
V tečaj zaradi visokega pritiska 
Milan Leban, 52, lesarski tehnik, Nova Gorica 

»Za brezplačna izobraževanja na 
Ljudski univerzi Nova Gorica sem 
izvedel v podjetju, v katerem sem 
zaposlen. Še posebej me je zanimal tečaj 
računalniškega programa Excel za delo 
s tabelami, saj sem to znanje potreboval 
tako v službi kot doma. Imam namreč 
povišan pritisk in želel sem se naučiti, 
kako pripraviti tabelo in kako vpisovati 
vanjo rezultate merjenja pritiska, 
pripraviti preglednico, graf … To tabelo sem potem z veseljem pokazal 
svojemu zdravniku. Na tečaju sem pridobil zelo koristna znanja. Super 
pa je bil tudi zaradi drugih stvari: v manjši skupini smo sodelovali drug z 
drugim, zato smo se med seboj dobro spoznali in povezali.« 

Izkoristila vse, kar je bilo na voljo 
Mirica Reberšek, 52, komercialistka, Latkova vas – Prebold 
 
»UPI – ljudsko univerzo Žalec sem prvič 
obiskala pred približno 20 leti, ko sem bila 
brezposelna in sem se udeležila delavnice 
za pisanje prošenj za zaposlitev. Pozneje 
sem se znova začela izobraževati zato, 
ker sem bila zaradi alergije primorana 
opustiti svoj prvi poklic in sem se odločila 
za prekvalifikacijo. Na ljudski univerzi pa 
so mi pri študiju ponujali učno pomoč pri 
tujih jezikih, pozneje pa sem tu opravila 
še računalniški tečaj in NPK za socialno oskrbovalko. Udeležila sem se 
tudi osnovnega tečaja knjigovodstva in tečaja govorništva. Pravzaprav 
sem izkoristila vse, kar je bilo na voljo. Ko sem bila na razpotju glede 
spremembe poklica, mi je pomagalo svetovanje, na katerem sem si s 
pomočjo vprašalnika lažje razjasnila svojo pot in kaj si pravzaprav želim 
v življenju početi. Veliko tega, kar sem takrat zapisala,sem tudi dosegla, 
seveda s pomočjo UPI – ljudske univerze Žalec.«

»Vsako izobraževanje ti da splošno razgledanost, drugačno mišljenje 
in željo, da iz svojega življenja narediš nekaj več. V življenju ti lahko 
vzamejo vse, samo znanja ne. To nosiš s seboj, kjer koli si in kamor 
koli greš,« pravi Mirica Reberšek. 

Zdaj pri zdravniku vse razumem 
Hazba Avdić, 61, poslovna tehnica, Jesenice 

»Prihajam iz BiH. V 
Slovenijo sem prišla pred 
šestimi leti kot družinski 
član, saj je bil tu že moj 
mož. Z možem sva šla 
na Ljudsko univerzo 
Jesenice (LUJ) vprašat, 
kje bi se lahko učila 
slovenščine. Ko sem 
prišla na tečaj, nisem 
ničesar razumela. Začeli 
smo z abecedo. Še vedno 
hodim k uram slovenščine in se že dobro znajdem. Berem časopise, bolje 
pišem in se pogovarjam. Moj cilj je narediti izpit iz slovenskega jezika in 
si pridobiti državljanstvo. Na LUJ se zelo dobro počutim. Kadar česa ne 
razumem, mi predavatelji vse razložijo, so zelo prijazni. Odkar sem se 
začela učiti slovensko, pri zdravniku vse razumem, v trgovini se znajdem. 
Tudi drugim priseljencem bi priporočila učenje slovenščine, da se bodo 
lažje pogovarjali s sodelavci, sosedi ali v trgovinah.«

