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60 let Ljudske univerze Krško je častitljiv jubilej. Priložnost, da se ozre-
mo po prehojeni poti in smelo načrtujemo prihodnost, je neprecenljiva. 
 
Zgodba Ljudske univerze Krško se je začela 1959. Začetki in razvoj iz-
obraževanja odraslih so bili odraz takratnih potreb lokalnega okolja in 
potreb po znanju, ki so jih zaznavali ljudje. Vpetost v lokalno okolje je 
še danes čvrst temelj Ljudske univerze Krško.

Danes uresničujemo vizijo Ljudske univerze Krško in želimo postati 
najsodobnejše izobraževalno središče, ki bo še naprej dostopno, prilju-
bljeno in prepoznavno po kakovostni in pestri ponudbi izobraževalnih 
programov in svetovanju za odrasle. 

Uresničujemo svoje  poslanstvo: spodbujamo vseživljenjsko učenje z ra-
zvojem in ponudbo izobraževalnih programov za odrasle ter zagotavlja-
njem informiranja in svetovanja za izobraževanje. Prebivalstvu omogoča-
mo dostop do novih znanj. Z novimi izobraževalnimi programi odpiramo 
ljudem nove možnosti na zaposlitvenem in osebnem področju. 

Odločno stojimo za našimi vrednotami: dostopnost, odprtost, odgo-
vornost, kakovost, strokovnost, usmerjenost k ciljem in rezultatom. 

Skrbimo za nenehen razvoj, pogumno se lotevamo sprememb in rastemo. 

Prepričana sem, da je tretji zbornik, ki je pred vami, nov, trajni doku-
ment o zgodovini in delovanju Ljudske univerze Krško. Odločitev, da 
tudi v pisnih publikacijah predstavimo vso pestrost izobraževanja odra-
slih, je bila prava. Pričujoči zbornik opisuje zgodovino Ljudske univerze 
Krško s poudarkom na zadnjih petih letih delovanja, ko smo doživeli 
največjo rast v vsej zgodovini delovanja Ljudske univerze Krško. Želim 
si, da bi začutili našo zgodbo. 
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Ponosni smo na bogato tradicijo, dolgoletne izkušnje, kar nam daje čvr-
ste temelje, neizmeren pogum in energijo za nadaljnje delo. Prepričani 
smo v uspeh. 

In vsak dan se skupaj z vami učimo za življenje. 

 
      Nataša Kršak,  

direktorica Ljudske univerze Krško
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Spoštovani,

Ljudska univerza Krško kot izobraževalno, informacijsko, sveto-
valno, razvojno in motivacijsko središče pomembno prispeva k 
dvigu izobrazbe in kompetenc različnih skupin odraslih v našem 
okolju. Svojo dejavnost, ki jo učinkovito povezuje z drugimi orga-
nizacijami, prilagaja izobraževalnim potrebam občank in občanov 
ter nenehno razvija nove, inovativne rešitve v izobraževalnem pro-
cesu odraslih.

V 60 letih aktivnega delovanja je Ljudska univerza Krško okrepila 
pomen in vlogo sodobnega centra za vseživljenjsko učenje, ki ne 
omogoča le pridobitev novih znanj in kompetenc, ampak s svojimi 
programi prispeva tudi k osebnemu razvoju vsakega posameznika 
in celotne lokalne skupnosti, pri tem pa vključuje tudi ranljive sku-
pine. 

Z željo, da bi tudi v prihodnje širili znanje in gradili učečo se sku-
pnost, ob jubileju iskreno čestitam vsem, ki ste v teh šestih desetle-
tjih prispevali k uspešni zgodbi Ljudske univerze Krško.

mag. Miran Stanko,
župan občine Krško

Uvodne besede ob jubileju
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Spoštovani.

Že  šest desetletij  je Ljudska univerza Krško (LU Krško) sopotnik vseh 
odraslih, ki se zavedajo, da nas učenje spremlja celo življenje. LU Krško 
se je v teh 60 letih razvila v sodobno središče vseživljenjskega učenja 
odraslih. Kot edina tovrstna organizacija v posavski regiji LU Krško 
omogoča odraslim, da se učijo in usposabljajo zato, da bodo bolje živeli 
ter znali in zmogli opravljati številne naloge, ki jih pred njih postavlja 
nenehno spreminjajoča se družba. 

LU Krško odrasle podpira pri vseh vidikih razvijanja in dopolnjevanja 
njihovih znanj in kompetenc, s katerimi se bodo lahko prilagodili spre-
membam tako na trgu dela kot tudi v vsakdanjem življenju.

Še zlasti socialno izključene kategorije prebivalcev, kot so podeželsko 
prebivalstvo, brezposelni, manj izobraženi, priseljenci, starejši … potre-
bujejo v svojem okolju organizacijo, ki jih nagovori, motivira, usmerja, 
vključi v primerno izobraževalno obliko, jih spremlja ter usmerja med 
in po zaključku učenja oziroma izobraževanja.

Kakovost in strokovnost dela LU Krško dokazuje tudi z veliko uspešno-
stjo na številnih razpisih. Na ta način odraslim prebivalcem posavske 
regije na LU Krško zagotavljajo široko izbiro brezplačnih programov 
učenja in izobraževanja, ki jo dopolnjujejo z različnimi podpornimi de-
javnostmi, ki odraslim pomagajo dosegati večjo uspešnost pri učenju. 
Zaposleni na LU Krško posameznika s promocijo različnih izobraže-
valnih možnosti nagovorijo, ga v dejavnosti svetovanja motivirajo in 
pravilno usmerijo, izvedejo vrednotenje predhodno pridobljenih znanj 
in nato vključijo v ustrezno kakovostno ter aktualno formalno ali ne-
formalno izobraževalno obliko. Prav tako med samim procesom izo-
braževanja odraslim nudijo različne dodatne možnosti, kot so organizi-
rano samostojno učenje, učna pomoč ter svetovanje, kadar se pojavijo 
problemi oziroma ovire med samim izobraževanjem. In nenazadnje, po 
zaključku izobraževanja udeležencem pomagajo ozavestiti lastne kon-
kurenčne prednosti in možnosti, da le-te izkoristijo pri iskanju nove 
zaposlitve, ohranjanju delovnega mesta, razvoju kariere ter vsakda-
njem življenju. 
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Stalna skrb za kakovost in vlaganja v strokovni in osebni razvoj zapo-
slenih, ustvarjalnost ter odzivnost LU Krško omogoča, da lahko hitro 
prepozna in zadovolji potrebe posameznika, skupnosti in gospodarstva.  

LU Krško kot članica Združenje izobraževalnih in svetovalnih središč 
Slovenije (ZiSS) svojo strokovnost in kakovost nesebično prenaša tudi 
na druge ljudske univerze in soustvarja razvoj izobraževanja odraslih v 
širšem slovenskem in evropskem prostoru.

Spoštovana direktorica in vsi sodelavci LU Krško, rezultati vašega šest-
desetletnega dela kažejo, da za odličnostjo vedno stoji kakovostno delo, 
izjemna strokovnost in osebna zavzetost vsakega posebej in vseh sku-
paj. Ob jubileju vam v svojem imenu in imenu Združenja izobraževalnih 
in svetovalnih središč Slovenije od srca čestitam in želim uspešno delo 
tudi v bodoče.

mag. Maja Radinovič Hajdič,
predsednica Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije
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Predstavitev 
ljudske univerze 

krško
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judska univerza Krško je edina javna organizacija za izobraževanje odraslih v Po-
savju z devetimi zaposlenimi in s številnimi zunanjimi sodelavci.

V izobraževalni ponudbi Ljudske univerze Krško najdete javnoveljavne izobraževalne 
programe za odrasle, študijske krožke, univerzo za tretje življenjsko obdobje, jezikovne 
in računalniške tečaje, različne delavnice in projekte. 

Na Ljudski univerzi Krško deluje Svetovalno središče Posavje, ki ljudem nudi kvalitetno, 
zaupno in brezplačno svetovanje za izobraževanje in zaposlovanje. V središču za samo-
stojno učenje se odrasli lahko organizirano in samostojno učijo s pomočjo računalnika in 
računalniških programov. Izbirajo lahko med učenjem tujih jezikov, osnovami računalni-
štva, dostopajo do interneta, pošiljajo elektronsko pošto, se učijo strojepisja in spozna-
vajo naravoslovje.

Ljudska univerza Krško ima bogato tradicijo, saj jo že 60 let soustvarjamo zaposleni in 
naši zunanji sodelavci, predvsem pa naši udeleženci s svojimi željami in potrebami po raz-
ličnem znanju. V okolju smo znani po kvalitetnih storitvah in zadovoljnih udeležencih. 

Na Ljudski univerzi Krško sistematično skrbimo za kakovost na vseh področjih delova-
nja. Imamo opredeljeno svojo vizijo, poslanstvo in vrednote.

vizija 
Na Ljudski univerzi Krško želimo postati najsodobnejše izobraževalno središče, ki bo 
še naprej dostopno, priljubljeno in prepoznavno po kakovostni in pestri ponudbi izo-
braževalnih programov in svetovanju za odrasle.

Poslanstvo 
Naše poslanstvo je spodbujanje vseživljenjskega učenja z razvojem in s ponudbo izo-
braževalnih programov za odrasle ter zagotavljanje informiranja in svetovanja za izo-
braževanje. Prebivalstvu omogočamo dostop do novih znanj in spretnosti. S tem odpi-
ramo ljudem nove možnosti na zaposlitvenem in osebnem področju. 

Predstavitev Ljudske univerze krško 

L
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vrednote Ljudske univerze Krško so:

•	 dostopnost,
•	 odgovornost,
•	 kakovost,
•	 strokovnost,
•	 usmerjenost	k	ciljem	in	rezultatom.

dostopnost
Ljudska univerza Krško omogoča odraslim dostop do javnoveljavnih in drugih izobra-
ževalnih programov. Dostopni smo osebno, po telefonu in preko spleta. Vsem ciljnim 
skupinam omogočamo svetovanje, informiranje, organizacijo in izvedbo izobraževanja 
v lokalnem okolju.

odgovornost
Pri svojem delu in ravnanju smo odgovorni do sebe in drugih tako, da upoštevamo za-
konodajo in dogovore ter si prizadevamo za strokovnost in etičnost. Ljudem nudimo 
strokovne, kakovostne in učinkovite informacije ter izvedbo izobraževalnih programov.

kakovost
Prizadevamo si za čim višjo kakovost na vseh področjih našega delovanja. Za nas je po-
membna kakovost v odnosih med sodelavci, z udeleženci in pri sodelovanju s poslov-
nimi partnerji. Prizadevamo si za kakovost naših izobraževalnih programov in njihovo 
izvedbo.

strokovnost
Na Ljudski univerzi Krško se profesionalno ukvarjamo z izobraževanjem odraslih v lokal-
nem okolju, dobro poznamo izobraževalne potrebe različnih ciljnih skupin, uporabljamo 
različne pristope do posameznikov, iščemo učinkovite rešitve za izboljšanje izobraževal-
nega procesa, poznamo in uporabljamo učinkovite metode in tehnike v programih izo-
braževanja odraslih. Ves čas skrbimo za strokovno spopolnjevanje zaposlenih.

usmerjenost k ciljem in rezultatom
Naša dejavnost je usmerjena k doseganju ciljev na vseh področjih našega delovanja v 
izobraževanju odraslih v lokalnem okolju. Ves čas si prizadevamo za doseganje dobrih 
rezultatov pri delu.
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Podatki o zavodu
Ime in sedež zavoda:  LJUDSKA UNIVERZA KRŠKO
Naslov:   Dalmatinova ulica 6, 8270 Krško

Telefon:  07 48 81 160
Fax:   07 48 81 174
Spletne strani:  www.lukrsko.si/portal 
E-pošta:  info@lukrsko.si
Št. računa:  SI56 0110 0600 0031 160
Davčna št.  SI67935117
Matična št.  5642981

ustanovitelj:  Občina Krško

odgovorna oseba:  Nataša Kršak, direktorica

dejavnost zavoda: Organizacija in izvajanje izobraževanja odraslih in mladine v
    programih za pridobitev izobrazbe, programih poklicnega  

                                   usposabljanja in spopolnjevanja, 
                                   programih splošnega izobraževanja ter  
                                   informiranje, usmerjanje in svetovanje pri izobraževanju.                                    

Področje delovanja: Krško, Posavje (projekti)

Predstavitev Ljudske univerze krško 

Ljudska univerza Krško, 
Dalmatinova ulica 6
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Od ustanovitve do danes – 60 let
Ljudska univerza Krško je bila ustanovljena 10. junija 1959 z odločbo Občinskega ljud-
skega odbora Videm-Krško. Iz naziva ljudske v delavsko univerzo je bila preimenovana 
z odločbo Ljudskega odbora Krško 24. marca 1960. Z novim odlokom o ustanovitvi 
kot Delavska univerza Krško je bila po novi zakonodaji ustanovljena 26. novembra 
1973. Leta 1985 je zaradi premajhnega števila zaposlenih (in zaradi samoupravljanja) 
prišlo do združitve z Valvasorjevo knjižnico Krško v skupen zavod Delavska univerza 
in knjižnica Krško. 29. junija 1992 se je knjižnica osamosvojila in delavska univerza se 
je preimenovala v Posavski center za permanentno izobraževanje Krško. Kot Ljudska 
univerza Krško pa je bil zavod ustanovljen 1. septembra 1998 (Občinski svet Občine 
Krško).

Od ustanovitve dalje je bila Ljudska univerza Krško usmerjena v izobraževanje odra-
slih, zlasti šol, tečajev in seminarjev za potrebe po znanju na delovnih mestih. V letih 
po ustanovitvi je izvajala tudi več ciklusov poljudnoznanstvenih in potopisnih preda-
vanj ter predavanj za pridobitev znanj o dogodkih doma in v svetu. Ljudi je seznanjala 
tudi z novejšimi načini gospodarjenja na kmetiji. Vsako leto pa je izvedla tudi program 
v enem ali več oddelkih večerne politične šole.

Kasneje se je z reorganizacijo šolske mreže in izboljšanimi pogoji šolanja, zlasti v 70. 
letih 20. stoletja, krog aktivnosti izobraževanja odraslih vse bolj širil. Vse več je bilo 
izobraževanja na delovnem mestu (za pridobitev višje izobrazbe in kvalifikacij, pa tudi 
dopolnilnega izobraževanja). Takrat je bilo zelo široko tudi področje družbenopolitič-
nega izobraževanja: modernizacija in poglabljanje samoupravnih odnosov. 

Združitev s knjižnico se ni obnesla zaradi različnih dejavnosti, predvsem pa načinov 
financiranja, zato je po sedmih skupnih letih prišlo do razdružitve. V prvih letih po slo-
venski osamosvojitvi je zavod deloval pod imenom Posavski center za permanentno iz-
obraževanje Krško. To so bila leta razcveta zavoda, saj je bilo veliko vključitev odraslih 
iz celotne regije v višje in visokošolske strokovne programe fakultet iz Ljubljane in Ma-
ribora. V ponudbi so bili programi za pridobitev izobrazbe od osnovne, poklicne, sre-
dnje, višje in visoke stopnje. Vse več pa je bilo tudi splošnoizobraževalnih programov: 
študijski krožki, Klub za iskanje zaposlitve ter tečaji funkcionalnega usposabljanja.

Po novi šolski zakonodaji je bila leta 1998 ustanovljena Ljudska univerza Krško, ki je 
do leta 2007 nekoliko spremenila svojo izobraževalno ponudbo ali bolje, le-to prilago-
dila razmeram v izobraževanju odraslih. Programi za pridobitev izobrazbe v poklicnih 
in srednješolskih programih so v celoti prešli na matične šole in jih ne izvajamo več. V 
zadnjih letih smo svoje delo usmerili predvsem v projekte, ki jih z javnimi razpisi ob-
javljajo različna ministrstva in so sofinancirani iz proračuna Republike Slovenije ter iz 
Evropskega socialnega sklada.

*Celotni kronološki pregled Ljudske univerze Krško se nahaja v prilogi ob koncu zbornika.
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Praznovali smo – obletnice
Ob 30-letnici delovanja nam je Občina Krško podelila veliki znak občine krško 
kot priznanje za pomemben prispevek k izobraževanju naših občanov, ki ga je podpisal 
predsednik Skupščine Občine Krško Vojko Omerzu (5. junij 1990, štev.: 021-26/90).
  

Ljudska univerza je v letu 1994 obeležila 35-letnico delovanja s predstavo »Ob letu oso-
rej« za vse udeležence izobraževalnih programov v Kulturnem domu Krško. 

V letu 1999 smo 40-letnico povezali z otvoritvijo Tedna vseživljenjskega učenja. 

Na 45 let dolgo pot smo se ozrli na letnem srečanju sodelavcev in poslovnih partnerjev 
Ljudske univerze Krško 26. novembra 2004 v Hotelu Sremič v Krškem.

2009 – 50-letnica
Ljudska univerza Krško je ob svoji 50-letnici pripravila slovesno prireditev, ki je bila v 
torek, 9. junija 2009, ob 19. uri v mali dvorani Kulturnega doma Krško. Prireditve se je 
udeležila podžupanja Občine Krško Ana Nuša Somrak, generalna sekretarka Zveze ljud-
skih univerz Slovenije Ema Perme, predstavnik Zavoda RS za zaposlovanje OS Sevnice, 

Levo:  
Znak Občine Krško,  
junij 1990     
Desno: 
Plaketa, junij 1990

Srečanje sodelavcev in 
partnerjev ob 45-letnici 
v Hotelu Sremič Krško, 
november 2004

Predstavitev Ljudske univerze krško 
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predstavniki podjetij, naši zunanji sodelavci in udeleženci izobraževanj. V prvem delu 
prireditve smo predstavili 50-letno delovanje Ljudske univerze Krško, od ustanovitve v 
letu 1959 do pomladi leta 2009. V drugem delu smo zbranim predstavili zbornik z na-
slovom Učimo se za življenje, ki je izšel ob tej priložnosti. V programu so sodelovali učenci 
Glasbene šole Krško. Sledilo je neformalno druženje in ogled priložnostne razstave.

       

                                                                                                
2014 – 55-letnica
Ljudska univerza Krško je v petih letih od 2009 do 2014 pridobila številne nove pro-
jekte in dejavnosti. Odločili smo se, da pripravimo nov zbornik in v njem predstavimo 
širši javnosti vso pestrost delovanja našega zavoda. Prireditev ob 55-letnici Ljudske 
univerze Krško je potekala v torek, 27. maja 2014, ob 18. uri v mali dvorani Kulturne-
ga doma Krško. Ob tej priložnosti je bil predstavljen zbornik z naslovom Na poti do 55. 
obletnice, Ljudska univerza Krško v obdobju 2009–2014. Program prireditve so izvedle 
zaposlene na Ljudski univerzi Krško: Nataša Kršak, Monika Novšak in Anja Brilej Bo-
horč ter učenci Glasbene šole Krško. Na ogled so bile tudi razstave izdelkov študijskih 
krožkov in nekaterih skupin Univerze za tretje življenjsko obdobje.

Levo:  
50-letnica Ljudske 

univerze Krško,  
junij 2009                                                   

Desno:  
Zbornik »Učimo se za 

življenje« z zahvalo 
Zveze Ljudskih univerz 

Slovenije, junij 2009                             

Sodelavci Ljudske 
univerze Krško,  

maj 2014
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Levo:  
Zaposlene s podžupanjo,  
maj 2014  
Desno:  
Zbornik ob 55-letnici Ljudske univerze Krško,  
maj 2014    

Udeleženci razstave na 
prireditvi ob 55-letnici, 
maj 2014
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ljudska  
univerza krško  

v letih 2015–2019  
(od 55-letnice)
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petih letih se je na Ljudski univerzi zgodilo marsikaj zanimivega, zlasti na po-
dročju izvajanja različnih projektov, ki so sofinancirani iz Evropskega socialnega 

sklada. Naše prijave na javne razpise Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so 
bile uspešne. Prav tako tudi prijava na razpis Ministrstva za delo, družino in socialne 
zadeve ter enake možnosti za izvajanje projekta Večgeneracijski center Posavje. Pri pri-
dobivanju projektov je bilo uspešno zlasti leto 2016.

V letu 2016 smo bili uspešni na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost 
in šport in postali nosilci projekta Pridobivanje kompetenc zaposlenih v Posavju 2016–
2019. V projektu je bila Ljudska univerza Krško vodilni partner, z nami je sodelovala 
še Ekonomska in trgovska šola Brežice ter Izobraževalni center Prah, d. o. o. Namen 
projekta je bil povečati temeljne kompetence manj izobraženih odraslih zaposlenih, 
zlasti starejših od 45 let.

Uspešni smo bili tudi na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 
in v izvajanje pridobili projekt Svetovanje za zaposlene v Posavju 2016–2022. Projekt je 
namenjen zaposlenim v Posavju s ciljem večjega vključevanja zaposlenih v formalne in 
neformalne oblike izobraževanja za odrasle. 

V letu 2016 smo bili uspešni tudi na javnem razpisu Ministrstva za delo, družino, soci-
alne zadeve in enake možnosti za sofinanciranje večgeneracijskih centrov. Postali smo 
nosilci Večgeneracijskega centra Posavje, v katerem sodelujeta še Zavod za podjetništvo, 
turizem in mladino Brežice ter Družinski inštitut Zaupanje Sevnica. V okviru projekta 
smo pridobili nov prostor za izvajanje projekta na CKŽ 44, ki smo ga opremili v sodelo-
vanju z Big Bandom Krško in je postal stičišče generacij in različnih skupin od najmlajših 
do starejših. V večgeneracijskem centru, ki je odprt vsak delovni dan od 8.00 do 18.00, 
se dnevno izvajajo različne aktivnosti, izobraževanja, delavnice, tečaji, neformalno dru-
ženje in informiranje. 

V letih 2017 in 2018 smo bili uspešni tudi na dveh razpisih Ministrstva za izobraže-
vanje, znanost in šport za financiranje projektov Neformalno izobraževanje brezposelnih 
2017 in Neformalno izobraževanje brezposelnih 2018, ki sta bila namenjena brezposel-
nim osebam za dvig splošnih kompetenc.

Ljudska univerza krško v letih 2015–2019 (od 55-letnice)

v
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Ob vseh novih projektih tečejo tudi ustaljeni programi na Ljudski univerzi Krško. Neka-
teri so že stalnica v naši izobraževalni ponudbi, nenehno pa na osnovi potreb lokalnega 
okolja dodajamo nove, zanimive in aktualne vsebine, predavanja, tečaje, delavnice.

Zaposlitve 2015–2019
zaposlene
•	 nataša kršak, univ. dipl. soc., direktorica; 

•	 Monika novšak, strokovna delavka;

•	 Anja Brilej Bohorč, prof., svetovalka in organizatorica izobraževanja odraslih;

zaposlene za določen čas
•	 Ana kramperšek, prof., svetovalka in organizatorica izobraževanja; 

•	 Andreja Bukovinski juh, prof., organizatorica izobraževanja odraslih; 

•	 nuška Colarič, strokovna delavka in svetovalka; 

•	 Mojca Pompe stopar, strokovna delavka v Večgeneracijskem centru Posavje, Krško;

•	 Tanja Cizl, strokovna delavka v Večgeneracijskem centru Posavje, Krško;

•	 katarina vodeb, strokovna delavka v Večgeneracijskem centru Posavje, Krško  
(do junija 2018).

Levo:  
Podpis konzorcijske 
pogodbe v projektu 

Pridobivanje kompetenc 
zaposlenih v Posavju 

2016–2019, avgust 2016
Desno:  

Tiskovna konferenca in 
podpis pogodb z občina-

mi za projekt Večgene-
racijski center Posavje, 

januar 2017

Slovesna otvoritev 
Večgeneracijskega 

centra Posavje,  
maj 2017
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učna pomoč
•	 katja križaj, javna dela (2019)

•	 katja Puntar, javna dela (2018)

•	 Maja Gregl, javna dela (2017, 2018)

•	 Malsore kolukaj, javna dela (2016, 2017) 

•	 nuška Colarič, javna dela (2016, 2017)

•	 Andreja Bukovinski, javna dela (2015)

zunanje službe
•	 računovodski servis Martina Gošek, s. p.

