
TEČAJI IN DELAVNICE  
ZA VAŠ PROSTI ČAS IN  
OSEBNO RAST

• Tečaj krojenja in šivanja
• Osnove idrijskega risa
• Tečaj širokega risa
• Tečaj klasične ročne masaže
• Tečaj refleksne masaže 
• Kuharske delavnice
• Tečaj ličenja
• Zeliščarske delavnice
• Ustvarjalne delavnice
• Fotografske delavnice

ŠTUDIJSKI KROŽKI
Bogastvo izkušenj, vir znanja

Se radi družite in izmenjujete znanja? Študijski 
krožki so majhne skupine za neformalno 
učenje, kjer se zbirajo, učijo in družijo radoved-
ni ter s svojimi rezultati prispevajo k razvoju 
domačega okolja. Vabljeni, da se nam pridružite 
v katerem od letošnjih krožkov:

• Zgodbe Lavričevega trga
• Sivka
• Užitni parki Vipavske doline
• Le eno življenje imam, ga lahko izboljšam
• Pletenje košar

PROGRAMI ZA MLADE
Za večjo konkurenčnost in uspeh

MOJA KARIERA – MOJA IZBIRA
je nov program za mlade na področju 
vseživljenjske karierne orientacije. Glavni  
namen programa je spodbuditi mlade, da  
dejavno pristopajo k načrtovanju karierne  
poti in učinkovito nastopijo na trgu dela.

PROJEKTNO UČENJE ZA 
MLAJŠE ODRASLE PUM-O
Za vstop mladih na trg dela

Program PUM-o je namenjen mladim od 15 do 
26 let, ki so zgodaj opustili šolanje ali si niso pri-
dobili ustrezne izobrazbe, ki bi jim omogočala 
zaposlitev. Glavni cilj programa je približevanje 
in vstop udeležencev na trg dela. Udeleženci si 
postavijo karierne cilje ter pridobijo manjkajoče 
kompetence in izkušnje. 

CENTER 
MEDGENERACIJSKEGA 
UČENJA 
Center medgeneracijskega učenja omogoča 
organizirano in ciljno usmerjeno medgen-
eracijsko učenje različnih vsebin.  Skupaj s 
partnerji vas vabimo, da se vključite v številne 
medgeneracijske delavnice in dogodke, kjer 
lahko z učenjem v skupnosti veliko dobite zase 
in delite z drugimi. 

SVETOVANJE 
Prava pot do znanj in zaposlitve

V sklopu projekta Svetovanje za odrasle 2015 
izvajamo brezplačno svetovanje. Udeležencem 
ponujamo vpogled v lastna formalna in 
neformalno pridobljena znanja, informacije 
o možnostih za nadaljnje izobraževanje in 
širjenje zaposlitvenih priložnosti. 

SLOVENŠČINA KOT DRUGI 
IN TUJI JEZIK
Program se izvaja po stopnjah v modulih po 
60 ur. Namenjen je predvsem tujcem, ki želijo 
pridobiti ali nadgraditi znanje slovenščine.

IZPIT IZ SLOVENŠČINE NA OSNOVNI RAVNI
Smo pooblaščeni zunanji izvajalec izpitov iz 
slovenščine na osnovni ravni za Filozofsko 
fakulteto, Center za slovenščino kot drugi/
tuji jezik. Pred posameznim izpitnimi rokom 
organiziramo priprave na izpit.

ZAČETNA INTEGRACIJA 
PRISELJENCEV ZIP
ZIP je enotni program učenja slovenskega 
jezika, seznanjanja s slovensko zgodovino, 
kulturo in ustavno ureditvijo. 180-urni  
program je za državljane tretjih držav in  
njihove ožje družinske člane brezplačen,  
financirata ga Ministrstvo za notranje zadeve 
in Sklad za azil, migracije in vključevanje. 

UČNA POMOČ 

Učna pomoč je namenjena vsem , ki ste 
vključeni v izobraževanje oz. potrebujete  
in želite pomoč pri učenju.
Program je brezplačen, sofinancirata ga Zavod 
RS za zaposlovanje in Občina Ajdovščina.
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Širimo znanje.



