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Spoštovani,

vstopamo v novo izobraževalno sezono 2020/2021. Za
vas smo pripravili izobraževalno ponudbo, ki vas bo, tako
verjamemo, v jesenskih dneh privabila v naše vrste.
Delovanje Ljudske univerze Krško je podprto z 61-letno
tradicijo izobraževanja odraslih. Z bogatimi izkušnjami iz
preteklosti vsako leto znova stopamo v prihodnost.
Razvili smo se v sodobno središče vseživljenjskega učenja. Odrasle podpiramo na vseh področjih razvijanja in
dopolnjevanja kompetenc ter pridobivanja novih znanj,
za lažje prilagajanje potrebam trga dela kot tudi izzivom
vsakdanjega življenja.
Odraslim, ki obiskujejo naše izobraževalne programe,
ves čas izobraževanja, nudimo učinkovito podporo. V
svetovalni dejavnosti za odrasle vam nudimo motivacijo, vrednotenje predhodno pridobljenih znanj in pravilno usmeritev v izbiro najustreznejšega izobraževalnega
programa za vas.
Med izobraževanjem so vam na voljo naše podporne dejavnosti, svetovalna dejavnost, središče za samostojno
učenje in učna pomoč.
Ob zaključku izobraževanja vam pomagamo ozavestiti
vaše lastne konkurenčne prednosti in možnosti, da le-te
izkoristite za iskanje zaposlitve, ohranjanje delovnega
mesta, razvoj kariere ali vsakdanje življenje.

Zaposlene pred lipo znanja.

Na Ljudski univerzi Krško skrbimo za kakovost. Nenehno
vlaganje v osebni in strokovni razvoj zaposlenih, ustvarjalnost in odzivnost, nam omogočajo, da lahko hitro prepoznamo in zadovoljimo izobraževalne potrebe posameznika, lokalne skupnosti in gospodarstva.
Ustvarjalnost, prilagodljivost in iznajdljivost bodo odločilne v izobraževalnem letu, ki je pred nami.
Mi smo na izzive pripravljeni.
Veseli bomo, če boste v naši izobraževalni ponudbi prepoznali izobraževalni program, ki vam ustreza in se nam
pridružili.
Vabljeni na Ljudsko univerzo Krško!
Nataša Kršak,
direktorica LU Krško s sodelavkami

1. PROGRAMI ZA PRIDOBITEV
IZOBRAZBE
OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE
Za vse, ki želite dokončati osnovno šolo. Pogoj za
vključitev je opravljena osnovnošolska obveznost.
Šolanje je brezplačno, financira ga Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport.
Vpis je možen v 7., 8. in 9. razred.
Informativni dan: 9. 9. 2020 od 9. do 17. ure
Rok za prijavo: 16. 9. 2020
Začetek izobraževanj: 5. 10. 2020
Informacije: Nataša Kršak
07 48 81 162
natasa.krsak@lukrsko.si

2. JAVNOVELJAVNI PROGRAMI
ZA ODRASLE
Računalniška pismenost za odrasle.
Usposabljanje za življenjsko uspešnost (UŽU):
• Beremo in pišemo skupaj,
• Most do izobrazbe,
• Izzivi podeželja,
• Moj korak,
• Knjige so zame.
Jezikovni tečaji:
• Angleščina za odrasle,
• Nemščina za odrasle,
• Slovenščina kot drugi in tuji jezik.
Tečaji so razvrščeni v 6 stopenj po 80 ur, od A1 do C2.
Vsebine programov najdete na spletni strani
www.lukrsko.si
Programe izvajamo v sodelovanju z Zavodom RS za
zaposlovanje in Ministrstvom za izobraževanje, znanost
in šport.
Informacije: Nataša Kršak
07 48 81 162
natasa.krsak@lukrsko.si

3. NACIONALNE POKLICNE
KVALIFIKACIJE (NPK)
Izvajamo usposabljanje za pridobitev nacionalnih
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 pooblaščenih
organizacijah.
Programe izvajamo v sodelovanju z Zavodom RS
za zaposlovanje in Ministrstvom za izobraževanje,
znanost in šport.
Informacije: Anja Brilej Bohorč
07 48 81 170, 051 279 633
anja.brilej@lukrsko.si

