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I Učeča regija

Izobraževanje in učenje sta nepogrešljiva dela družbene stvarnosti. Z izobraževanjem v šolah pridobivamo 
le del znanja, učenje pa poteka celo življenje. Tako sta pojma neposredno povezana z razvojem 
posameznika in tudi družbe v celoti. V zgodovini človeštva beležimo napredek družbe ravno prek učenja in 
izobraževanja za potrebe proizvodnje materialnih in kasneje duhovnih dobrin, s tem je povezan razvoj 
tehnologije in znanosti ter ureditev družbe. Posameznik je z izobraževanjem in učenjem v družbi razvijal 
svoje sposobnosti, se usposabljal za življenje v skupnosti ter pri tem skrbel za ohranjanje kulturne, 
znanstvene in duhovne dediščine. 

Učenje je tako proces, ki nas spremlja celo življenje, od zibelke do groba. Ta zavest, da smo umeščeni v 
vseživljenjsko učenje, ne samo skozi formalne in neformalne programe izobraževanja, temveč tudi prek 
priložnostnega učenja, je čedalje bolj prisotna ne samo pri odločanju za osebni ali poklicni razvoj, temveč je 
postala tudi temeljni del politik ohranjanja razvoja.

Nagli razvoj tehnike in znanosti je narekoval tempo sprememb tudi na področju izobraževanja, ki se je 
začelo ukvarjati s prilagajanjem dotedanjega načina izobraževanja danim življenjskim razmeram. 
Izobraževanje je vedno odziv na družbene zahteve in ideje, saj učenje predstavlja razumevanje in presojo 
gospodarskih, tehničnih, socialnih in kulturnih sprememb ter na ta način potrjuje stopnjo civiliziranosti. 

V 16. stoletju so z izobraževanjem želeli oblikovati človeka enciklopedičnega znanja in bilo je namenjeno le 
elitnim slojem. Potrebe današnjega časa pa so popolnoma drugačne in narekujejo izobraževanje za vse 
sloje, še posebej za zapostavljene. Danes je namen izobraževanja oblikovati celovito osebnost, aktivnega 
državljana (ne več pasivnega prejemnika informacij) in spodbuditi inovativnost posameznika, ki je sposoben 
samostojnega odločanja in skupnega soodločanja za trajnostni razvoj družbe. 

Ideja vseživljenjskega učenja se začenja oblikovati v 70-ih letih prejšnjega stoletja kot kritika okostenelemu 
šolskemu programu, ki je proizvajal pasivnega človeka. Učenje so želeli razširiti prek »šolskih zidov« tudi na 
ostala obdobja človeškega življenja. Potekalo naj bi celo življenje, ker se je le na ta način možno prilagoditi 
hitrim življenjskim spremembam. Zahteva po »učeči družbi« je postala evropska paradigma. Tako leta 1972 
poročilo E. Faura za UNESCO (Learning to Be) že vključi v pojem učenja tudi celoto vseh pridobljenih 
življenjskih izkušenj posameznika iz različnih področji ter temu želi prilagoditi tudi šolski sistem. To 
kontinuirano ali permanentno izobraževanje, vseživljenjsko izobraževanje, pa v 90-ih letih postane 
»politika«, ko se tak spremenjen pristop učenju, prilagojen potrebam družbe, vnese  v vse važnejše 
evropske dokumente.

»Družba znanja«, »učeča družba«, »vseživljenjsko učenje« so izrazi, ki govorijo o nujnosti povezave med 
učenjem in družbo, o prepletenosti obeh, ki vplivata ne samo na razvoj posameznika (njegovo srečno in 
smiselno življenje), temveč tudi na razvoj družbe (manjšanje razlik in neenakosti) ter gospodarstva 
(ravnovesje na trgu dela). Tudi v Sloveniji sledimo tej paradigmi in ena od idej, ki jo skušamo realizirati na 
tem področju, je zagotavljanje pogojev za udeležbo vseh prebivalcev v procesu vseživljenjskega učenja, še 
zlasti socialno izključene kategorije prebivalstva. Tako smo v obdobju 2008 do 2013 v Sloveniji imeli 14 
regionalnih Centrov vseživljenjskega učenja (CVŽU), ki so ponujali brezplačno učenje in svetovanje.
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II Center vseživljenjskega učenja LUR

Projekt vseživljenjskega učenja (VŽU) se izvaja v okviru Operativnega programa  razvoja človeških virov 
2007-2013, katerega prednostne naloge so razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja ter izboljšanje 
kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja ter usposabljanja. 

V Ljubljanski urbani regiji (LUR) je k temu projektu pristopilo nekaj izobraževalnih organizacij, ki so ob finančni 
podpori Evropskega socialnega sklada ter Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport, začele izvajati 
vseživljenjsko učenje v regiji. Združene v Center vseživljenjskega učenja (CVŽU) so od leta 2008 ponujale 
različna usposabljanja, izobraževanja in svetovanje na kar šestnajstih točkah za vse prebivalce v ljubljanski 
regiji. 

Center za dopisno izobraževanje Univerzum, ki je bil nosilec projekta, je skupaj s partnerji: 
 Mestna knjižnica Ljubljana, 
 Zavod MISSS – Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije, 
 CIRIUS - Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje  Kamnik, 
 Univerza za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani in 
 Glotta Nova d.o.o.,
oblikoval Center vseživljenjskega učenja z namenom, da se pogoji učenja in izobraževanja skozi vse življenje 
izboljšajo ter da ponudijo svetovanje za ljudi vseh starosti, poklicev in izobrazbe, ki se želijo učiti. Namen 
združevanja različnih organizatorjev izobraževanja v tak konzorcij pa je bil tudi medsebojno povezovanje in 
izmenjava znanj ter izkušenj, da bi lahko prebivalcem Ljubljanske regije ponudili hitrejši dostop in široko 
paleto znanj, izobraževanj in svetovanja.

V obdobju 2008-2013 je mreža organizacij pod koordinacijo CDI Univerzum 
razvila, organizirala in izvajala dejavnosti na 16 točkah (16 TVŽU), ki so delovale dvakrat mesečno po 12 ur. 
Na točkah je lahko vsak udeleženec našel njemu ustrezajočo obliko učenja. Udeleženci so se lahko 
samostojno in brezplačno učili tujih jezikov, računalništva, uporabe storitev preko interneta (e-uprave) in 
različnih uporabnih vsebin za njihovo kariero ali prosti čas. Izobraževali so se lahko na različnih delavnicah in 
predavanjih, kjer so pridobivali koristna znanja za osebni in tudi poklicni razvoj. Poleg tega so mentorji na 
točkah nudili informacije za izobraževanje oz. napotili so jih v Svetovalno središče Ljubljana ali v ustrezno 
izobraževalno ustanovo.
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1. Mestna zveza upokojencev: Dnevni center aktivnosti starejših
2. Kulturno društvo Fran Govekar Ig
3. Knjižnica Borovnica
4. Kmetijska zadruga Medvode
5. Društvo bolnikov z osteoporozo
6. Knjižnica Ljubljana Šiška
7. Knjižnica KOŽ Nove Poljane
8. Knjižnica Bežigrad
9. Knjižnica Jožeta Mazovca
10. Knjižnica Domžale
11. Knjižnica Litija
12. Cankarjeva knjižnica Vrhnika
13. Matična Knjižnica Kamnik
14. MISSS Ljubljana
15. Glotta Nova
16. CIRIUS Kamnik

Ker odrasli potrebujemo za razmišljanje o različnih možnostih za učenje in izobraževanje ter sprejemanje 
odločitev ustrezne in natančne informacije, nasvet in pomoč strokovnjaka, je bilo prebivalcem ljubljanske 
regije na voljo tudi Svetovalno središče Ljubljana. Dejavnost svetovanja in informiranja se je odvijala na 
sedmih različnih lokacijah na območju celotne Ljubljanske urbane regije. Tu so se udeleženci seznanili z 
možnostmi izobraževanja in učenja, usmerjali so jih pri izbiri, predvsem pa so jih skušali motivirati za 
izobraževanje ter jih naučiti, kako se učiti, pisati prošnje in odkrivati zaposlitvene možnosti. 

