
Spoštovani!
 
V letu 2019 smo praznovali okroglo obletnico. 
Podprti z bogato tradicijo izobraževanja odraslih 
smo za vas pripravili izobraževalno ponudbo za 
leti 2019/2020.

Na Ljudski univerzi Krško vam zagotavljamo 
vse, kar bi utegnili potrebovati na svoji izobra-
ževalni poti. Najprej učinkovito informiranje in 
svetovanje za izobraževanje in v nadaljevanju 
bogato izbiro najrazličnejših izobraževalnih pro-
gramov. Vse izobraževalne programe izvajamo 
odgovorno, strokovno, kvalitetno in z velikim 
posluhom za udeležence, ki so za nas vedno na 
prvem mestu. 
Zasledujemo vizijo postati najsodobnejše izo-
braževalno središče, ki bo dostopno, priljublje-
no in prepoznavno po kakovostni in pestri izo-
braževalni ponudbi za odrasle. Prepričani smo, 
da smo na pravi poti. 
Odločno stojimo za našimi vrednotami: dosto-
pnost, odprtost, odgovornost, kakovost,            

strokovnost, usmerjenost k ciljem in rezultatom, 
obenem pa skrbimo za nenehen razvoj in se 
pogumno lotevamo sprememb, rastemo. 

Vabimo vas, da izberete izobraževalni program, 
ki vam najbolj ustreza in se nam pridužite. 

V znanju je moč. 

Podrobnejše informacije o vseh izobraževalnih 
programih najdete na naši spletni strani: 
www. lukrsko.si.

    Direktorica Nataša Kršak s sodelavkami       
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15.  PROJEKTI

Projekt 1:

SVETOVANJE 
ZA ZAPOSLENE 
V POSAVJU 2016–2022

V okviru projekta zaposlenim nudimo: 
• informiranje o izobraževalnih ponudbah v 
Posavju in širše, 
• izdelavo načrta razvoja kariere, 
• poglobljeno svetovalno podporo, 
• vrednotenje neformalno pridobljenih znanj, 
• usmerjanje k vpisu v nadaljnje izobraževa-
nje, usposabljanje, potrjevanje kvalifikacij … 

Projekt financirata Republika Slovenija in 
Evropski socialni sklad. 

Projekt 2:

VEČGENERACIJSKI CENTER POSAVJE

V začetku leta 2017 je pod okriljem Ljudske 
univerze Krško zaživel projekt Večgeneracijski 
center Posavje (VGC Posavje). Osnovni namen 
projekta je na različne načine prispevati k dvi-
gu kakovosti življenja ljudi v regiji, jim poma-
gati pri njihovem vključevanju v družbo in kre-
piti medgeneracijsko solidarnost.

VGC Posavje je eden od 15 tovrstnih centrov 
v Sloveniji. 

Ljudska univerza Krško skupaj s projektnima 
partnerjema Zavodom za podjetništvo, turizem 
in mladino Brežice ter Družinskim inštitutom 
Zaupanje  izvaja program v celotnem Posavju.  
Odprli smo 3 središča za druženje: v Krškem, 
Brežicah in Sevnici. Ljudska 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 upo-
rabnikov.  

V dveh letih delovanja je VGC resnično postal 
prostor, kjer se vsakodnevno pletejo niti prija-
teljstva. Izvajamo informiranje in neformalno 
druženje ter različne izobraževalne vsebine. 

Te so namenjene vsem ljudem, zato je izbor
aktivnosti zares bogat: 
• ustvarjalne, ročnodelske, kulinarične in dru-
ge delavnice,
• predavanja s področja krepitve zdravja,
• predavanja s področja osebnostnega razvoja 
in medosebnih odnosov;
• predavanja za soočanje s starševskim izzi-
vom, 
• potopisna predavanja,
• urice slovenščine za priseljence, 
• medkulturne razstave in druženja, 
• ustvarjalne in medgeneracijske aktivnosti za 
otroke,
• počitniške aktivnosti za otroke,
• učne urice, 
• pogovori ob kavi in čaju.

Vse aktivnosti so namenjene socialnemu vklju-
čevanju in medgeneracijskemu povezovanju.

V aktivnosti Večgeneracijskega centra Posavje 
se lahko vključite tudi kot prostovoljec. Vabimo 
vas, da se pridružite skupni akciji: Podari uro 
prostovoljnega dela.
 
Vse aktivnosti so za uporabnike BREZPLAČ-
NE, financirane so s strani Republike Slovenije 
ter Evropskega socialnega sklada. 
Več na www.vgc-posavje.si.