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 izobraževalnega 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 iskanju
zaposlitve,
• pri pripravi dokumentacije na Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I.,
• in pomagamo pri učenju.
Nudimo tudi postopke UGOTAVLJANJA IN VREDNOTENJA NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA:
• ugotavljanje in prepoznavanje vaših neformalnih
znanj,
• vrednotenje vaših kompetenc,
• izdelavo elektronskega portfolija ali zbirne mape.
Z vključitvijo v postopke lahko hitreje pridobite formalno izobrazbo, nacionalne poklicne kvalifikacije, zaposlitev ali zgolj boljši vpogled v svoje neformalno znanje.
Dejavnost je financirana s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Občine Krško.
Informacije: Anja Brilej Bohorč
07 48 81 170, 051 279 633
anja.brilej@lukrsko.si

4. PROGRAMI ZA BREZPOSELNE
V sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za
zaposlovanje izvajamo naslednje programe za
brezposelne:
• Tuji jeziki od A1–C2 (angleščina, nemščina, italijanščina),
• Računalniški tečaji,
• Uporabna slovenščina za albansko govoreče,
• Računovodja,
• Usposabljanje za pridobitev nacionalne poklicne
kvalifikacije Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu,
• Poseben program za etnično skupino Romov.
Pogoje za vključitev v navedene programe preverite pri
svoji svetovalki zaposlitve na uradu za delo.
Informacije: Anja Brilej Bohorč
07 48 81 170, 051 279 633
anja.brilej@lukrsko.si

6. SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO
UČENJE (SSU)
Središče za samostojno učenje je namenjeno vsem,
ki bi se radi organizirano učili v prijetno opremljenem učnem prostoru, ki je namenjen pridobivanju,
utrjevanju in nadgrajevanju znanja. Učna mesta so
opremljena s sodobno učno tehnologijo (računalniki, dostopom do interneta, različnimi zgoščenkami
in pisnimi gradivi). Pred začetkom samostojnega
učenja svetovalka svetuje pri izbiri ustreznega učnega programa glede na potrebe in želje posameznika. Mentorica nudi pomoč pri uporabi učnega
gradiva in računalnika.
Učne vsebine:
• osnove računalništva (Word, Excel, PowerPoint ...),
• internet in e-pošta,
• uporaba pametnega telefona,
• tuji jeziki (nemščina, angleščina, italijanščina,
španščina, francoščina, slovenščina),
• veščine (samostojnega) učenja,
• druge splošnoizobraževalne vsebine.

7. TEČAJI TUJIH JEZIKOV
Ponujamo vam pestro izbiro jezikovnih tečajev iz
angleščine, nemščine, francoščine, španščine, italijanščine, ruščine na ravneh od A1−C2.
Izbirate lahko med krajšimi začetnimi, nadaljevalnimi in osvežitvenimi jezikovnimi tečaji.
Pred začetkom jezikovnih tečajev opravimo uvrstitveno
testiranje.
SLOVENŠČINA ZA TUJCE:
• Izvajamo krajše začetne in nadaljevalne tečaje
slovenščine.
Vpisi potekajo skozi vse leto.
Informacije: Anja Brilej Bohorč
07 48 81 170, 051 279 633
anja.brilej@lukrsko.si

8. IZPITI IZ ZNANJA SLOVENŠČINE
V sodelovanju s Centrom za slovenščino kot drugi in
tuji jezik (Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani) izvajamo izpite iz znanja
slovenščine na osnovni ravni po javno veljavnem
izobraževalnem programu Slovenščina kot drugi
in tuji jezik. Izpiti so namenjeni vsem, ki potrebujejo javno veljavno listino o znanju slovenščine za
uradne namene (za delo, za pridobitev slovenskega
državljanstva).
Izpitni roki za leto 2020 so naslednji:
TOREK, 15. 9. 2020 in
TOREK, 10. 11. 2020.
Prijava na izpit in cena:
Na izpit se je potrebno prijaviti najmanj deset dni
pred napovedanim izpitnim rokom.
Cena izpita: 128,10 evrov.