Projekt CVŽU, ki je sledil skupnim ciljem Operativnega programa razvoja človeških virov: višja zaposljivost, 
socialna vključenost, zmanjševanje regionalnih razlik, si je zastavil doseči čim večjo vključenost prebivalstva 
regije v  različne oblike vseživljenjskega učenja; zagotoviti dostop do svetovanja in informiranja, s svojimi 
programi pomagati k večji zaposljivosti prebivalstva, zagotoviti dostop do učenja, novih in inovativnih oblik in 
gradiv za učenje, v svojih dejavnosti povezati potrebe uporabnikov s potrebami trga dela ter razvojnimi 
usmeritvami regije ter nenazadnje promovirati vseživljenjsko učenje. 

Promocija projekta je potekala prek tiskanih medijev, televizijskih in radijskih oddaj. Za potrebe projekta je bil 
oblikovan samostojen portal, kjer so se oglaševale dejavnosti točk in druge izobraževalne dejavnosti v regiji 
(www.cvzu-lur.si), mesečno so izhajale tiskane E-novičke, ki so napovedovale dogajanje na posameznih 
točkah v tekočem  mesecu. Tudi te so bile promovirane na portalu in tudi v Središčih za samostojno učenje. 
Plakati, zgibanke in ostali promocijski material, ki je opisoval delovanje CVŽU LUR in točk, je bil na razpolago 
v vsaki učilnici, na vsaki delavnici, …

Projekt, ki se je začel v letu 2008 se letos zaključuje. Združevanje točk v skupni Center je izboljšalo pogoje 
izobraževanja v regiji uskladilo mrežno sodelovanje in funkcionalnost, približalo izobraževanje prebivalcem 
regije ter iz skupnih moči porodilo nekatere nove oblike izobraževanja. V tem času je projekt CVŽU LUR 
uspešno sledil svojim ciljem, kar je razvidno iz doseženih kazalnikov.
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1 Kazalniki projekta CVŽU LUR
KAZALCI NAČRTOVANI REZULTATI PROJEKTA PO LETIH 

IME KAZALCA Skupaj Obrazložitev 

šifra naziv načrt  realizacija   

Število CVŽU 1 1 V celotnem obdobju deluje 1 
CVŽU 

Število dislokacij 6 5 6 dislokacij ISIO 

Število udeležencev v svetovanju ISIO 7200 8359 Svetovanci 

število storitev v ISIO 9000 9492 storitve 

Število udeležencev v Svetovanju starejšim 
odraslim za učenje izobraževanje, življenje in 
delo 

1478 1640 Udeleženci 

Število udeležencev v »POMP« 
Psihosocialna pomoč priseljencem 1890 1128 Udeleženci 

Število udeležencev v Svetovanju za ranljive 
skupine (osebe  z gibalno oviranostjo) 1451 1089 Udeleženci 

SKUPAJ svetovancev 11569 13067 SKUPAJ VSE SVETOVANJE 

Število ur svetovalnega dela svetovalcev 20100 19907 
Obseg 1,5 svetovalca in 

svetovanje posebnim skupinam 
0,5 osebe 

Število točk samostojnega učenja TVŽU 16 16 Točke VŽU 

Število udeležencev v samostojnem učenju -
TVŽU 16320 40969 240  letno na 1 točki/letno 

Izvajanje dejavnosti samoevalvacija 
kakovosti v svetovalnem središču ISIO 1  1 Model samoevalvacije kakovosti 

ISIO 

Delovanje portala CVŽU  1 1 Delujoč in redno posodobljen 
portal CVŽU  

število udeležencev programov 
izobraževanja in usposabljanja 450 671 za priseljence 310, za ranljive 

skupine 140 

število konferenc 1  1 obvestilo javnosti 
prišetete 
skupine* 

l. 2011 39 skupin z 460 
udeleženci;            l. 2012 51 
skupin s 564 udeleženci;             l. 
2013 31 skupin s 354 udeleženci  
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III Partnerji CVŽU LUR se predstavijo

1 CDI Univerzum 
 Center za dopisno izobraževanje Univerzum, Grošljeva 4, 1000 Ljubljana
 http://www.cdi-univerzum.si

Izobraževanje odraslih ima v Sloveniji dolgo tradicijo. Umeščeno je v sistem izobraževanja in v zavest 
družbe. Skozi zgodovino je to področje doživljalo svoje vzpone in padce, vendar je bilo ves čas prisotno in je 
oblikovalo družbeno resničnost.

Center za dopisno izobraževanje Univerzum (CDI Univerzum) deluje 55 let in je v tem času izobrazil že veliko 
število odraslih za delo in nadaljnje izobraževanje. Izobraževalna središča je spletel po vsej Sloveniji in celo 
v tujini za zdomce v Nemčiji. Poleg izobraževanja pa je bil kvaliteten založnik strokovne literature.

Za novo obdobje do leta 2015 si je Slovenija postavila ključne cilje glede na strategijo izobraževanja in 
vseživljenjskega učenja v Evropski uniji, ki je zajeta v splošnem cilju – povečati stopnjo udeležbe v procesu 
izobraževanja odraslih. Izobraževanje odraslih tako postaja nepogrešljiv sestavni del človekovega življenja 
in dela, je človekova stalna pravica in obveznost oz. razvojna nujnost.
 
CDI Univerzum ves čas sledi strategiji izobraževanja odraslih in v svoji ponudbi združuje različne oblike 
izobraževanja: 
• Formalno izobraževanje: osnovna šola za odrasle, srednje šole za doseganje poklicne, strokovne  in 
splošne izobrazbe: administrator, prodajalec, gastronom hotelir (kuhar in natakar), bolničar – negovalec, 
pomočnik v biotehniki, vrtnar, cvetličar, računalničar, ekonomski tehnik, gastronomsko turistični tehnik, 
gastronomski tehnik, logistični tehnik, pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok, računalniški tehnik, 
hortikulturni tehnik, gimnazijski maturant. 
• neformalno izobraževanje in usposabljanja (različne oblike tečajev, seminarjev in delavnic,…)
• nacionalne poklicne kvalifikacije (izvajamo priprave in certificiranje)
• razvojne projekte na področju izobraževanja odraslih (Ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenih 
znanj,…) 
• svetovanje na področju izobraževanja in vseživljenjskega učenja (Svetovalno središče Ljubljana)
• imamo Središče za samostojno učenje, kjer je na voljo mentor za pomoč pri učenju
• organiziramo učno pomoč
• V zadnjih šestih letih je CDI Univerzum vodil projekt Center vseživljenjskega učenja Ljubljanske urbane 
regije.

CDI Univerzum sodeluje z organizacijami, ki vzpodbujajo izobraževanje odraslih: Andragoški center 
Slovenije, Center za informiranje in poklicno svetovanje, Gospodarska zbornica Slovenije, Zavod RS za 
zaposlovanje in drugimi.
Tudi v prihodnosti bo naše vodilo pri delu: CDI UNIVERZUM – HIŠA ZNANJA IN ISKANJA NOVIH 
PRILOŽNOSTI.
 Za razvojno delo in kakovost našega izobraževanja smo pridobili znak kakovosti na področju izobraževanja 
odraslih.
 

CDI Univerzum
direktor Marko Peršin, univ. dipl. inž.