•	 Čistilni servis dragica Mirt, s. p.

•	 Čistilni servis Marija kuhar, s. p.

Ljudska univerza krško v letih 2015–2019 (od 55-letnice)

Ekipa Ljudske univerze 
Krško, maj 2019
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Zunanji sodelavci 2015–2019

ime in priimek dejavnost
Marko Abram Angleščina
Vida Andrejaš Delavnice joge
Tatjana Bajc Študijski krožek, delavnice
Vladka Blas Osnovno opismenjevanje Romov
Sonja Bobek Simončič UŽU Knjige so zame
Mateja Bogovič Fifnja Izpiti iz slovenščine na osnovni ravni
Marjan Božič Šah
Uroš Brezovšek Osnovna šola za odrasle
Silva Brodarič Ustvarjalne delavnice
Tanja Cedilnik Šola za starše
Irena Ina Čebular Krojenje in šivanje
Franci  Čeč Komunikacija
Nenad Čekrlić Študijski krožek
Špela Čepin Osnovno opismenjevanje Romov
Ivanka Černelič Jurečič Tečaj kaligrafije
Valentina Čovran Angleščina
Sabina  Dogenik Šola za starše
Hatidža Draganović Kulinarične delavnice
Benjamin Držanič Računalništvo
Andreja Dvoršek Izpiti iz slovenščine na osnovni ravni
Kaja Galič Lenkič Ruščina
Branka Golob Krožek ročnih del, delavnice
Maša Grad Francoščina
Manca Grubič Ustvarjalne delavnice
Zdenka Horvat Spoznajmo kraje
Lovro Inkret Modeliranje z glino
Uroš Jelen Šola za starše
Miodrag Jevtović Računalništvo
Urška Judež Španščina
Maja Judež Delavnice ličenja
Tatjana Kerin Osnovna šola za odrasle
Eva Kink Žerjav Delavnice izdelave nakita
Sabina  Košir Študijski krožek
Saša Kralj Angleščina
Metka Krošelj Molan Računalništvo
Alojz Kržan Študijski krožek lončarstva
Miloš Kukovičič Digitalna fotografija
Carmen L. Oven Retorika, javno nastopanje
Mojca Lampe Kajtna Osnovna šola, študijski krožek, delavnice
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Branko Lavrenčič Računalništvo
Bojana Lekše Slovenščina za priseljence
LIJAmedia Filmske delavnice za otroke in mladostnike
Breda Majcen Osnovna šola za odrasle
Vilma Malečkar Študijski krožki
Milena Mastnak Delavnice aranžiranja in vrtnarstva
Maša Mohorko Umetnostna zgodovina
Damjana Možic Angleščina
Bojana Naglič Benedik Nacionalne poklicne kvalifikacije
Svetlana Novak Računalništvo
Andrej Peklar Računalništvo
Andreja Petan Delavnice, učna pomoč
Martina Peterlin Osnovna šola za odrasle
Mateja Petric Šola za starše
Simona Predanič Angleščina
Mateja Pšeničnik Angleščina
Carmen Rajer Nacionalne poklicne kvalifikacije
Petra Rus Plazar Slovenščina za priseljence
Jasmina Sanković Angleščina
Kristina Tina Simončič Umetnostna zgodovina
Jelka Slukan Slovenščina za priseljence
Jana Starc Nacionalne poklicne kvalifikacije
Andrej Stopar Računalništvo
Zdenka Stoviček Ljudski plesi
Majda Šeler Vadba joge
Alenka Špan Angleščina
Irma Šribar Nemščina
Mojca Šterk Angleščina
Damjana Šulina Zorko Angleščina
Zoran Tkavc Računalništvo
Urška Übleis Pohodništvo
Tatjana Uduč Folklorni  plesi
Metka Uršič Šola za starše
Mitja Valentinc Osnovno opismenjevanje Romov
Alenka Vene Izpiti iz slovenščine na osnovni ravni
Jožica Volčanjk Priprave na izpit iz ZUP
Hermina Vučajnk Nacionalne poklicne kvalifikacije
Melita  Zagorc Vegelj Šola za starše
Simona Žarn Francoščina
Jerneja Živković Nemščina
Igor Žveglič Računalništvo
Anamarija Janežič Ličenje in nega kože
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Svet zavoda
Je organ upravljanja javnega zavoda in drugostopenjski organ v zadevah v skladu s 
predpisi, kolektivno pogodbo in splošnimi akti zavoda. Svet zavoda šteje pet članov: 
dva predstavnika ustanovitelja, dva predstavnika delavcev zavoda in enega predstavni-
ka odraslih, ki se izobražujejo v zavodu (predstavnik udeležencev).

V Svetu zavoda Ljudske univerze Krško so od leta 2015 do 2019 delovale:

•	 Marjana drstvenšek in Mihaela Planinc kot predstavnici ustanovitelja;

•	 Anja Brilej Bohorč in Monika novšak kot predstavnici zaposlenih;

•	 urška Übleis kot predstavnica udeležencev.

Predsednica Sveta zavoda je bila Marjana Drstvenšek, podpredsednica pa Monika No-
však. Svet se je redno sestajal na sejah. Teh je bilo 14 v celem mandatnem obdobju 
štirih let. Sodelovanje članov sveta je bilo korektno in v dobro vseh deležnikov.

Članice Sveta zavoda  
na 13. seji,  

september 2018
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Programi  
ljudske univerze 

krško  
v letih  

2015–2019
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Programi za pridobitev izobrazbe

osnova šola za odrasle
V Posavju smo edina organizacija, ki izvaja program osnovne šole za odrasle. V osnovno 
šolo za odrasle vpisujemo udeležence, ki so zaključili osnovnošolsko obveznost, niso pa 
uspešno končali vseh razredov osnovne šole. Izvajamo program 9-letne osnovne šole 
za odrasle od 6. do 9. razreda. Vsako leto v program osnovne šole vpišemo en oddelek, 
v program vpisujemo tudi odrasle Rome. Program osnovne šole za odrasle je v celoti 
financiran z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 

šolsko leto število oddelkov število vpisanih končali oš

2014/2015 1 13 4

2015/2016 1 8 3

2016/2017 1 5 0

2017/2018 1 1 0

2018/2019 1 8 5

skupaj 5 35 12

Udeleženca programa 
osnovne šole za odrasle 
pri slovenščini za  
9. razred, marec 2016

Programi Ljudske univerze krško v letih 2015–2019



34 60 let ljudske univerze krško

Usposabljanje za 
nacionalno poklicno 
kvalifikacijo Socialni 

oskrbovalec/Socialna 
oskrbovalka na domu, 

februar 2018

Programi za brezposelne 

Ljudska univerza Krško zelo dobro sodeluje z Zavodom Republike Slovenije za zapo-
slovanje, Območno službo Sevnica. Za brezposelne v Posavju smo izvedli naslednje iz-
obraževalne programe:

tečaj desetPrstnega tiPkanja, v katerem se udeleženci naučijo slepega, de-
setprstnega tipkanja na tipkovnici računalnika: tipkanja črk, rimskih in arabskih šte-
vilk, ločil, matematičnih znakov, pravopisnih pravil in pravil tipkanja, nareka in prepi-
sa besedila, vaj iz urjenja hitrosti, vaj iz urjenja natančnosti.

Poseben Program za etnično skuPino romov zajema vsebinske sklope: 
osnova pismenosti, osnove komuniciranja, uporabno računstvo, motivacija za učenje 
in urejanje bivalnega prostora.

usPosabljanje za naCionalno PokliCno kvaliFikaCijo maser/ma-
serka: udeleženci pridobijo znanja iz anatomije in fiziologije, priprave na masažo, 
izvajanja masaže, komunikacije, evidentiranja in dokumentacije varstva in zdravja pri 
delu, prve pomoči in iz izbranih vsebin iz fizioterapije.

usPosabljanje za Pridobitev naCionalne PokliCne kvaliFikaCije 
knjigovodja/knjigovodkinja: udeleženci pridobijo znanja iz knjiženja po-
slovnih dogodkov, knjigovodstva plač, obračunavanja plač, stroškovnega knjigovod-
stva, poznavanja računalniškega programa za obračunavanje plač, davkov od osebnih 
prejemkov in ostalih prispevkov, davkov od dohodkov pravnih oseb, zakonskih predpi-
sov in davkov ter opravljati v knjigovodstvu samostojna knjigovodska dela.
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usPosabljanje za naCionalno PokliCno kvaliFikaCijo soCialni 
oskrbovaleC/soCialna oskrbovalka na domu: udeleženci pridobijo zna-
nja iz socialne oskrbe na domu, socialnega varstva, komunikacije in poklicne etike, 
osebne oskrbe, gospodinjske pomoči, prve pomoči ter praktičnega dela.

začetni tečaj nemškega jezika kot PriPrava na zaPoslitev v tuji-
ni: na tečaju se brezposelni udeleženci naučijo osnovnega sporazumevanja v nemškem 
jeziku, kar jim omogoča lažje iskanje zaposlitve v tujini.

nadaljevalni tečaj nemškega jezika kot PriPrava na zaPoslitev 
v tujini: brezposelni nadgradijo osnovno znanje nemškega jezika in se usposobijo 
za komunikacijo z delodajalci. 

usPosabljanje za Življenjsko usPešnost – moj korak: V programu 
udeleženci pridobijo temeljna znanja in spretnosti za lažje obvladovanje situacij v 
vsakdanjem življenju. Pridobijo socialne spretnosti in se usposobijo za vseživljenjsko 
učenje in aktivno državljanstvo. Prevzamejo večjo samostojnost in odgovornost v ži-
vljenju, poveča se vključevanje v različne družbene dejavnosti. Program pomembno 
prispeva k dvigu samozavesti udeležencev in dvigu kakovosti njihovega življenja.

Preglednica izvedenih programov za brezposelne po letih:

šolsko leto število skupin število udeležencev

2014/2015 10 111

2015/2016 / /

2016/2017 2 26

2017/2018 2 21

2018/2019 2 20

Skupaj 16 178

Programi Ljudske univerze krško v letih 2015–2019

Usposabljanje za 
nacionalno poklicno 
kvalifikacijo Knjigovodja/
knjigovodkinja,  
november 2016
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Mateja,  
udeleženka usposabljanja za NPK 

Socialna oskrbovalka na domu

Moja prejšnja služba je bila takšna, da sem bila vedno med ljudmi, s pri-
dobitvijo NPK Socialne oskrbovalke na domu pa sem dobila neprecenlji-
ve izkušnje srečati se s starejšo populacijo prebivalstva, ki se razveselijo 
vsakega obiska socialne oskrbovalke, posebno tisti brez svojcev. S pomo-
čjo Ljudske univerze Krško in s sodelovanjem CSD Krško sem dobila ču-
dovito priložnost pridobiti si nov poklic, ki je čudovit, human in človeka 
res osrečuje, če se vidi v tem, kot sem se jaz.

Darja,  
udeleženka usposabljanja za NPK 

Socialna oskrbovalka na domu

izjavi udeleženk

Usposabljanja NPK sem se zelo veselila, saj sem želela pridobiti certifi-
kat NPK Socialne oskrbovalke na domu. Z obiski programa sem pridobila 
nova strokovna teoretična in praktična znanja. Le-ta seveda uporabljam 
pri svojem delu. Program je bil dobro organiziran, predavateljice so nas 
odlično pripravile za delo, kot tudi za samo opravljanje izpita za pridobi-
tev certifikata. Hvala LU Krško za izvedbo v domačem okolju.
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izjava predavateljice

Sem Carmen Rajer, po izobrazbi zdravstveni tehnik, dipl. socialna 
delavka in mag. sociologije. Imam 26 let delovne dobe, in sicer na 
različnih delovnih mestih, kjer sem nabirala znanja in izkušnje na 
področju starejših, mladih in kronično bolnih oseb. Zadnja leta pre-
davam v okviru različnih institucij in poskušam predajati naprej 
znanja, ki sem jih pridobila v teku službovanj v zdravstvenem domu, 
bolnici, domu starejših občanov ter na centru za socialno delo, kjer 
sem še vedno redno zaposlena.

Z Ljudsko univerzo Krško uspešno sodelujem že nekaj let. Začelo se 
je, ko sem prevzela študijsko skupino Sožitje generacij v obsegu 50 
ur, kjer smo se enkrat tedensko družili in pletli medgeneracijske vezi 
v starostni skupini od 18 let do 80 let. Vsak petek popoldan smo se 
urili v asertivnosti in sprejemanju drug drugega, kar se je odraža-
lo na življenju vseh sodelujočih, tudi na mojem. Podajanje znanja, je 
namreč vzajemen proces, ko dajejo in sprejemajo vsi, ki so vključeni v 
proces izobraževanja. 

Naše sodelovanje se je kasneje nadgrajevalo s predavanji v Večgenera-
cijskem centru Posavje v Krškem ter pri izvedbi usposabljanja za pri-
dobitev nacionalne poklicne kvalifikacije Socialni oskrbovalec/Social-
na oskrbovalka na domu, v okviru katerega sem redna predavateljica 
in mentorica za področje socialne oskrbe na domu. Od lanskega leta 
sem ponovno tudi mentorica študijske skupine Možgani v dobri formi, 
v okviru katere se redno enkrat tedensko srečujemo z različno staro-
stno populacijo in iščemo načine, kako trenirati naše možgane ter jih 
ohranjati v čim boljši kondiciji, ob vsem tem pa smo se in se še učimo 
smeha, sproščanja, si dovolimo žalost in razočaranje, predvsem pa je 
med vsemi nami močno prisoten duh vzajemnega spoštovanja, potr-
pežljivosti, medsebojne pomoči ter upoštevanja drug drugega, kar je 
ključ do boljšega in kvalitetnejšega življenja nas vseh.

Programi Ljudske univerze krško v letih 2015–2019

Carmen Rajer,  
predavateljica v programu  
NPK Socialni oskrbovalec na domu  
in mentorica študijskega krožka  
Možgani v dobri formi
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Izpiti, tečaji in delavnice

izpiti iz znanja slovenščine na osnovni ravni
V sodelovanju s Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik (Oddelek za slovenisti-
ko Fakultete Univerze v Ljubljani) že 25 let izvajamo izpite iz znanja slovenščine na 
osnovni ravni po javnoveljavnem izobraževalnem programu Slovenščina kot drugi in 
tuji jezik. Opravljen izpit je za tujce pogoj za pridobitev državljanstva. V letih 2015–
2019 je izpit iz znanja slovenščine na osnovni ravni uspešno opravilo 120 kandidatov 
iz različnih držav.

Preglednica izpitnih rokov iz znanja slovenščine na osnovni ravni:

šolsko leto število  
izpitnih rokov

število uspešnih 
kandidatov

2014/2015 2 17

2015/2016 3 20

2016/2017 2 18

2017/2018 3 33

2018/2019* 4 32

skupaj 13 120

*Podatki za šolsko leto 2018/2019 še niso dokončni.

tečaji in delavnice
Ljudska univerza Krško je v svoji vsakoletni izobraževalni ponudbi tečajev in delavnic za 
odrasle ohranjala tradicionalno ponudbo ter jo dopolnjevala glede na povpraševanje in 
potrebe ljudi v lokalnem okolju. Izvedli smo tečaje nemščine, francoščine, ruščine, retori-
ke. Poleg tečajev računalništva, digitalne fotografije in tečajev krojenja in šivanja, so bile 
dobro obiskane še delavnice zdrave prehrane, izdelave nakita, ličenja in tečaj salse.

Preglednica tečajev in delavnic:

šolsko leto število izvedenih tečajev 
in delavnic

število  
udeležencev

2014/2015 10 103

2015/2016 12 90

2016/2017 4 34

2017/2018 11 93

2018/2019 9 86

skupaj: 46 406
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Levo:  
Tečaj digitalne 
fotografije, april 2017
Desno:  
Delavnica izdelave 
nakita, junij 2017
Spodaj:  
Tečaj šivanja,  
januar 2019                                                                

Zgoraj: 
Delavnica ličenja, november 2018
Spodaj:  
Tečaj salse, november 2017
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Šola za starše
Šolo za starše na Ljudski univerzi Krško izvajamo že od leta 1995 na vseh osnovnih 
šolah in vrtcih občine Krško. Predavanja so namenjena staršem šolajočih se otrok in 
so zanje brezplačna. Sredstva za izvedbo predavanj so zagotovljena s strani Občine 
Krško. V zadnjih letih se je število staršev, ki obiskujejo predavanja po šolah in vrtcih, 
povečalo. Teme predavanj so pestre, izhajajo iz aktualnih potreb, ki jih zaznajo šole in 
vrtci pri svojem delu.

Predavatelji v šoli za starše so naši zunanji sodelavci. 

šolsko leto število predavanj število udeležencev

2014/2015 18 728

2015/2016 19 865

2016/2017 16 1021

2017/2018 18 848

2018/2019 16 831

skupaj 87 4293

Predavanje za starše 
na OŠ Podbočje, 
september 2015

 
Predavanje za starše 

otrok vrtca pri OŠ 
Leskovec pri Krškem, 

januar 2019
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Melita Zagorc Vegelj,  
predavateljica v Šoli za starše

izjava predavateljice v šoli za starše

„Z Ljudsko univerzo Krško že vrsto let sodelujem kot predavateljica v 
Šoli za starše. Naše sodelovanje je korektno. Sama predavanja za starše, 
ki jih imam po šolah in vrtcih, pa so zame vedno znova izziv, saj vedno 
poskušam ujeti pričakovanja staršev in jim ponuditi razumevanje, soču-
tje ter kakšno novo idejo v njihovih prizadevanjih za čim boljšo vzgojo 
otrok. Morda bi bilo v prihodnje smiselno organizirati skupine za starše, 
kjer bi se manjše število staršev večkrat srečalo z istimi ali različnimi 
strokovnjaki. V takšni skupini bi se morda lahko starši bolj razgovorili 
in tudi bolj kontinuirano, ob strokovni podpori, nadgrajevali svoje star-
ševske veščine.“

Študijski krožki 
Ljudska univerza Krško izvaja študijske krožke po modelu Andragoškega centra Slove-
nije že več kot 20 let, natančneje od leta 1996, ko so se na ACS strokovno usposobile 
prve tri mentorice. Od takrat pa do danes se je na Ljudski univerzi Krško zvrstilo že več 
kot 100 različnih študijskih krožkov s področja branja in pisanja, tujih jezikov, ekologi-
je in vrtnarjenja, osebnega razvoja in ustvarjalnosti, kakovosti življenja in ohranjanja 
zdravja. Posebnost študijskih krožkov je, da so to majhne skupine od 6 do 10 članov, 
ki jih povezuje želja po učenju in raziskovanju nečesa novega, in da jih vodi posebej 
usposobljeni mentor. Skupina izbere izmed članov še animatorja, ki je prostovoljec. 
Vloga animatorja je pomembna, saj skrbi za obveščanje članov krožka ter za poveza-
vo z mentorjem in organizacijo. Študijski krožki temeljijo na načelih enakopravnosti, 
demokratičnosti, medsebojnem sodelovanju, svobodni izbiri ciljev, načrtovanju dela 
in aktivnosti. Mentor ni učitelj, ampak predvsem organizator in svetovalec, ki povabi 
člane v študijski krožek, pripravi predlog srečanj in načrt učenja, poskrbi za ustrezen 
prostor, pomaga pri delitvi nalog in zbiranju učnega gradiva, dokumentira srečanja in 
promovira študijske krožke v lokalnem okolju. Udeleženci skupaj postavijo cilje krožka, 
načrtujejo učenje in se dogovorijo za zaključno akcijo, s katero predstavijo svoje delo 
v javnosti. K sodelovanju v krožku lahko povabijo tudi zunanje strokovnjake, da jim 
predstavijo določene vsebine in znanja. O vsakem srečanju, dogovorih in porabi finanč-
nih sredstev se poroča v posebni računalniški aplikaciji Andragoškega centra Sloveni-
je in ministrstva. Študijske krožke sofinancira Ministrstvo za izobraževanje,  znanost 
in šport na podlagi vsakoletnega javnega razpisa. Ker je izvajalcev študijskih krožkov 
v Sloveniji vsako leto več, se število financiranih študijskih krožkov v zadnjem času 
zmanjšuje. Dejavnost študijskih krožkov na Ljudski univerzi Krško vsa leta sofinancira 
tudi Občina Krško in s tem omogoča, da so za udeležence brezplačni. 

Programi Ljudske univerze krško v letih 2015–2019
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Levo:  
Povej jasno in glasno, 

april 2017                   
Desno:  

Živim v Sloveniji,  
marec 2019

V letih od 2015 do 2019 je bilo izvedenih 32 brezplačnih študijskih krožkov pod mentor-
stvom Nataše Kršak, Monike Novšak, Anje Brilej Bohorč in Andreje Bukovinski Juh ter 
ob sodelovanju številnih zunanjih sodelavcev, strokovnjakov z različnih področij:

•	 Branja in pisanja ter javnega nastopanja: Iz petindvajsetih črk gradimo knjižne 
hiše; Povej jasno in glasno;

•	 Tujih jezikov: Z nemščino na potovanje; S francoščino po svetu; Španija – jezik, 
kultura in kulinarika;  

•	 Slovenščine za priseljence: Slovenija, tu živim in se učim; Spoznavam slovenščino 
in Slovenijo; Spoznajmo se v jeziku, kulturi in običajih; Slovenija, moj novi dom; Ži-
vim v Sloveniji;

•	 Ekologije in vrtnarjenja: Samooskrbi vrt; Eko krožek; Vrtiček na balkonu;

•	 Osebnega razvoja in skrbi za zdravje: Prehodimo pešpoti v naši okolici; Slovenski 
folklorni plesi; Preživljanje v naravi; Kolesarske poti v naši okolici; Moje zdravje – 
moja odgovornost; Možgani v dobri formi;

•	 Medijev in računalništva: Izdelaj si svojo foto knjigo; Astronomija, zvezde in pla-
neti; Čarobnost fotografiranja; Naše vesolje – zvezde in planeti;

•	 Ročnih spretnosti: Izdelava krpanke – recikliraj, šivaj in uživaj; Pletenje iz šibja; 
Modeliranje v glini (figuralika v mali plastiki); Lončarstvo;

•	 Etnologije (kulturna dediščina in identiteta): Značilna posavska hrana; Zaigrajmo 
šah; Religije in verstva sveta; Družinsko drevo; Prazniki in praznovanja pri nas in v 
svetu. 

Preglednica študijskih krožkov 2015–2019:

šolsko leto število študijskih krožkov število udeležencev

2014/2015 7 76

2015/2016 7 69

2016/2017 6 70

2017/2018 7 67

2018/2019 5 57

skupaj: 32 339
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Levo:  
Naše vesolje, zvezde in planeti,  
november 2017 
Na sredini levo:  
Družinsko drevo,  
januar 2019
Na sredini desno:  
Lončarstvo,  januar 2019                           
Spodaj:  
Moje zdravje – moja odgovornost,  
maj 2018
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Predstavitev študijskih krožkov  
in skupin na Festivalu ljudske univerze krško

Ljudska univerza organizira zanimivo prireditev v Tednu vseživljenjskega učenja, ki jo 
je poimenovala Festival študijskih krožkov in skupin Ljudske univerze Krško. Začetki 
te prireditve segajo v leto 2009. Cilj te tradicionalne prireditve je povečati promocijo 
študijskih krožkov Ljudske univerze Krško in skupin Univerze za tretje življenjsko ob-
dobje (UTŽO) v lokalnem okolju. Vsako leto se na »Festivalu LUK« predstavijo študijski 
krožki in nekatere skupine UTŽO, ki so delovale v tekočem letu. Festival je prvotno po-
tekal v dvorani v parku, zadnja leta pa v dvorani Glasbene šole Krško. Člani študijskih 
krožkov in skupin UTŽO se na svojo predstavitev učenja in dela zavzeto pripravljajo, 
na Festivalu pa uživajo v medsebojnem spoznavanju in druženju.  