Še otroka sta presenečena 
Zdravko Macogović, 48, prodajalec, Slovenj Gradec 

»Lani jeseni sem iz medijev izvedel za 
brezplačen program računalništva 
na MOCIS-u, Centru za izobraževanje 
odraslih Slovenj Gradec. Pred pričetkom 
sem bil deležen tudi svetovanja o 
možnostih vključitve še v druge 
programe. Na podlagi tega in svojih 
ciljev sem ugotovil, da bi se bilo dobro 
vključiti tudi v tečaj nemščine. Kljub 
začetnim pomislekom sem imel željo, da 
se nekaj novega naučim tudi pri mojih 
letih. Kar poskusil sem in vztrajal na zastavljeni poti. Zdaj sta za mano 
tečaj računalništva in nemščine, ki sta trajala vsak po tri mesece. Vesel 
sem, da sem imel možnost obiskovati predavanja teden dni dopoldan 
in drugi teden popoldan, saj delam dvoizmensko. Odkar sem se začel 
izobraževati se mi zdijo stvari na delovnem mestu in v življenju bolj 
preproste. Ali pa sem postal bolj suveren in samozavesten, kaj pa vem. 
Skratka, koristilo mi je. Pa tudi otroka sta ponosna, da se izobražujem in 
me včasih kar malo čudno gledata, ker obvladam stvari, ki jih od mene 
nista pričakovala.«

Obiskali so LU in poglejte, 
kaj se jim je zgodilo 
Ste tudi vi eni tistih, ki mislite, da učenje preprosto ni 
za vas in da v izobraževanju običajen človek nima kaj 
iskati? Na srečo obstaja tudi malo drugačno učenje, 
ki je primerno za vsakogar, ne glede na starost, 
izobrazbo ali poreklo, celo če ne zna slovensko. 
Več kot 30 ljudskih univerz (LU) po vsej Sloveniji 
omogoča brezplačne tečaje, delavnice in druge 
oblike izobraževanja. Tam ni domačih nalog, učenje 
je zabavno in ponujajo vam vso podporo, da uspete. 
Preverite, kako se je izboljšalo življenje nekaterim, 
ki so obiskali ljudsko univerzo.

Učenje za vsakogar
Marsikdo po končanem rednem šolanju vrže torbo v kot in si misli, da knjig nikoli več 
ne bo prijel v roke. Slabe izkušnje v mladosti, neuspehi med rednim šolanjem in lastna 
negotovost so najpogostejši razlogi, da se ljudje ne marajo učiti tudi pozneje, ko so starejši. 
Kot pojasnjuje mag. Maja Radinovič Hajdič, predsednica Združenja izobraževalnih središč 
Slovenije, pa je prednost izobraževanja na ljudskih univerzah v tem, da se to prilagaja 
posamezniku.

»Na ljudskih univerzah prisluhnemo intere-
som in željam posameznika. Vsakega najprej 
vabimo na svetovanje v svetovalno sredi-
šče. Na vsaki ljudski univerzi usposobljeni 
svetovalci pomagajo ljudem poiskati prave 
vsebine. Šele ko vas poznamo, se posvetimo 
izbiri izobraževalnega programa,« pojasnju-
je mag. Radinovič Hajdičeva.

Šola brez domačih nalog 
Izobraževanje na ljudskih univerzah je le 
redko podobno učenju, kot smo ga vajeni iz 
rednih šol. Pri neformalnem izobraževanju 
nimamo strogo določenega učnega načrta. 
Predavatelji delujejo bolj kot mentorji, prila-
godijo se skupini. Posameznikom zagotovi-
jo tudi individualne ure, če je to potrebno. 
Učenje ne poteka vedno z isto hitrostjo, 
predvsem pa na LU ni domačih nalog. Tu ni 
»spraševanj« in nihče ne zahteva od udele-
žencev nečesa, česar ne obvladajo. 

»Najpogosteje poteka učenje v skupini, kjer 
se znanje prenaša tudi z enega na drugega 
udeleženca. Tudi zato se udeleženci na Ljud-
skih univerzah tako dobro počutijo,« pou-
darja mag. Maja Radinovič Hajdič.