 

   cdi univerzum 
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a) Mestna zveza upokojencev, Dnevni center aktivnosti starejših

Dnevni center aktivnosti za starejše izvaja najrazličnejše aktivnosti, kar se je pokazalo tudi pri TVŽU, saj kan-
didatov nikoli ni manjkalo. V okviru mentorstva smo v največjem številu izvajali konverzacijo v angleškem 
jeziku, urice urjenja spomina in računalniško opismenjevanje. Odzivali smo se predvsem željam kandidatov 
in se prilagajali aktualnim tematikam in celo letnim časom.

V dnevnem centru aktivnosti za starejše so se odvijale najrazličnejše dejavnosti. Prilagodili smo jih glede na 
želje udeležencev, tako smo izvedli kar nekaj ur tečaja računalništva, tečaj angleškega, francoskega, italijan-
skega in nemškega jezika. Poleg tega smo izvedli tudi ustvarjalne delavnice na temo božiča in novega leta, 
delavnice slikanja in pisanja, oblikovanje gline ter ljudskega petja. Ugodili smo tudi tistim z bolj poslovnim 
duhom s tečajem poslovne komunikacije, tako se je našlo za vsakogar nekaj. 

 

 

300

1287
811

466

234

MESTNA ZVEZA UPOKOJENCEV
število udeležencev

2009

2010

2011

2012

2013

288

281

276

170
36

MESTNA ZVEZA UPOKOJENCEV
ure delovanja

2009

2010

2011

2012

2013

Fotografija 1: tečaj angleškega jezika, DCA Ljubljana

Graf 1: Število udeležencev na mentorstvu in tečajih Graf 2: Število izvedenih tečajev
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b) Društvo Fran Govekar Ig

Na ure mentorstva so v glavnem prihajali starejši, ki so želeli utrjevati svoje znanje računalništva ali sploh 
narediti prve korake. Prav tako so izrazili željo po znanju angleškega jezika, zato smo zanje pripravili tečaj, 
ko pa se je ta iztekel, so prihajali po dodatno znanje v obliki konzultacij ali konverzacije na urah mentorstva. 
Nekateri so prihajali tudi po informacije o možnostih organiziranega izobraževanja.

Društvo Fran Govekar Ig deluje na različnih področjih od kulture do turistično raziskovalnih dejavnosti. 
Vsebine aktivnosti smo prilagodili njihovemu delovanju. Vsebine so izražale  tudi aktualnost vsakdanjih 
dejavnosti. Tako smo izvajali veliko likovnih delavnic, predstavili najrazličnejša potopisna predavanja od Iga 
do Afrike in Amerike. Veliko ur smo posvetili tudi predstavitvi Iga, njegove kulturne dediščine in običajev. 
Sprehodili smo se po zgodovini koliščarjev in se vživeli v njihove spretnosti, izdelavo lanu, keramičnih 
izdelkov, glasbenih delavnic in izdelave koliščarskega vozu. Prav tako smo se seznanili z izginotjem reke 
Iške. 

Udeleženci so se izobraževali tudi na jezikovnih področjih ter področju fotografije in računalništva. 

Na željo udeležencev angleškega tečaja smo se ob zaključku odpravili na ekskurzijo v London, kjer so 
udeleženci preizkusili svoje znanje angleščine.
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Graf 3: Število udeležencev na mentorstvu in tečajih

Fotografija 2: delavnica keramike, Društvo Fran Govekar Ig

Graf 4: Število izvedenih tečajev
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c) Knjižnica dr. Marje Boršnik Borovnica

Na ure mentorstva v knjižnici dr. Marje Boršnik so v glavnem prihajali starejši, ki so si želeli utrjevati svoje 
znanje računalništva ali sploh narediti prve korake. Nekaj zanimanja je bilo tudi za pomoč pri učenje 
angleščine in za urjenje spomina. 

V knjižnici dr. Marje Boršnik so udeleženci predvsem izrazili zanimanje za jezikovne tečaje. Tako sta potekala 
tečaja angleščine in nemščine katera sta se nadgrajevala z nadaljevalnim. Poleg jezikovnih tečajev smo 
izvedli tudi ustvarjalne delavnice, ki so se izvajale predvsem pred božičnimi prazniki. V toplejših letnih časih 
pa smo izvedli tečaj fotografije. Znanje računalništva pa so predvsem pridobivali na urah mentorstva, 
katerega so se udeleževali individualno ali v paru. V letih izvajanja projekta so udeleženci odnesli veliko, saj 
so se mentorstva in tečajev udeleževali redno. 

Fotografija 3: Božično-novoletna delavnica, knjižnica dr. Marje Boršnik Borovnica

Graf 3: Število udeležencev na mentorstvu in tečajih Graf 4: Število izvedenih tečajev
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Fotografiji 4 in 5: Udeleženci računalniškega tečaja v Medvodah

d) Kmetijska zadruga Medvode

Z izobraževalnimi vsebinami  na tej točki smo pričeli sredi februarja 2009. Že na mentorstvu se je pokazal  
interes za  izvajanje osvežitvenega   tečaja  nemščine, ki smo ga kasneje nadgradili z nadaljevalnim tečajem 
nemščine. Največ časa smo na mentorstvu porabili v celotnem obdobju projekta za iskanje izobraževalne 
ponudbe po drugih točkah v okviru projekta CVŽU LUR in za osnovno računalniško opismenjevanje. 

Ob koncu leta smo organizirali še osnovni tečaj Urejevalnik besedil Word, za katerega  je bilo veliko 
zanimanja. Računalniške tečaje smo v celoti izvajali na Osnovni šoli Medvode, kjer imajo lepo opremljeno 
računalniško učilnico in so nam jo prijazno  oddali za izvedbo.

V letu 2010 smo ponovili nadaljevalni tečaj nemščine, ki smo ga nadgradili z konverzacijskim tečajem. Za 
zaključek tečaja so se udeleženke  podale na nakupovalni izlet v Gradec, kjer so praktično preizkusile 
pridobljeno znanje. Izlet je udeleženke in predavateljico zelo zbližal in ustvaril  pogoje za neformalna 
prijateljstva.  V nadaljevanju smo  zaradi velikega interesa ponovili  še  osnovni tečaj računalništva.  Na veliko 
veselje starejših udeležencev smo septembra 2010 izvedli tudi zanimivo potopisno predavanje  o Afriki.

Leto  2011 je bilo v znamenju računalništva, saj smo celo leto zelo uspešno izvajali osnovne, začetne in 
nadaljevalne stopnje računalništva, ki smo jih ponavljali zaradi velikega zanimanja  večkrat letno.
Pri izbiri predavatelja smo imeli srečno roko, saj je znal ustvariti prijetno delovno vzdušje in  so ga udeleženci 
radi sprejeli , saj mu tudi prijaznost in večkratno  ponavljanje računalniških postopkov  nista  bili odveč.  

Tudi v letu 2012 smo  večkrat ponovili začetne in nadaljevalne stopnje računalniških tečajev , za katere je 
obstajal izreden interes. Računalniško opismeni posamezniki pa so se z veseljem odločili tudi za delavnico 
digitalne fotografije, ki smo jo izvajali v pozni pomladi.

Za zaključek smo izvajali  v letu 2013 še računalniška tečaja začetne in nadaljevalne stopnje, ki sta bila polno 
zasedena, kot vsi prejšnji.
 
Na točki Kmetijske zadruge v Medvodah smo imeli skozi vsa leta poteka projekta največ tečajev nemščine in 
računalništva vseh stopenj. Izobraževanj so se udeleževali tako moški kot ženske v starejši dobi, le 
posamezniki so bili mlajši učenci in dijaki, predvsem pri delavnici digitalne fotografije.