Lokacija: Krško, Cesta krških žrtev 44
Odpiralni čas: 8.00–18.00

Informacije: Mojca Pompe Stopar; 
Tel.: 051 279 632; 
e-pošta: mojca.pompe.stopar@vgc-posavje.si;
Tanja Cizl; Tel.: 051 279 632;
e-pošta: tanja.cizl@vgc-posavje.si

Informacije: Ana Kramperšek; 
Tel.: 07 48 81 171, 051 279 630; 
e-pošta: ana.krampersek@lukrsko.si
Anja Brilej Bohorč; Tel.: 07 48 81 170;
e- pošta: anja.brilej@lukrsko.si



9.  RAČUNALNIŠKI TEČAJI

Nudimo vam različne računalniške tečaje:
• Računalniška pismenost za odrasle 
(60 ur), javnoveljavni začetni program,
• Računalniška in digitalna pismenost za 
odrasle (50 ur), nadgradnja osnovnega 
tečaja,
• Word (16 ur),
•  Excel (16 ur),
•  PowerPoint (16 ur).

za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene
ravni I.
• in pomagamo pri učenju.

V Svetovalnem središču Posavje nudimo tudi
postopke UGOTAVLJANJA IN VREDNOTENJA
NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA.
V okviru postopkov posameznikom nudimo:
• ugotavljanje in prepoznavanje vaših neformal-
nih znanj,
• vrednotenje vaših kompetenc,
• izdelavo elektronskega portfolija ali zbirne
mape.

Z vključitvijo v postopke lahko hitreje pridobite
formalno izobrazbo, nacionalne poklicne kvalifi-
kacije, zaposlitev ali zgolj boljši vpogled v svoje 
neformalno znanje.

Dejavnost je financirana s strani Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport in Občine Krško.

Izvajamo usposabljanje za pridobitev nacio-
nalnih poklicnih kvalifikacij (NPK):
• Socialni oskrbovalec/oskrbovalka na domu,
• Varuh/varuhinja predšolskih otrok na domu,
• Knjigovodja/knjigovodkinja, 
• Maser/maserka,
• Refleksoterapevt/refleksoterapevtka.

Preverjanje znanja se opravi pri drugih poobla-
ščenih organizacijah.

Programe UŽU in NPK izvajamo v sodelovanju 
z Zavodom RS za zaposlovanje in Ministrstvom 
za izobraževanje, znanost in šport.

1.  OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE

Za vse, ki želite dokončati osnovno šolo. Pogoj 
za vključitev je opravljena osnovnošolska obve-
znost.

Šolanje je brezplačno, financira ga Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport.
Vpis je možen v 8. in 9. razred.
Informativni dan: 11. 9. 2019 od 9 do 17. ure.
Rok za prijavo: 18. 9. 2019
Začetek izobraževanj: 2. 10. 2019 

6.  SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO
     UČENJE             

S središčem za samostojno učenje smo uresni-
čili želje in potrebe po prostoru, opremljenem 
z računalniki in brezplačnim dostopom do 
interneta ter elektronske pošte. Udeležencem 
nudimo zanimive načine pridobivanja znanja 
s pomočjo multimedijskega gradiva, dostop 
pa imajo tudi do brezplačnega svetovalca in 
mentorja.
Vsebine, ki se jih lahko učite in dostopna učna 
gradiva so:
• tuji jeziki (nemščina, angleščina, italijanšči-
na, španščina, francoščina, slovenščina);
• računalništvo in internet;
• 10-prstno slepo tipkanje;
• Video vodiči o uporabi pametnega telefona 
in drugo.

Prednosti samostojnega učenja se kažejo v 
povečani samostojnosti, saj si udeleženci 
sami izberejo vsebino, čas, ritem in gradivo, 
določijo si cilje učenja ter prevzamejo odgo-
vornost za napredek pri učenju. 
Obisk središča je brezplačen in je možen vsak 
dan od ponedeljka do petka od 8. do 15. ure 
po predhodnem dogovoru.

7.  TEČAJI TUJIH JEZIKOV

Ponujamo vam pestro izbiro jezikovnih tečajev.
Izbirate lahko med:

JEZIKOVNIMI TEČAJI PO JAVNO VELJAV-
NEM PROGRAMU
Tečaji so razvrščeni v 6 stopenj po 80 ur:
• Angleščina za odrasle,
• Nemščina za odrasle.

KRAJŠIMI ZAČETNIMI, NADALJEVALNIMI
IN OSVEŽITVENIMI JEZIKOVNIMI TEČAJI
(30–40 ur):
angleščine, nemščine, francoščine, španščine,
italijanščine, ruščine.
Pred začetkom jezikovnih tečajev vas povabi-
mo na uvrstitveno testiranje.