S pomočjo svetovalke lahko napišete seminarsko nalogo, prošnjo oz. ponudbo za zaposlitev.
Središče za samostojno učenje deluje v prostorih
Ljudske univerze Krško, Dalmatinova ulica 6.
URNIK ODPRTOSTI:
ponedeljek, torek, sreda in četrtek od 8.00 do 15.00,
petek od 8.00 do 13.00.
Informacije in rezervacije učnih mest:
Monika Novšak
07 48 81 160
monika.novsak@lukrsko.si

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 2021 bodo objavljeni na spletni strani www.lukrsko.si.
Organiziramo 20-urne priprave na izpit iz slovenskega jezika na osnovni ravni. Priprave potekajo v
sklopu 5 srečanj po 4 šolske ure.
Informacije: Anja Brilej Bohorč
07 48 81 170, 051 279 633
anja.brilej@lukrsko.si

9. RAČUNALNIŠKI TEČAJI
Nudimo naslednje tečaje:
• Računalniška in digitalna pismenost za odrasle
(50 ur), nadgradnja osnovnega tečaja,
• Word,  
• Excel,
• PowerPoint (16 ur).
Informacije in prijave: Anja Brilej Bohorč
07 48 81 170, 051 279 633
anja.brilej@lukrsko.si

11. UNIVERZA ZA TRETJE
ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
Namenjena je starejšim, ki želijo ostati aktivni, se družiti in učiti v tečajih in krožkih.
V ponudbi so:
TUJI JEZIKI:
• angleščina, nemščina, italijanščina, španščina,
francoščina,
UPORABNO RAČUNALNIŠTVO,
KROŽKI oziroma tečaji:
• Pišemo z roko in urimo možgane,
• Zgodovina Slovencev od Karantanije do danes,
• Spoznajmo lepote Slovenije,
• Zgodovina umetnosti, moderna umetnost,
• Risanje in slikanje s pasteli,
• Modeliranje človeške in živalske figure z glino,
• Spoznajmo kraje v svoji okolici,
• Pohodi in ekskurzije,
• Ljudsko petje,
• Ljudski plesi, folklora,
• Ročna dela in spoznavanje novih tehnik.
Informacije: Monika Novšak
07 48 81 160
monika.novsak@lukrsko.si

10. ŠTUDIJSKI KROŽKI
So posebna oblika neformalnega učenja v skupini
odraslih s podobnimi interesi. Izbirate lahko med
naslednjimi:
1. Starševstvo od znotraj navzven,
2. S slovenščino nimam težav,
3. Zasaditev visoke grede.
Študijski krožki se izvajajo po modelu Andragoškega
centra Slovenije in so za udeležence brezplačni, sofinancirata jih Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport in Občina Krško.
Informacije: Anja Brilej Bohorč
07 48 81 170, 051 279 633
anja.brilej@lukrsko.si

12. ŠOLA ZA STARŠE
Izvajamo jo v sodelovanju z osnovnimi šolami 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.
Informacije: Anja Brilej Bohorč
07 48 81 170, 051 279 633
anja.brilej@lukrsko.si

13. TEČAJI IN DELAVNICE
ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE:
• Prva pomoč s postopki oživljanja in uporaba defibrilatorja,
• Učinkovite metode obvladovanja stresa,
• Zadihajmo s polnimi pljuči (dihalne tehnike),
• Nordijska hoja,
• Osnove refleksoterapije,
• Obvladajmo jezo,
• O izgorelosti.

14. MESEČNA PREDAVANJA
Vsak prvi četrtek v mesecu ob 18. uri v dvorani A Občine
Krško organiziramo brezplačna predavanja z različnih
področij (osebnostna rast, sodobna prehrana, potopisno
predavanje, vrtičkarstvo ...). Več o tem na spletni strani
www.lukrsko.si.
Informacije: Monika Novšak
07 48 81 160
monika.novsak@lukrsko.si