9



e) Društvo bolnikov z osteoporozo, Ljubljana

Z intenzivnejšim izobraževanjem smo na tej točki  pričeli na začetku leta 2010, kjer smo najprej izvajali 
osvežitveni in nadaljevalni tečaj nemščine in nadaljevali z osnovnim  tečajem računalništva. Na mentorstvih 
so kandidati izražali interes, da bi izvedli delavnico o zdravilnih zeliščih, kar smo jim jo ponudili v 
spomladanskem obdobju tega leta. Prav tako kot pri točki KZ Medvode, smo  tudi na tej točki veliko časa 
porabili za osnovno računalniško opismenjevanje in iskanje izobraževalnih vsebin, ki so zanimale kandidate. 
Ta delavnica je bila zelo dobro obiskana, saj so imeli udeleženci možnost, da so spraševali strokovnjakinjo za 
zelišča tudi za pripravo in uporabo zelišč za odpravo njihovih tegob.  

V letu 2011 smo ponovili nadaljevalni tečaj računalništva, v spomladanskem obdobju pa smo izvajali 
delavnico nege balkonskih rastlin, ki jo je vodila  strokovnjakinja iz področja agronomije, ki je imela v 
preteklosti tudi svojo hortikulturno dejavnost.  Udeleženci so na tej delavnici delali tudi praktično, kar jim je bilo 
še posebno všeč.

Za popestritev vsebin smo izvajali tudi delavnico feng šuj in delavnico astrologije, ki sta bili naravnani zelo 
praktično. V delavnici digitalne fotografije so se kandidati naučili  delati  s fotografsko opremo, iz počitniških 
fotografij so delali razglednice itd. 

Delavnico digitalne fotografije smo v naslednjem letu ponovili, največ ur pa smo namenili v letu 2012 
osvežitvenemu tečaju angleščine in nadaljevalnemu tečaju računalništva.
Z osvežitvenim tečajem angleščine smo v letu 2013 nadaljevali, zaključujemo  pa smo z osnovnim tečajem 
ruščine. 

Prevladujoče vsebine na Društvu bolnikov z osteoporozo so bile jezikovni tečaji nemščine in angleščine ter 
prav tako tečaji računalništva vseh stopenj. Izobraževalnih vsebin se je udeleževala predvsem starejša 
populacija ženskega spola.

Fotografija 6: Udeleženke 4. osvežitvenega tečaja angleščine Fotografija 7: Udeleženke nadaljevalnega tečaja nemščine
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 Svetovalno središče Ljubljana

Svetovalno središče Ljubljana deluje v okviru projekta ISIO, ki ga je razvil Andragoški center Slovenije. 
Svetovalno središče Ljubljana je bilo vzpostavljeno leta 2005, v letu 2008 pa je bilo pridruženo Centru 
vseživljenjskega učenja LUR. 

Glavni cilj aktivnosti Informativno svetovalne dejavnosti za izobraževanje odraslih - ISIO je izvajanje 
dejavnosti svetovanja in informiranja za odrasle na območju celotne Ljubljanske urbane regije - LUR. 

Svetovalno središče nudi: brezplačno in zaupno informiranje in svetovanje vsem, ki se želijo vključevati v 
vseživljenjsko učenje in izobraževanje, nasvet glede učenja ter izobraževanja.

Poleg tega organizira brezplačne delavnice motivacije za učenje, delavnice poklicnega usmerjanja in 
svetovanja, predstavitev poti do poklicne kvalifikacije ter kariernega napredovanja.

V želji po boljšem informiranju in svetovanju se povezuje s ponudniki izobraževalnih in svetovalnih storitev v 
lokalnem okolju v mrežo, da bi bolj usklajeno delovali in čim več ljudem nudili svojo pomoč.
 
Dejavnost svetovanja poteka:
OSEBNO: 
- v prostorih Centra za dopisno izobraževanje Univerzum, Grošljeva ulica 4, Ljubljana
- in šestih dislokacijah (Domžale, Kamnik, Grosuplje, Vrhnika in dve v Ljubljani – Mladinsko informativno 
svetovalno središče Ljubljana in Cene Štupar)
PO TELEFONU: 01 / 510 22 70
PO POŠTI: Svetovalno središče, Grošljeva 4, Ljubljana
PO ELEKTRONSKI POŠTI: svetovalno.sredisce@cdi-univerzum.si

Svetovalno središče je v slabih šestih letih (1.1.2008 do 30.8.2013) izvedlo 8714 prvih informiranj in svetovanj 
ter 9492 storitev. V tem času sta bili na projektu zaposleni dve osebi v obsegu 1,5 osebe.
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2 Mestna knjižnica Ljubljana
 Kersnikova 2, 1000 Ljubljana
 http://www.mklj.si

IMestna knjižnica Ljubljana (MKL) je knjižnica glavnega mesta, je največja slovenska splošna knjižnica, ki 
predstavlja kulturno, informacijsko, izobraževalno, socialno in komunikacij¬sko stičišče lokalne skupnosti - 
posameznikov, skupin, kulturnih ustanov in organizacij. MKL je za prebivalce Ljubljane in okolice aktiven tretji 
prostor. 

Z mrežo krajevnih knjižnic in postajališč potujoče knjižnice je MKL najbolj omrežena kulturna ustanova v 
Ljubljani, ki zagotavlja enako kvalitetne knjižnične storitve vsem prebivalcem Ljubljane in njene okolice, in je 
dostopna povsod: med policami v knjižnicah, doma, na javnem prevozu, v kavarni, na delu, na mobilnih 
telefonih v naših žepih.

MKL je osrednja območna knjižnica za osrednjeslovensko knjižnično regijo in za osem osrednjih knjižnic 
regije izvaja naloge območnosti. 

Za večjo vidnost in prepoznavnost v lokalnem okolju MKL uporablja nove strategije:
- Integracijo storitev knjižnice v vsakodnevno življenje prebivalcev mesta.
- Oblikovanje novih storitev tako v fizičnem kot virtualnem okolju knjižnice (www.mklj.si), ki bodo služile 
uporabnikom kot navdih za lastno ustvarjalnost.
- Oblikovanje takšne ponudbe knjižnice, ki bo relevantna za celotno populacijo v mestu.

V MKL smo za odrasle na osmih Točkah vseživljenjskega učenja izvajali dejavnost mentorstva pri 
samostojnem učenju, organizacijo izobraževanj in koordinacijo delovanja Točk vseživljenjskega učenja v 
štirih knjižnicah v mreži MKL in v štirih knjižnicah Ljubljanske urbane regije (Knjižnica Domžale, Cankarjeva 
knjižnica Vrhnika, Knjižnica Litija in Matična knjižnica Kamnik).

Ob prvem obisku smo vsakemu udeležencu predstavili vseživljenjsko učenje, spletno učenje in gradiva, 
primerna za samostojno učenje. Opravili smo uvodni svetovalni razgovor, v katerem smo se pogovorili o 
njihovih željah in pričakovanjih, skupaj smo postavili cilje in določili stopnjo znanja. Spremljali smo njihov 
napredek in jih spodbujali pri doseganju zastavljenih ciljev. Največja prednost takega izobraževanja je  prav 
individualni pristop k učenju. Pri mentorstvu smo se tako lahko prilagajali željam in potrebam posameznikov. 
K nam pa so prihajali tudi tisti, ki jim ne ustreza skupinsko izobraževanje. 

Organizirali smo najrazličnejša skupinska izobraževanja, na njih smo udeležence povabili, da utrdijo in 
poglobijo znanje z nadaljnjim samostojnim učenjem na Točkah in tako smo še dodatno promovirali 
vseživljenjsko učenje. Uporabniki so računalnike na Točkah uporabljali tudi za pisanje seminarskih in 
diplomskih nalog, iskanje informacij o karieri in zaposlovanju. Za učenje tujih jezikov so uporabljali 
interaktivne računalniške programe.