SLOVENŠČINA ZA TUJCE:
• Slovenščina kot drugi in tuji jezik –
javno veljavni program,
• Krajši začetni in nadaljevalni tečaji sloven-
ščine.

Vpisi potekajo skozi vse leto.

2.  USPOSABLJANJE ZA ŽIVLJENJSKO USPEŠNOST (UŽU)

Ljudska univerza Krško je izvajalec javno veljavnih programov usposabljanja za življenjsko 
uspešnost (UŽU): 
 
• Beremo in pišemo skupaj, 
• Most do izobrazbe,
• Izzivi podeželja,
• Moj korak, 
• Knjige so zame.

Informacije: Nataša Kršak; 
Tel.: 07 48 81 162; 
e-pošta: natasa.krsak@lukrsko.si

Informacije: Nataša Kršak; 
Tel.: 07 48 81 162; 
e-pošta: natasa.krsak@lukrsko.si

Informacije: 
Anja Brilej Bohorč;
Tel.: 07 48 81 170; 
e-pošta: anja.brilej@lukrsko.si
Ana Kramperšek;
Tel.: 07 48 81 170, 051 279 630;
e-pošta: ana.krampersek@lukrsko.si

4.  PROGRAMI ZA 
     BREZPOSELNE                         

V sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije 
za zaposlovanje izvajamo naslednje progra-
me za brezposelne:

• Tuji jeziki od A1–C2 (angleščina, nemščina, 
italijanščina),

• Računalniški tečaji,
• Uporabna slovenščina za albansko govoreče,
• Usposabljanje za pridobitev nacionalne po-

klicne kvalifikacije Socialni oskrbovalec/
socialna oskrbovalka na domu,

• Poseben program za etnično skupino Romov.

Pogoj za vključitev preverite pri svoji svetovalki
zaposlitve na svojem uradu za delo.

5. SVETOVALNO SREDIŠČE
     POSAVJE

V Svetovalnem središču Posavje vam nudimo
BREZPLAČNO INFORMIRANJE in SVETOVANJE 
za izobraževanje odraslih. 
Posameznikom in skupinam svetujemo:
• za lažjo odločitev in izbiro pravega izobraževal-
nega programa,
• o možnostih nadaljnjega izobraževanja in
strokovnega izpopolnjevanja,
• o pridobitvah kvalifikacij,
• o vpisnih pogojih v izobraževalne programe
in o trajanju izobraževanja,
• z informacijo o prostih delovnih mestih in iska
nju zaposlitve,
• pri pripravi dokumentacije na Javni razpis

Informacije in prijave na svetovanje: 
Nuška Colarič; Tel.: 07 48 81 172, 051 279 633; 
e-pošta: nuska.colaric@lukrsko.si 

Informacije: Nuška Colarič; 
Tel.: 07 48 81 172, 051 279 633; 
e-pošta: nuska.colaric@lukrsko.si

10.  ŠTUDIJSKI KROŽKI

So posebna oblika neformalnega učenja v 
skupini odraslih s podobnimi interesi. Izbira-
te lahko med naslednjimi: 

1. Trening sočutnega starševstva
2. »Reuse« – naredimo iz starega novo
3. Naučimo se slovensko
4. Kulturna dediščina
5. Stare jedi Posavja
6. Od semena do semena

Študijski krožki se izvajajo po modelu Andra-
goškega centra Slovenije in so za udeležence 
brezplačni, sofinancirata jih  Ministrstvo za iz-
obraževanje, znanost in šport in Občina Krško.

Informacije in prijave: Nuška Colarič; 
Tel.: 07 48 81 172, 051 279 633; 
e-pošta: nuska.colaric@lukrsko.si 

11.  UNIVERZA ZA TRETJE 
        ŽIVLJENJSKO OBDOBJE

Namenjena je starejšim, ki želijo ostati aktivni, 
se družiti in učiti v tečajih in krožkih. Članarina 
znaša 20 eur.

V ponudbi so:
• TUJI JEZIKI (tečaji 40 ur, cena 170 eur):
- angleščina, nemščina, italijanščina, španšči-
na, francoščina;
• UPORABNO RAČUNALNIŠTVO (20 ur, brez-
plačno za člane);
• KROŽKI oziroma tečaji (30 ur, brezplačno za 
člane):
- Rodoslovje ali kdo so moji predniki,
- Osebna rast: Izzivi staranja in ohranjanje 
zdravja,
- Zgodovina umetnosti,
- Barvne kompozicije v likovnem izrazu,
- Modeliranje človeške in živalske figure z 
glino,

- Spoznajmo kraje v svoji okolici,
- Pohodi in ekskurzije,
- Ljudsko petje,
- Ljudski plesi,
- Ročna dela in nove tehnike.

