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Spoštovani bralci novic  Zveze ljudskih univerz Slovenije! 
 
Pred vami so  novice  Zveze ljudskih univerz Slovenije, s katerimi želimo  javnost 
obveščati o delu ljudskih univerz ter napoved prihajajočih dogodkov.   
 
Zveza   ljudskih univerz Slovenije (ZLUS) je združenje 19  ljudskih univerz. Ljudske 
univerze (v nadaljevanju LU)  so javni zavodi – sodobna andragoška, svetovalna in informacijska 
središča in so ene izmed najpomembnejših organizacij za izobraževanje odraslih, njihovi 
ustanovitelji pa so lokalne skupnosti. LU imajo dolgo tradicijo na področju izobraževanja 
odraslih v Sloveniji - prva je bila ustanovljena 1921. Teritorialno so razporejene po celi Sloveniji, 
so močno povezane, vpete v lokalno okolje, zaposleni pa dobro poznajo potrebe po učenju in 
izobraževanju prebivalcev lokalnega okolja. 

 
mag. Igor Kotnik, generalni sekretar ZLUS 

 

 
ZLUS  

 ZLUS je na Generalni skupščini EAEA (Evropsko združenje za izobraževanje odraslih) 
postala polnopravna članica te organizacije. EAEA združuje 123 organizacij za 
izobraževanje odraslih,  ustanovljena je bila 1953 leta, njena ključna naloga pa je 
zastopanje interesov izobraževalcev odraslih in udeležencev izobraževanj na evropski in 
svetovni ravni. Več o EAEA in dogodkih na skupščini lahko najdete na njihovi spletni 
strani. 

 

LU KOPER 
 Program "Ko tujina postane dom", ki ga je pripravila in večkrat izvajala Ljudska univerza 

Koper, je bil kot primer dobre prakse vključen v študijo UNESCA "Communities in Action: 
Lifelong learning for sustainable Developement". Več o programu si lahko preberete na… 

 Na LU Koper je bil uspešno izpeljan strokovni dogodek  z nazivom "HERB - priložnosti 
rastejo", ki so ga izvedli v okviru  projekta "Uresničevanje prenovljenega  Evropskega 
programa  za učenje odraslih". Več o dogodku... 

 

ZAVOD ZNANJE POSTOJNA - OE LU 
 Zaključil so z aktivnostmi krožka  "Potepajmo se skupaj", ki že četrto leto zapored bogati 

vsebinsko ponudbo njihove Univerze za tretje življenjsko obdobje in predstavlja zanimiv 
način za spoznavanje naravnih in kulturnih znamenitosti naše bogate dežele. Več o 
aktivnostih krožka.... 
 

 Na LU Postojna so v okviru projekta "Uresničevanje prenovljenega  Evropskega 
programa  za učenje odraslih" izvedli strokoven dogodek  z naslovom "VŽU - možnosti in 
priložnosti za priseljence". Več o dogodku... 

 

http://zlus.si/si/index.aspx
http://www.eaea.org/en/home.html
http://www.eaea.org/en/home.html
http://www.lu-koper.s/
http://www.lu-koper.si/povezava.aspx?id=1&pid=1618
http://www.lu-koper.si/povezava.aspx?id=1&pid=1616
http://www.lu-postojna.si/si/
http://www.lu-postojna.si/si/napovednik/2015/06/69-Krozek-U3O-Potepajmo-se-skupaj
http://www.lu-postojna.si/si/napovednik/2015/05/65-Odmevi-s-strokovnega-dogodka-VZU-moznosti-in-priloznosti-za-priseljence
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LU PTUJ  
 LU Ptuj je objavila reportažo  z odmevnega dogodka "Parada učenja  Ptuj 2015". 

Reportažo si lahko ogledate na ... 
 

LU SEŽANA 
 Ob spominu na  89. obletnico smrti Srečka Kosovela so v organizaciji LU Sežana v tla  

vrisali  pesem Srečka Kosovela, ki nosi naslov "Na ulici". Več o dogodku ... 

 
LU AJDOVŠČINA 

 Na LU Ajdovščina je potekalo zaključno srečanje študijskega krožka "Le eno življenje 
imam". Več o dogodku... 

 Uspešno so zaključili  UŽU program Moj korak, k ga je uspešno končalo 12 priseljenk iz 
različnih držav. Več o dogodku... 

 

CIK TREBNJE 
 Na CIK Trebnje je potekalo 5. partnersko srečanje v okviru projekta ”Learning Prison”.  

Udeležili so se ga partnerji iz Turčije, Francije in Velike Britanije. Več o srečanju.. 
 Uspešno so zaključili  56-urno intenzivno usposabljanje iz finančne pismenosti za 20 

romskih deklet in fantov iz naselja Vejar. Več o dogodku... 
 

ZIK ČRNOMELJ  
 Na ZIK Črnomelj so pripravili  zaključno prireditev 25. Župančičeve frulice. Več o 

dogodku... 
 

LU ROGAŠKA SLATINA 
 V sklopu Mednarodnega projekta "Bio Farming for a Healthier Lifestyle”   so bili 

zaposleni na LU Rogaška Slatina na delovnem obisku v Italiji v Alessandriji. Več o 
projektu si lahko preberete na... 

 

LU CELJE 
 Na LU Celje so izvedli  program spodbujanja socialne vključenosti posebnih ciljnih 

skupin – državljanov tretjih držav. Več o programu si lahko preberete na… 
 

LU KOČEVJE 
 V začetku junija so se zaposleni LU Kočevje udeležili  4. sestanka partnerjev projekta ”e-

Roma Resource (e-RR) ”. Več o projektu si lahko preberete na… 
 

LU MURSKA SOBOTA 
 Na LU Murska Sobota se je končal program PUM. Celoletno dogajanje si lahko pogledate 

v PUM novicah, ki so jih pripravili udeleženci programa.   
 

 

http://www.lu-ptuj.si/
https://www.youtube.com/watch?v=tb8I9V-qAT4&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/ljudskauniverza.sezana
http://www.primorske.si/Novice/Srednja/Kosovelovo-pesem-so-pustili-na-ulici
http://www.lu-ajdovscina.si/
http://www.lu-ajdovscina.si/odmevi/2015061214250800/
http://www.lu-ajdovscina.si/odmevi/2015061910345527/
http://www.ciktrebnje.si/
http://www.ciktrebnje.si/domov/item/projekt-ler
https://www.facebook.com/pages/CIK-Trebnje/617241371626236?fref=nf
http://www.zik-crnomelj.eu/
http://www.zik-crnomelj.eu/2014-02-25-10-38-11/zupanciceva-frulica/461-porocilo-s-25-zupanciceve-frulice.html
http://www.lu-rogaska.si/si/386/200/FESTIVAL_DRUzENJA_IN_UcENJA_TVU_2015.aspx
http://www.lu-rogaska.si/si/453/BIO_FARMING_FOR_A_HEALTHIER_LIFESTYLE.aspx
http://www.lu-celje.si/
http://www.lu-celje.si/uncategorized/prispevek-svet-je-eden-eden-za-vse/
http://www.lu-kocevje.s/
http://www.lu-kocevje.si/index.php/tekoci-projekti/e-roma-resource-e-rr
http://www.lums.si/
http://www.lums.si/aktualno/1/370/pum-novice-16-generacije.html