Pripravljali smo brezplačna gradiva za samostojno učenje, namenjena pridobivanju novega in utrjevanju 
starega znanja. Gradiva  vodijo posameznika skozi učenje in hkrati nudijo možnost preverjanja njegovega 
znanja.
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Pri mentorstvu je bilo največ potreb po pridobivanju znanj s področja informacijsko komunikacijske 
tehnologije. 
Večina udeležencev pri mentorstvu je bilo upokojencev in brezposelnih. Na začetku projekta so se učile 
predvsem ženske, postopno pa so se za učenje odločili tudi moški. 

Pri podatkih o obisku Točk je prikazano število udeležencev in število ur delovanja Točk po posameznih letih. 
Točke so pričele z delovanjem 1. 9. 2008, zato so za leto 2008 prikazani podatki o obisku za štiri mesece. Za 
leto 2013 so upoštevani podatki o obisku za pet mesecev, do 31. 5. 2013. Od 1. 9. 2012 naprej so v okviru 
projekta CVŽU LUR delovale le še tri Točke: v Knjižnici Šiška, v Knjižnici Bežigrad in v Knjižnici Rudnik. V letu 
2012 se je zmanjšal obseg izobraževanj in s tem število udeležencev in število ur učenja.

a) Knjižnica Šiška (MKL)

Poleg mentorstva smo prvo leto delovanja organizirali predvsem potopisna predavanja. V nadaljevanju smo 
razširili ponudbo na predavanja s področja osebne rasti, zdravja, delavnice sproščanja, delavnice o zdravilnih 
rastlinah, številna strokovna predavanja, filmsko šolo, začetni in nadaljevalni tečaj italijanskega jezika ter 
tečaj španskega jezika.

Knjižnica se je leta 2008 preselila na novo lokacijo, zaradi tega je Točka začela delovati nekoliko kasneje. Na 
novi lokaciji je bil sprva manjši obisk od pričakovanega, že v letu 2009 pa se je občutno povečal na račun 
dobro obiskanih predavanj. 

b) Knjižnica Nove Poljane (MKL)

Izvedli smo predavanja s področja osebne rasti, delavnice o premagovanju stresa, ustvarjalne delavnice, 
tečaj ročnih del, delavnice za brezposelne in tečaje računalništva. 

V prvem letu delovanja smo dosegli načrtovano število udeležencev na račun dobre udeležbe na različnih 
učnih aktivnostih, manjši pa je bil obisk pri neposrednem svetovanju mentorice, zato smo Točko v marcu 2010 
preselili na bolj obiskano lokacijo v Knjižnico Rudnik.
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c) Knjižnica Rudnik (MKL)

V marcu 2010 smo Točko preselili iz Knjižnice Nove Poljane v Knjižnico Rudnik. Izvajali smo predavanja o 
glasbeni dediščini, številna potopisna predavanja, tečaje različnih kaligrafskih pisav, izobraževanja s področja 
vzgoje, komunikacije in medosebnih odnosov, predavanja s področja zdravja, ustvarjalne delavnice, gledal-
iško delavnico in mentorstvo pri samostojnem učenju.

Točka je začela z delovanjem v marcu 2010.

d) Knjižnica Bežigrad (MKL)

Obiskovalcem smo ponudili pomoč in svetovanje pri samostojnem učenju. Z dodatno ponudbo se je Točka 
specializirala za obsežne začetne in nadaljevalne tečaje tujih jezikov (italijanski, španski, francoski in nemški 
jezik). Udeležence tečajev smo na Točkah spodbujali k samostojnemu obnavljanju naučenega s pomočjo 
računalnikov. Izvedli pa smo tudi tečaj ročnih del, tečaje računalništva in predavanja s področja osebne rasti.

e) Knjižnica Jožeta Mazovca (MKL) 

Za udeležence smo organizirali šahovski tečaj, različne ustvarjalne delavnice, predavanja s področja zdravja, 
potopisna predavanja, strokovna predavanja, tečaje angleškega jezika (začetni, nadaljevalni, obnovitveni). 
Izvajali smo tečaje računalništva in delavnice digitalne fotografije. Za odrasle smo pripravili delavnico 
sproščanja. Starejšim smo namenili izobraževanja za urjenje spomina in različne bralne delavnice.

     
Točka je v okviru projekta 
CVŽU LUR delovala do 31. 8. 
2012.
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f) Knjižnica Domžale 

Na Točki so potekala strokovna predavanja, tečaji računalništva, delavnice digitalne fotografije, potopisna 
predavanja, posebne delavnice za brezposelne in za starše, predavanja s področja osebne rasti. Pripravili 
smo tečaj angleškega jezika, izobraževanja s področja komunikacije, ustvarjalne delavnice, tečaje risanja in 
predavanja s področja zdravja.

    

Točka je v okviru projekta CVŽU LUR delovala do 31. 8. 2012. 

g) Knjižnica Litija 

V pestrem naboru izobraževanj so naši obiskovalci izbirali med začetnimi in nadaljevalnimi tečaji španskega 
in italijanskega jezika, potopisnimi in poljudnimi predavanji (kultura, botanika, duhovnost, zdravje, dediščina 
itd.). Udeleževali so se ustvarjalnih delavnic, tečajev računalništva in delavnic digitalne fotografije. 

    

Točka je v okviru projekta CVŽU LUR delovala do 31. 8. 2012.

h) Cankarjeva knjižnica Vrhnika 

Na Vrhniki smo se na podlagi rezultatov ankete med obiskovalci knjižnice posvetili tečajem tujih jezikov 
(italijanski, nemški in angleški jezik) za starejše in brezposelne. Udeležence smo spodbujali, da znanje, 
pridobljeno na tečaju, utrjujejo še samostojno s pomočjo gradiv za samostojno učenje na Točki. Za starejše 
smo izvajali začetne in nadaljevalne tečaje računalništva in delavnice digitalne fotografije. Organizirali smo 
predavanja s področja zdravja, kulinarike, osebne rasti in ustvarjalne delavnice.
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i) Matična knjižnica Kamnik 

Vizija Točke je bila udeležencem ponuditi čim več informacij in čim krajšo pot do njih. Na podlagi ugotovitev iz 
ankete smo jim ponudili začetne in nadaljevalne tečaje računalništva in delavnice digitalne fotografije za 
starejše, tečaj angleškega jezika ter izobraževanji Slovenščina za tujce in Angleščina za tujce. Pripravili smo 
predavanja s področja kulinarike in zdravja, izobraževanja s področja medosebnih odnosov, ustvarjalne in 
praktične delavnice (vrtnarstvo, sadjarstvo).

    

Točka je v okviru projekta CVŽU LUR delovala do 31. 8. 2012.

MKL se bo še naprej vključevala v procese vseživljenjskega učenja z izvajanjem programov neformalnega 
izobraževanja in priložnostnega učenja uporabnikov. Ob podpori napredne informacijsko-komunikacijske 
tehnologije bo razvijala izobraževalno ponudbo, ki spodbuja socialno vključenost in medgeneracijsko 
sodelovanje in na ta način krepila vlogo knjižnice kot prostora za učenje in študij.

V sklopu izobraževanja odraslih (Borza dela, Borza znanja, Središče za samostojno učenje) bo MKL tudi po 
zaključku projekta CVŽU LUR nadaljevala z mentorstvom na Točkah (izvedli smo uvajalne programe za 
mentorje v knjižnicah, kjer ni več prisotnega mentorja iz projekta).

Točka je v okviru 
projekta CVŽU 
LUR delovala do 
31. 8. 2012.
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3 CIRIUS Kamnik
 Center za izobraževanje, rehabilitacijo ni usposabljanje Kamnik, 
 Novi trg 43a, 1241 Kamnik
 www.cirius-kamnik.si

CIRIUS Kamnik je osrednja državna ustanova za celovito usposabljanje gibalno oviranih otrok in 
mladostnikov ter otrok in mladostnikov z več motnjami. Letno je vključenih 150 do 160 otrok in mladostnikov 
z odločbo o usmeritvi v osnovnošolski enakovredni ali nižji izobrazbeni standard ali v posebni program vzgoje 
in izobraževanja ter v srednješolske srednje strokovne in nižje poklicne programe ter v posebni srednješolski 
program Postrehabilitacijski praktikum, ki je prvenstveno namenjen mladim po poškodbi glave. 