Informacije: Monika Novšak; 
Tel.: 07 48 81 160; 
e-pošta: monika.novsak@lukrsko.si

8. IZPITI IZ ZNANJA SLOVENŠČINE

V sodelovanju s Centrom za slovenščino kot 
drugi in tuji jezik (Oddelek za slovenistiko Filo-
zofske fakultete Univerze v Ljubljani) izvajamo 
izpite iz znanja slovenščine na osnovni ravni 
po javno veljavnem izobraževalnem programu 
Slovenščina kot drugi in tuji jezik. Izpiti so na-
menjeni vsem, ki potrebujejo javno veljavno 
listino o znanju slovenščine za uradne namene 
(na primer za delo, za pridobitev slovenskega 
državljanstva). 

Izpitni roki za leto 2019 so naslednji:  
TOREK, 17. 09. 2019 in 
TOREK, 26. 11. 2019. 

Prijava na izpit in cena: 
Na izpit se je potrebno prijaviti najmanj deset 
dni pred napovedanim izpitnim rokom.   
Cena izpita: 128,10 evrov.  

Kandidati, ki so upravičeni do brezplačnega 
prvega preizkusa znanja slovenskega jezika 
na osnovni ravni, morajo ob prijavi na izpit 
predložiti Potrdilo o izpolnjevanju pogojev za 
brezplačni prvi preizkus znanja, ki ga pridobijo 
na upravnih enotah.  

Datumi izpitov za leto 2020 bodo objavljeni na 
spletni strani www.lukrsko.si. 

Organiziramo 20-urne priprave na izpit iz slo-
venskega jezika na osnovni ravni. Priprave po-
tekajo v sklopu 5 srečanj po 4 šolske ure. 

Informacije: Anja Brilej Bohorč;
Tel.: 07 48 81 170;
e-pošta: anja.brilej@lukrsko.si
Ana Kramperšek; 
Tel.: 07 48 81 170, 051 279 630; 
e-pošta: ana.krampersek@lukrsko.si

Informacije in rezervacije učnih mest: 
Nuška Colarič; Tel.: 07 48 81 172, 051 279 633; 
e-pošta: nuska.colaric@lukrsko.si 

12.  ŠOLA ZA STARŠE

Izvajamo jo v osnovnih šolah občine Krško. 
Predavanja so namenjena staršem šolajočih se 
otrok in so brezplačna.

Osnovne šole na predavanja povabijo starše ob 
roditeljskih sestankih ali govorilnih urah.

Sredstva zagotavlja proračun Občine Krško.

13.  MESEČNA PREDAVANJA

Vsak prvi četrtek v mesecu ob 18.00, v dvo-
rani A Občine Krško organiziramo predavanja 
z različnih področij (osebnostna rast, sodobna 
prehrana, potopisno predavanje, 
vrtičkarstvo ...).

Informacije: Andreja Bukovinski Juh; 
Tel.: 07 48 81 160, 051 279 631; 
e-pošta: andreja.bukovinski.juh@lukrsko.si;
Anja Brilej Bohorč; Tel.: 07 48 81 170, 
e-pošta: anja.brilej@lukrsko.si

Informacije: Monika Novšak;
Tel.: 07 48 81 160; 
e-pošta: monika.novsak@lukrsko.si

14.  TEČAJI IN DELAVNICE

• Komunikacija in javno nastopanje,                                  
• Krojenje in šivanje, 
• Digitalna fotografija, 
• Kaligrafija,
• Pletenje in kvačkanje po vzorcih, 
• Izdelovanje nakita, 
• Ličenje,
• Jeans na 101 način, 
• Nordijska hoja,
• Izdelovanje naravne kozmetike, 
• Zdravilna zelišča,
• Kuharske delavnice,
• Moč argumentov, 
• Reševanje konfliktov, 
• Prva pomoč in uporaba defibrilatorja,
• Predavanja o dedovanju, pravicah iz 
socialnega varstva,
• Osvežimo znanje cestnoprometnih 
predpisov.
• Priprava na strokovni izpit iz upravnega
postopka.

NOVO!
1. Izdelava mozaika na različnih 
    podlagah
2. Študijsko risanje 1: perspektiva, 
    predmeti v prostoru …
3. Študijsko risanje 2: portret, figura … 

Informacije in prijave: Nuška Colarič; 
Tel.: 07 48 81 172, 051 279 633; 
e-pošta: nuska.colaric@lukrsko.si 

Informacije in prijave: 
Nuška Colarič; Tel.: 07 48 81 172, 051 279 633; 
e-pošta: nuska.colaric@lukrsko.si 

3.  NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE (NPK)