PROGRAMI 
NEVROLINGVISTIČNEGA  
PROGRAMIRANJA
Za boljše razumevanje samega sebe 
in odlične odnose z drugimi

• Uvod v nevrolingvistično programiranje 
• Osebni NLP coaching 
• Poslovna odličnost – z NLP do boljših 
  odnosov v podjetju 
• NLP za pedagoške delavce 
• Poletna šola NLP 
• Komunikacijske veščine za vsakogar 
• Biti priljubljen ali dosleden? 
  Asertivnost v vedenju in delovanju

SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO 
UČENJE

Središče za samostojno učenje je prijetno 
opremljen prostor, kjer se lahko učite, upora-
bljate računalnike in dostopate do interneta.  
S pomočjo računalniških programov se lahko 
učite tujih jezikov (angleščine, italijanščine, 
nemščine, francoščine in španščine), se urite 
v desetprstnem tipkanju, pišete seminarske 
naloge ali prošnje za zaposlitev in brskate po 
internetu. Pri uporabi učnih pripomočkov vam 
lahko pomaga naš svetovalec.

NACIONALNE POKLICNE 
KVALIFIKACIJE

Nacionalna poklicna kvalifikacija NPK je for-
malno priznana usposobljenost, ki je potrebna 
za opravljanje poklica ali njegovih sklopov. NPK 
lahko pridobite  tudi v postopku certificiranja, s 
katerim ovrednotite in potrdite svoje spretnosti 
in znanja, pridobljena z neformalnim učenjem. 
Ponujamo 14 različnih NPK, za posamezne NPK 
smo pripravili tudi programe usposabljanj:

- Socialni oskrbovalec/  
  socialna oskrbovalka na domu
- Zeliščar/zeliščarka
- Predelovalec/predelovalka sadja
  na tradicionalen način
- Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva     
  in testenin na tradicionalni način 

O NAS
Ljudska univerza Ajdovščina je prepoznan javni zavod za izobraževanje odra-
slih, ki ga odlikujejo kakovost, strokovnost, inovativnost in odprtost. Z raznovrstno 
izobraževalno ponudbo za odrasle in mlade odpiramo nove možnosti in priložnosti 
za vaše učenje, osebni in strokovni razvoj posameznikov ter tako dajemo pečat 
vseživljenjskega učenja v naši regiji. Dolga in uspešna tradicija izobraževanja pomeni 
za nas spodbudo, da plemenitimo te bogate izkušnje, razvijamo nove ideje, vnašamo 
inovativne pristope in se trudimo biti vedno boljši.

VIZIJA
Naše poslanstvo uresničujemo tako, da sledimo potrebam po izobraževanju odra-
slih, izvajamo kakovostne izobraževalne programe in odrasle spodbujamo k učenju. 
Pri tem smo zvesti našim vrednotam; to so znanje, strokovnost, upoštevanje posa-
meznika, dobri odnosi in usmerjenost v prihodnost. Naša vizija je, da smo prepoznani 
po kakovostni in pestri izobraževalni ponudbi in po udeležencih z odličnim znanjem. 

DOSTOPNOST
Z izvajanjem različnih projektov zvišujemo našo kakovost in omogočamo široko 
dostopnost ter brezplačno vključevanje. Zagotoviti želimo enake možnosti za učenje, 
odprtost in dostopnost izobraževanja, vključenost in medgeneracijsko sodelovanje. 
Udeležencem svetujemo pri izbiri programov, načrtovanju šolanja in učenju.

KAKOVOST 
Smo nosilci znaka kakovosti Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje, s katerim 
dokazujemo, da stalno skrbno in načrtno spremljamo in razvijamo kakovost naših 
storitev 

INOVATIVNOST IN RAZVOJ
Razvijamo in uvajamo nove izobraževalne prakse, usmerjene k medgeneracijskemu 
sodelovanju in trajnostnemu razvoju. Pohvalimo se lahko z rezultati na področju 
zelenega izobraževanja ter razvojno dejavnostjo in uvajanjem inovativnih praks na 
področju zelenih delovnih mest.