Kako do brezplačnega 
izobraževanja?
Za vključitev v brezplačno izobraževanje na 
Ljudskih univerzah obstaja kar nekaj možno-
sti. Izobraževanja za računalništvo, slovenšči-
no, tuje jezike, komunikacijo in podobno so 
brezplačna za brezposelne, za zaposlene sta-

rejše od 45 let, priseljence in številne druge 
skupine. Pogosto lahko na LU opravite tudi 
prekvalifikacijo in pridobite nov poklic. Če 
niste prepričani, ali izpolnjujete pogoje, je 
najbolje, da obiščete najbližje svetovalno sre-
dišče in povprašate, kako se lahko vključite.

V podjetjih so navdušeni 
Ljudske univerze omogočajo ljudem, da pri-
dobivajo znanja 
blizu doma, poleg 
tega pa se tečaji 
prilagajajo tudi 
večizmenskemu 
delu udeležencev. 
Renata Bajt Ko-
vač, direktorica 
podjetja Tik iz Ko-
barida, tako pojasnjuje, zakaj redno sode-
lujejo s Posoškim razvojnim centrom (PRC) 
OE Ljudske univerze: »Program Pridobivanje 
temeljnih in poklicnih kompetenc PRC-ja 
je med naše zaposlene prinesel veliko so-
dobnih in koristnih vsebin. V začetku je bilo 
opaziti strah pred učenjem, pred nastopom 
v skupini … Za tak korak se je težko odločiti, 
včasih je ljudem škoda prostega časa. Toda 
tisti, ki se vključijo, že po nekaj srečanjih do-
bijo mnogo več energije. Zadovoljni so in ni 
jim težko pridobivati novih znanj, ko ugoto-
vijo, da so vsebine uporabne tako v zaseb-
nem življenju kot tudi pri delu v podjetju.« 

Petra Opara, menedžerka za človeške vire 
v hotelu Four Points by Sheraton Ljubljana 
Mons, je povedala, da na področju izobra-
ževanja sodelujejo z več institucijami po 
Sloveniji, vendar ima ljudska univerza med 
njimi posebno mesto. »Zdi se nam odlično, 
da na CDI Univerzum ponujajo možnost 
šolanja vsem, ki niso zaključili formalne-
ga izobraževanja v sklopu 'tradicionalnih' 
srednjih šol. Zelo dobro je, da omogočajo 
pridobitev splošnih kompetenc, ki so nam 
nekaterim samoumevne, pa v resnici niso. 
Z boljšo izobrazbo ljudi se izboljšuje pisme-
nost na vseh področjih, posledično pa se 
povečuje tudi uspešnost celotne družbe,« 
pravi Opara in dodaja, da pogosto prido-
bljena znanja niso nujno povezana s po-
klicem, ki ga njihovih zaposleni opravljajo 
v hotelu. 

»Veselimo se tečaja slovenščine, ki bo zelo 
pomagal našim zaposlenim, ki ne prihajajo 
iz Slovenije. Podobno je bilo tudi s tečajem 
računalništva, ki je zaposlenim omogočil 
uporabo našega spletnega portala hotelske 
verige Marriott, hkrati pa jih je opremil tudi 
z znanji za zasebno rabo,« ocenjuje Petra 
Opara iz hotela Four Points Ljubljana Mons. 

Mag. Zvonka Hočevar, direktorica Doma 
upokojencev Kranj, poudarja še eno vlogo 
ljudskih univerz. 
»Poleg promocije 
učenja v odrasli 
dobi je vloga LU 
tudi izobraževanje 
za deficitarne po-
klice. Tako denimo 
v kranjskem domu 
upokojencev naj-
bolj potrebujemo 
bolničarje - negovalce in oskrbovalce po-
moči na domu, v sodelovanju z LU Kranj pa 
jim omogočamo prakso, usposabljanje in 
pripravništvo. Na tak način naša ustanova 
pridobi kakovostne kadre,« pove mag. Ho-
čevarjeva. 