Desno:  
Festival LUK v Dvorani  

v parku,  
maj 2015                         
Spodaj:  

Festival v dvorani 
Glasbene šole,  

maj 2018 
Spodaj desno:  
Uvodni nagovor 

direktorice v dvorani 
Glasbene šole Krško,  

maj 2016
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Zgoraj:  
Podžupanja Občine Krško Ana Nuša Somrak  

na Festivalu, v ozadju fotografska razstava krožka 
Čarobnost fotografiranja,  

maj 2017
Na sredini levo:  

Stojnica zeliščarske skupine,  
maj 2016                   

Na sredini desno: 
 Pletenje iz šibja – razstava izdelkov,  

maj 2016
Spodaj desno:  

S francoščino po svetu,  
maj 2016             
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izjave udeležencev

Andreja,  
mentorica ŠK  

Značilna posavska hrana

utrinki študijskega krožka značilna posavska hrana

krožek »Značilna posavska hrana« se je srečeval enkrat tedensko, ob sredah. na sre-

čanjih smo se pogovarjali o hrani, o pristni posavski hrani. večkrat smo se spra-

ševali, katera je tista hrana, ki je tipična za Posavje. zato smo obiskali Posavski 

muzej Brežice, kjer so nam predstavili hrano, ki se je jedla v Posavju po obdobjih, 

od prazgodovine naprej. zanimiva ugotovitev, do katere so prišli s pomočjo ana-

liz, je bila, da se je posavski človek v neolitiku prehranjeval s proseno kašo. 

ker smo se želeli s člani krožka preizkusiti tudi v kuhanju pristne posavske hra-

ne, smo izvedli kuharsko delavnico z ido intihar. na delavnici smo pripravili ri-

čet, puhlo z ocvirki in s smetano, skutin »štrudl« s pregreto smetano ter ajdove 

štruklje z orehi in s skuto. 

srečanje krožka smo namenili tudi ogledu krušne peči in peki kruha, ki nam jo je 

predstavil naš udeleženec krožka, gospod Tone Žnidaršič s Hudega Brezja. 

zaključno srečanje smo namenili ogledu krušne peči na senovem. Po uradniški 

koloniji nas je vodil gospod Anton Petrovič, prikaz priprave testa in peko kruha 

v peči iz leta 1931, pa nam je predstavil g. Matjaž sotler. 

Člani krožka na kuharski 
delavnici z Ido Intihar  

v VGC Posavje,  
april 2018
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študijski krožki kot način življenja
študijski krožki na Ljudski univerzi krško so zanimiva dejavnost tudi za upoko-
jence, ki nimajo več kakih posebnih dolžnosti. na krožkih se lahko družijo z lju-
dmi s podobnimi interesi in tako polno preživljajo svoj čas. Pa je to res samo to?

Prvega študijskega krožka na Luk sva se udeležila skupaj z ženo, predvsem za-
radi zdravstvenih težav psihične narave. Prav takrat je namreč potekal na tej 
ustanovi študijski krožek za osebno rast, katerega osnova je bila teorija izbire 
avtorja dr. viljema Glaserja. ko sva se prijavila, je ena skupina na tej temi delala 
že drugo leto, nova skupina pa je delo začenjala od začetka. z ženo sva sodelovala 
kar pri obeh skupinah. 

                                                                                 v tej skupini sva delovala štiri 
leta. znanje, ki sva ga pri tem pridobila, nama je pomagalo, da sva se uspešno 
spopadla z najino težavo in jo vsaj močno omilila, če že ne povsem rešila. Tudi 
druženje s podobno mislečimi člani skupine, njihove izkušnje ter pomoč mento-
rice je bila dobrodošla podpora pri najinem delu na sebi. s tem, ko sva se rešila 
nekaterih vzorcev v svojem vedenju, sva se rešila tudi dela najinih težav. k nji-
hovemu reševanju pa so pripomogli tudi drugi krožki, ki so potekali na Ljudski 
univerzi krško. 

Med najinim obiskovanjem tedenskih srečanj, se je žena srečevala tudi s članica-
mi zeliščarskega krožka. v kratkih pogovorih z njimi je ugotovila, da je to tema, 
ki jo zelo zanima in veseli. Tako je svojo dejavnost razširila še na to področje ter 
se naslednje leto vpisala v zeliščarski krožek. 

Člani krožka za osebno rast
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dve leti kasneje se je ustano-
vil še krožek folklornih plesov. 

ker žena v glasbi in plesu zelo 
uživa, se je vpisala tudi v to 
skupino. skupina je dejavna in 
uspešna. dekleta redno nasto-
pajo na prireditvah Ljudske uni-

verze, radi pa jih povabijo tudi 
zunanji organizatorji prireditev.

Moj konjiček je fotografija. v pr-
vem letu mojega sodelovanja na krožkih Ljudske univerze sem tako poskrbel 
za fotografije udeležencev naših dveh skupin za osebno rast. Že v drugem 
letu pa se je iz našega krožka oblikovala še ena skupina. 
nastal je krožek Povezani, ki je organiziral 
zaključne izlete za člane vseh 
krožkov na Ljudski univerzi 
krško. Pri tem delu je moj ko-
njiček prišel do polnega izra-
za, saj sem potem vse izlete, ki 
smo jih organizirali, tudi doku-
mentiral s fotografijo. v nasle-
dnjih letih pa so me k sodelova-
nju, predvsem k dokumentiranju 
njihove dejavnosti, povabile tudi 
zeliščarke in plesalke. Moje delo 
fotografa se je tako začelo širiti. 

Zeliščarski krožek.

Plesalke na nastopu.

V Solčavi



49Programi Ljudske univerze krško v letih 2015–2019

ste vedeli, da je bila v venišah, vasici pri Leskovcu pri kr-
škem, med letoma 1903 in 1912 cementninarska delavnica? 
Le malo ljudi še to ve. Žal pa nihče več ne ve, kje je bila. Ti-
stih, ki so to vedeli, ni več med nami, prav tako tone v poza-
bo, da je bila že pred časom modernih obrtniških dejavnosti 
na mestu današnje ulice mladinskih delovnih brigad tu pin-
tarska obrt; kje so bile kovačije v krškem in okolici?

veliki dogodki v večjih krajih so večinoma zabeleženi. Življenje 
v majhnih vaseh pa tone v pozabo. spoznanje o izgubi spomina 
na drobne detajle iz življenja naših prednikov, mi je dalo idejo 
za organizacijo krožka, ki bi se ukvarjal prav z raziskovanjem 
in zapisovanjem življenja in drobnih zgodovinskih dogodkov v 
naši okolici. Tako je pred štirimi leti nastal krožek Spoznavaj-
mo kraje v naši okolici.   
krožek je bil dobro sprejet že v začetku. Čeprav v začetku 
našega delovanja ni nihče imel kakih večjih izkušenj s ta-
kim delom (razen mentorice), so se rezultati našega dela 
začeli kmalu kazati. nastajali so fotografski zapisi o vaseh 
in naših ekskurzijah, ki so jih kasneje dopolnjevala besedila 
v letnem biltenu. iz dela v našem krožku je v teh letih nasta-
la fotografska razstava o Leskovcu nekdaj in danes, ki jo je 
dopolnjevala tekstovna predstavitev razvoja vasi v istem času, iz katerega je bil 
fotografski material. Ta del je bil izdan kot predstavitev vasi v obliki Power Point 
na zgoščenki. Člani našega krožka smo aktivno sodelovali pri pripravi knjige o 
Leskovcu. razmišljamo o prikazu našega dela na internetnih straneh. za pokuši-
no smo na Wikipedii že objavili nekaj podatkov o Žadovinku, majhni vasici, kjer 
naj ne bi bilo ničesar zanimivega. 

delo v skupini poteka v obliki predavanj, ki jih pripravljamo člani krožka ali pre-
davanj gostov, ki jih povabijo naši člani, v obliki ekskurzij v posamezne kraje, 
obiskov muzejev in raznih predavanj. vendar je ta del le manjši del dela. veliko 
dela moramo opraviti v obliki priprav sami doma. Potrebno je mnogo ur dela 
za pripravo posameznega srečanja in potem še kar nekaj ur dela za obdelavo in 
morebitno publiciranje zbranega materiala. dela je toliko, da zaznavno vpliva na 
naš način življenja. 

rezultati našega dela so opazni na dveh nivojih. najprej obogatimo z novimi 
spoznanji sami sebe, in sicer s samim seznanjanjem z življenjem v naših krajih 
kot tudi druženjem in delom v skupini. Po drugi strani pa so naša spoznanja za-
beležena in bolj ali manj dostopna tudi širši javnosti.

Mislim, da je čas, da odgovorim na vprašanje v uvodnem delu:
ne, za mene ni samo to. za mene so krožki na Ljudski univerzi krško način ži-
vljenja. Prednost pred krožki imajo samo še vnuki in žena.

Slavko Pirc, 
animator in član krožkov
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Univerza za tretje življenjsko obdobje 
(UTŽO)
Pri Ljudski univerzi Krško deluje že skoraj dvajset let. Njen osnovni namen je izobraže-
vanje in povezovanje upokojencev v lokalnem okolju ter zviševanje kakovosti življenja 
starejših. Začetki segajo v šolsko leto 1999/2000, ko so se v prve tečaje nemščine in 
računalništva za upokojence vpisali prvi člani. Nekateri so aktivni v različnih tečajih 
in krožkih še danes. Ponudba izobraževanj za starejše se je širila iz leta v leto, zla-
sti na področje zdravega načina življenja in kakovostnega preživljanja prostega časa. 
Mnogi so po upokojitvi našli svoje »novo življenje« na Univerzi za tretje življenjsko 
obdobje (UTŽO) kot mentorji, animatorji ali udeleženci programov. Nekatere skupine 
ali krožki delujejo na UTŽO več kot 10 let. Skupina za angleščino z mentorico Simono 
Predanič deluje že 14. leto. Več kot deset let delovanja imata tudi skupina ročnodelk, 
ki jih zadnjih nekaj let vodi Branka Golob, in skupina likovnic z mentorico mag. Mojco 
Lampe Kajtna. Vsako leto se kakšna članica zamenja, večina pa ostaja in vztraja iz leta 
v leto. Med seboj se člani in članice skupin večinoma najprej dobro spoznajo, povežejo 
in izobraževanje postane nepretrgan proces, ki se kaže skoraj kot način življenja. Med 
člani vlada zaupanje in čutijo se soodgovorni za učni uspeh in napredek skupine. Že-
lijo imeti istega mentorja/mentorico, ki je strokovnjak/strokovnjakinja za določeno 
področje. Mentor/mentorica je vodilna oseba v skupini, ki zna poslušati, je tolerantna, 
motivirana, sposobna, zanesljiva, ciljno naravnana, odgovorna in dosledna ter svoje 
znanje rada deli z drugimi. Poleg mentorja oz. mentorice, pa je pomembna oseba v 
krožku tudi animator, ki je prostovoljec. Njegova glavna naloga je, da člane animira 
in spodbuja učenje. Izraža visoko motivacijo za pridobivanje novega znanja, podpira 
mentorja in zna skupino navduševati. Animatorji so nevidna, a zelo pomembna mre-
ža prostovoljcev, ki podpirajo organizacijo in izvajanje programov ter omogočajo hiter 
prenos informacij od vodstva do mentorja in članov ter obratno. Vsebino programov si 
člani skupin lahko prilagajajo glede na želje in potrebe. Največkrat se srečujejo enkrat 
tedensko. Člani UTŽO plačujejo članarino. Programe pa sofinancirata Občina Krško in 
na osnovi javnega razpisa delno tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 
Univerza za tretje življenjsko obdobje pri Ljudski univerzi Krško je tudi članica mreže 
Slovenske UTŽO, ki predstavlja nacionalno mrežo organizacij za izobraževanje starej-
ših v Sloveniji.

Program UTŽO pri Ljudski univerzi Krško obsega tečaje tujega jezika, računalništva 
in uporabe pametnih telefonov, spoznavanja krajev v okolici, umetnostne zgodovine, 
tehnik risanja in slikanja, modeliranja z glino, ljudskega petja, ročnih del, ljudskih 
plesov, spoznavanja zdravilnih rastlin, pohodov in ekskurzij. V tečajih in krožkih pre-
vladujejo ženske. Letno je v program UTŽO vključenih najmanj 12 skupin z več kot 
180 udeleženci.

V šolskem letu 2018/2019 delujejo naslednje skupine: Angleščina – A1, A2 in B1, B2; 
Umetnostna zgodovina; Modeliranje z glino; Tehnike risanja in slikanja; Spoznajmo 
kraje v okolici; Ljudsko petje; Ljudski plesi; Pohodi in ekskurzije ter dve strokovni ek-
skurziji.
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Preglednica skupin UTŽO po letih:

šolsko leto število skupin udeleženci

2014/2015 12 211

2015/2016 18 188

2016/2017 14 201

2017/2018 13 205

2018/2019 13 180

skupaj: 70 985
   

Programi Ljudske univerze krško v letih 2015–2019

Levo:  
10-letnica 
ročnodelskega krožka 
z direktorico in 
mentoricami, maj 2016                                                                          
Spodaj levo:  
Člani skupine Tehnike 
risanja in slikanja v 
dvorani mestnega 
muzeja Krško ob 
otvoritvi razstave,  
maj 2018  
Spodaj desno:  
Tečaj računalništva za 
starejše v OŠ Leskovec 
pri Krškem, april 2017 

Pohod na Trško goro, 
oktober 2017                        
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Pomembne obletnice ljudske univerze krško in univerze 
za tretje življenjsko obdobje krško

Ob obletnicah se zamislimo nad prehojeno potjo. 
Odkrivamo uspehe, dosežke, pa tudi ovire in pro-
bleme. Zgodovina nekega časa, naše ustanove in nas 
v njej nam daje osnovo za prihodnost. Brez zgodo-
vine ni prihodnosti. Ljudska univerza Krško letos 
beleži 60 let svojega obstoja, njena Univerza za tre-
tje življenjsko obdobje svojo 20. obletnico. Obe sta 
pomembna dejavnika razvoja občine in ljudi v njej.

zakaj nam je znanje tako potrebno?
Znanje je v družbi znanja, informacijski družbi ali družbi velikih sprememb in rizika, 
hkrati pa tudi družbi največjih možnosti, kar jih je človek do sedaj imel, družbi 21. sto-
letja, postalo enako pomembno za ljudi kot zrak za dihanje. Zato je splošno in osnovno 
pravilo sedanjosti: »odprt dostop do znanja za vsakogar« (Open acces to education). 
Človek, ki so mu odtegnili možnost za izobraževanje in razvoj, je prepuščen nazado-
vanju in propadanju. Robin Kidd, znan avtor na področju andragogike, je izdal knjigo 
»Education for Being, Becoming and Belonging« ali v prevodu: Izobraževanje za to, da 
obstajaš, postajaš in pripadaš. Tudi pri nas se ti trendi razvoja vedno bolj jasno izraža-
jo. Trajno brezposelni ostajajo ljudje z najnižjo izobrazbo. Dohodki naraščajo s stopnjo 
izobrazbe osebe. Podjetja s sodobno tehnologijo iščejo kompetentne strokovnjake, lju-
di z visoko izobrazbo, s širokim znanjem, določenimi kompetencami in osebnostnimi 
lastnosti. Vodstvo podjetij že par desetletij ugotavlja, da je pri nas najteže dobiti dobre 
strokovnjake in kompetentne ljudi. Podjetja lahko z razvitimi ljudmi z ustreznim zna-
njem koristijo prednosti nove tehnologije. Fizična dela vse bolj opravljajo avtomatizi-
rani stroji, roboti in IKT. Z golim fizičnim delom ni več mogoče preživeti. Današnji čas 
zahteva od ljudi znanje in intelektualne sposobnosti tudi pri navidezno najbolj prepro-
stih delih. Zahteva sodobne družbe je, da so ljudje ustvarjalni, samoiniciativni, se znajo 
hitro in pravilno odločati, komunicirati in primerno voditi medosebne odnose. S tem 
so usposobljeni za vodenje nove tehnologije, sprejemanje odgovornosti ter samostojno 
delo in učenje.

kakšno znanje potrebujemo?
Znanja in osebnostnega razvoja ni nikoli dovolj, pravi Robin Kidd. Tudi osebnih narav-
nih potencialov nikoli dokončno ne izkoristimo. Ocene raziskovalcev so se ustavile pri 
ugotovitvi, da človek uspe tekom življenja razviti in uresničiti le 3–5 % svojih priroje-
nih talentov. Z izobraževanjem vedno postajamo nekaj novega, nekaj več, kar včeraj še 
nismo bili. Nato pa lahko obvladamo povsem nove naloge. Z izobraževanjem se samo-
uresničujemo, postajamo.

Postindustrijska družba je polna raznolikosti. Tudi osebne in družbene vrednote po-
stajajo razpršene. Komu in v kaj verjeti? Za koga in kaj se zavzemati? Čemu pripadati? 

 prof. dr. Ana Krajnc, 
predsednica Slovenske 

univerze za tretje 
življenjsko obdobje
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Vse to so vprašanja današnjega časa. Na ta vprašanja si lahko odgovorimo le, če imamo 
izdelano osebno identifikacijo, jasno samopodobo. Potem imamo težišče in ravnotežje 
v sebi in ga ne iščemo zunaj med raznolikostjo mnenj in vrednot. Odkrijemo »svoj prav« 
in ga potrdimo, ko poiščemo družbo somišljenikov. Njej lahko pripadamo. V svetu veli-
kih in nenadnih sprememb, »ko nemogoče postane mogoče«, kot pravi Slavoj Žižek, ni 
druge poti v osebno stabilnost in medsebojno integracijo ljudi v razne skupnosti, kot 
je razvita osebna pripadnost.

Danes ljudje ne morejo več preživeti z ozkimi poklicnimi znanji. Potrebujejo široko 
znanje. To zahtevo razvoja odkrivajo ljudje na svoji poti do najvišje izobrazbe. Svoj 
študij kombinirajo s študijem drugih disciplin. Razgledan človek bo vzel v roke ovire 
in probleme, ki se mu v življenju postavljajo na pot in jih bo znal rešiti. Zahteve in pro-
blemi so vedno večdisciplinarni. Vseživljenjsko izobraževanje dodaja k širini znanja.

Samostojno delovanje zahtevajo spremembe, saj se mnoge, nekoč državne usluge se-
lijo med ljudi. Naj omenimo zgolj socialno varnost, nekdaj eno glavnih domen države. 
Danes se reševanje socialnih stisk seli v družbo: pomagaj si sam ali pa poišči kakšno 
društvo, ki ti bo priskočilo na pomoč.

S pleč države se poleg socialne varnosti selijo v družbo in med ljudi tudi druge, nekoč 
pomembne funkcije države, kot je skrb za zdravje, izobraževanje otrok, ekološka in 
okoljska varnost itd. Za vse te nove naloge človek potrebuje znanje. Vedno več se ljudje 
učijo zaradi reševanja raznih življenjskih problemov in ne le za poklic (EVRODELPHI 
raziskava o prihodnosti izobraževanja odraslih v Evropi, Univerza v Luevenu, Belgija, 
1996).

andragoške ustanove za izobraževanje odraslih ali čarovništvo z obljubami 
alternative?
Današnje delo in življenje zahtevata dušo. Za delo in življenje postaja najbolj pomembna  
stopnja osebne zrelosti in čustvena inteligenca. Iz nje črpano mnoge, danes potrebne 
spretnosti. Znanje hitro zastareva. Nadomeščamo ga z novimi spoznanji. Osebnostne 
lastnosti so trajna pridobitev človeka, ki vpliva na kvaliteto njegovega dela in življenja. 

Znanje z osebnostnim razvojem pravih osebnih lastnosti pospešujeta uspeh pri delu 
in v življenju. Ljudska univerza mora ujeti potrebe časa in kraja in nanje odgovoriti z 
ustreznimi programi in metodami izobraževalnega dela in programov za osebnostni 
razvoj. Potrebe ljudi po tem znanju naraščajo. Če jih ne dohitevajo profesionalne usta-
nove, se ljudje zatekajo v razne alternativne ponudbe in poskuse zaslužkarstva. Nere-
sna ponudba alternative zavaja ljudi, ki jim je nujno pridobivanje znanja in osebnostni 
razvoj in na koncu ugotovijo, da programi niso uresničili danih obljub.

Zato je ljudska univerza profesionalno in kompetentno žarišče pridobivanja znanja in 
osebnostnega razvoja v neki občini in pridobiva z razvojem vedno večji družbeni po-
men. Razvoj občine je odvisen od ljudi, ki jih ima. Danes se ne zanašamo več na intelek-
tualno elito, življenje neke občine ali države je postalo odvisno od »človeškega kapita-
la«, s katerim ta razpolaga. Razvoj ljudi zaostaja za razvojem nove tehnologije, ki tako 
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ostaja premalo izkoriščena, saj ni dovolj ljudi, ki bi jo znali uporabljati. Brez razvitega 
človeškega kapitala upada nacionalni dohodek in občina ali država nazadujeta, ker na 
svetovnem trgu nista več konkurenčni.

ljudska univerza kot žariščna ustanova vsake občine
V prid delovanju Ljudske univerze Krško kot žarišču občinskega razvoja in hitri rasti po-
mena te ustanove govorijo dejstva in razmerja razvoja, velike spremembe in zadovoljstvo 
ljudi. Ob 60. letnici delovanja ji čestitamo za vse dosežene uspehe, vztrajno delo, uvajanje 
novosti  tudi v slabših pogojih. Dragocene dosedanje izkušnje bodo sposobni sodelavci 
vnovčili v rast pomena ustanove v okvirih občine in širše. Novi ustrezni izobraževalni 
programi po sodobnih metodah z izkoriščanjem možnosti nove tehnologije na področju 
izobraževanja odraslih bodo ljudem odpirali nove možnosti. Učenje ljudi se vedno bolj 
individualizira. Namesto nekdanjih tečajev nastajajo centri za izobraževalno svetovanje, 
borze znanja, mentorstvo s krmiljenjem, gibanje »Znaš, nauči drugega«, ki ga je zasno-
vala Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, centri za samostojno učenje in še 
druge sodobne oblike učenja. Ljudska univerza Krško jih uspešno uvaja.

Vedno bolj uspevajo ljudje, ki znajo voditi osebno učenje. To je tudi ena od temeljnih 
kompetenc, ki jih zahteva sodobni čas, na kar nas opominjata svetovni organizaciji 
UNESCO in OECD. Globalizacija izobraževanja odpira neskončne možnosti za učenje, 
ne glede na to, kje živimo.

univerza za tretje življenjsko obdobje krško – 20 let obstoja
Ljudska univerza v Krškem je svojo pomembno vlogo v občini še povečala, ko je pred 
dvema desetletjema ustanovila Univerzo za tretje življenjsko obdobje. S tem je začela 
uresničevati koncept vseživljenjskega izobraževanja. Tega ni, če ne zagotovimo možno-
sti za izobraževanje ljudi tudi v zadnjih treh desetletjih svojega življenja, ker so sicer 
preveliko breme ostalim generacijam.

UTŽO Krško je vedno bila ena najbolj aktivnih članic mreže 51 slovenskih univerz za 
tretje življenjsko obdobje. Deluje po temeljnem konceptu izobraževanja starejših, ven-
dar v okvirih potreb kraja, občine in starejših ljudi. Podpira premagovanje družbene 
izločenosti starejših, ki sledi po upokojitvi. Vrača jim mesto v družbi.

Vseživljenjsko izobraževanje nastaja vzporedno z vseživljenjskim delom. Izobraževa-
nje starejših podpira dejavno starost in medgeneracijsko sodelovanje, integracijo ljudi 
različnih starosti in premagovanje starih socialnih stereotipov o starejših in starosti. 

Z delovanjem Univerze za tretje življenjsko obdobje aktivirajo pomemben del človeške-
ga kapitala svoje občine in s tem bistveno povečajo njene razvojne potenciale.