“ Znanje nam daje svobodo in moč, da lahko 
izbiramo in se odločamo, da se lažje prilagajamo 
novim situacijam in iščemo nove rešitve.  
Bodite odprti za nova znanja, vedoželjni in  
radovedni. Doživite učenje kot priložnosti za 
ustvarjalnost, druženje, osebno in strokovno rast, 
predvsem pa naj vam bo v zadovoljstvo in veselje.
Vse dobro na vseživljenjski poti učenja. ”

Eva Mermolja, direktorica 

OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE 
Ker nikoli ni prepozno

Program osnovne šole za odrasle je pripravljen tako, 
da lahko udeleženci v enem šolskem letu zaključijo 
dva razreda. Organizacija izobraževanja je prilagojena 
potrebam odraslih, po želji omogočamo tudi vodeno 
samostojno učenje. 

Šolanje je brezplačno, sofinancira ga Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport. Vpis poteka celo leto.

TEČAJI TUJIH JEZIKOV

Izvajamo naslednje tečaje tujih jezikov:

- ITALIJANŠČINA 
- NEMŠČINA 
- ANGLEŠČINA 
- FRANCOŠČINA 
- ŠPANŠČINA 
- RUŠČINA 

DODIPLOMSKI ŠTUDIJ  
NA DALJAVO

V  sodelovanju s Fakulteto za industrijski inženirnig  
(FINI) Novo mesto vabimo v študij strojništva  
na daljavo:

• VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM  
“Inženiring in vozila 1. Stopnje”  
• UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM 
“Inženiring in vozila”

Sodelujemo tudi z izobraževalnim centrom ERUDIO,  
ki izvaja študij na daljavo oziroma e-študij  
v naslednjih programih: 

• Varstvo okolja in komunala
• Ekonomist
• Logistično inženirstvo
• Organizator socialne mreže
• Gradbeništvo

Tečaji se izvajajo:
- po stopnjah v modulih po 60 ur,
- dvakrat tedensko v popoldan 
  skem času ali po dogovoru,
- v majhnih skupinah, 
- pod vodstvom visoko  
  usposobljenih predavateljev,
- z uporabo sodobnih učnih  
  sredstev in metod poučevanja.

RAČUNALNIŠKA ZNANJA ZA 
VSAKOGAR
Za vas smo pripravili vrsto različnih računalniških 
tečajev, na katerih boste pridobili in nadgradili  
računalniška znanja in veščine, uporabna tako pri 
vsakodnevnem sporazumevanju in delu kot tudi v 
prostem času. 

• Računalniški tečaji od 1. do 4. stopnje 
• Računalniška pismenost za odrasle
• Računalniška digitalna pismenost
• Začetni in nadaljevalni tečaj za delo   
  s preglednicami v programu Excel 
• Računalniške urice (vsak petek)
• Digitalna fotografija
• Predstavitev v programu Power Point 
   in Prezi

PROGRAMI ZA PODJETJA 
za večjo konkurenčnost in uspeh

• Usposabljanje za računovodje
• Tečaj desetprstnega slepega tipkanja
• Koraki do učinkovite pisne komunikacije
• Učinkovito trženje prek Facebooka 
• Z uspešnim trženjem do večje prodaje  
• Poslovna odličnost – z NLP do boljših  
  odnosov v podjetju 
• Poslovni coaching 
• Reševanje konfliktov na delovnem mestu
• Moderiranje sestankov 
• Komunikacija s težavnimi strankami 
• Računalniški tečaji
• Uvajanje družbene odgovornosti  
   v podjetjih 
• Poslovna angleščina, nemščina in   
   italijanščina

Poleg redne ponudbe izobraževalnih programov 
nudimo podjetjem izobraževanje po meri. Ob 
upoštevanju potreb in želja posameznega podjetja 
pripravimo ustrezne programe, s prilagojenimi  
vsebinami, trajanjem, termini in izbiro predavateljev. 

IZOBRAŽEVANJA PO MERI  
PODJETJA 

Poleg redne ponudbe izobraževalnih programov 
nudimo podjetjem izobraževanje po meri.  
Ob upoštevanju potreb in želja posameznega pod-
jetja pripravimo ustrezne programe, s prilagojenimi 
vsebinami, trajanjem, termini in izbiro predavateljev. 
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