Po njeni oceni je največja vrednost LU Kranj 
široka paleta kakovostnih izobraževanj. Po-
gosto na razgovorih za zaposlitev svetujejo 
kandidatom, naj na Zavodu za zaposlovanje 
zaprosijo za sofinanciranje izobraževanja 
(NPK), ravno letos pa so svoje zaposlene 
vključili tudi v jezikovno izobraževanje in 
računalniški tečaj. Šolanja so se udeležili de-
lavci, ki sicer nimajo priložnosti oz. možno-
sti za udeležbo na tovrstnih izobraževanjih. 
»Bili so zelo zadovoljni, saj jim takšna izo-
braževanja zelo pripomorejo k osebnostni 
rasti,« še dodaja Hočevarjeva. 

Ne samo jezika, učijo se 
samospoštovanja 
Naravnost navdihujoče pa je poročilo Irene 
Pirc, direktorice Zavoda RS za zaposlovanje 
OS Sevnica, ki pravi, da imajo izjemno dobre 
izkušnje z udeleženci, ki so obiskali LU Krško 
popolnoma brez znanja slovenskega jezika. 
»Že po osnovnem tečaju so sposobni osnov-
ne komunikacije. Izvajalke jih ne samo uči-
jo, ampak tudi spodbujajo in jim dvigujejo 
samozavest. To je zelo pomembno sploh pri 
ženskah, ki so bile večino časa v socialnem 
okolju, kjer govorijo le svoj jezik,« pojasnjuje 
Pirčeva. Dodaja, da je odločilnega pomena 
celosten pristop, saj so udeležencem vra-
ta na LU odprta tudi po zaključku tečajev. 
»Tudi pozneje je mogoča nadgradnja znanja 
ter individualno svetovanje, ki je vedno pri-
jazno, korektno in strokovno,« je povedala 
Pirčeva.

Zaposlila se je prvi dan 
po končanem izobraževanju 
Obstajajo izjemne zgodbe, ki jih piše življe-
nje. Ena izmed takih je tudi zgodba gospe 
iz Zasavja. Imela je nizko izobrazbo in je 
bila dolgotrajno brezposelna, saj je bila na 
Zavodu za zaposlovanje prijavljena več kot 
tri leta. Zaman je iskala delo in je počasi že 
izgubljala upanje. Zdelo se ji je skoraj ne-
verjetno, ko je že naslednji dan po konča-
nem usposabljanju oz. pridobitvi NPK za 
socialno oskrbovalko dobila zaposlitev v 
Domu za starejše. To pa pomeni svoj denar, 
večjo varnost in ponos, da zase lahko po-
skrbiš sam.

»Brezposelni po končanem neformalnem 
izobraževanju ali po kariernem usmerjanju 
postanejo bolj motivirani za iskanje nove 
zaposlitve, predvsem pa se jim z novimi 
znanji in kompetencami povečuje konku-
renčnost pri iskanju ustrezne zaposlitve. 
Vsak opravljen tečaj je prednost pred dru-
gim kandidatom, ki teh znanj nima,« poja-
snjuje Lijana Vidic Ristič, direktorica Ob-
močne službe Zavoda RS za zaposlovanje 
Trbovlje, od koder vsako leto na Zasavsko 
ljudsko univerzo (ZLU) napotijo več kot sto 
brezposelnih. Vidic Rističeva tudi poudarja, 
da je ZLU najpomembnejša institucija na 
področju izobraževanja odraslih v regiji, še 
zlasti njihovo Svetovalno središče Zasavja 
(ISIO).

Svetovalna središča, 
kjer potekajo brezplačna 

svetovanja, 
delujejo na vseh ljudskih 

univerzah po Sloveniji. 
Kje je vaša najbližja ljudska 

univerza, lahko preverite 
pri vašem delodajalcu, 

na zavodu za zaposlovanje 
ali na 

www.ziss.si/clani.