Poleg obeh šolski enot deluje v sklopu centra še pedagoška enota v Domu – vzgoja, ki deluje po vzgojnem 
programu za otroke s posebnimi potrebami v domovih.
Za uspešno izobraževanje je predpogoj dobra zdravstvena skrb in nega ter visoko strokovne terapevtske 
dejavnosti.

Otroci in mladostniki so vključeni v celodnevni program, to pomeni, da v centru bivajo čez teden in se ob 
vikendih vračajo v domače okolje, ali pa na dnevno obliko usposabljanja, kar pomeni, da se vsak dan vračajo 
v družino. V zadnjih letih je opazno naraščanj števila otrok in mladostnikov, ki dnevno prihajajo v center in jih 
proti večeru s prilagojenimi prevozi odpeljemo domov.

Osnovni cilji, ki si jih pri delu z gibalno oviranimi otroki in mladostniki zastavljamo so enaki kot velja za vse 
mlade:
uspešna vključitev v življenjsko in poklicno okolje ter doseganje najvišjega mogočega nivoja osebnostne 
zrelosti, samostojnosti in avtonomnosti.
 
V CIRIUS Kamnik smo v letih od 2008 do 2013 izvajali veliko raznolikih dejavnosti, predvsem v začetnih letih. 
Za nemoten potek Centra vseživljenjskega učenja smo namenili poseben prostor za vodjo in koordinatorja 
točke CVŽU v CIRIUS Kamnik.

Delavnice:
- računalniška izobraževanja in svetovanja za otroke in mladostnike ter obdelava fotografij s programom 
GIMP  (Uroš Japelj, Mojmir Mavrič, Franci Tekalec, Irena Dirjec);
- vzdrževanje strojne in programske opreme ter prilagoditve IKT posebnostim gibalno ovirani (Franci 
Tekalec);
- Pogled nazaj – priprava in projekcija fotografij – portreti in dogodki: prezentacija pomembnejših dogodkov v 
zadnjem obdobju, podprta z osebnimi refleksijami in komentarji iz publike v prijetnem vzdušju, bili so ponosni 
nase na velikem platnu in dogodek je s tem doprinesel k lojalnosti instituciji s spomini na skupna doživetja 
(Nadja Cvirn);
- Osnove refleksne masaže – udeleženci so se naučili osnov masaže, zgodovino, teorijo in spoznali razloge 
za potrebo po masaži ter se preizkusili kot maserji (Anja Japelj);
- vzpostavitev delovanja šolskega radia CIRIUS Kamnik, radio Cirkus, z lastnim programom, vodenjem in 
napovedovalci, tudi v sodelovanju z Radiem 1 (Mojmir Mavrič) ter IKT podpora šolskemu radiu (Franci 
Tekalec). Uspešen projekt, ki še živi in nadaljuje svoje poslanstvo.
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Svetovanja:
- svetovanja gibalno ovirani populaciji s področja za njih ključne zakonodaje in osveščanje o pravicah ciljne 
skupine ljudi (Breda Leskovšek, Irena Praznik);
- svetovanja in usmerjanje na področju funkcionalne in bralne pismenosti – potekalo je v zavodski knjižnici 
(Mateja Perko).
 
Oddaja prostorov: ves čas smo brezplačno oddajali prostor, namenjen svetovanju ljudem iz lokalnega okolja; 
delavnico je vodila Knjižnica Kamnik.

Velik prispevek CVŽU je bil na področju računalniškega izobraževanja, tehnične podpore IKT ter prilagajanja 
računalniške opreme gibalno oviranim, vse to je potekalo praktično ves čas delovanja projekta.
Najbolj vidno in visoko kvalitetno je bilo delo na vzpostavitvi in delovanju šolskega radia, ki deluje še vedno. 
V sodelovanju z Radiem 1 smo imeli samostojno oddajo na njihovem radiu 1, z lastno vsebino, lastnim 
vodenjem in oddajanjem v živo.
Svetovalno delo je bilo namenjeno ranljivi skupini oseb s posebnimi potrebami oz. gibalno oviranostjo, 
predvsem na področju zakonodaje in pravic, pomebnih za gibalno ovirane.

Zamisel o delovanju Centrov vseživljenjskega učenje je odlična, še posebej za populacijo gibalno oviranih, 
ker so slabo konkurenčni na trgu dela. S pomočjo CVŽU so dobili več znanj, izkušenj, vpogleda v možnosti 
za zaposlitve, številne nasvete in s tem bolj kvalitetno življenje. CVŽU je dobra dopolnitev življenja v socialni 
sredini in s tem dodana možnost druženja in vključevanja, saj je izoliranost in zaprtost v svoj svet eden večjih 
problemov sodobnega časa. Delo v projektu smo v Centru sprejeli z navdušenjem in z veliko energije 
zastavljali in organizirali delavnice. Vzpostavili smo osrednji prostor za delovanje točke vseživljenjskega 
učenja.

Projekt je dobro zamišljen in bi ga bilo smiselno uvesti v delovanja lokalnih skupnosti in omogočati 
neformalno izobraževanje in druženje ljudi v lokalnem okolju.               

delavnice / svetovanja število udeležencev število ur delovanja 

Računalniška - Uroš Japelj 

Računalniška, IKT-Irena Dirjec 

Računalniška, IKT-Franci Tekalec 

Računalniška, svetovanje - Franci Tekalec 

10 

480 

480 

100 

15 

200 

200 

270 

Pogled nazaj, fotografija – Nadja Cvirn 56 25 

Reflesna masaža - Anja (Čuk) Japelj 7 30 

Radio Cirkus – Mojmir Mavrič 18 250 

Svetovanje – Breda Leskovšek 125 200 

Svetovanje – Irena Praznik 148 250 

Svetovanje – Mateja Perko 165 250 
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4 MISSS  
 Zavod MISSS-Mladinsko informativno svetovalno stredišče Slovenije 
 Kunaverjeva 2, 1000 LJUBLJANA
 http://www.misss.org 
                                   
MISSS je nevladna in neprofitna organizacija s programi pomoči za različne ciljne skupine uporabnikov. 
Izhaja iz izkušenj primarno-preventivnih programov, katerih korenine oziroma vsebine segajo v osemdeseta 
leta prejšnjega stoletja. 
Sprva je bil ustanovljen kot društvo, kasneje (1998) pa kot zasebni zavod.

Zaposleni strokovnjaki se že od začetka ustanovitve usmerjajo v posameznika, skupnost in družbeno 
dogajanje. Zavod je v osnovi informativnosvetovalno središče in je dostopen vsakomur. Prednost zavoda je 
občutljivost za stiske, ki jih zaznavajo ob stikih z uporabniki in tiste primanjkljaje, ki jim onemogočajo celostno 
vključevanje v socialno okolje. Glede na naravo specifičnih socialno varstvenih programov so najpogostejše 
ciljne skupine:
- otroci, mladostniki in njihovi starši
- socialno ogroženi (dolgotrajno brezposelni in priseljenci)
- učitelji, pedagogi, svetovalni delavci v šolah
- drugi strokovni sodelavci
- nevladne organizacije

V tesnem sodelovanju z uporabniki raziskujejo vsebine in soustvarjajo metode, ki čim bolj konkretno in 
kvalitetno zagotavljajo potrebno pomoč uporabnikom.  Delujemo na področju socialno-kulturne in ekonomske 
integracije priseljenih družin z namenom, da bi bile deležne celostnega socialnega vključevanja.