Za oba visoka jubileja Ljudski univerzi Krško v imenu Slovenske univerze za tretje ži-
vljenjsko obdobje iskreno čestitamo.

 prof. dr. Ana Krajnc, predsednica Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje
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ekskurzije in izleti univerze  
za tretje življenjsko obdobje krško

Za člane Univerze za tretje življenjsko obdobje pri Ljudski univerzi Krško ob koncu 
študijskega leta pripravljamo ekskurzije ali izlete po bližnji okolici, kar pomeni spozna-
vanje in učenje nečesa novega in zaključno druženje. Organizirali smo:

•	 Izlet v Belo krajino, z ogledom kmetije Plavica, domačije belokranjskih obrti v Janko-
vičih, izvir reke Krupe in Tri fare v Rosalnicah, 8. 5. 2015.

•	 Pohod na Sremič in zaključek pri Radeju, 26. 5. 2016.

•	 Pohod na perišče pri Zdolah, 2. 6. 2017.

•	 Ogled Kostanjeviške jame z delavnico in druženjem, 1. 6. 2018.

•	 Ogled obrata Notol 2 Krke, d. d., v Novem mestu – aprila 2017, 2018 in 2019.

Programi Ljudske univerze krško v letih 2015–2019

                                                                   
 
Zaključek pri Radeju  
na Sremiču,  
maj 2016
Spodaj:  
Zaključek Perišče Zdole, 
junij 2017  
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Prispevki udeležencev in mentorjev  
univerze za tretje življenjsko obdobje

naš mali svet so ljudje
Moj prvi spomin na Ljudsko univerzo krško (tedaj delavsko univerzo) sega v 
šestdeseta leta 20. stoletja v velikem Podlogu. Tam sem obiskovala prve štiri 
razrede, z mamo silvo pa sva stanovali v zadružnem domu, kjer je delavska uni-
verza v zimskem času »vrtela filme«. za nas šolarje: kekca, Liščke, risanko volk 
in sedem kozličkov in mnoge druge. Tedanji direktor slavko smerdel, ki se je 
večkrat oglasil pri Plutovih, Anici in Cirilu, podloškemu šolskemu ravnatelju, 
kjer je bila mama polovično zaposlena kot gospodinjska pomočnica, mi je nekoč 
rekel: »Le pridno se uči v šoli, pa boš nekoč prišla k nam v službo.« Proti koncu 
leta 1974 sem se zaposlila v valvasorjevi knjižnici krško, pogodbo pa sem pod-
pisala ravno s slavkom smerdelom, tedanjim predsednikom sveta valvasorje-
ve knjižnice in čitalnice krško. slavko je bil tedaj ravnatelj osnovne šole jurija 
dalmatina krško, podpredsednik sveta vkk pa slavko šribar, direktor delavske 
univerze krško. Tako se je naš svet res prepletel. 

Leta 1985 sta se ustanovi, knjižnica in delavska univerza, celo združili v enovito 
delovno organizacijo, saj sta bili tako majhni, da po tedaj zahtevanem samou-
pravljanju nista mogli obstajati samostojno. Tako smo vida, ida, vera, Marija in 
Ljudmila iz knjižnice prepletale samoupravljanje s slavkom, ivico, rajkom, Fa-
niko in vido z delavske univerze v organizaciji združenega dela (ozd) delavska 
univerza in knjižnica krško, bili pa smo tudi sosedje preko Ceste krških žrtev ob 
oziroma nasproti občine. danes lahko rečem, da smo bili vsak na svojem stro-
kovnem področju uspešni, sodelovali pa smo tudi pri obnovi krškega mestnega 
jedra pod vodstvom Metoda šonca, tedanjega predsednika krajevne skupnosti 
krško in projektanta obnove Fedorja špacapana s sodelavci iz savaprojekta. 

Zaključno druženje pred 
Kostanjeviško jamo, 

junij 2018
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knjižnica se je leta 1989 preselila v obnovljene prostore kapucinskega samosta-
na krško, iz nekdanjih 140 m2 na 1.070 m2 (predsednik odbora za obnovo samo-
stana je bil slavko šribar), na strokovnem področju pa obranila status matičnosti 
za občino krško in sodelovala pri restavraciji kapucinske knjižnice krško in sa-
mostanske galerijske zbirke. delavska univerza pa se je prav tako iz premajhnih 
prostorov preselila na današnjo lokacijo na dalmatinovo 6, v tedaj obnovljeno 
zgradbo, ki močno spominja na pristaniško zgradbo našega prvega mesta nevi-
odunum, in kot Center za permanentno izobraževanje vpela še Ljudski univerzi 
v Brežicah in sevnici. slavka šribarja sta kot direktorja zamenjali danica Pozvek 
vidmar in za njo Monika novšak. Toda smer razvoja tedanjih splošnoizobraže-
valnih knjižnic in ljudskih univerz je krenila v velik razkorak. občina krško je 
22. junija 1992 spet ustanovila dva samostojna zavoda: valvasorjevo knjižnico 
krško in Posavski center za permanentno izobraževanje krško.

Moja delovna pot v valvasorjevi knjižnici krško se je končala leta 2008, zdaj pa 
že vrsto let »hodim v šolo« pri univerzi za tretje življenjsko obdobje na Ljudski 
univerzi krško. z okoli 20 sošolk in sošolcev, pod mentorstvom zdenke Horvat 
in animatorjem slavkom Pircem, poglobljeno spoznavamo kraje v svoji okolici. 

Ljudsko univerzo krško so oblikovali razgledani ljudje (iz »mojega časa« naj 
omenim vsaj še Lojzeta štiha in Branka Pirca), ki so omogočili pridobiti ustrezno 
izobrazbo množici odraslih domačinov – »za njihov boljši kos kruha« v svojem 
okolju, za šole in tečaje v tujem, se večina ne bi odločila. v globalu današnjih 
7,5 milijarde prebivalcev je to majhen izobraževalni košček, toda to je bil skozi 
60-letni čas naš domači prispevek za naše domače okolje in zato je delo takega 
zavoda zaželeno, še več – za vseživljenjsko in strokovno izobraževanje v občini 
krško potrebno in nujno.

Ljudmila Šribar,  
članica Univerze za tretje življenjsko obdobje

S Slavkom Šribarjem  
po starem Krškem,  
april 2016      
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kaj mi pomeni krožek univerze za tretje življenjsko obdobje
starejši ljudje se učimo s popolnoma drugačnim zanosom in namenom, kot smo to 
počeli nekoč v naših mladih letih. danes to počnemo s pravo radostjo. učenje nam 
pomeni nek nov izziv in privlačnejši način življenja. ni več tako, kot je bilo v času 
obveznega šolanja, ko smo se učili za ocene in kasneje za poklic, pa še takrat smo 
razmišljali zgolj o opravljenih izpitih oziroma o višini ocen. v obdobju, ko se odlo-
čamo o udejstvovanju v raznih krožkih, običajno iščemo nekaj, da bomo uresničili 
svoje še ne dovolj razvite talente in skrite želje. Želimo si pridobiti čim več novega  
znanja. iščemo krožke, ki so nam na voljo v bližini domačega kraja. v krškem nam 
to priložnost že več kot dvajset let na široko nudi Ljudska univerza in njene prija-
zne mentorice – strokovne delavke, ki so nam vedno na voljo in odprte za vse naše 
predloge. zato ni čudno, da imajo vsako leto več »študentov«.

sama si želim v bližnji bodočnosti več narediti na področju znanja tujih jezikov. 
najprej bi želela izpopolniti nemščino in obnoviti francoščino, nato pa bi vsekakor 
končno rada poskušala začeti z učenjem angleščine, ki je doslej še nikoli nisem 
imela priložnost učiti se, pa se dostikrat počutim kot nekakšen invalid brez znanja 
tega svetovnega jezika.

Že kar nekaj let sem aktivno vključena v krožek »sPoznAjMo krAje v svoji 
okoLiCi«. Prvo leto smo se udeleženci šele privajali na drugačne oblike dela in v 
glavnem sprejemali  način izobraževanja, ki ga je predlagala mentorica. ker vedno 
kdo manjka, se nas je komaj zbralo dovolj za manjšo skupino. v glavnem smo bili 
kar bolj pasivni poslušalci predavanj in demonstracij. študijsko leto se je vsaj meni 

V učilnici na LUK,  
februar 2019
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nekam vleklo in pričakovala sem, da naslednje leto ne bo več dovolj interesentov 
za skupino. zaradi pomanjkanja prostora na Ljudski univerzi smo dobili še precej 
nenavadno uro (11.30–13.00) ob četrtkih na štirinajst dni, se pravi v času, ko vse 
»normalne« gospodinje doma kuhajo kosilo. Toda, glej ga zlomka, še več slušate-
ljev se je prijavilo in še bolj aktivni smo postali. kar nekaj članov krožka je želelo 
pripraviti teme oz. so se sami javili za posamezne kraje. šli smo na ekskurzije, 
povabili smo zunanje sodelavce in obiskali lokalni muzej ter si ogledali primerno 
razstavo. vse bolj in bolj zanimivo je postajalo. včasih smo se tudi zaklepetali na 
določeno temo, pa se s tem nismo obremenjevali, saj nam je bilo tako še bolj lepo 
in zanimivo. Leto se je naenkrat obrnilo, mi pa smo že imeli izdelan program za 
novo študijsko obdobje. in doslej nam še ni zmanjkalo idej. ob koncu vsakega leta 
se že veselimo novih jesenskih izobraževanj. Medtem seveda tudi kdo preneha z 
obiskovanjem krožka, a se javljajo vedno novi člani in zanimivo, da pridejo tudi 
nekateri, ki se vmes niso več odločili za to dejavnost, pa jih je ponovno pritegnil 
zanimiv program ali pa so si pridobili prost termin v svojem urniku. Postali smo 
pravi prijatelji in smo veseli vsakega srečanja tudi izven Ljudske univerze.

ob koncu vsakega študijskega leta pripravimo bilten, ki vsebuje vse naše predelane 
teme. Tako na nek način celo ustvarjamo in skrbimo, da bo ostalo marsikaj zapisa-
nega za naše naslednike. sanjarimo celo o izdaji knjige. v mesecu maju se obvezno 
tudi predstavimo na Festivalu študijskih krožkov in skupin Ljudske univerze krško 
in spregovorimo o zanimivostih iz naših krajev, ki smo jih podrobno spoznavali v 
minulem letu. na ta način se predstavimo, širimo tudi spoznanja o svojem čudovi-
tem okolju in lepih krajih s prijaznimi ljudmi, ki nas radi sprejemajo medse in nam 
postrežejo s številnimi zgodbami, ki bi sicer šle v pozabo. Mi pa jih pridno posluša-
mo in zapisujemo. Med nami pa se vse bolj razvija spoštovanje do lokalne dediščine 
in različnosti, v skupini krepimo komunikacijo ter osebnostni razvoj.

Zdenka Horvat, 
mentorica krožka Spoznajmo kraje v svoji okolici
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»nimam časa«
Ti dve besedi sta najpogostejši v pogovoru med upokojenci. in 
jaz tega nisem verjela, dokler tudi sama nisem stopila v tretje 
življenjsko obdobje. sedaj razumem marsikatero upokojenko, 
zakaj nima časa. dokler na svoji koži ne izkusiš tega staža, 
res ne moreš verjeti. da sem upokojenka, sem vesela, saj se 

je moje življenje popolnoma spremenilo, odkar čas ni več moj gospodar. sedaj 
sama odločam, kdaj bom vstala, kaj bom delala, koliko časa si bom za to vzela. Pa 
nič zato, če vsega ne postorim ravno ob določenem času. Če ne bo danes, bo pa 
jutri. Če mi zjutraj paše malo poležavati, zakaj pa ne, saj sem vendar upokojenka 
in nikamor se mi ne mudi. kot vzgojiteljica sem v vrtcu na raki preživela celih 
36 let. rada sem imela svoje delo, zato mi ni bilo hudo zjutraj vstati in se odpra-
viti v službo. ko se je bližal čas moje upokojitve, pa sem vedno težje vstajala in 
preživljala dneve v vrtcu. no, pa je prišel tudi zame ta od-

rešilni čas in sedaj je življenje ponovno 
dobilo tisti pravi zagon, ki sem ga bila 
vajena v času mojega službovanja.

»za vsako bolezen ena rožica raste«
smisel novega življenjskega obdobja 
sem našla v zeliščih. daljši sprehodi so 
postali neločljivi del mojega vsakdana 
zaradi težav s hrbtenico, s katerimi 
sem se spopadala že v vrtcu. ko sem 
začela hoditi na sprehode, sem začela 
opazovati tudi naravo okoli sebe. Prej 
namreč sploh nisem videla, kaj vse ti 
nudi narava. nabirala sem različne 
poznane in tudi nepoznane rastline, 

doma pa preverjala njihove lastnosti in zdravilne učinke. Pre-
ko spleta in strokovnih priročnikov, ki se jih je nabralo že kar veliko, sem izpo-
polnjevala in nadgrajevala svoje znanje o zdravilnih rastlinah. naslednji korak je 
bila vključitev v študijsko skupino na Lu krško, ki sem jo kot članica obiskovala 
dve leti, potem pa se mi je zdelo, da je moje znanje že zelo napredovalo, zato sem 
sprejela ponudbo Ljudske univerze, da postanem mentorica krožka o zdravilnih 
zeliščih. in tako se je uradno začelo moje sodelovanje z Ljudsko univerzo v krškem. 
še vedno traja, že šesto leto. vsako leto smo si izmislile novo ime in dodajale nove 
vsebine. vsako leto se nam je katera pridružila, nekatere pa so se odločile za nova 
izobraževanja in so se prestavile kam drugam. in prav je bilo to, saj so si s tem še 
bolj širile svoje znanje. Tako smo prav na začetku bile kar »rožce«, naslednje leto, 
ko smo imele že malo več izkušenj »kosobrinke«. ko smo spoznavale začimbe, smo 
se preimenovale v »rožmarinke«, ko smo si upale reči že kaj več, pa smo bile »Bo-
deče neže.« Tudi v svet dreves smo našle pot in za najlepše drevo izbrale »Brezo« in 
našo skupino poimenovale po njej.
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v letih, ko sem vodila študijsko skupi-
no o zeliščih, smo vse zelo nadgradile 
svoje znanje, saj je prav izmenjava iz-
kušenj tisto, kar nas je bogatilo. vsa-
ka udeleženka je dodala del svojega 
znanja in tako je nastal tudi naš 
priročnik »iz zeliščarske malhe«, v 
katerem so zbrani ljudski recepti 
z zdravilnimi zelišči, pa tudi nekaj 
znanih zeliščarjev je dobilo v priročniku 
svoj prostor. naše delo je bilo zelo razgibano, saj ni 
potekalo samo v učilnici, ampak smo znanje iskale tudi v nara-
vi. Tako smo imele delavnice v kostanjevici, na Bohorju, pri meni v našem 
zeliščnem vrtu, pa še kje. Tudi čisto ta prava zeliščarja smo povabili v naše kroge 
in z njima dobile še bogatejše izkušnje. Ljudska univerza nam je omogočila tudi 
strokovne ekskurzije, ki smo se jih zelo rade udeleževale. obiskale smo samostan 
v stični, zeliščno kmetijo Plavica jožeta Majesa, se udeleževale izobraževanj, ki jih 
je Ljudska univerza organizirala, skratka, nikoli nam ni bilo dolgčas in vedno smo 
vse novitete sprejemale z navdušenjem. 

da sem postala del te humane organizacije, tega malega, a zelo prijaznega in is-
krenega kolektiva, sem zelo vesela, saj se je pravzaprav moje predupokojitveno 
delo nadaljevalo, le da sem otroke zamenjala za malo starejšo populacijo. ni bilo 
samo izobraževanje in nadgrajevanje znanja tisto, ki me je vleklo naprej. druženje, 
spoznavanje novih ljudi, komuniciranje na širšem nivoju, izmenjava izkušenj, po-
govori in še marsikaj pozitivnega mi je nudila Ljudska univerza. in če mi bo zdravje 
dopuščalo, bom prav gotovo začrtano pot, ki sem si jo izbrala za 3. življenjsko ob-
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dobje, nadaljevala, če ne kot mentorica pa kot udeleženka kakšnega krožka, tečaja 
ali delavnice. sploh ni pomembno, ali znanje dajem ali ga sprejemam, važno je le, 
da se ljudje družimo in se imamo lepo, saj čas zelo hiti … in naša leta tudi … in 
Ljudska univerza nam omogoča, da se imamo lepo, da počnemo tisto, kar nam je 
všeč in da tudi sami lahko pripomoremo k dodajanju novih vsebin izobraževanja.

in za konec …

Hvala Ljudski univerzi za vse, kar nam je nudila in nam še nudi. Hvala, da smo 
postale in še postajamo v 3. življenjskem obdobju  polne novega znanja in nimamo 
časa razmišljati o slabih stvareh.

Tatjana Bajc, 
mentorica krožka 

hodimo, spoznavamo naravo in sebe
v letu 2017 je Ljudska univerza začela v okviru uTŽo z novim krož-
kom z naslovom Pohodi in ekskurzije. načrt srečanj naredimo po 
predlogih in željah sodelujočih članov skupine. naš cilj je s hojo 
vzdrževati  kondicijo, se odmakniti od vsakdanjosti, videti naravo z 
drugimi očmi, si ogledati nove kraje in nove znamenitosti ter obu-
diti spomine na že videno in doživeto, se družiti s starimi in novi-
mi prijatelji. Pohodi so sicer neobvezni, vsak si izbere tiste, ki bodo 
izpolnili njegova pričakovanja, v skupini nas je navadno od treh do 

petnajst članov. srečujemo se na štirinajst dni in v dveh 
letih smo prehodili veliko kilometrov poti, predvsem v 
naši okolici. v zadovoljstvo pa so nam tudi osvojeni vr-
hovi v zasavskem hribovju. Tako smo se že ozirali v do-
lino z Bohorja, Lisce, šentvida in kuma.  na vsaki poti 
si ogledamo že vnaprej načrtovane zanimivosti, ki jih 
predstavijo naši člani ali pa lokalni vodniki (sevniški 
grad, Ajdovska jama, etnološka zbirka kobile). Prav 
tako pa nam ne manjka osebnih pripovedi, ki nas na-
smejijo in popestrijo naša druženja. imamo se lepo, 
morda se nam naslednje leto pridružite še vi.

                                                                                                    
 Člani in članice skupine  

 Pohodi in ekskurzije
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Religije in verstva sveta,  
januar 2017                   

Umetnostna 
zgodovina,  
marec 2016

rad hodim na ljudsko univerzo 
z ženo sva obiskovala več krožkov uTŽo na Ljudski univerzi krško 
in več let obiskujeva tudi tečaj angleščine, sam pa sem pred leti obi-
skoval tudi likovni krožek. za angleščino sva se odločila, da bolj sa-
mozavestno uporabljava ta jezik na potovanjih po tujih deželah, kjer 
se le tako lahko sporazumevaš. sedaj se znajdeva v vseh situacijah. 

Umetnostna zgodovina naju je od nekdaj zanimala in na 
krožku sva se ogromno naučila. naša mentorica nam 
je pripravila veliko posnetkov slik in kipov ter zgradb 
iz različnih zgodovinskih obdobij in pregled po pokra-
jinah v danem času. na zadnjem krožku smo spoznali 
impresioniste, ki so nam v večini najljubši. koliko raz-
ličnih slik smo si ogledali, razlike med posameznimi 
slikarji, medsebojni vplivi slikarjev enega na drugega, 
nazadnje pa smo obdelali še slovenske impresioniste. 
za zaključek smo obiskali še narodno galerijo v Lju-
bljani in si ogledali del stalne postavitve in pa razstavo 
ivane kobilce.

na krožku Prazniki na Slovenskem smo obdelovali praznike in 
običaje, ki jih spremljajo po različnih slovenskih pokrajinah. 
Govorili smo o vzrokih, zakaj so prazniki ravno takrat, da je 
večina krščanskih praznikov in praznovanj prevzeta iz pogan-
skih praznikov, ko se je zahvaljevalo naravi za dobro letino, 
pripravljalo na zimo, ko se je začel post, ko je hrane zmanj-
kovalo in se je hvalil začetek pomladi. za zaključek pa nam je 
Marko spekel še velikonočno potico.

kot amaterski likovnik sem eno leto obiskoval tudi likovni krožek in 
se tudi veliko naučil. spoznal sem nove pristope k likovnemu ustvar-
janju, nove materiale in tehnike.

Pomembno pa je tudi druženje, ker so se razvile debate o najrazlič-
nejših stvareh, spoznaš nove ljudi in prideš v stik z mlajšo generacijo 
krasnih mentorjev. udejstvovanje na teh krožkih te prisili, da upora-
bljaš internet še za kaj drugega, kot pošto, facebook in igranje šaha. 
različne teme ti dajo misliti in poiščeš odgovore na spletu za stvari, 
ki ti drugače sploh ne pridejo na misel, raziskuješ, poiščeš še dodatne 
slike umetnikov in dnevi tako hitro minevajo. ne nazadnje je univer-
za za tretje življenjsko obdobje zaslužna, da imam spet študentko za 
ženo. Preko Ljudske univerze krško pa nam je omogočen tudi ogled 
naše največje tovarne zdravil krka iz novega mesta in še marsikaj 
drugega.

Anton Zorko,  
udeleženec izobraževanj UTŽO

Programi Ljudske univerze krško v letih 2015–2019
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o kiparskem krožku samorastniki 
kiparskega krožka v organizaciji Ljudske univerze krško pod mentorstvom aka-
demskega kiparja gospoda Lovra inkreta se udeležujem že tretjič. Moram reči, 
da je to zelo pomemben krožek za nas, ki želimo ustvarjati v glini, saj so takšni 
projekti v našem delu slovenije zelo redki in smo za učenje na tem področju ve-
zani na Ljubljano ali pa celo na sosednjo Hrvaško. Ljudska univerza nam s tem 
omogoča poglobljeno znanje na kakovostno zelo visokem nivoju v naši domači 
sredini in v primernem časovnem terminu. zahvala velja tudi osnovni šoli Le-
skovec, ki nudi dobre prostorske pogoje za naše delo.

starosta naše skupine je ga. Hedvika Cener, kiparka samorastnica, ki nas prav tako 
spodbuja pri delu ter nam pomaga s svojimi dolgoletnimi izkušnjami in nasveti.

delo oziroma ustvarjanje v krožku predstavlja izziv tako za nas, stalne udele-
žence kot tudi za novince. Mentor nas ves čas usmerja pri delu, nam postopoma 
odkriva lepote ustvarjanja in nas spodbuja v neprenehnem kritičnem pristo-
pu do skulpture. vsakemu koraku v ustvarjanju in odkrivanju naših zmožnosti 
sledi nov korak, kritičen pogled na že narejeno in postavitev skulpture na višji 
nivo, tako glede estetike, tehnične izdelave, kakor tudi z umetniškega vidika. 
kar se mi zdi zelo pomembno, je pristop mentorja posamezniku kot kreatorju 
ideje v okviru zadanega motiva kakor tudi ustrezen pristop k posameznikovemu 
tehničnemu znanju in ustvarjalnim zmožnostim. Takšen pristop omogoča tudi 
vsakemu novincu, da izdela skulpturo po lastnem notranjem navdihu, da hitro 
napreduje in ustvarja skladno z na prvi pogled zahtevnim motivom. z danim 
motivom letošnjega programa krožka Kompozicija in emocionalni odnos figure 
smo se poglobili v izraz čustvenega odnosa izdelanih skulptur. Bi rekla, da smo 
jim poskusili vdihniti dušo, oživiti njihove oči, obraz in telo, da lahko spregovo-
rijo in opazovalcu izdajo svoje misli.

kot zadnje, a ne najmanj pomembno, je naše prijetno druženje. smo skupinica, 
ki jo preveva samorastniški duh, želja po kreativnem ustvarjanju v prijetnem 
vzdušju, ob medsebojni pomoči in spodbujanju, da nam čas zelo hitro mine. v 
krožku ustvarjajo tudi otroci, ki se med nami prav prijetno počutijo. 