KREATIVNE DELAVNICE:
• Pletenje nogavic,
• Naredi sam (zašij si toaletko, drobižnico, okrasno
blazino, popravi oblačilo, …),
• Izdelava unikatnega nakita,
• Lončarstvo,
• Delavnica ličenja,
• Likovne ustvarjalnice,
• Barvanje, risanje mandal.
TRAJNOSTNI RAZVOJ:
• Spoznavanje ptic, opazovalnica,
• Spoznavanje dreves v gozdu in v sadovnjaku,
• Zdravilna zelišča,
• Ravnanje z odpadki,
• Izkoristimo energijo sonca,
• Vsakodnevno varčevanje z energijo, vodo, materiali.
ODNOSI IN KOMUNIKACIJA:
• Delo z zahtevnimi strankami,
• Učinkovita komunikacija,
• Moč argumentov.
PRAVICE IN DOLŽNOSTI:
• O dedovanju in oporokah s pravnikom.
TEHNIČNE DELAVNICE:
• Kako varno zamenjamo plinsko jeklenko, žarnico
…,
• Obnovimo znanje cestnoprometnih predpisov.
DRUGO:
• Študijsko risanje,
• Krojenje in šivanje,
• Digitalna fotografija,
• Kuharske delavnice in še kaj.
Med letom se odzivamo na potrebe in povpraševanja.
Informacije: Anja Brilej Bohorč
07 48 81 170, 051 279 633
anja.brilej@lukrsko.si

15. PROJEKTI
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 izobraževanje,
usposabljanje, potrjevanje kvalifikacij …
Projekt financirata Republika Slovenija in Evropski
socialni sklad.
Informacije: Anja Brilej Bohorč
07 48 81 170, 051 279 633
anja.brilej@lukrsko.si

VEČGENERACIJSKI CENTER POSAVJE
Ljudska univerza Krško je nosilka projekta Večgeneracijski center Posavje.
S partnerjema: Zavod za podjetništvo, turizem in
mladino Brežice ter Družinskim inštitutom Zaupanje Sevnica v vseh 6 posavskih občinah izvaja naslednje aktivnosti:
• socialno vključevanje,
• medgeneracijsko sodelovanje,
• ustvarjalne delavnice,
• učenje slovenščine,
• različna predavanja,
• učna pomoč,
• počitniške aktivnosti za otroke,
• medkulturne razstave,
• informiranje in svetovanje ter
• druženje.

SOCIALNA AKTIVACIJA V POSAVJU 2019–2022
»AKTIVIRAJMO POSAVJE!«
Ljudska univerza Krško je partnerica v projektu Socialna aktivacija v Posavju 2019–2022, katerega
prijavitelj in vodilni partner je Invalidsko podjetje
LUMIA d. o. o. Projekt se izvaja na dveh lokacijah,
na lokaciji Krško in na lokaciji Brežice.
V projekt se lahko vključijo odrasli, ki so brezposelni, prejemniki denarne socialne pomoči ali osebe s
kompleksno socialno problematiko.
V projektu se izvajajo naslednje aktivnosti:
• Podpora in strokovna pomoč udeležencem pri iskanju rešitev tako na zaposlitvenem kot osebnem
področju.
• Spodbujanje in zastopanje udeležencev pri vzpostavljanju stikov z delodajalci, zavodi, ustanovami v lokalnem okolju.
• Predstavitve, obiski in ogledi pri izvajalcih in delodajalcih v lokalnem okolju in zastopanje pri
vključevanju v njihove dejavnosti.
• Motiviranje udeležencev pri njihovi osebni rasti s
pomočjo predavanj in delavnic z raznovrstno tematiko.
• Vključevanje v dejavnosti in programe v lokalnem
okolju.
Projekt je delno financiran iz Evropskega socialnega sklada ter iz proračuna Republike Slovenije.
Lokacija izvajanja programa: Ljudska univerza Krško, Dalmatinova ulica 6, 8270 Krško
Informacije: Ana Kramperšek in Katja Križaj
051 279 630
ana.krampersek@lukrsko.si in
katja.krizaj@lukrsko.si

Počitniške aktivnosti za otroke.

V aktivnosti Večgeneracijskega centra Posavje se lahko
vključite tudi kot prostovoljec.
Vse aktivnosti so za uporabnike brezplačne, 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. do18. ure
Informacije:  Mojca Pompe Stopar in Tanja Cizl;
051 279 632
info@vgc-posavje.si

Dalmatinova 6, 8270 Krško
Telefon: 07 48 81 160,
E-mail: info@lukrsko.si
www.lukrsko.si.
Spremljajte nas tudi na:
www.facebook.com/lukrsko