Na MISSS se v okviru Centra vseživljenjskega učenja Ljubljanske urbane regije poleg delovanja Točke 
vseživljenjskega učenja izvaja še program POMP – psihosocialna pomoč priseljencem.

POMP je skrajšano ime svetovalnice za psihosocialno pomoč priseljencem, ki jo izvajamo v prostorih zavoda 
in na terenu.
Psihosocialno pomoč priseljencem se izvaja od leta 2007. Pri izvajanju drugih projektov se je pokazala 
specifična problematika, s katero se soočajo priseljenci pri vključevanju v slovensko okolje. 

V programu POMP - Psihosocialna pomoč priseljencem nudimo: 
• informiranje in svetovanje pri urejanju statusa in pravic 
• pomoč pri iskanju zaposlitve ali ustreznega izobraževalnega programa
• učna pomoč, ki je v osnovi naravnana na obvladovanje slovenskega jezika (jezik kot pomemben dejavnik 
socialnega vključevanja)
• delavnice medkulturnega učenja
• spoznavanje kulturnih in socialnih značilnosti Slovenije 
• delavnice razvijanja osebnostne rasti, pozitivne samopodobe in prepoznavanja svojih sposobnosti
• delavnice računalniškega opismenjevanja (pridobivanje osnovnega računalniškega znanja za uspešno 
uporabo IKT ter iskanje koristnih informacij za vsakdanje življenje in uspešno učenje)
• brezplačna uporaba računalnika in dostop do interneta
• podpora strokovnim delavcem pri delu s priseljenci
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Ugotovili smo, da priseljenci potrebujejo strokovno obravnavo, ki bi jim omogočila ohranjanje svoje 
nacionalne identitete, hkrati pa jim odprla možnost za celostno integracijo v slovensko družbo. Program je 
osredotočen na vzpostavitev medkulturnega dialoga na konkretni ravni in širjenju socialnih mrež priseljenih 
oseb.

Točka VŽU učenja je delovala v povprečju 8 ur tedensko in presegla načrtovano obratovanje. V obdobju 2008 
– 2012 je gostila 1265 uporabnikov, kar pomeni, da smo izpolnili 95 odstotkov načrtovanega obiska. 
Udeleženci so na Točki VŽU dostopali do literature, računalnika, izdelovali seminarske naloge ter bili deležni 
pomoči pri učenju.
V programu POMP, ki je namenjen predvsem priseljenim osebam, smo izvedli 34 jezikovnih in 54 
računalniških delavnic za 603 osebe, 19 delavnic bralnih vaj, 11 delavnic medkulturnega učenja, 29 stikov z 
drugimi ustanovami, največ šolami in zaposlovalnimi organizacijami, ter izvedli 1008 informativno svetovalnih 
intervencij.

     

Čeprav je projekt CVŽU zaključen, še vedno vzdržujemo stike z ustanovami in uporabniki ter tako v praksi 
uporabljamo metode in uspešne rešitve pri delu s priseljenimi osebami. Pokazala se je povečana potreba šol 
po implementaciji naših izkušenj pri delu z ranljivimi skupinami. Ravno tako si prizadevamo zagotavljanje 
trajnostnega razvoja projekta.
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5 Univerza za tretje življenjsko izobraževanje
 Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani 
 Poljanska cesta 6, 1000 Ljubljana
 http://www.univerza3.si 

Univerza za tretje življenjsko obdobje (v nadaljevanju UTŽO) je v letu 1984 ustanovljena nevladna, 
nepridobitna, prostovoljska organizacija, ki deluje lokalno in nacionalno. Po Sloveniji deluje 45 UTŽO, ki se 
povezujejo v Slovensko univerzo za tretje življenjsko obdobje. UTŽO je namenjena starejšim, ki so v pokoju 
in starejšim,  ki se pripravljajo na upokojitev ali so dolgotrajno brezposelni. Z vrsto dejavnosti jim omogoča 
»izobraževanje kot način življenja«, pa tudi pot do njihovega organiziranega prostovoljnega delovanja v 
svojem okolju. Starejšim že 30 let omogoča, da v izobraževalnih skupinah oziroma študijskih krožkih krepijo 
družbene vezi, se izobražujejo za osebnostni razvoj, za boljšanje njihovih socialnih vlog, za povratek na trg 
dela in za prostovoljno sodelovanje.

Na ljubljanski UTŽO se tedensko izobražuje preko 3500 starejših pod vodstvom 124 mentorjev v 300 
študijskih skupinah. Statistike EUROSTAT-a kažejo, da je Slovenija med 18 preučevanimi državami 
Evropske unije na drugem mestu po udeležbi starejših v izobraževanju. Za svoje delo je Univerza za tretje 
življenjsko obdobje prejela leta 1998 plaketo Mesta Ljubljana, leta 2011 priznanje JAPTI za najboljšo 
družbeno inovacijo, leta 2012 državno nagrado na področju šolstva in številna druga domača ter tuja 
priznanja. 
 
Svetovanje za učenje in izobraževanje za življenje in delo starejših odraslih

Svetovanje se je na Univerzi za tretje življenjsko obdobje skozi vsa leta razvijalo vzporedno z izobraževanjem 
in je omogočalo vključevanje starejših v izobraževalne skupine in v prostovoljno delovanje. Od leta 2008 smo 
svetovanje starejšim za učenje in izobraževanje razvijali v okviru Centra vseživljenjskega učenja Ljubljanske 
urbane regije (v nadaljevanju CVŽU LUR). 

Starejši, ki se na Univerzi za tretje življenjsko obdobje vključujejo v svetovanje, so izrazito heterogena 
skupina.  Skupino sestavljajo v večini ženske, ki jo označuje štirideset-letni starostni razpon (od 50. do 90. 
letnikov). Od septembra 2008 pa do avgusta 2012 smo v okviru projekta CVŽU LUR svetovali 1639 starejšim 
odraslim. Povprečna starost svetovancev je bila 64 let, v 87% so bile to ženske z zaključeno srednješolsko 
ali visokošolsko izobrazbo. Za svetovanje so izvedeli večinoma na Univerzi za tretje življenjsko obdobje v 
Ljubljani, od prijateljev ali znancev ali na naši spletni strani.

Za uspešnost svetovanja je ključnega pomena prepoznavanje motivov za vključevanje starejših v učenje in 
izobraževanje. V svetovalni proces starejši vstopajo povsem individualno. Nekateri želijo ostati anonimni in 
ne želijo spregovoriti o svojem življenju, tako poklicnem kot tudi zasebnem. Spet drugi v razgovoru 
predstavijo svoje najgloblje življenjske težave, izkušnje, želje in strahove ter jasno predstavijo motive za 
vključevanje v izobraževanje. 

Veliko starejših, ki obišče UTŽO v Ljubljani, ima jasno oblikovane želje za učenje. Njihov poglavitni motiv je 
večja seznanjenost in pridobitev znanj iz različnih področij. V letih prevladuje želja po učenju novih tehnologij 
in tujih jezikov, predvsem angleškega jezika. Zavedajo se svoje ločenosti ob neuporabi interneta, 
e-komunikacije in angleškega jezika, v učenje za ta znanja pa jih velikokrat že predhodno usmerijo otroci ali 
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vnuki. Pridobivanje novih znanj pozitivno prispeva k njihovi motiviranosti ter večanju samozavesti. Takole je 
povedala slušateljica UTŽO iz Ljubljane: »Nisi več ´neviden´ človek, saj imaš znanje, pozicijo, samozavest, 
znaš drugače komunicirati z ljudmi.« 

 
Starejša prostovoljka informira o možnostih učenja
in izobraževanja za starejše na UTŽO v Ljubljani.

 

Individualno svetovanje na UTŽO v Ljubljani.