Zlatka Vučinić,  
Brežice – članica skupine Samorastniki

Levo:  
Skupina »Samorastniki«, 

zaključek,  
marec 2018                                                                                

Desno:  
Razstava izdelkov,  

november 2018
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Brezplačna predavanja za občane
Ljudska univerza Krško je v letu 2015 začela z rednimi vsakomesečnimi izobraževal-
nimi predavanji za občane v dvorani A Občine Krško. V okviru Letnega programa iz-
obraževanja odraslih je Občina Krško zagotovila sofinanciranje predavanj za občane 
ter brezplačno uporabo občinske dvorane za te namene. Predavanja so organizirana 
praviloma vsak prvi četrtek v mesecu od oktobra do maja. Tematika predavanj se je 
spreminjala skupaj z izvajalci, ki so bili bolj ali manj znane osebnosti iz javnega življe-
nja. Temu je sledilo tudi število udeležencev predavanj.

O zdravi prehrani in skrbi za zdravje so od oktobra 2014 do maja 2019 predava-
li: Meta Vrhunc, Marija Merljak, Jože Majes, Karla Klander, mag. Renata Bibič, mag. 
Maja Vozel, Petra Čelik, Melani Kovač in mag. Erika Brajnik. Zadnje predavanje v letu 
2019 je imela dr. Ivica Flis Smaka o zdravi hrani, ki hrani naše hormone. To predavanje 
je bilo tudi najbolj obiskano.

O vrtu in vrtnarjenju so bila v letih od 2015 do 2019 izvedena predavanja Kornelije 
Benyovsky Šoštarič, Miše Pušenjak, Ivana Esenka, Jerneje Jošar, v letu 2019 Metke 
Ternjak Gomboc. 

O osebni rasti, medsebojnih odnosih in vplivu naših misli na naše počutje so spre-
govorili: red. pr. dr. Matej Tušak, Vlasta Kuster, Melita Zupančič, Petra Škarja, mag. 
Mia Bone, dr. Sanja Rozman, mag. Peter Babarović in v letu 2019 Izidor Gašperlin. Ana 
Vezovišek je govorila o denarju, odnosu do denarja in o varčevanju. Mag. Alenka Černe-
lič Krošelj je predstavila Posavje in posavsko skozi zgodovino, dr. Barbara Smolej Fritz 
pa svet glasbe kot prostor za srečevanje različnosti. Sedemletno pot po različnih delih sveta 
sta predstavila Dominika in Igor Osvald, Popotovanje z nahrbtnikom po deželah afriške-
ga vzhoda Sonja Poznič Cvetko, Viki Grošelj pa 40 let svojih soočanj s Himalajo. V letu 
2018/2019 smo prisluhnili še predavanju Ane Samsa o možganih in kako jih ohraniti, o 
rahločutnosti v odnosih ob knjigi Konec molka Violete Irgl in Jane Debeljak, o pomemb-
nosti spoznavanja sebe in svoje družinske zgodovine z Marjo Černelič.  

Predavanja so bila pestra, zanimiva in dobro obiskana. 

Programi Ljudske univerze krško v letih 2015–2019

  
Predavanje Marije Merljak,  
1. oktober 2015
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Zgoraj levo: 
40 let mojih soočanj  

s Himalajo, Viki Grošelj,  
januar 2019

Zgoraj desno:  
O partnerskih odnosih  

z dr. Sanjo Rozman,  
marec 2017   

Desno:  
O denarju in varčevanju  

z Ano Vezovišek,  
november 2016   

  

V letih od 2014 do 2019 se je zvrstilo 33 različnih predavanj s 1438 udeleženci.

šolsko leto število izvedenih 
predavanj

število udeležencev

2014/2015 5 213

2015/2016 7 295

2016/2017 6 235

2017/2018 8 330

2018/2019 7 365

skupaj: 33 1438
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Teden vseživljenjskega učenja
Teden vseživljenjskega učenja je najvidnejša promocijska kampanja na področju izo-
braževanja in učenja v Sloveniji, katere nacionalni koordinator je Andragoški center 
Slovenije. Ljudska univerza Krško že štiriindvajset let sodeluje v vseslovenski akciji 
kot območni koordinator v Posavju. Vsako leto, od maja do konca junija, v sodelovanju 
s partnerskimi organizacijami organiziramo predstavitvene, izobraževalne, družabne, 
kulturne in slovesne prireditve, namenjene promociji vseživljenjskega učenja in ude-
janjanju slogana »Slovenija, učeča se dežela«. Praznik učenja tako združuje generacije, 
budi vedoželjnost, omogoča izmenjavo znanj, ustvarjalnost in priložnost za učenje v 
Posavju in širše. 

Sodelujoče organizacije v Tednu vseživljenjskega učenja in na Paradi učenja so:

Mladinski center Krško, Glasbena šola Krško, Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško, 
Osnovna šola Brežice, Ozara Sevnica, Ozara Brežice, Planinsko društvo Videm Krško, 
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Krško, Planinsko društvo 
Bohor Senovo, Zveza prijateljev mladine Krško, Kulturni dom Krško, Knjižnica Breži-
ce,  Terme Čatež, Gen energija, Kostak komunalno stavbno podjetje,  Posavski muzej 
Brežice, Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica,  Ekonom-
ska in trgovska šola Brežice, Gimnazija Brežice, Vitanova Krško,  Inštitut za svobo-
do oblačenja Brestanica, Center za podjetništvo in turizem Krško, Zdravstveni dom 
Krško, Fakulteta za energetiko Krško, Društvo Sonček Posavje, Društvo Univerza za 
tretje življenjsko obdobje Sevnica, Šolski center Krško-Sevnica, Dom starejših občanov 
Krško, Inovativno izobraževanje Alenka Hriberšek, s. p., Knjižnica Sevnica, Valvasor-
jeva knjižnica Krško,  Fakulteta za turizem Brežice, Planinsko društvo Brežice,  Moja 
Joga, Marta Perčič s. p., Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja Krško, Planinsko društvo 
Polom Kostanjevica na Krki,  Planinsko društvo Lisca Sevnica, Prostovoljno gasilsko 
društvo Sevnica, Osnovna šola Leskovec pri Krškem, CŠOD Kerinov Grm, Glasbena 
šola Brežice, Mažoretni klub Baton, Plesni klub Lukec, Plesno društvo Imani, Poklicna 
gasilska enota Krško, Policijska postaja Krško, Center Krško Sonček, Galerija Božidar 
Jakac, LIJAmedia, zavod za medijsko produkcijo in izobraževanje, Zavod za podjetni-
štvo, turizem in mladino Brežice, KD Svoboda Brestanica, Mini kraljestvo, Djemberaja, 
Zavod Trismegistus, DUO Impoljca, AJPES, Izpostava Krško, Društvo Šola zdravja …

šolsko leto število prireditev tvu število udeležencev

2014/2015 48 (LUK: 8) 3509

2015/2016 78 (LUK: 14) 8390

2016/2017 106 (LUK: 14) 8385

2017/2018 133 (LUK: 19) 9000

2018/2019 119 (LUK: 20) 9000*

skupaj: 484 38284*

*Podatki za šolsko leto 2018/2019 še niso dokončni.

Programi Ljudske univerze krško v letih 2015–2019
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Zgoraj:  
Festival študijskih 

krožkov, maj 2016 - 
stojnica »Rožmarinke«  

Zgoraj desno:  
Ob začetku Tedna  

vseživljenjskega učenja,  
maj 2017                                                                                    

Likovna delavnica,  
maj 2018

Levo in desno:  
Razstava izdelkov 

likovnega in 
ročnodelskega krožka 

UTŽO, maj 2016                    
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Parada učenja
Ljudska univerza Krško je v sklopu Tedna vseživljenjskega učenja organizirala že štiri 
Parade učenja, ki so potekale pod sloganom »Učenje razgiba življenje«. Parada učenja 
tradicionalno poteka na isti dan na 17 različnih prizoriščih po Sloveniji in predstavlja 
osrednjo vlogo v Tednu vseživljenjskega učenja, katerega nacionalni koordinator je An-
dragoški center Slovenije, v Posavju pa Ljudska univerza Krško. 

Na dogodku se predstavijo lokalne izobraževalne, kulturne in druge ustanove, društva 
in posamezniki. Poskrbljeno je za pester program na odru in stojnicah. Vsako leto je na 
ogled postavljena tudi razstava izdelkov natečaja, ki ga organiziramo v okviru Tedna 
vseživljenjskega učenja. Na Paradi učenja se srečajo ponudniki znanj in spretnosti ter 
povpraševalci po obojem. Živahen utrip, barvitost, obilo radovednosti, ponosa, upanja 
… vse to je mogoče doživeti v družbi zagovornikov in uresničevalcev kulture vseži-
vljenjskega učenja.

Nik Škrlec, povezovalec programa na Paradi učenja 2018,  
je ob zaključku zapisal: 

»Učenje je dolgčas … za dolgočasne ljudi! 
Radovednim pa strast in v užitek«.

Zgoraj:  
Razstava izdelkov 
natečaja »Gremo mi 
zeleno« na Paradi 
učenja,  
maj 2018                    
                       

 
Utrip na stojnicah,  
maj 2018                          
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Teden za trajnostni razvoj
Ljudska univerza Krško že tretje leto skupaj z ostalimi članicami Združenja izobraže-
valnih in svetovalnih središč Slovenije (ZiSS) sodeluje v Tednu izobraževanja za trajno-
stni razvoj. Evropski teden trajnostnega razvoja, ki poteka v mesecu maju in juniju, je 
vseevropska pobuda za spodbujanje in prepoznavanje dejavnosti, projektov in dogod-
kov, ki spodbujajo trajnostni razvoj. Tovrstne aktivnosti prispevajo k doseganju dolgo-
ročnih ciljev, opredeljenih v nacionalnih dokumentih o izobraževanju odraslih do leta 
2020. Poudarek izvedenih programov je predvsem v osveščanju za trajnostni razvoj 
in zaščiti okolja. V ta namen Ljudska univerza Krško pripravi praktične, zanimive ter 
uporabne aktivnosti in delavnice, ki spodbujajo načela trajnostnega razvoja:

Zgoraj:  
Nastop PD Imani  

iz Brežic, maj 2018
Desno:  

Otvoritev Parade  
učenja 2017,  

maj 2017
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šolsko leto Predavanja in delavnice število udeležencev

2016/2017 6 78

2017/2018 3 24

2018/2019 4 48*

skupaj: 13 150

*Podatki za šolsko leto 2018/2019 še niso dokončni.

V sodelovanju z Združenjem izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije in s podje-
tjem Kostak in Ljudsko univerzo Krško je bil v Tednu trajnostnega razvoja predstavljen 
krajši video film o ločenem zbiranju odpadkov, namenjen starejšim. Pri nastanku filma 
so sodelovali člani študijskega krožka Gremo eko, ki je v šolskem letu 2017/2018 pote-
kal na Ljudski univerzi Krško in udeleženke Univerze za tretje življenjsko obdobje, ki 
so sodelovale kot igralke. 

Na Ljudski univerzi Krško verjamemo, da lahko z našimi vsakodnevnimi dejanji bistve-
no pripomoremo k zavedanju o pomenu trajnostnega razvoja za prihodnje generacije. 
Aktivnosti v sklopu Tedna izobraževanja za trajnostni razvoj sofinancirata Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport ter Občina Krško.

Programi Ljudske univerze krško v letih 2015–2019

  
Film o ločenem zbiranju 
podatkov, junij 2018
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Središče za samostojno učenje
Središče za samostojno učenje je bilo vzpostavljeno na Ljudski univerzi Krško v projek-
tu Center vseživljenjskega učenja Posavje v letu 2008. Od takrat deluje neprekinjeno 
in omogoča brezplačno učenje s pomočjo mentorice vsem generacijam odraslih, zla-
sti pa starejšim. Ti v središču brezplačno spoznavajo osnove računalništva, programe 
Windows in Office, se učijo o pametnih telefonih, tablicah, o varnosti na spletu, o de-
setprstnem tipkanju, spoznavajo in odkrivajo skrivnosti tujih jezikov in še marsikaj 
zanimivega.

Desno:  
Izmenjava sadik  

in zelenjave,  
maj 2017 

Spodaj levo:  
Izdelava vrečk za sadje  

iz starih zaves,  
junij 2017 

Spodaj desno:  
Delavnica Star šivalni 

stroj kot nov izziv,  
maj 2018
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Gre za računalniško opremljen prostor in učna gradiva, ki so namenjena samostojne-
mu učenju računalništva, tujih jezikov, iskanju nove zaposlitve, pisanju prošenj in ži-
vljenjepisa, seminarskih nalog ter preživljanju prostega časa. Središče za samostojno 
učenje vodita strokovno usposobljena svetovalka za izobraževanje odraslih in mento-
rica, ki nudita obiskovalcem pomoč pri izbiri gradiva, svetovanje pri učenju in napre-
dovanju ter uporabi računalniške tehnologije. Središče je odprto vsak delovni dan od 8. 
ure dalje. Za obisk se je potrebno dogovoriti. Vse storitve so za udeležence brezplačne. 
Sredstva za delovanje zagotavljata Občina Krško in Ministrstvo za izobraževanje, zna-
nost in šport. 

šolsko leto udeleženci ure

2014/2015 48 199

2015/2016 88 335

2016/2017 65 1018

2017/2018 126 1325

2018/2019 310 1520

skupaj: 637 4397

Programi Ljudske univerze krško v letih 2015–2019

Računalniška delavnica  
za starejše,  
februar 2019                 
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izjava udeleženke
 

zahvala ljudski univerzi
začetek mojega učenja na Lu krško sega v leto 2007 in traja brez presledkov 
že 12 let. sem upokojenka, stara 72 let in že leta bolnik z multiplo sklerozo, ki 
zahteva nenehno urjenje možganov. v tem času so mi na Lu krško ponudili velik 
izbor tečajev in izobraževanj, primernih mojim zmožnostim in starosti. Moja 
mentorica Monika mi je vedno pomagala pri izbiri vsebin in me tudi redno obve-
ščala o novih programih.

Leta 2007 sem kot popolni začetnik začela hoditi na tečaj angleščine za starejše, 
ki je trajal kar 10 let. zelo sem bila zadovoljna s profesorico tečaja simono Pre-
danič. imela je veliko potrpljenja in razumevanja pri delu z nami. številni lepi 
in smešni trenutki, ki smo jih preživeli skupaj, mi bodo ostali v lepem spominu.  

Leta 2008 sem začela hoditi na začetni skupinski tečaj računalništva. z nami je 
imel veliko potrpljenja mentor Andrej stopar. skupinskemu tečaju računalništva 

sem se pridružila še v letih 2014 in 2017. od novembra 
2018 sem deležna individualnega učenja računalništva, ki 
še vedno traja. računalniški tečaj je zelo zanimiv in kori-
sten ter bo pomagal marsikateremu starostniku vstopiti 
v svet računalništva.

Leta 2010 sem se udeležila tečaja digitalne fotografi-
je. z veseljem sem se naučila uporabljati digitalni fo-
toaparat, ki mi je bil pred tečajem popolna neznan-
ka. Pri učenju fotografije je imel veliko potrpljenja z 
nami mentor Miloš kukovičič. 

januarja 2016 sem se priključila študijskemu krož-
ku osebna rast, ki ga je vodila mentorica Mihaela 
Planinc. številni življenjski nasveti iz krožka mi 

bodo za vedno ostali v srcu. redno obiskujem tudi središče 
za samostojno učenje.

ob 60-letnici delovanja Lu krško bi se vam rada zahvalila za številne vesele in 
koristne urice, ki smo jih preživeli skupaj. koristni nasveti, različna znanja in za-
bavna druženja so mi precej popestrili in izboljšali upokojensko življenje. Želim 
vam veliko uspeha v nadaljnjem delu in veliko novih „študentov“ željnih znanj 
in zabavnih druženj.   

  

Veselinka Ružić,  
obiskovalka Središča za samostojno učenje

V Središču za 
samostojno učenje, 

Monika Novšak in 
Veselinka Ružić,  

marec 2019
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Učna pomoč
Učna pomoč je namenjena vsem, ki potrebujejo spodbudo, motivacijo in pomoč pri 
učenju. Na Ljudski univerzi Krško že več let poteka učna pomoč za učenje slovenskega 
jezika za priseljenke. V šolskem letu 2016/2017 je učenje potekalo s pomočjo kultur-
ne mediatorke. Poleg premagovanja jezikovnih ovir so udeleženke premagovale tudi 
kulturne razlike. Spoznale so osnove slovenskega jezika in slovenske kulture, spoznale 
lokalno okolje in razvijale digitalno kompetenco. Mediatorka je nudila tudi občasno 
individualno svetovanje pri spoprijemanju z ovirami pri vključevanju v lokalno okolje.

Pri izvajanju učne pomoči je aktivno pomagala kulturna mediatorka Malsore Kolukaj, 
ki je povedala: »V Slovenijo sem prišla pred sedemnajstimi leti in se želela naučiti slo-
venskega jezika in spoznati slovensko družbo. Takrat nisem imela na voljo toliko mo-
žnosti kot danes, zato se je bilo veliko težje vključiti v okolje. Potrebovala sem veliko 
lastne motivacije in učenja, da sem se naučila jezika, zato sem vesela, da dandanes 
lahko pomagam ostalim za lažje življenje v novem okolju.«

Da so brezplačne oblike učenja slovenskega jezika več kot dobrodošle, se strinja tudi 
udeleženka tečaja Sheradije Kolukaj: »Že dlje časa živim z družino v Krškem. Za do-
datno učenje slovenskega jezika sem se odločila zato, ker si želim izboljšati  znanje 
slovenščine, biti v stiku z ljudmi in se samostojno sporazumevati. Hkrati mislim in 
verjamem, da mi bo učenje jezika odprlo vrata tudi do zaposlitve.« 

Učna pomoč je financirana s strani občine Krško in odpira nove možnosti medgenera-
cijskega sodelovanja in socialnega vključevanja. 

šolsko leto število priseljenk,  
vključenih v učno pomoč

2015/2016 22

2016/2017 43

2017/2018 43

2018/2019 55

skupaj: 163

Programi Ljudske univerze krško v letih 2015–2019

 
Računalniška delavnica s 
priseljenkami v Središču 
za samostojno učenje, 
junij 2017  
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svetovalno 
središče Posavje  

v letih  
2015–2019
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vetovalno središče Posavje deluje na Ljudski univerzi že štirinajsto leto in je 
eno izmed sedemnajstih svetovalnih središč v Sloveniji. V njem štiri usposoblje-

ne svetovalke posameznikom in skupinam nudijo brezplačno, kakovostno, strokovno 
in celostno obravnavo. V središče so vabljeni vsi, ki potrebujejo informacije in svetova-
nje za izobraževanje odraslih, tako formalnih kot neformalnih programov, podporo pri 
učenju, pomoč pri iskanju zaposlitve in vrednotenje neformalno pridobljenih znanj.

Svetovanje za izobraževanje odraslih  

 Svetovalna dejavnost za izobraževanje odraslih ima dva globalna cilja:

•	 Vsem	odraslim	zagotoviti	kakovostno,	strokovno	in	celostno	informiranje	ter	sveto-
vanje kot podporo njihovemu izobraževanju in učenju.

•	 Povezati	čim	več	ponudnikov	izobraževalnih	 in	svetovalnih	storitev	za	odrasle	v	
lokalnem okolju v omrežje ter tako zagotoviti kakovostno, celostno in usklajeno 
delovanje vseh subjektov na področju informiranja in svetovanja v izobraževanju 
odraslih. 

Da bi dosegli te cilje:

•	 razvijamo	različne	vrste,	oblike	in	vsebine	svetovalnega	dela,	ki	upoštevajo	potrebe	
različnih ciljnih skupin;

•	 poskrbimo	za	čim	večjo	časovno	in	krajevno	dostopnost	storitev;

•	 imamo	zelo	usposobljene,	profesionalne	in	objektivne	sodelavce,	svetovalce;

•	 skrbimo	za	celostno	podporo	svetovalni	dejavnosti	z	ažurnimi	nacionalnimi	in	lokal-
nimi bazami podatkov;

•	 spremljamo	in	razčlenjujemo	potrebe	različnih	ciljnih	skupin	odraslih	po	informira-
nju in svetovanju za izobraževanje in učenje.

svetovalno središče Posavje v letih 2015–2019

s
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Posebno pozornost namenjamo ciljnim skupinam:
•	 Vsem,	ki	se	odločajo	za	izobraževanje,	s	svetovanjem	pri	izbiri	ustreznega	izobraže-

valnega programa, s svetovanjem med izobraževanjem, odpravljanjem učnih težav 
in z vrednotenjem izobraževanja po končanem šolanju.

•	 Posebno	pozornost	namenjamo	brezposelnim	in	svetovanju	za	izobraževanje,	tako	
za formalne kot neformalne oblike izobraževanja in tudi za motivacijo brezposelnih 
za različne oblike izobraževanja. 

•	 Informativno	svetovalno	dejavnost	namenjamo	tudi	Romom,	svetovanje	za	vključe-
vanje v programe opismenjevanja in osnovne šole za odrasle, ob tem pa tudi sveto-
vanje za neformalne oblike izobraževanja.

•	 Svetujemo	osipnikom	iz	rednih	šol,	predvsem	z	informiranjem	o	možnostih	dokon-
čanja šolanja. 

•	 Invalidom,	 s	 svetovanjem	o	možnostih	 izobraževanja	 v	 formalnih	 in	neformalnih	
izobraževalnih programih. 

•	 Mladim	na	podeželju,	s	svetovanjem	o	izobraževalnih	programih,	s	katerimi	bi	pri-
dobili nova znanja za razvoj podeželja v regiji. 

•	 Upokojencem,	ki	bi	se	radi	izobraževali	v	programih	splošnega	in	neformalnega	izo-
braževanja.

•	 Zaposlenim	odraslim,	ki	si	želijo	pridobiti	ali	dopolniti	srednjo	poklicno	ali	srednjo	stro-
kovno izobrazbo ali pa se želijo izobraževati v neformalnih programih za potrebe dela. 

Strankam nudimo svetovanje pred, med in po zaključenem izobraževanju. 

Pred vključitvijo v izobraževanje:

•	 pomagamo	posamezniku	odkrivati	poklicne	in	osebne	interese	v	zvezi	z	izobraževa-
njem;

•	 analiziramo	in	ugotavljamo	posameznikove	(skrite)	potrebe	po	izobraževanju	in	
učenju; 

•	 skupaj	s	posameznikom	analiziramo	njegove	dosedanje	izobraževalne	poti;

•	 predstavimo	izobraževalne	programe,	ki	ustrezajo	posameznikovim	poklicnim	in	
osebnim pričakovanjem;

•	 predstavimo	izobraževalne	organizacije,	ki	izpeljujejo	izobraževalne	programe;

•	 predstavimo	možnosti	za	podporo	ob	vključitvi	v	izobraževanje;

•	 pomagamo	pri	sestavi	individualnega	izobraževalnega	načrta;

•	 spodbujamo	in	motiviramo	posameznika	za	učenje.	
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med izobraževanjem:
•	 pomagamo	pri	razvijanju	učinkovitih	strategij	učenja;

•	 pomagamo	pri	načrtovanju	in	organiziranju	učenja;	

•	 pomagamo	pri	premagovanju	učnih	težav;	

•	 seznanjamo	z	različnimi	oblikami	pomoči	pri	reševanju	osebnih	problemov;

•	 pomagamo	pri	sestavi	individualnega	izobraževalnega	načrta;

•	 pomagamo	pri	sprotnem	vrednotenju	napredka	v	izobraževanju	idr.	

ob koncu izobraževanja: 
•	 pomagamo	pri	vrednotenju	izobraževalne	ali	učne	poti,	kaj	je	posameznik	dosegel;

•	 svetujemo	glede	možnosti	za	nadaljnje	izobraževanje	ali	učenje;

•	 pomagamo	pri	načrtovanju	nadaljnjega	izobraževanja.	

temeljna načela delovanja:
•	 dostopnost	vsem	ciljnim	skupinam	odraslih;

•	 brezplačnost;

•	 prostovoljnost;

•	 usmerjenost	k	stranki;

•	 objektivnost	(nepristranskost);

•	 zaupnost	(tajnost)	podatkov.	

