Program 20/21
Splošno izobraževanje

Izpit iz slovenskega
jezika z najnižjo,
vstopno ravnjo (A1)
V sodelovanju s Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik (Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani) bomo
predvidoma v drugi polovici
leta pričeli izvajati tudi izpite iz
slovenščine kot drugega in tujega
jezika (SDTJ) na najnižji, vstopni
ravni (A1). Za več informacij nas
pokličite.
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Študijski krožki
Študijski krožki so neformalna oblika učenja odraslih. Krožek vodi posebej usposobljen mentor, udeleženci pa aktivno soustvarjajo učni
proces. Ob zaključku udeleženci usvojene novosti predstavijo v obliki
O
predavanj, razstav, ekskurzij ali izdajo brošuro.
ČN
Trajanje:
• 25 ur

B

A

PL

Z
RE

V študijske krožke se lahko vključijo odrasli; prednost pri vpisu
imajo brezposelne ženske, mlajše od 30 let, ter brezposelni moški ne glede
na starost.

Branje za znanje in branje za zabavo
Usposabljanje za življenjsko uspešnost:
•
•
•
•
•
•

Most do izobrazbe
Beremo in pišemo skupaj
Izzivi podeželja
Jaz in moje delovno mesto
Razgibajmo življenje z učenjem
Knjige so zame

Študijski krožki so za udeležence brezplačni, sofinancira jih Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Ljudska univerza Škofja Loka
Program 20/21
Splošno izobraževanje
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Tedni vseživljenjskega učenja
Ljudska univerza Škofja Loka kot območni koordinator skupaj s partnerji
vsako leto pripravi program prireditev, s katerim predstavi priložnosti
in možnosti za učenje v lokalnem okolju.

EZ

BR

O

ČN

A
PL

Vse prireditve in dogodki, ki se odvijajo na različnih lokacijah, so za udeležence brezplačni.

Tedni vseživljenjskega učenja letos praznujejo 25 let. Prireditve se bodo odvijale v septembru in oktobru.
Nacionalni koordinator projekta Teden vseživljenjskega učenja je Andragoški center
Slovenije, sofinancira ga Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Andragoški center Slovenije je Ljudski
univerzi Škofja Loka podelil pravico do
uporabe Zelenega znaka kakovosti.
Izobraževalna organizacija z Zelenim
znakom kakovosti izkazuje, da sistematično skrbi za kakovost svojih storitev v
izobraževanju.
Pravica do uporabe Zelenega znaka kakovosti je Ljudski univerzi Škofja Loka
podeljena za obdobje od 1. 4. 2018 do
31. 3. 2021.

Ljudska univerza Škofja Loka
Program 20/21
Izobraževanje za pridobitev izobrazbe

Podrobnejše
informacije

sedež:
Ljudska univerza Škofja loka, Podlubnik 1a, 4220 Škofja Loka
delovni čas:
ponedeljek, torek, četrtek od 7.00 do 15.00, sreda do 16.00, petek do 14.00
uradne ure tajništva: vsak delovni dan od 9.00 do 15.00
uradne ure za srednje šole: ponedeljek, torek, četrtek od 9.00 do 15.00,
sreda od 9.00 do 16.00, petek od 9.00 do 13.00
dislokacija:
Ljudska univerza Škofja loka, Partizanska cesta 1, 4220 Škofja Loka
delovni čas:
ponedeljek–petek od 8.00 do 20.00
uradne ure za dodiplomski in podiplomski študij:
vsak delovni dan od 8.00 do 12.00 in od 14.00 do 15.00
telefonske številke in elektronska pošta:
vodje izobraževanja odraslih:
Tanja Avman
04/506 13 80 tanja.avman@lu-skofjaloka.si
Mare Žvan
04/506 13 70 mare.zvan@lu-skofjaloka.si
Jaka Šubic
04/506 13 60 jaka.subic@lu-skofjaloka.si
organizatorke izobraževanja odraslih:
Urša Naveršnik
04/506 13 50 ursa.naversnik@lu-skofjaloka.si
Nina Triller Albreht 04/506 13 30 nina.triller-albreht@lu-skofjaloka.si
Gita Mihovec
04/506 13 20 gita.mihovec@lu-skofjaloka.si
tajništvo:
Andreja Ajdovec

04/506 13 00

direktorica:
mag. Petra Rozman 04/506 13 10

andreja.ajdovec@lu-skofjaloka.si
petra.rozman@lu-skofjaloka.si

Ilustracije: iStock

www.lu-skofjaloka.si

transkacijski račun pri UJP: 01322-6030718260
davčna številka: 55710263
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Podpora izobraževanju

2

Središče za samostojno učenje

2

Center za svetovanje in vrednotenje znanja
zaposlenih Gorenjske

3

ISIO – Informiranje in svetovanje v
izobraževanju odraslih

3

Izobraževanje za pridobitev izobrazbe

4

Osnovna šola za odrasle

5

Srednješolski programi izobraževanja

5

Trgovec (SPI)

6

Bolničar – negovalec (SPI)

6

Administrator (SPI)

6

Ekonomski tehnik (SSI)

7

Ekonomski tehnik (PT in PTI)

7

Predšolska vzgoja (SSI)

8

Predšolska vzgoja (PT)

8

Tehnik računalništva (PT)

9

Gastronomija in turizem (SSI)

9

Gastronomija (PTI)

9

Dodiplomski študijski program

10

Visokošolski strokovni študijski program
1. stopnje Predšolska vzgoja

10

Strokovno izobraževanje
Knjigovodja/knjigovodkinja
Računovodja/računovodkinja za manjše
družbe, samostojne podjetnike in zavode
Socialni oskrbovalec/oskrbovalka na domu
Tečaj za voznike viličarjev
Preizkus znanja za upravljanje
elektro paletnih viličarjev
Varno upravljanje mostovnih dvigal
Center za razvoj kadrov KORAK
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Splošno izobraževanje
Programi za pridobitev temeljnih in poklicnih
kompetenc – Znanje nas aktivira (ZNA) 2
Programi, financirani iz sredstev CLLD Aktivno proti invazivkam (API)
Programi vseživljenjskega učenja
v Lokalnih učnih središčih
Projekt ASI - Celovita podpora podjetjem
za aktivno staranje delovne sile
Tečaji slovenskega jezika za tujce
Priprave na izpit iz slovenskega jezika
na osnovni ravni

15
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Izpit iz slovenskega jezika na osnovni ravni
Izpit iz slovenskega jezika
z najnižjo, vstopno ravnjo (A1)
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Študijski krožki
Branje za znanje in branje za zabavo
Usposabljanje za življenjsko uspešnost:
• Most do izobrazbe
• Beremo in pišemo skupaj
• Izzivi podeželja
• Jaz in moje delovno mesto
• Razgibajmo življenje z učenjem
• Knjige so zame
Tedni vseživljenjskega učenja
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