Vloga in poslanstvo izobraževanja starejših se v storilnostno naravnani, starajoči in na znanju temelječi družbi 
spreminjata. Starejši so lahko dejavni le če se pridružijo socialnim skupinam in če imajo možnost vključevanja 
v nove spodbudne dejavnosti. Univerza za tretje življenjsko obdobje razvija dejavnost svetovanja, ki postaja 
vse pomembnejši del izobraževanja starejših. Ob individualnem in skupinskem svetovanju zbira in širi 
primere dobrih praks in modele dejavne starosti. Center vseživljenjskega učenja LUR je združil različne 
organizacije, ki izvajajo brezplačno učenje in svetovanje vsem generacijam v Ljubljanski urbani regiji in 
omogočil večjo informiranost in dostopnost za udeležence ter povezovanje in sodelovanje izvajalcev v 
lokalnem okolju.
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6 Glotta Nova
 Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana
 http://www.glottanova.si
     

Glotta Nova je zasebni mednarodni izobraževalni trening center, prijazno izobraževalno središče za odrasle 
s posluhom za napredne metode in tehnike učenja. Poslanstvo in vizija podjetja odražata usmerjenost k 
odličnosti in vodilni vlogi podjetja pri razvoju komunikacijskih in drugih kompetenc.

Že od leta 1989 ponuja tečaje tujih jezikov, pri čem visoko usposobljeni trenerji uporabljajo licenčno metodo 
celostnega, pospešenega, ustvarjalnega učenja - Globalno učenje®.  Od leta 1992 prvi pri izvedbi svojih 
programov uporabljajo tudi nevrolingvistično programiranje (NLP) kot metodo odličnosti na področju 
komuniciranja, osebne rasti, vodenja, motivacije, učenja, poučevanja,… Poleg omenjenih, izvajajo še veliko 
lastnih izobraževalnih programov s področij: vodenje, motivacija, retorika, komunikacija, prodaja, poslovna 
pogajanja, trženje, oblikovanje in vodenje tima, oblikovanje in doseganje ciljev, ustvarjalnost in inovativnost, 
upravljanje s časom, upravljanje s stresom, izobraževanje izobraževalcev, hitro učenje in branje, osebna 
rast, slovenščina za tujce, sistemsko mišljenje, coaching…, ki pomagajo zaposlenim in posameznikom 
dosegati najrazličnejše kompetence, s tem pa osebno, poslovno in strokovno odličnost.

Kot imetniki mednarodno priznanega in uveljavljenega standarda kakovosti INVESTOR IN PEOPLE se 
zavedajo, da je znanje najboljša naložba za prihodnost, saj ravno znanje bistveno prispeva h 
kakovostnejšemu življenju posameznikov. Ker si ga marsikdo ne more privoščiti, organizirajo  tudi  celo vrsto 
brezplačnih izobraževanj (študijski krožki, učenje v Središču za samostojno učenje, e-učenje, Teden 
vseživljenjskega učenja, brezplačne delavnice …). S tem pristopom pa izkazujejo svojo odgovornost in skrb 
za druge, ker jim pomagajo dosegati cilje in želje. 

Točka Glotta Nova

Je samostojna točka CVŽU, ki je še posebej specializirana za delo s starejšimi (generacija 50+), 
brezposelnimi ali zaposlenimi, veseli pa so tudi mladih in vseh, ki se jim pridružijo. 
V letih 2008 do 2013 je točka ponujala različne 24-urne programe usposabljanja in svetovanja:

OSEBNI KARIERNI NAČRT - progam, kjer udeleženci skozi program in ob pomoči izkušenega kariernega 
coacha po metodi kariernega coachinga odgovorijo na nekatera osebna, pomembna vprašanja, ki zadevajo 
njihovo dosedanjo kariero, izobraževanje in življenjske cilje. Pri tem izdelajo osebni karierni načrt, ki jim 
pomaga svoje želje in cilje doseči v življenju.  

UČINKOVITA KOMUNIKACIJA – udeleženci se učijo celostno in učinkovito komunicirati, odkrivajo lastne 
miselne vzorce in vedenjske strategije ter se seznanijo z vedenjskimi vzorci in strategijami drugih 
(sodelavcev, partnerjev ...). Izobraževalni program je izrazito praktično naravnan in zelo uporaben. 

KARIERNI E-PORTFOLIJ – v programu spoznavajo e-orodje, ki podpira karierni razvoj posa¬meznika. Gre 
za mapo, kamor posameznik zbira vse dokaze o svoji usposobljenosti, delovnih izkušnjah, znanju, veščinah, 
kompetencah, pa tudi o referencah in pričevanjih drugih. Orodje je primerno za vrednotenje neformalnega in 
priložnostnega učenja. Vedno je dostopno na spletu. 
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VEŠČINE VODENJA KARIERE – v okviru programa se udeleženci seznanijo z metodo coachinga in z njo 
osvetlijo svoje notranje vire, ki jih kasneje lahko uporabljajo pri oblikovanju kariere in tudi osebne življenjske 
poti. Metoda temelji na predpostavki, da vse odgovore in potrebno voljo za spremembe posameznik nosi v 
sebi

DELOVNO MESTO, KI SEM SI GA SAM USTVARIL – je program, kjer udeleženci raziskujejo, kaj želijo v 
življenju delati in raziščejo, katere vire za to že imajo, naučijo se biti podjetni, inovativni in motivirani, naučijo 
se izdelati SWOT analizo in poslovni načrt. 

V petih letih delovanja Točke Glotta Nova je bilo v teh programih opravljenih 1157 ur dela, na programih pa 
se je usposobilo 929 udeležencev.

   

  Število udeležencev      Število ur

Poleg omenjenih programov je Točka skrbela tudi za promocijo vseživljenjskega učenja v regiji. Izšlo je nekaj 
člankov v tiskanem časopisju o delovanju točk, delavnicah in udeležencih vseživljenjskega učenja. Narejenih 
je bilo tudi nekaj radijskih in TV prispevkov, redno pa je deloval tudi spletni portal CVŽU LUR 
(www.cvžu-lur.si), kjer so si občani lahko izbrali delavnico, usposabljanje ali pa se zgolj informirali o dogodkih 
v ljubljanski regiji na področju izobraževanja in svetovanja. Točka je poskrbela tudi za mesečno izhajanje  
E-novičk, kjer so občani dobili vpogled v dogajanje na vseh točkah VŽU v regiji. 

Nova znanja za nove začetke
Z velikim številom zainteresiranih za naše programe smo se prepričali, da se posamezniki radi učijo in se 
veselijo tovrstnih izobraževanj, ki jim pomagajo k boljšemu počutju v družbi, s katerimi gradijo svojo 
samopodobo kot tudi svojo nadaljnjo poklicno pot. Kot je nekoč izjavila naša brezposelna udeleženka: »Rada 
bi se zahvalila vsem za podporo, ki sem jo dobila na Glotti. Z užitkom sem vpijala znanje o poslovni 
komunikaciji, raziskovala 'po sebi' in pridobivala nove veščine, ki so mi bile takoj v pomoč. Dobila sem več kot 
znanje, vrnili ste mi zaupanje, moč in spoštovanje, da lahko sedaj začnem od začetka.«
   

 Spletna stran CVŽU      Priprava na računalniško delavnico24



Zahvala 

CDI Univerzum se zahvaljuje vsem partnerjem in ostalim sodelujočim pri doseganju ciljev in nalog 
vseživljenjskega učenja v Ljubljanski urbani regiji. Rezultati so pokazatelj  plodnega sodelovanja 
vseh v projektu CVŽU LUR. 

Zahvaljujemo se Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport za skrbno bdenje in pomoč pri 
izvajanju dejavnosti.

Marko Peršin, univ. dipl. inž.
direktor

CDI Univerzum

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 
razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in 
vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti 
sistemov izobraževanja in usposabljanja.  
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Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja 
človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in 
vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti 
sistemov izobraževanja in usposabljanja. 