šolsko leto število svetovancev

2014/2015 112

2015/2016 100

2016/2017 280

2017/2018 352

2018/2019 338

skupaj: 1182

svetovalno središče Posavje v letih 2015–2019
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Partnerski sestanek 

Svetovalnega središča 
Posavje, september 

2017 
Spodaj:  

Dnevi svetovalnih 
središč v Qlandii Krško, 

september 2018  



83Programi Ljudske univerze krško v letih 2015–2019Ljudska univerza krško v letih 2015–2019 (od 55-letnice)

novi  
Projekti  

v letih  
2015–2019
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Svetovanje za zaposlene v Posavju  
2016–2022
S projektom Svetovanje za zaposlene v Posavju 2016–2022 zagotavljamo zaposlenim  
svetovancem izvajanje dejavnosti informiranja in svetovanja po modelu „Informativno 
svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih“ ISIO pred vključitvijo, med in po kon-
čanem izobraževanju oziroma usposabljanju, ki vključuje tudi postopke ugotavljanja in 
vrednotenja neformalno pridobljenega znanja. 

Cilji: 

•	 Motiviranje	za	znanje,	spretnosti	in	vseživljenjsko	učenje	za	boljšo	zaposljivost.	

•	 Krepitev	enake	dostopnosti	vseživljenjskega	učenja	za	vse	starostne	skupine	v	for-
malnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti 
in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno preko 
poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc. 

•	 Izboljšanje	kompetenc	zaposlenih	za	zmanjšanje	neskladij	med	usposobljenostjo	in	
potrebami trga dela. 

•	 Izvajanje	informativno	svetovalne	dejavnosti,	ki	vključuje	tudi	ugotavljanje	in	vre-
dnotenje neformalno pridobljenega znanja, ki bo prispevalo k večji vključenosti v 
vseživljenjsko učenje in izboljšanju kompetenc zaposlenih, s posebnim poudarkom 
na nižje izobraženih in manj usposobljenih.

Z zainteresiranimi podjetji, kadrovskimi službami in zaposlenimi izvajamo pogloblje-
ne svetovalne razgovore, ki so namenjeni analizi potreb po izobraževanju. Na osnovi 
ugotovljenih potreb za zaposlene izdelamo izobraževalni načrt in mu posredujemo vse 
potrebne informacije za vključitev v izobraževalni program. 

Zaposlenim svetujemo pri načrtovanju kariere. Tistim, ki se odločijo za pridobitev naci-
onalne poklicne kvalifikacije nudimo pomoč pri izdelavi portfolija (v elektronski ali pa-
pirnati obliki) in postopke ugotavljanja in vrednotenja že pridobljenega znanja (UVNPZ), 
spretnosti in kompetenc. 

novi projekti v letih 2015–2019
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V okviru postopka ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja iden-
tificiramo posameznikova znanja, spretnosti in kompetence, merimo in vrednotimo 
temeljne kompetence, pripravimo zapise o ugotovljeni stopnji razvitosti merjenih 
kompetenc, potrjujemo kompetence, preverjamo in priznavamo učne izide, izdajamo 
potrdila o sodelovanju in mnenja v postopkih ugotavljanja in vrednotenja neformalno 
pridobljenih znanj. 

Svetovancem nudimo poglobljeno svetovalno podporo, ki vodi do pričakovanih rezul-
tatov. Svetovance spremljamo in jih motiviramo, usmerjamo k vpisu v nadaljnje izo-
braževanje, usposabljanje oziroma potrjevanje kvalifikacij. 

Vseskozi sodelujemo s ključnimi deležniki, kot so podjetja, zbornice, sindikati, socialni 
partnerji, razvojno regionalna agencija in drugi deležniki na ravni regije. 

V dejavnost informiranja in svetovanja po modelu ISIO bo do konca projekta leta 2022 
vključenih najmanj 742 zaposlenih, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije 
in prekvalifikacije zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu. Smo sredi projekta in 
načrtujemo, da bomo do leta 2022 v dejavnost informiranja in svetovanja vključili še 
412 zaposlenih svetovancev. 

Doseženi rezultati po polovici projekta:

šolsko leto število svetovancev število obravnav

2016/2017 308 588

2017/2018 194 409

2018/2019 131 346

skupaj: 633 1343

Svetovalna obravnava v Svetovalnem središču Posavje, 
december 2018

Obravnava in vrednotenje 
neformalno in priložnostno 

pridobljenega znanja v 
Svetovalnem središču Posavje, 

junij 2018
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Pridobivanje kompetenc  
zaposlenih v Posavju 2016–2019 
V projektu Pridobivanje kompetenc zaposlenih v Posavju 2016–2019 so se zaposleni ude-
leženci brezplačno izobraževali s področja računalništva, tujih jezikov, splošnih kom-
petenc ter priprav na pridobitve nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Programi so bili v 
celoti financirani s strani Republike Slovenije ter Evropskega socialnega sklada. Ljud-
ska univerza Krško je kot nosilni partner v konzorciju skupaj z Ekonomsko in trgovsko 
šolo Brežice in Izobraževalnim centrom Prah, d. o. o., izvajala programe za zaposlene 
udeležence v celotni regiji Posavje. Z novimi kompetencami so udeleženci dvignili svo-
jo usposobljenost v službi in osebnem življenju.

Cilj projekta je bil večja vključenost zaposlenih odraslih, starih nad 45 let in manj izo-
braženih, manj usposobljenih, v vseživljenjsko učenje ter pridobivanje oziroma izbolj-
šanje temeljnih in poklicnih kompetenc, s poudarkom na razvoju kompetenc s podro-
čja informacijsko-komunikacijskih tehnologij, ki jih potrebujejo zaradi potreb dela, za 
večjo zaposljivost in mobilnost, osebni razvoj in delovanje v sodobni družbi. 

V izvajanje projekta je bila vključena tudi svetovalna dejavnost po modelu ISIO s po-
stopki ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenih znanj, zlasti v podporo 
procesu izobraževanja in načrtovanja kariere.

v celotnem konzorciju smo izvajali različne programe

javnoveljavni Programi:  
•	 Usposabljanja	za	življenjsko	uspešnost:	Most	do	izobrazbe,	Izzivi	podeželja,	 

Knjige so zame;

•	 Računalniška	pismenost	za	odrasle.

Programi računalniške in digitalne Pismenosti:
•	 Računalniška	in	digitalna	pismenost;

•	 Jaz,	računalnik	in	denar;

•	 Excel	–	znanje	za	večjo	uspešnost;

•	 Poveži	se	preko	spleta;

•	 Spletno	učenje	tujega	jezika.

Programi PriPrav za Prijavo v PostoPek Pridobitve  
kvaliFikaCije oz. CertiFikata:
•	 Priprava	na	izpit	iz	slovenščine	za	tujce;

•	 Osnove	angleščine	na	delovnem	mestu;

•	 Temeljna	kvalifikacija	za	voznike.	

novi projekti v letih 2015–2019
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Programi sPlošnega in neFormalnega izobraŽevanja:
•	 Tuji	jeziki:	angleščina,	nemščina,	francoščina,	ruščina,	italijanščina,	španščina;

•	 Učinkovita	komunikacija	na	delovnem	mestu;

•	 Priložnosti	za	razvoj	podeželja;

•	 Spoznavam	slovenščino	in	Slovenijo.

rezultati

V programe za pridobitev kompetenc smo na nivoju konzorcija vključili 1.231 oseb 
(načrtovano je bilo 1.066 udeležencev), od tega 591 oseb, ki so bile starejše od 45 let. 
Vsi udeleženci izobraževalnih programov so ob koncu izobraževanja prejeli potrdilo o 
uspešno zaključenem izobraževanju, kateremu je bil priložen popis pridobljenih kom-
petenc. 

V projekt je bilo na nivoju konzorcija vključenih 1231 udeležencev, od tega 641 moških 
in 590 žensk.

Po zaključenih programih smo spremljali spremembe statusa udeležencev po 4 tednih 
in 6 mesecih po zaključku programov in ugotovili, da se je več udeležencev odločilo za 
še dodatna izobraževanja v podjetjih ali drugih organizacijah.

Udeleženci so se z motiviranjem svetovalcev in organizatorjev izobraževanja odločali 
za dodatna usposabljanja in izobraževanja, ki jim bodo nudila večjo usposobljenost in 
zaposljivost na trgu dela, s čimer smo prispevali tudi k ciljem Regionalnega razvojnega 
programa Posavje 2014–2020.

Do zaključka smo v projektu na Ljudski univerzi Krško uspešno zaključili 65 programov 
za zaposlene posameznike in podjetja, udeležencem smo podelili potrdila na 10 javnih 
prireditvah, skupaj na nivoju konzorcija pa smo zaključili kar 90 programov in 4435 ur 
usposabljanj. V sklopu projekta so se zaposleni na različnih stopnjah učili angleščino, 
nemščino, francoščino, ruščino, španščino, italijanščino. Izvedli smo tudi več računalniških 
programov, tečajev slovenščine za tujce, usposabljanj za življenjsko uspešnost, izobraževanj o 
komunikaciji, partnerji so izvedli tudi priprave za pridobitev certifikatov NPK in drugo.

Sodelovali smo s podjetji v regiji Posavje, ki so prepoznala enkratno priložnost in ponu-
dila svojim zaposlenim kvalitetna brezplačna izobraževanja, s katerimi so bili zelo za-
dovoljni. Tečaji so potekali v zaključenih skupinah tudi na sedežu podjetij. Udeleženci 
v programih projekta so prihajali iz 312 različnih podjetij.

Udeleženci so pridobili veliko novega znanja, pridobivali nove kompetence, spoznali 
nove ljudi in se povezovali med seboj, krepili so socialno kompetenco, kompetenco 
sporazumevanja v maternem in tujih jezikih, digitalno kompetenco ter kompetenco 
učenja učenja, krepili svojo samozavest in širili socialno mrežo. 
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Izvedeni programi v projektu:

šolsko leto št. programov lu 
krško

št. skupin  
v konzorciju

št. udeležencev  
v konzorciju

2016/2017 27 36 495

2017/2018 26 38 516

2018/2019 12 16 220

skupaj 65 90 1231

izjave udeležencev

v pomladnih mesecih je skupina zaposlenih ljubiteljev romanskih jezikov v okvi-
ru Ljudske univerze krško v sklopu projekta Pridobivanje kompetenc zaposle-
nih 2016–2019 obiskovala začetni tečaj francoščine. Pod pedagoško strokovnim 
vodstvom profesorice francoščine in italijanščine Maše Grad smo spoznavali 
osnove francoske slovnice, krepili besedišče in izgovorjavo ter se učili, kako se 
znajdemo v vsakdanjih situacijah. skupno učenje nas je povezalo v trdno prija-
teljsko ekipo. za tečaj smo se odločili iz različnih vzrokov. nekateri iz službenih 
potreb, drugi pa iz preprostega razloga, ker je francoščina eden izmed svetovnih 
jezikov v današnji kulturni globalizaciji. vsi smo uspešno končali ustni in pisni 
preizkus znanja francoščine. 

s ponosom smo se udeležili slavnostne podelitve potrdil s kratkim kulturnim 
programom v Glasbeni šoli krško. sedaj komaj čakamo, da bomo preizkusili naše 
znanje v pogovoru s „pravimi“ Francozi.

Marjeta,  
udeleženka tečaja francoščine

Ivanka,  
udeleženka začetnega tečaja nemščine

nemščina me je od nekdaj zanimala. Tečaj na Lu krško je prišel ob 
pravem času – ko je bila volja in določnost. sicer sem vzela tečaj kot 
priložnost, da se vrnem v šolska leta – v čas domačih nalog, pona-
vljanj, učenja in priprav na pouk naslednji dan. skupina je že prvo 
uro delovala enotno, ravno prav razigrano in vedoželjno. Predava-
teljica ga. irma nas je znala krotiti in nam z »jezikovnimi sladkorč-
ki« zbujala pozornost, ko je ta že skoraj pobegnila. 

vesela sem novega znanja, moji otroci pa najbrž malo manj, ker 
sem jih ves čas tečaja morila z novimi nemškimi besedami! 

novi projekti v letih 2015–2019
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obiskoval sem tečaj excel. z organizacijo tečaja sem bil zelo zado-
voljen, prav tako s predavanji, ki so bila kvalitetna. Pridobil sem 
nova znanja, ki jih bom koristno uporabil pri svojem delu. Tečaje 
Ljudske univerze krško bom priporočil sodelavcem, prijateljem in 
znancem. Glede na dobre dosedanje izkušnje sem se že prijavil v 
nove programe.

Tomaž, 
udeleženec računalniškega tečaja Excel

Priznam, da sem se iskreno veselila odločitve za prijavo 
in nato tudi udeležbo na tečaju excela, saj sem ob vsakem 
obisku z veseljem nadgrajevala svoje predhodno znanje. 
izpostavila bi odlično počutje: ob prihodu na tečaj sem se 
namreč počutila prav tako kot v starih časih, ko smo »gu-
lili« šolske klopi in kjer ti je sosed pomagal ob zagati pri 
reševanju nalog. veliko pohvalo za dobro razlago in prije-
tno vzdušje pa si zagotovi zasluži  tudi naša  mentorica  ga. 
svetlana novak. Hvala.

Marinka,  
udeleženka računalniškega tečaja Excel

naš dragoceni čas se je bogato izplačal. vsekakor bom nadaljeval naprej. 
zelo zanimiv pristop in pridobivanje znanja, ki ga ni nikoli preveč.

Jurij, 
udeleženec začetnega tečaja angleščine

Irena,  
udeleženka začetnega tečaja nemščine  

v Sevnici

izredno sem hvaležna za priložnost, 
da sem se lahko brezplačno izobra-
ževala tudi na področju, ki ga nujno 
ne potrebujem na delovnem mestu, 
me pa zanima. s tem preizkušam tudi 
svoje sposobnosti, treniram možga-
ne, da se ne polenijo.
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Ljudska univerza krško je organizirala tečaj tujih jezikov za odrasle. v spomla-
danskem času smo obiskovali tečaj angleščine ii. stopnje, za kar se iskreno za-
hvaljujemo za odlično organizacijo, posebno profesorici valentini Čovran za 
njena izredno dobra predavanja, saj nas je veliko naučila, kajti vemo, da je v da-
našnjem času še kako pomembno to znanje. Po uspešno zaključenem izpitu smo 
se udeleženci odločili, da gremo skupaj s profesorico na zaključni izlet. Peljali 
smo se z vlakom do jesenic, kjer smo prestopili in nadaljevali pot po slikoviti 
Bohinjski progi, skozi dolgi tunel po lepo zgrajenih mostovih do železniške po-
staje Most na soči. Tam smo se popeljali z ladjico po smaragdno zeleni reki soči, 
kjer se človek ob opazovanju naravnih čudes sprosti. všeč mi je bilo, da sem poleg 
znanja angleščine dobila tudi veliko novih prijateljev.
 

Majda,  
udeleženka tečaja angleščine 

izjavi predavateljic v projektu

Tečaji ruščine, ki jih izvajam na Ljudski univerzi v krškem, so mi še posebej ljubi. 
vzdušje med tečajniki je vedno prijetno, spodbudno in sproščeno, sošolci drug 
drugega motivirajo in si med seboj pomagajo. začetki učenja ruščine so v pri-
merjavi z drugimi jeziki še posebej težki, saj se ne učimo le novih besed, pač pa 
je treba spoznati novo abecedo – azbuko. kljub temu pa tečajniki hitro spoznajo, 
da se da z dobro voljo in pridnostjo vse doseči in so po 50 urah tečaja navdušeni, 
koliko so se naučili. za učitelja ni večjega darila kot pogled na zadovoljnega učen-
ca, ki pridobljeno znanje s pridom pokaže in uporablja. 

Hvaležna sem Lu krško, da z jezikovnimi in drugimi tečaji omogoča razvoj do-
datnih znanj za prebivalce Posavja. kot učiteljica pa se ji zahvaljujem tudi za 
izredno prijazen in strokoven odnos ter natančno in hitro organizacijo. na Luk 
vedno rada prihajam!

Kaja Galič Lenkič, 
predavateljica ruščine

novi projekti v letih 2015–2019

Levo:  
Začetni tečaj angleščine, 
marec 2018           
Desno:  
Računalniška pismenost 
za odrasle,  
december 2016 
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zelo rada zahajam v prostore Ljudske univerze krško, saj tam vlada posebna ener-
gija. v letu 2016 me je poklicala organizatorka Ana in me povprašala, če bi učila 
zaposlene udeležence angleščino v okviru projekta Pridobivanje kompetenc zapo-
slenih. izvajala sem tečaje angleščine in pri tem res uživala. vedoželjni in marljivi 
tečajniki so radi prihajali na srečanja in v učilnici je bilo vedno veselo. veseli me, 
da se ljudje vedno bolj zavedajo, da je znanje tujih jezikov pomembno. na ljudski 
univerzi krško to znanje pridobivamo na zanimiv način in v sproščenem okolju. 

zaradi dobrega počutja med udeleženci in kolektivom sem sprejela izziv in pou-
čevala angleščino tudi v programu osnovne šole za odrasle in v skupini starejših 
v okviru univerze za tretje življenjsko obdobje. 

ko enkrat prideš na Ljudsko univerzo krško, se tu počutiš sprejet kot doma, zato 
se rada vračam, četudi le na klepet in kavico.

Valentina Čovran, 
predavateljica angleščine

 

Zgoraj:  
Podelitev potrdil  

v podjetju Integral  
v Brežicah, 

marec 2018
Zgoraj desno:  

Podelitev potrdil, 
junij 2017

Desno:  
Podelitev potrdil, 

april 2018
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Večgeneracijski center Posavje
V začetku leta 2017 je pod okriljem Ljudske univerze Krško zaživel projekt Večgene-
racijski center Posavje (VGC Posavje). Osnovni namen projekta je na različne načine 
prispevati k dvigu kakovosti življenja ljudi v regiji, jim pomagati pri njihovem vključe-
vanju v družbo in krepiti medgeneracijsko solidarnost.

VGC Posavje je eden od 15 tovrstnih centrov v Sloveniji, ki jih je Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti podprlo v 5-letni finančni perspektivi. Vse 
aktivnosti so za uporabnike brezplačne, saj so v celoti financirane iz proračuna Repu-
blike Slovenije in Evropskega socialnega sklada. 

novi projekti v letih 2015–2019

                    
Spodaj levo:  
Podelitev potrdil  
v Sevnici,  
februar 2019                 
Spodaj desno:  
Podelitev potrdil,  
marec 2019

Izlet anglistov,  
julij 2017                      
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Ljudska univerza Krško skupaj s projektnima partnerjema Zavodom za podjetništvo, 
turizem in mladino Brežice ter Družinskim inštitutom Zaupanje  izvaja program v ce-
lotnem Posavju. Odprli smo 3 središča za druženje: v Krškem, Brežicah in Sevnici. Ljud-
ska univerza Krško izvaja aktivnosti za območje občin Krško in Kostanjevica na Krki, 
sedež centra je v starem jedru Krškega, na CKŽ 44. Letno naš center obišče in se vključi 
v programe v Krškem in Kostanjevici na Krki skoraj 900 različnih uporabnikov.  

V dveh letih delovanja je VGC resnično postal prostor, kjer se vsakodnevno pletejo niti 
prijateljstva. Izvajamo informiranje in neformalno druženje ter različne izobraževalne 
vsebine. Te so namenjene vsem ljudem, zato je nabor aktivnosti zares bogat: srečujemo 
se v  ustvarjalnih, ročnodelskih, kulinaričnih in drugih delavnicah, poslušamo predava-
nja s področja krepitve zdravja, osebnostnega razvoja in medosebnih odnosov, starše-
vskih izzivov, ekologije itn … S potopisnimi predavanji si približamo tuje dežele, ljudi 
in običaje. Priseljencem so na voljo urice slovenščine, organiziramo pa tudi medkulturne 
razstave in druženja. Otroci se vključujejo v različne ustvarjalne in medgeneracijske ak-
tivnosti, v centru preživljajo prosti čas v igri in druženju, počitniških aktivnostih ali  uč-
nih uricah. Veseli nas, da center radi obiskujejo tudi otroci s posebnimi potrebami ter in-
validi. S pogovori ob kavi in čaju pa krepimo medsebojne odnose in širimo svoja obzorja.

Sodelujemo s številnimi javnimi institucijami in nevladnimi organizacijami v okolju, 
pri izvajanju aktivnosti pa pomagajo številni prostovoljci.

VGC dnevno ponuja številne aktivnosti in priložnosti za medsebojno povezovanje, so-
lidarnost in rast.

šolsko leto število skupin vgC 
krško

št. udeležencev 
vgC krško

št. udeležencev  
v konzorciju

2016/2017 152 731 1773

2017/2018 302 2271 6132

2018/2019 306 2246 6064

skupaj 760 5248 13969

 
izjave uporabnikov  
večgeneracijskega centra Posavje, krško

vGC mi pomeni veliko. v vGC-ju se lahko učiš, govoriš, se družiš z zelo 
dobrimi osebami in srečaš nove osebe. vGC je prostor brez telefonov in 
električnih naprav, kar je redko. vsak, ki pride v vGC, odide z nasme-
škom. v vGC je najboljše za vse otroke in odrasle, da se odpočijejo od 
elektronik. To mi pomeni vGC. 

Krenar,  
sedmošolec, Krško
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Že samo druženje v vGC-ju in spoznavanje ljudi mi je zelo všeč. rada spozna-
vam nove obraze in tkem nova poznanstva. v vGC-ju vedno izvem kaj novega, se 
česa naučim … obnovimo nekatera znanja, ki so že pozabljena … imamo različne 
mentorje in predavatelje. izmenjujemo si kulinarične recepte, uživamo v pripra-
vi peciva, pekli smo kekse, delali rezance, mlince, pite … izdelali smo cvetlične 
aranžmaje, adventne venčke in še bi se našlo kaj … so pa tudi bolj resne teme, 
kot kako pomagati človeku v nesreči … vGC je zakon in sem vesela, da sem del 
njega. Hvala za vse, kar je bilo in kar še bo. 

Slavi,  
upokojenka, Krško 

izjava prostovoljca vgC Posavje

Menim, da je vGC Posavje zelo dobra organizacija, saj je namenjena izobraževa-
nju in seveda predvsem druženju vseh generacij. Minilo je že nekaj časa, odkar 
sem prvič vstopil v vGC. Prevzela me je prostornost tega centra. Že ob prvem 
stiku s centrom se mi je le-ta zdel zelo domač, prijeten in nadvse prikupen. v 
vGC-ju se vedno nekaj dogaja. rad se družim z vsemi, ki vanj pridejo, saj sem 
rad med ljudmi. Med počitnicami ta prostor napolni živahen otroški vrvež, ki me 
spomni na leta, ko sem bil še sam osnovnošolec in še mlajši. otroci vedno povedo 
kaj novega in rad se spominjam časov, ko sem tako kot sedaj oni razmišljal tudi 
sam. v center pa prihajajo tudi starejši. ko poslušam njihove zgodbe, vidim, da 
je razmišljanje otrok precej drugačno od razmišljanja odraslih. A vem, da se vsi 
trudimo biti dobri in prijazni.  Že od začetka sem v tej organizaciji prostovoljec. 
Prostovoljec sem zato, ker menim, da vsako malo delo (ki ga človek naredi zase 
in v tem primeru še za koga drugega) šteje in dela svet boljši. rad sem vključen 
v vGC in rad pomagam. zaposleni se trudijo po svojih najboljših močeh, da bi bil 
vGC čimbolj prijeten in pozitiven, in mislim, da jim to zelo dobro uspeva. naj 
zaključim z besedami matere Tereze: »ne morem delati velikih stvari, lahko pa 
delam majhne z veliko ljubezni«. 

Leo, prostovoljec, Krško
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izjave sodelujočih institucij vgC Posavje

Center za socialno delo Posavje že več let zelo dobro sodelu-
je z Ljudsko univerzo krško, zlasti na področju aktivnosti, 
ki so namenjene socialno ranljivim skupinam občanov ter 
tudi pri programu pridobivanja nPk za poklic socialnega 
oskrbovalca. z vzpostavitvijo vGC pa se je v naši lokalni 
skupnosti odprl čudovit prostor druženja, povezovanja, 
ustvarjanja, pridobivanja novih znanj in medsebojnega 
učenja za različne posameznike in skupine prebivalstva. s 
strani Centra za socialno delo Posavje napotujemo v vGC 
tudi naše uporabnike, v sodelovanju z zaposlenimi v vGC 
pa smo izpeljali tudi različne dogodke, namenjene tako 
strokovni kot tudi širši javnosti. Aktivnosti, ki jih ponuja 
vGC, so zelo raznolike in prilagojene potrebam in intere-
som občanov vseh starosti.  

Marina Novak Rabzelj,  
v. d. direktorice CSD Posavje

vGC Posavje, ki v svoje prostore vedno znova privablja različne ranljive družbe-
ne skupine, je po našem mnenju nepogrešljiv v našem lokalnem okolju. s svojo 
povezovalno, izobraževalno in predvsem vključevalno funkcijo je tudi prostor, 
kjer naše uporabnice in uporabniki, žrtve nasilja, vedno najdejo tudi kaj zase. 
vGC Posavje v zavodu emma, oe krško vidimo kot pomembnega partnerja, s 
katerim zelo dobro vzajemno sodelujemo. Poleg tega, da našim uporabnicam in 
uporabnikom predstavlja pomemben vir socialnega vključevanja in s tem širje-
nja socialne mreže, predstavlja tudi prostor, kjer lahko odprto spregovorimo o 
problematiki nasilja ter na tak način pomembno prispevamo k doseganju ničelne 
tolerance do nasilja v našem lokalnem okolju. 

Nataša Resnik,  
Zavod EMMA – enota Posavje, strokovna delavka
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Zgoraj levo:  
VGC – Povezujemo in 
ustvarjamo
Zgoraj desno:  
Vabilo na počitniške 
aktivnosti za otroke, 
junij 2017

Decembrsko ustvarjalno 
popoldne 2018  

Levo:  
Zaključek kaligrafije,  
februar 2019
Desno:  
Medgeneracijsko 
druženje, julij 2017
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Levo:  
Izdelovanje ptičjih 

krmilnic,  
februar 2018 

Desno:  
Vsak lahko pomaga –  

prikaz oživljanja in 
uporabe AED,  
februar 2019

Zgoraj: 
Ustvarjalna delavni-
ca – Pomladni aran-

žmaji, marec 2019 

Druženje skupine 
Ljudski plesi,  

oktober 2018                                                                                                                   
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Neformalni izobraževalni programi  
za brezposelne
V letu 2017 in 2018 smo bili uspešni na Javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje 
znanost in šport (MIZŠ) za sofinanciranje neformalnega izobraževanja brezposelnih. 
Projekt je bil v celoti financiran s strani MIZŠ. 

Namen projekta je bil povečati razvoj kompetenc, ki so ključne za uspešno delovanje 
na trgu dela in povečanje zaposlitvenih možnosti. Cilj programov je bil povečati vklju-
čenost brezposelnih oseb v vseživljenjsko učenje in izboljšati kompetence, ki jih potre-
bujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja 
in delovanja v sodobni družbi.

V izobraževalnih programih so udeleženci zelo dobro razvili ključne kompetence 
na področju sporazumevanja v tujih jezikih (angleščina, nemščina in italijanšči-
na) in računalniške kompetence. Udeleženci so uspešno opravili strokovni izpit iz 
splošnega upravnega postopka ter izpit iz angleškega jezika na Državnem izpitnem 
centru.

V projekt Neformalno izobraževanje brezposelnih 2017 je bilo v 7-mesečnem obdobju 
izvajanja vključenih 120 brezposelnih oseb in skupno izvedenih 385 ur v devetih 
programih.

V projekt Neformalni izobraževalni programi za brezposelne v letu 2018 je bilo v 10-me-
sečnem obdobju izvajanja vključenih 109 brezposelnih oseb in skupno izvedenih 510 
ur v desetih programih.

Neformalni izobraževalni programi za brezposelne:

šolsko leto število skupin število udeležencev

2016/2017 4 48

2017/2018 8 98

2018/2019 7 83

skupaj 19 229



100 60 let ljudske univerze krško

Zgoraj:  
Tečaj angleščine  

 na ravni B1,  
april 2018 

Desno:  
Nemščina – osvežitveni 

tečaj na ravni B1,  
junij 2017                                                                                                                   

izjava predavateljice 

»Začetek mojega sodelovanja z Ljudsko univerzo Krško 
sega dobri 2 desetletji nazaj, ko je bila še na drugi lo-
kaciji. Od takrat pa do danes se je na tečajih nemškega 
jezika različnih težavnostnih stopenj zvrstilo lepo šte-
vilo udeležencev. Mlajši, starejši, zaposleni, v zadnjem 
obdobju tudi nezaposleni, del tega je bila tudi skupina 
iz univerze za tretje življenjsko obdobje. 

Različni po starosti, interesih, stopnji predznanja, vsi 
so mi dali dragocene izkušnje. S svojo neposredno-
stjo so nakazali, kakšen  odnos predavatelj – udeleže-
nec si želijo. Jaz pa sem v posredovanju znanja radove-
dnežem neskončno uživala.«

Irma Šribar, 
predavateljica v tečajih nemščine
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skrb  
za razvoj 

kakovosti  
v letih  

2015–2019
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a Ljudski univerzi Krško skrbimo za kakovost na-
ših storitev in programov. Razvoju kakovosti smo 

se zavezali v letu 2012, ko smo pristopili k projektu Po-
nudimo odraslim kakovostno izobraževanje (POKI). 
Presojanje in razvijanje kakovosti poteka po modelu 
POKI, ki ga je razvil Andragoški center Slovenije. 

Skrb za kakovost dela in izvajanja izobraževalnih programov ter zadovoljstvo udele-
žencev  je za nas ključnega pomena. Od leta 2012 smo nosilci zelenega znaka Poki, 
ki dokazuje, da na Ljudski univerzi Krško skrbimo za kakovost. 

V letu 2013 smo na seji sveta zavoda sprejeli Listino kakovosti, ki je naše vodilo pri 
delu na področju razvoja kakovosti še danes.

na ljudski univerzi krško deluje skupina za kakovost
1. nataša kršak, direktorica Ljudske univerze Krško, predsednica;

2. Anja Brilej Bohorč, organizatorica izobraževanja odraslih LU Krško, članica;

3. Monika novšak, strokovna delavka LU Krško, članica; 

4. irma šribar, predavateljica nemškega jezika, zunanja sodelavka LU Krško, članica; 

5. valentina Čovran, predavateljica angleškega jezika, zunanja sodelavka LU Krško, 
članica.  

Skupina za kakovost skladno z vizijo, poslanstvom, vrednotami Ljudske univerze Kr-
ško in izjavo o kakovosti skrbi za razvoj kakovosti v našem zavodu. 

V letu 2017 smo na Andragoški center Slovenije oddali vlogo za podaljšanje uporabe 
zelenega znaka POKI in pridobili pravico do uporabe zelenega znaka POKI do leta 
2020.  
            

n

skrb za razvoj kakovosti v letih 2015–2019
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Model POKI
Po modelu POKI izvajamo samoevalvacijo v triletnem ciklu. V prvem letu izberemo 
področja, ki bodo predmet samoevalvacije. Izbiramo med področji: 

1. Vodenje in upravljanje.

2. Izobraževalni programi.

3. Promocija izobraževanja odraslih in animacija odraslih za izobraževanje.

4. Osebje.

5. Prostor in oprema.

6. Načrtovanje izobraževanja.

7. Izpeljava izobraževanja.

8. Razvojno delo v izobraževanju odraslih.

9. Podpora posamezniku pri izobraževanju in učenju v organizaciji.

10. Rezultati.

11. Učinki.

Vsa področja imajo opredeljena podpodročja in kazalnike kakovosti, na osnovi katerih 
pripravimo samoevalvacijski načrt, ki je osnova za izpeljavo samoevalvacije. 

Po opravljeni samoevalvaciji pripravimo samoevalvacijsko poročilo in akcijski načrt za 
izboljšanje kakovosti v našem zavodu in poskrbimo za sistematično vpeljavo izboljšav 
v prakso. Konstantno skrbimo za zviševanje kakovosti naših storitev, dela in sodelo-
vanja. 

Vsako leto opravimo zgledovalni obisk v sorodni izobraževalni organizaciji, kjer s spo-
znavanjem njihovih praks ugotavljamo, kje še imamo priložnosti za razvoj novih izo-
braževalnih programov in projektov, s čimer gradimo kakovost. 

Del zagotavljanja kakovosti so redna letna izobraževanja za naše zunanje sodelavce in 
izobraževanja zaposlenih, ki so osnova za dvig kakovosti na vseh ravneh. 

Zadovoljstvo udeležencev je za nas ključnega pomena. Evalvacijo o izvedenih progra-
mih izvajamo sprotno, jo analiziramo in se odzivamo na pobude in predloge za izbolj-
šave učnega procesa. 

V letih od 2015–2019 smo opravili samoevalvacijo na izbranih področjih in v delo vpe-
ljali potrebne izboljšave.

V letu 2017 smo uspešno podaljšali uporabo Zelenega znaka POKI do leta 2020. 
V letu 2018/2019 začenjamo z novim ciklom samoevalvacije.
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Za kakovost sistematično skrbimo tudi v svetovalni dejavnosti za odrasle kjer zasledu-
jemo Model presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje 
odraslih, ki so ga razvili na Andragoškem centru Slovenije. 
Samoevalvacijo izvajamo na naslednjih področjih: 

1. Potencialni svetovanci (ciljne skupine).

2. Osebje.

3. Viri, oprema, informacijske baze, pripomočki.

4. Svetovalni proces.

5. Partnerstvo.

6. Informiranje in promocija.

7. Presojanje in razvijanje kakovosti.

8. Rezultati.

9. Učinki.

10. Vodenje upravljanje, organiziranost.

Vsa področja imajo opredeljene kazalnike in 
merila. V svetovalni dejavnosti spremljanje ka-
zalnikov in doseganje meril opravljamo letno in 
pripravljamo Poročila o spremljanju. 

Plaketa POKI,  
april 2017
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Preglednica izvedenih programov 2015–2019

Preglednica izvedenih programov za 5 let, v letih od 2015 do 2019:

Program  skupine 2015 do 2019

OŠ za odrasle 5 35

Različni tečaji in programi za brezposelne, 
NPK … 16 178

Izpiti iz slovenščine na osnovni ravni 13 120*

Tečaji in delavnice 46 406

Šola za starše, predavanja 87 4293

Študijski krožki po razpisu 32 339

Univerza za tretje življenjsko obdobje 70 985

Mesečna predavanja 33 1438

TVU v Posavju - konzorcij 365 38 284*

Središče za samostojno učenje  637*

Svetovanje za izobraževanje odraslih 22 1182

Teden za trajnostni razvoj (2 leti) 13 150*

Učna pomoč 163*

Projekti

Neformalno izobraževanje brezposelnih 
2017 in 2018 (2 leti) 19 229

Svetovanje za zaposlene v Posavju  
2016–2022 (3 leta) 633

Pridobivanje kompetenc zaposlenih  
v Posavju 2016–2019 (3 leta) 90 1231 

Večgeneracijski center Posavje  
2017–2021  (2 leti) 760 13969*

skuPaj: 1571 64272
*podatki za 2018/2019 še niso dokončni
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Graf prikazuje trend rasti števila udeležencev, vključenih v programe Ljudske univerze Krško 
v šolskih letih od 2014/2015 do 2018/2019. Število udeležencev se je v obdobju od 2014/2015 
do 2018/2019 povečalo na 64.272, kar predstavlja 35,55 % več udeležencev kot v obdobju od 
2009/2010 do 2013/2014, ko je bilo število udeležencev 41.426. 
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ljudske 

univerze 
krško
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Kronološki pregled  
od ustanovitve do danes - 60 let

•	 10.	6.	1959	 
Odločba Občinskega ljudskega odbora Videm-Krško  
o ustanovitvi Ljudske univerze Krško;

•	 24.	3.	1960	 
Preimenovanje v Delavsko univerzo Krško zaradi  
novega Zakona o izobraževanju odraslih;

•	 26.	11.	1973	 
Odlok o ustanovitvi Delavske univerze Krško dopolnjen  
zaradi nove šolske zakonodaje;

•	 Leto	1985		 
Ustanovitev skupnega zavoda s knjižnico z imenom  
Delavska univerza in knjižnica Krško;

•	 29.	6.	1992		 
Razdružitev zavoda in preimenovanje  
v Posavski center za permanentno izobraževanje Krško;

•	 1.	9.	1998		 
Uskladitev z novo zakonodajo in preimenovanje v Ljudsko univerzo Krško.

selitve:
•	 Leta	1959	–	Cesta	krških	žrtev	15;

•	 Leta	1962	–	selitev	na	Cesto	krških	žrtev	11;

•	 Leta	1965	–	selitev	na	Cesto	krških	žrtev	15;

•	 Leta	1995	–	selitev	na	Dalmatinovo	ulico	8;

•	 Leta	2007	–	selitev	na	Dalmatinovo	ulico	6.									
                                                                                                                                                        

zgodovina 
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Prvih 30 let (1959–1989) 
Prve korake ustanavljanja in delovanja Ljudske univerze Krško je naredil Milenko Roš, 
ki je pred tem poučeval na Osnovni šoli Leskovec pri Krškem. Za njim je vodenje pre-
vzel Slavko Smrdel od leta 1960 do leta 1966, ko ga je zamenjal Branko Pirc, ki je zavod 
vodil do jeseni leta 1973, ko je Slavko Šribar postal novi direktor zavoda. 

Ljudska univerza Krško je program Osnovne šole za odrasle izvajala prva leta na 
Osnovni šoli Videm-Krško. Zaradi velikih potreb je bila kasneje organizirana tudi na 
Osnovni šoli Senovo. Mnogi so si s tem zagotovili možnost nadaljevanja šolanja na 
sredni stopnji. Osnovna šola za odrasle Rome je delovala tudi na Osnovni šoli Lesko-
vec. Večerno ekonomsko šolo (matična šola je bila Ekonomska srednja šola iz Novega 
mesta in kasneje Dopisna delavska univerza iz Ljubljane) je na Delavski univerzi Krško 
končalo pet generacij. Profesorji so bili iz Tehnične srednje šole Videm-Krško. Delo-
vale so tudi poklicne strokovne šole in tudi višje šole. Za učitelje razrednega pouka je 
program izvajala Pedagoška akademija iz Ljubljane. Oddelek je bil zaključen leta 1973. 
Konec leta 1973 je vodenje Delavske univerze Krško prevzel Slavko Šribar. V sodelo-
vanju z Dopisno delavsko univerzo Ljubljana se je 1976. leta začela dvoletna poklicna 
administrativna šola, ki je dala izobrazbo štirim generacijam. Poleg tega pa so se še na 
Delavski izobraževali za lesarske tehnike (Tehnična srednja šola Ljubljana). »Vsaj eno 
stopnjo izobrazbe je v različnih programih v času šestdesetih in sedemdesetih let na 
Delavski univerzi Krško pridobilo več kot 1200 odraslih«, je povedal Slavko Šribar. 

Delavska univerza je izvajala tudi splošno izobraževanje odraslih – v šoli za starše in v 
šoli za mlade, večerih na vasi, večerih s političnimi komentatorji, kuharskih, šiviljskih 
in strojepisnih tečajih, tečajih slovenščine, angleščine in nemščine, potopisnih preda-
vanjih in s potujočim kinom.

Veliko je bilo strokovnega izobraževanja: tečaji za tajnike in tajnice, za voznike motor-
nih čolnov, za viličariste, strojnike težke gradbene mehanizacije ter izobraževanja po 
zakonu. To je bil higienski minimum za zaposlene v proizvodnji, prometu in pripravi, 
prodaji in delitvi hrane in drugih živil v sodelovanju z Zavodom za higieno in medicino 
dela Novo mesto in varstvo pri delu za vse zaposlene – zlasti obnavljanje znanja v obno-
vitvenih tečajih. Delavska univerza Krško je prva izvajala tečaje prve pomoči za kandi-
date za voznika motornih vozil, kasneje je to prevzel Rdeči križ. Tečaje za strojnike par-
nih turbin in parnega kotla na parni lokomotivi ter za premikače je izvajala za potrebe 
tovarne Djuro Salaj Krško. Te programe je prevzel Izobraževalni center Železničarske 
šole v Ljubljani. Poleg programov za pridobitev izobrazbe, strokovnega in splošnega 
izobraževanja je bilo na Delavski univerzi Krško tudi družbenopolitično izobraževanje: 
politična šola za vodstva mladinskih organizacij, za predsednike in sekretarje ter člane 
občinskega vodstva ter večerna politična šola za člane Zveze komunistov. 

Proti koncu sedemdesetih let se je začel prehod na usmerjeno izobraževanje in s tem 
so se zgodile velike spremembe v šolstvu, ki so vplivale tudi na delo delavskih univerz 
po Sloveniji. Te so imele čedalje večje težave, ker se je področje izobraževanja odraslih 
prepuščalo samovolji posameznih vplivnih politikov. Tudi v strokovnih vrstah ni bilo 
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enotnosti. Mnoge delavske univerze so proti koncu 80. let zaprle svoja vrata, tudi v 
Brežicah in v sevnici. V tem obdobju je pomembno vlogo odigrala dr. Ana Kranjc, ki je 
imela dovolj moči, da je s svojim krogom andragogov ohranila izobraževanje odraslih v 
Sloveniji in mu dala mesto tudi na Filozofski fakulteti v Ljubljani. 

Delavska univerza Krško se je 1985. leta združila s knjižnico, da je le-tej zagotovila ob-
stoj in status. V tem času so se obnavljali prostori kapucinskega samostana v Krškem 
za potrebe knjižnice. Zavod je od leta 1987 do leta 1989 vodila Danica Pozvek Vidmar. 
S 1. septembrom 1989 je odšla in na mestu direktorice zavoda jo je zamenjala Monika 
Novšak.

zgodovina 

Zgoraj:  
Osnovna šola  
za odrasle na Raki 
leta 1960 

Levo:  
Stari Katalogi 
izobraževalne 
ponudbe
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Drugih 30 let (1989–2019)
To obdobje v razvoju izobraževanja odraslih je bilo zelo raznoliko in zanimivo. Začelo 
se je z novimi programi in prvimi vpisi v višješolski program javne uprave Višje uprav-
ne šole Ljubljana (90 vpisanih) in programom profesor razrednega pouka Pedagoške 
fakultete Maribor v Krškem (40 vpisanih). Že naslednje leto je PF Maribor odprla na 
Delavski univerzi oddelek programa vzgojitelj predšolskih otrok – 54 vpisanih. Leta 
1991 je bilo v 7 programih za pridobitev izobrazbe od osnovne, srednje in višje ter vi-
soke stopnje vpisanih 309 odraslih. Večinoma so se izobraževali ob delu in si sami pla-
čevali šolnino. Jeseni je bil prvi vpis v program Višje poslovne šole iz Ljubljane in vpis 
je presegel vsa pričakovanja. Delavska univerza je vpisala v Krškem kar 125 izrednih 
študentov. Predavanja so izvajali predavatelji z matične šole iz Ljubljane kar v jedilnici 
Osnovne šole Leskovec. Število vpisanih se je povečalo tudi v drugih programih: osnov-
na šola za odrasle, ekonomsko-komercialni tehnik, trgovec in trgovinski poslovodja.  
Od leta 1990 do leta 1993 je delovala še avtošola z dvema zaposlenima inštruktorjema 
in tremi lastnimi avtomobili. Veliko je bilo tudi različnih tečajev – jezikovnih, varstva 
pri delu, higienskega minimuma, usposabljanj za viličariste in težko gradbeno meha-
nizacijo, za kletarjenje in stekleničenje vin, za promet z nestekleničenim vinom itd. 
Začeli smo tudi z vrsto strokovnih usposabljanj tudi za podjetja v Posavju, npr.: Or-
ganizacija dela vodilnega delavca, Prodajna tehnika in taktika, Obrt in podjetništvo, 
Usposabljanje za delo v gostinstvu idr.

V letu 1992 se je Delavska univerza in knjižnica razdelila na dva javna zavoda in de-
lavska univerza se je preimenovala v Posavski center za permanentno izobraževanje 
Krško (PCPI).  V tem letu smo začeli z novim verificiranim programom Usposabljanje 
za računovodje in ga izvajali 5 let, končale so ga štiri generacije. V letu 1995 je začel 
delovati še program Klub za iskanje zaposlitve po razpisu Zavoda za zaposlovanje. V 
šolskem letu 1995/1996 smo se usposobili na Andragoškem centru Slovenije za iz-
vajanje študijskih krožkov in v letu 1996 izpeljali prvi Teden vseživljenjskega učenja 
(obe dejavnosti sta se ohranili do današnjih dni).  Začeli smo s Šolo za starše in z uspo-
sabljanjem za industrijsko šiviljo za brezposelne ter programi usposabljanj za zidarje 
in tesarje za presežne delavce Rudnika Senovo. Naročnik je bil Zavod za zaposlovanje 
iz Sevnice. Izvedli smo različne seminarje za posavska podjetja: Situacijsko vodenje, 
Uspešna tajnica, Za boljšo slovenščino na delovnem mestu, O Zakonu o upravnem po-
stopku, Osnove arhiviranja, Ravnanje z dokumenti, Odkrivanje osebnih potencialov, 
Dobra storitev v gostinstvu, Do kakovosti z znanjem itd. 

V letu 1997 je bilo organiziranih 14 oddelkov za pridobitev izobrazbe s 606 vpisanimi. 
V tečajih in drugih oblikah je bilo več kot 2800 udeležencev. Redno zaposlenih je bilo 
7, zunanjih pogodbenih sodelavcev je bilo več kot 50. V letu 1998 je bil sprejet nov od-
lok zaradi spremenjene zakonodaje in Posavski center za permanentno izobraževanje 
Krško se je preimenoval nazaj v Ljudsko univerzo Krško. V letu 1999 je vodenje zavoda 
prevzela Bernardka Zorko. 

V sodelovanju s Centrom za dopisno izobraževanje iz Ljubljane (CDI) smo začeli s pro-
grami za pridobitev poklica za brezposelne: kuhar, natakar in gostinski tehnik. Oddelki 
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so bili v Krškem za celotno Posavje. Večinoma je šolnine vpisanim zagotavljal Zavod 
Republike Slovenije za zaposlovanje. V letu 1999/2000 smo pridobili še oddelek Višje 
šole za gostinstvo Maribor (26 vpisanih) in začeli s prvimi tečaji za upokojence v Uni-
verzi za tretje življenjsko obdobje. Sicer pa se je zgodil kar velik upad vpisa v šolske 
programe. Povečalo se je neformalno splošno izobraževanje odraslih ter delavnice in 
programi po javnih razpisih, npr.: ekološka delavnica, tečaj podjetništva za kmečke 
žene, poletni tabor za Zoisove štipendiste na Bohorju (v sodelovanju z Zavodom RS 
za zaposlovanje), tečaj za lokalne turistične vodnike. V sodelovanju s Šolskim centrom 
Novo mesto smo začeli z izvajanjem dodatnih formalnih programov za brezposelne: 
bolničar-negovalec in vzgojitelj predšolskih otrok. 

Leto 2002 je bilo prelomno leto, saj so novi predpisi zaostrili verifikacijo javnoveljav-
nih programov, nekateri programi aktivne politike zaposlovanja so se ukinili, nastopile 
so tudi kadrovske težave. Pojavile so se nove prostorske zahteve pri pridobivanju in ve-
rifikaciji programov, ki jih Ljudska univerza Krško ni izpolnjevala. Rešitev smo iskali v 
prijavah na javne razpise Phare in različnih ministrstev. Izvedli smo kar 97 programov 
s 1652 udeleženci. V šolskih programih je bilo še 449 vpisanih. Začeli smo z novimi 
projekti, z učenjem v spletnih učilnicah, vzpostavili interaktivni portal »Tabla in kre-
da«. Bili smo uspešni pri projektu »Vključitev konceptov stalnih izboljšav v mikro in 
mala podjetja. V letu 2004 smo izvedli tabor Zoisovih štipendistov v Podbočju, izvedli 
program Ohranimo zaklade posavske narave (razpis Ministrstva za okolje, prostor in 
energijo). Z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve smo izvajali projekt Dru-
žina na razpotju – pred novimi izzivi. Sodelovali smo v projektu Mreža vseživljenjskega 
učenja, v katerem smo s Centrom za razvoj podeželja Posavje izvajali tečaje v šoli pod-
jetništva in turizma. Usposabljali smo se za izvajanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij 
(NPK) in pridobili licence za izvedbo nekaterih NPK, začeli smo s pripravami na vzpo-
stavitev Svetovalnega središča Posavje, ki je bilo vzpostavljeno 1. marca 2005. Slovesna 
otvoritev je bila v času občinskega praznika Občine Krško, 10. 6. 2005. Kot partnerji 
smo sodelovali v projektih: Equal, Romski zaposlitveni center, Poklicno informiranje 
in svetovanje za Rome – Phare 2003, Vseživljenjsko učenje ter Dvig prehranjevalne 
kulture za varovanje in krepitev zdravja romske populacije (Ministrstvo za zdravje), 
Užitki in sreča starševstva v sodobnem vsakdanu (Ministrstvo za delo, družino in so-

zgodovina 

Zaposleni na Ljudski 
univerzi Krško v letu 
1999.  
Z leve: Monika Novšak, 
Rajko Derstvenšek,  
Bernardka Zorko, Nataša 
Kršak, Danica Zorko in 
Martin Kerin.
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cialne zadeve), bili smo izvajalci Kluba za iskanje zaposlitve idr. Izvajanje programa 
Računalniška pismenost za odrasle smo pridobili na razpisu Ministrstva za šolstvo in 
šport. Prijavili smo se na razpis za projekt Center vseživljenjskega učenja Posavje. Na 
Ljudski univerzi smo bile v tem času zaposlene štiri. Kljub naporom za pridobivanje 
novih programov in dodatnih finančnih sredstev je bila kriza na področju delovanja 
Ljudske univerze Krško zelo očitna. Bernardka Zorko je zapustila zavod in direktorica 
Ljudske univerze Krško je postala Nataša Kršak.

V letu 2006/2007 smo prvič ostali brez vpisa v šolske programe, šolski programi so 
se zaključevali. Ostali so nam le še osnovna šola, splošni tečaji in neformalno izo-
braževanje ter izvedba projektov različnih ministrstev. Junija 2007 smo se preselili 
v prostore na Dalmatinovi 6. S tem smo končno pridobili ustrezne prostore glede na 
minimalne standarde in normative v izobraževanju odraslih. V sodelovanju z Zavo-
dom Republike Slovenije za zaposlovanje smo izvajali programe usposabljanja za pri-
dobitev nacionalne poklicne kvalifikacije – maser, refleksoterapevt, usposabljanje za 
življenjsko uspešnost – Most do izobrazbe, Poseben program za etnično skupino Ro-
mov ter tečaje nemščine kot pripravo na zaposlitev v tujini. Na razpisu smo pridobili 
izvedbo projekta Center vseživljenjskega učenja Posavje od leta 2008 do leta 2013. To 
je bil velik uspeh. V okviru tega projekta so bile vzpostavljene naslednje dejavnosti: 
razširitev Svetovalnega središča Posavje na dislokacijah, Središče za samostojno uče-
nje, Točke vseživljenjskega učenja v Sevnici, Brežicah, na Senovem in v Kostanjevici 
na Krki. Vključenih je bilo 19.609 prebivalcev Posavja. Druga zanimiva projekta sta 
bila še Splošno in neformalno izobraževanje odraslih v letih od 2012 do 2014 in Dvig 
ravni pismenosti od 2010 do 2013, kjer smo se za izvedbo povezali z društvi in šolami 
v Posavju. Vsi ti projekti so bili sofinancirani iz sredstev Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada. 

Tudi zadnje obdobje od leta 2015 do danes je bilo zelo zaznamovano s prijavami na 
javne razpise. Vsako leto znova smo se prijavljali na letni razpis ministrstva za izved-
bo svetovalne dejavnosti (ISIO), študijskih krožkov in programa Univerze za tretje 
življenjsko obdobje. V letih 2016, 2017 in 2018 smo bili uspešni s prijavami na razpise 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvedbo Neformalnih programov 
za brezposelne 2017 in 2018, za izvedbo projekta Svetovanje za zaposlene v Posav-
ju 2016–2022 ter s prijavo za izvedbo projekta Pridobivanje kompetenc zaposlenih 
v Posavju 2016–2019. S tem smo omogočili brezplačno svetovanje in izobraževanje 
brezposelnim, pa tudi številnim podjetjem in njihovim zaposlenim. Prijavili smo se 
tudi na razpis Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti  za 
projekt Večgeneracijski center Posavje (VGC) in ga pridobili v izvajanje od leta 2017 
do oktobra 2021. S temi štirimi novimi projekti se je delovanje Ljudske univerze Krško 
bistveno spremenilo. Število zaposlenih se je povečalo na 8. Pridobili smo dodatne 
prostore za delovanje Večgeneracijskega centra na Cesti krških žrtev 44. Z dejavnostjo 
VGC pokrivamo šest občin: Krško, Sevnico, Brežice, delno tudi Radeče, Kostanjevico 
na Krki in Bistrico ob Sotli.  
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Občina Krško nas je ves čas podpirala in poskrbela, da smo tudi v »težkih« časih prežive-
li. Mnogim smo omogočili dokončanje osnovne šole, pridobitev višje stopnje izobrazbe 
in s tem boljša delovna mesta. Z neformalnimi programi smo mnogim omogočili uče-
nje tujih jezikov, računalništva in spoznavanje digitalnega sveta. S študijskimi krožki, 
predavanji in delavnicami smo širili obzorja na številnih področjih našega življenja. 
Mnogi so z nami in našimi izobraževalnimi programi že 10, 15 ali še več let. Verjame-
mo, da imajo mnogi zelo lepe spomine na učenje in druženje na Ljudski univerzi Krško.

Trenutno je Ljudska univerza Krško edina organizacija v regiji, ki v svoje programe 
vključuje vse generacije – od otrok, mladine, do odraslih zaposlenih, brezposelnih in 
upokojencev, pa tudi ljudi s posebnimi potrebami, invalide, Rome itd. 

Ljudska univerza Krško bo obeležila 60-letnico svojega delovanja z izdajo zbornika in 
prireditvijo v Kulturnem domu Krško v juniju 2019.

zgodovina 
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Svet zavoda 1992–2019
leto 1992
Predstavniki ustanovitelja:
Cveto Sršen,
Zorka Vodlan.
Predstavniki zaposlenih:
Danica Zorko,
Rajko Derstvenšek, predsednik sveta.

leto 1997
Predstavniki ustanovitelja: 
Vida Ban,
Jože Cemič.
Predstavniki zaposlenih: 
Danica Zorko,
Rajko Derstvenšek – predsednik sveta.
Predstavnik udeležencev: 
Tomaž Jalovec – Višja upravna šola.

leto 1999
Predstavniki ustanovitelja:
Danilo Siter,
Miran Stanko.
Predstavniki zaposlenih:
Nataša Kršak,
Rajko Drstvenšek – predsednik sveta.
Predstavnik udeležencev:
Jože Ribič – Višja upravna šola.

leto 2003
Predstavniki ustanovitelja: 
Anica Žugič,
Lojze Štih.
Predstavniki zaposlenih: 
Nataša Kršak,
Monika Novšak.
Predstavnik udeležencev: 
Miroslav Urbanč – Visoka poslovna šola.
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leto 2007
Predstavniki ustanovitelja: 
Mira Dernač Hajtnik – predsednica sveta zavoda,
Mitja Valentinc.
Predstavniki zaposlenih: 
Monika Novšak,
Vida Andrejaš.
Predstavnik udeležencev:
Lea Habinc – UTŽO.

leto 2011
Predstavniki ustanovitelja: 
Mihaela Planinc – predsednica sveta zavoda,
Andreja Mlinarič.
Predstavniki zaposlenih:
Monika Novšak,
Anja Brilej Bohorč.
Predstavnik udeležencev:
Marija Fric – UTŽO.

leto 2015
Predstavniki ustanovitelja: 
Marija Drstvenšek – predsednica sveta zavoda,
Mihaela Planinc.
Predstavniki zaposlenih:
Monika Novšak,
Anja Brilej Bohorč.
Predstavnik udeležencev:
Urška Ubleis – UTŽO.

leto 2019
Predstavniki ustanovitelja:
Marija Stopinšek – predsednica sveta zavoda,
Alenka Špan.
Predstavniki zaposlenih:
Monika Novšak,
Anja Brilej Bohorč.
Predstavnik udeležencev: 
Ana Fabjančič – UTŽO.

zgodovina 
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Seznam zaposlenih

1. Branko PIRC – direktor; 1. 10. 1964–31. 12. 1973;

2. Ivica RUPNIK – računovodja; 3. 12. 1964–29. 6. 1990;

3. Slavko ŠRIBAR – direktor; 1. 11. 1973–30. 6. 1987; 

4. Rajko DRSTVENŠEK – teh. organizator izobraževanja; 1. 11. 1975–25. 3. 2002;

5. Vida KOZOLE – čistilka; 1. 2. 1978–31. 8. 1995;

6. Danica POZVEK VIDMAR  – direktorica; 1. 8. 1987–31. 8. 1989;

7. Fanika URBANČ  – tajnica, blagajničarka; 11. 6. 1986–30. 6. 1992;

8. Monika NOVŠAK – direktorica; 1. 9. 1989–še zaposlena; od 1999 kot strokovna 
delavka;

9. Darko MAVSAR – inštruktor avtošole; 16. 4. 1990–30. 9. 1993;

10. Darko STARC – inštruktor avtošole; 16. 4. 1990–30. 9. 1993;

11. Danica ZORKO – računovodja; 1. 7. 1990–1. 8. 2009;

12. Mateja JESENŠEK – organizatorica izobraževanja; 1. 12. 1993–31. 10. 1994;

13. Simona FRIDL – administratorka; 11. 9. 1995–10. 12. 1995;

14. Nataša KRŠAK – organizatorka izobraževanja; 1. 11. 1995–še zaposlena;  
od 2005 direktorica;

15. Bernardka SLAKONJA ZORKO – organizatorica izobraževanja;  
1. 11. 1995–30. 9. 2005 – od leta 1999 do leta 2005 direktorica;

16. Martin KERIN – organizator izobraževanja; 1. 11. 1995–31. 8. 2002;

17. Vida ANDREJAŠ – poslovna tajnica; 31. 12. 2002–10. 12. 2009;

18. Judita FRANCEKOVIČ – organizatorica izobraževanja; 15. 5. 2003–31. 8. 2004;

19. Mihaela JEVŠNIK – samostojna strokovna delavka; 4. 1. 2010–1. 8. 2010;

20. Nina BERGER – organizatorica izobraževanja odraslih, pripravnica;  
3. 1. 2011–3. 11. 2011;

21. Anja BRILEJ BOHORČ – organizatorica izobraževanja odraslih;  
11. 4. 2011–še zaposlena;

22. Ana KRAMPERŠEK – organizatorica izobraževanja odraslih;  
20. 9. 2016–še zaposlena;

23. Katarina VODEB – samostojna strokovna delavka; 30. 1. 2017–30. 6. 2018;

24. Mojca POMPE STOPAR – samostojna strokovna delavka;  
30. 1. 2017–še zaposlena;

25. Nuška COLARIČ – samostojna strokovna delavka; 14. 3. 2017–še zaposlena;

26. Andreja BUKOVINSKI JUH – organizatorica izobraževanja odraslih;  
28. 5. 2017–še zaposlena;

27. Tanja CIZL – samostojna strokovna delavka; 26. 9. 2018–še zaposlena.
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zaposleni preko programa javnih del: 

1. Jožica COLARIČ – 2. 10. 2006–31. 12. 2006;

2. Vida SLIVŠEK – 5. 3. 2007–4. 3. 2008;

3. Mihaela JEVŠNIK – 10. 3. 2008–9. 3. 2009;

4. Špela LISEC – 18. 3. 2009–31. 12. 2009;

5. Andreja BUKOVINSKI – 1. 1. 2015–31. 12. 2015; 

6. Nuška COLARIČ – 14. 3. 2016–13. 3. 2017;

7. Malsore KOLUKAJ – 5. 9. 2016–5. 9. 2017;

8. Maja GREGL – 8. 5. 2017–7. 5. 2018;

9. Katja PUNTAR – 20. 6. 2018–31. 12. 2018;

10. Katja KRIŽAJ – 1. 2. 2019–31. 12. 2019.

seznam direktorjev:

1959–1960: Milenko ROŠ;

1960–1964: Slavko SMERDEL;

1964–1973: Branko PIRC;

1973–1987: Slavko ŠRIBAR;

1987–1989: Danica POZVEK VIDMAR;

1989–1999: Monika NOVŠAK;

1999–2005: Bernardka ZORKO;

Od 2005 dalje: Nataša KRŠAK.
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Priloge



124 60 let ljudske univerze krško



125

Recept iz biltena študijskega krožka 
Značilna posavska hrana

skoPiškA sAMLCA

Jed izhaja iz vasi Skopice in jo dela najina mati brez originalnega recepta, ker ji je pred 
davnimi leti povedal recept najin oče po spominu, kako je nekoč to delala njegova mati.

Sestavine:
1/3 kocke kvasa
300 g ajdove moke
6 dcl mleka ali vode (lahko 3 dcl mleka in 3 dcl vode)
500 g skute
300 g pregrete smetane
sol po okusu v testo in malo v skuto

Postopek: 

Iz kvasa, malo vode, sladkorja in moke naredimo kvasec. Z vrelim mlekom in/ali vodo 
poparimo ajdovo moko in pustimo, da se malo ohladi. Nato vmešamo kvasec ter doda-
mo še toliko moke, da se naredi testo, ki je primerno za valjanje (ne sme biti pretrdo). 
Ko je testo zgneteno, ga razdelimo na dva enaka dela in razvaljamo prvo plast v veli-
kosti pekača cca. 25x40 cm, ki ga predhodno namažemo z maslom. Skuto in pregreto 
smetano zmešamo in dodamo sol po okusu (ni potrebno veliko, ker je že testo soljeno). 
Nato premažemo skuto s smetano na prvo plast testa in prekrijemo še z drugo plastjo 
testa. Po vrhu druge plasti premažemo testo s pregreto ali kislo smetano. V pekaču 
nato še surovo testo pred pečenjem razrežemo na kocke velikosti pribl. 6x6 cm (ker se 
pečeno testo zelo težko lepo razreže). Pred pečenjem ni potrebno predhodno vzhajati 
testa. Pečemo pri 200 ºC približno 15 min., nato znižamo temperaturo na 180 ºC in 
pečemo še 45 min., da se lepo zapeče. Najboljša je, če jo jeste še toplo. Priporočam, da 
hladno pogrejete, ker je topla res veliko boljša.

Avtorici recepta: Irena Mesinger in Darja Jazbec

Priloge



126 60 let ljudske univerze krško

Vaje za krepitev spomina in koncentracije  
iz študijskega krožka Možgani v dobri formi

Poišči živali
V spodnji skupini črk poiščite imena nekaterih živali. Čim hitreje preglejte vrste in po-
iščite živali. Zraven štejte, koliko živali ste našli. Odkriti morate 20 živali.

Namen vaje: Izboljšanje natančnosti in zmanjšanje števila napak zaradi površnosti.

aut isths londgsaagzebra l fzumtigerćtr ibns lž i rafazrzunejv jdnosorogpejg
ks l m e d ve d t ra u t k g s bs a n j n rs p t i č fg wa ez j f hws r n a j r mvc d za j e c mt l z rs d b d
f ku ža n j s pš r n b j a m u ca n j a s p r i b a m i š p e nv j s a n o ro p i ca b n j a h n o u at j u l e n j v
e j ka n n rg s o va f v wa nv r t b f p a p a ga j n j a s č o e rg m rož b n j e p š f i s r i b a n d l e k t j g
k rava n s l e č d u r k k i tc n e l g u s j u vo l ka l o e nv u e j d i fa nt i l o p a n k l e o p d s d č m r l j č
e lbnejd ig l i s i caps lek infmetu l jn l ske ipažabanj jk l le jdganosanorkengurup
o t u i r u j v k a č a n j a l s e j d ra č k a n j b v a d n o n r ko n j j k j l g d t h m n x u j e l e n g n u s a p

črno-belo pomnjenje
Vaje za spomin iz knjige 222 vaj za popoln spomin (Martin Simon)

Črno-belo pomnjenje. Zapomnite si 20 besednih parov, ki izražajo nasprotja, vrstni red 
ni pomemben.

enkrat-večkrat
bolečina-užitek
pozoren-brezobziren
trden-majav
nevljuden-prijazen
grajati- hvaliti
počez - vzdolž
maščevanje-odpuščanje
jalov-rodoviten
napad-obramba
bankovec-kovanec
prosti čas-delo
drzen-plah



127Priloge

pozabiti-zapomniti si
okoren-spreten
neprijeten-domačen
posojilo-dobroimetje
prepirljiv-miroljuben
škodljiv-dobrohoten
povsem deloma

se spomnite manjkajočih besed?

zapomniti si-
vzdolž-
rodoviten-
škodljiv-
enkrat-
spreten-
obramba-
pozoren-
posojilo-
kovanec-
prijazen-
grajati-
plah-
užitek-
bankovec-
prosti čas-
povsem-
hvaliti-
prepirljiv-
maščevanje-
domačen-
majav-
napad-
dobrohoten-

*Vaje za spomin je izbrala Carmen Rajer, predavateljica v študijskem krožku Možgani v dobri formi.
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slovenščina angleščina nemščina šPanščina FranCoščina italijanščina ruščina

Dober dan. Good afternoon. Guten Tag. Buenas tardes Bonjour. Buongiorno. Добрый день

Kako si? How are you? Wie geht‘s dir? ¿Qué tal? Comment ça va? Come va? Как дела?

učenje learning Lernen enseñanza les études Lo studio обучение

Hvala Thank you. Danke. Gracias Merci Grazie Спасибо

Prosim Please. Bitte. Por favor S‘il vous plaît Prego Пожалуйста

Ljubim te I love you. Ich liebe dich. Te amo Je t‘aime Te amo Я тебя люблю

Oprostite. Excuse me. Entschuldigung. Perdóname. Excusez-moi Scusi. Извините

Kje je (šola)? Where is the (school)? Wo ist die Schule? ¿Donde está la escuela? Où est (l’école)? Dov‘è (la scuola)? Где находится (школа)?

Koliko je ura? What‘s the time? Wie spät ist es? ¿Qué hora es? Quelle heure est-il? Che ore sono? Какое время сейчас?

Koliko to stane? How much is this? Was kostet das ? ¿Cuánto cuesta? Combien ça coûte? Quanto costa? Сколько это стоит? 

Rad/a bi naročil/a. I‘d like to order. Ich möchte bestellen. ¿Me pone (algo)? Je voudrais commander. Vorrei ordinare. Я хочу заказать. 

Ali lahko plačam s kartico
(z gotovino)?

Can I pay with a credit card  
(in cash)?

Kann ich mit Kreditkarte  
(Bargeld) bezahlen ?

¿Puedo pagar con la tarjeta 
de credito (en efectivo)?

Puis-je payer par carte 
bleue (en espèces) ?

Posso pagare con la carta  
di credito (in contanti)?

Можно платить картой 
(наличными)?

Dober tek! Bon appetit. Guten Appetit. Buen provecho. Bon appétit! Buon appetito! Приятного аппетита!

(Slovenija) mi je zelo všeč. I like (Slovenia) very much. Slowenien gefällt  mir  sehr. Me gusta mucho Eslovenia. (La France) me plaît beaucoup. (Slovenia) mi piace molto. (Россия) мне очень нравится.

Kako ti je ime? What‘s your name? Wie heißt du? ¿Cómo te llamas? Comment tu t’appelles? Come ti chiami? Как тебя зовут?

Ime mi je … My name‘s … Ich heiße .. Mein Name ist ... Me llamo … Je m’appelle … Mi chiamo … Меня зовут … 

Me veseli. Nice to meet you. Es freut mich. (Gern geschehen) Encantado/-a. Enchanté. Piacere Очень приятно. 

Nasvidenje! Goodbye. Auf Wiedersehen. Hasta luego. Au revoir! Arrivederci! До свидания!

Ali govorite (slovensko)? Do you speak (Slovene)? Sprechen Sie slowenisch ? ¿Habla esloveno? Parlez-vous français? Parla lo sloveno? Говорите по-русски?

»Bonbončki« za osnovno sporazumevanje 
v tujih jezikih iz projekta Pridobivanje 
kompetenc zaposlenih v Posavju 2016–2019

*Bonbončke za osnovno sporazumevanje v tujih jezikih so pripevale predavateljice tujih jezikov v pro-
jektu Pridobivanje kompetenc zaposlenih v Posavju 2016–2019: Valentina Čovran (angleščina), Irma 
Šribar (nemščina), Simona Kovač (španščina), Kaja Galič Lenkič (francoščina in ruščina) in Maša Grad 
(italijanščina).
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slovenščina angleščina nemščina šPanščina FranCoščina italijanščina ruščina

Dober dan. Good afternoon. Guten Tag. Buenas tardes Bonjour. Buongiorno. Добрый день

Kako si? How are you? Wie geht‘s dir? ¿Qué tal? Comment ça va? Come va? Как дела?

učenje learning Lernen enseñanza les études Lo studio обучение

Hvala Thank you. Danke. Gracias Merci Grazie Спасибо

Prosim Please. Bitte. Por favor S‘il vous plaît Prego Пожалуйста

Ljubim te I love you. Ich liebe dich. Te amo Je t‘aime Te amo Я тебя люблю

Oprostite. Excuse me. Entschuldigung. Perdóname. Excusez-moi Scusi. Извините

Kje je (šola)? Where is the (school)? Wo ist die Schule? ¿Donde está la escuela? Où est (l’école)? Dov‘è (la scuola)? Где находится (школа)?

Koliko je ura? What‘s the time? Wie spät ist es? ¿Qué hora es? Quelle heure est-il? Che ore sono? Какое время сейчас?

Koliko to stane? How much is this? Was kostet das ? ¿Cuánto cuesta? Combien ça coûte? Quanto costa? Сколько это стоит? 

Rad/a bi naročil/a. I‘d like to order. Ich möchte bestellen. ¿Me pone (algo)? Je voudrais commander. Vorrei ordinare. Я хочу заказать. 

Ali lahko plačam s kartico
(z gotovino)?

Can I pay with a credit card  
(in cash)?

Kann ich mit Kreditkarte  
(Bargeld) bezahlen ?

¿Puedo pagar con la tarjeta 
de credito (en efectivo)?

Puis-je payer par carte 
bleue (en espèces) ?

Posso pagare con la carta  
di credito (in contanti)?

Можно платить картой 
(наличными)?

Dober tek! Bon appetit. Guten Appetit. Buen provecho. Bon appétit! Buon appetito! Приятного аппетита!

(Slovenija) mi je zelo všeč. I like (Slovenia) very much. Slowenien gefällt  mir  sehr. Me gusta mucho Eslovenia. (La France) me plaît beaucoup. (Slovenia) mi piace molto. (Россия) мне очень нравится.

Kako ti je ime? What‘s your name? Wie heißt du? ¿Cómo te llamas? Comment tu t’appelles? Come ti chiami? Как тебя зовут?

Ime mi je … My name‘s … Ich heiße .. Mein Name ist ... Me llamo … Je m’appelle … Mi chiamo … Меня зовут … 

Me veseli. Nice to meet you. Es freut mich. (Gern geschehen) Encantado/-a. Enchanté. Piacere Очень приятно. 

Nasvidenje! Goodbye. Auf Wiedersehen. Hasta luego. Au revoir! Arrivederci! До свидания!

Ali govorite (slovensko)? Do you speak (Slovene)? Sprechen Sie slowenisch ? ¿Habla esloveno? Parlez-vous français? Parla lo sloveno? Говорите по-русски?





zahvaljujemo se vsem,  
ki ste sodelovali pri nastajanju zbornika ob 60-letnici Ljudske univerze krško.

Posebna zahvala podjetju Gen energija, d. o. o., za donacijo, ki je prispevala k izdaji zbornika.




