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Informacije  bodo predvidoma izšle vsak mesec. Predstavljeno je samo nekaj aktivnosti LU. Novice 
niso lektorirane.  

  

 

NOVICE   ZLUS  

Junij  2015  

 

Spoštovani bralci novic  Zveze ljudskih univerz Slovenije! 
 
Pred vami so  novice  Zveze ljudskih univerz Slovenije, s katerimi želimo  javnost 
obveščati o delu ljudskih univerz.    
 
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. 
 
V novicah predstavljamo  aktivnosti LU v mesecu maju - projekt Ferfl, delo Centrov 
medgeneracijskega učenja na LU,  novice pa vsebuje tudi napovednik nekaterih dogodkov za 
mesec  junij.   

 
mag. Igor Kotnik, generalni sekretar ZLUS 

 
 
 

PROJEKT FERFL 

 
 
Projekt FERFL na LU RADOVLJICA in LU TRŽIČ 
Več o zaključku projekta na … 
 
 

JAVNI ZAVOD CENE ŠTUPAR –Center za izobraževanje Ljubljana  
27. 5. 2015 - otvoritev DPlac-a – stičišča podjetniških idej z družbenim učinkom. Več o dogodku 
si lahko pogledate na facebook strani  JZ Cene Štupar. 
 

JZ Cene Štupar - CILJ vabi na dogodek  Kaj je družbena inovacija in kako postati 
družbeni inovator v četrtek,  18. junij 2015, od 17. do 19. ure. 
 
 

Projekt FERFL na ZAVOD ZNANJE POSTOJNA - OE LU - Več o zaključku projekta na... 

 
 

http://www.ferfl.si/
http://www.ferfl.si/
http://www.lu-r.si/
http://www.lu-trzic.si/
http://www.mojaobcina.si/trzic/novice/obcinske/zupanova-beseda/projekt-ferfl-uspesno-zakljucen.html
http://www.cene-stupar.si/
https://www.facebook.com/ferflCILJ?fref=ts
http://www.cene-stupar.si/stran/objava/kaj-je-drubena-inovacija-in-kako-postati-drubeni-inovator
http://www.lu-postojna.si/
http://www.lu-postojna.si/si/napovednik/2015/06/67-Finale-postojnskega-FERFL-a
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CENTRI MEDGENERACIJSKEGA UČENJA 

 
 
Center medgeneracijskega učenja Gorenjske - LU RADOVLJICA 
Medgeneracijski center Gorenjske LU Radovljica v mesecu juniju, v okviru medgeneracijskega 
centra, organizira različne brezplačne delavnice. Več o delavnicah si lahko preberete na spletni 
strani LU Radovljica. 
 
 

Medgeneracijski center - JAVNI ZAVOD CENE ŠTUPAR –CILJ  
Ustvarjanje skupnega smisla (medgeneracijsko sodelovanje vnukov in 
dedkov/babic) 
Medgeneracijsko sodelovanje vnukov in dedkov/babic je potekalo 14. 5. 2015. Več o ostalih 
dogodkih v okviru delovanja medgeneracijskega centra si lahko pogledate na facebook strani JZ 
Cene Štupar.   
 
 

Medgeneracijski center - LU KOČEVJE 
Na medgeneracijski dan učenja je v organizaciji Ljudske univerze Kočevje v mesecu maju 
potekalo kar nekaj aktivnosti.  

 
 

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA (TVU) 
 
 

V maju je potekal vseslovenski  Teden vseživljenjskega učenja – TVU, ki je bil letos nadgrajen z 

osrednjo prireditvijo med generacijami.  Glavnina prireditev se je zvrstila 
na različnih lokacijah po Sloveniji v tednu med 18. in 23. majem 2015.  
Nacionalno  odprtje 20. TVU  je letos potekalo v Črnomlju v soorganizaciji članice ZLUS, ZIK 
Črnomelj in ACS. 
 
Več o poteku dogodkov na LU v okviru TVU lahko najdete na njihovih spletnih straneh: 

 
Ljudska univerza Koledar prireditev v okviru TVU 

ZIK ČRNOMELJ Prireditev Parada učenja in aktivnosti TVU - na povezavi. 
LU AJDOVŠČINA 
 

Prireditev Parada učenja - na povezavi.  
Aktivnosti  TVU-  na povezavi. 

LU KOPER Aktivnosti TVU - na povezavi. 

LU ŠKOFJA LOKA Prireditev Parada učenja - na... in  koledar prireditev - na...   

http://www.lu-r.si/
http://www.lu-r.si/medgeneracijski-center.html
http://www.lu-r.si/medgeneracijski-center.html
http://www.cene-stupar.si/
http://www.cene-stupar.si/center_medgeneracijskega_ucenja/stran/ustvarjanje-skupnega-smisla-medgeneracijsko-sodelovanje-vnukov-in-dedk2
https://www.facebook.com/cmulj?fref=ts
https://www.facebook.com/cmulj?fref=ts
http://www.lu-kocevje.si/
https://www.facebook.com/ljudska.univerza.kocevje/photos/a.190117271181083.1073741827.163033860556091/388322911360517/?type=1&theater
http://tvu.acs.si/predstavitev/
http://www.zik-crnomelj.eu/
http://www.zik-crnomelj.eu/
http://www.lu-ajdovscina.si/
http://www.lu-ajdovscina.si/odmevi/2015052512323966/
http://www.lu-ajdovscina.si/novice/2015052512293806/
http://www.lu-koper.si/
http://www.lu-koper.si/povezava.aspx?pid=1603&id=45
http://www.lu-skofjaloka.si/
http://www.lu-skofjaloka.si/podporne-dejavnosti/promocijske-dejavnosti/parada-ucenja/
http://www.lu-skofjaloka.si/podporne-dejavnosti/promocijske-dejavnosti/teden-vsezivljenjskega-ucenja/
http://tvu.acs.si/paradaucenja/pu/
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LU CELJE Utrinki iz Parade učenja - na facebook strani.  
LU PTUJ Parada učenja - na…  

Aktivnosti TVU - na povezavi. 

LU MURSKA SOBOTA Aktivnosti TVU - na... 
AZ MARIBOR - LJUDSKA UNIVERZA Aktivnosti TVU - na... 
ZAVOD ZNANJE POSTOJNA - OE LU Aktivnosti TVU - na… 
LU RADOVLJICA Aktivnosti TVU - na… 
LU TRŽIČ Aktivnosti TVU - na… 
LU ORMOŽ Aktivnosti TVU - na...  

CIK TREBNJE Aktivnosti TVU - na... 

LU ROGAŠKA SLATINA Aktivnosti TVU - na… 

JZ CENE ŠTUPAR Aktivnosti TVU - na… 

 
 

PROJEKTI 
 

LU AJDOVŠČINA 
GREEN EDUCATION- BACK TO NATURE 
Zaključno projektno srečanje bo potekalo v četrtek, 4. in petek, 5. junija 2015 v Ajdovščini. 
Več na… 
 
 

LU RADOVLJICA 
GRUNDTVIG - EUROPEAN HISTORY THROUGH CASTLES  
Vse o zadnji mobilnosti na Madžarskem in na sploh o celotnem projektu Grundtvig si lahko 
preberete na spletni strani LU Radovljica. 
 
 

CIK TREBNJE 
Projekt The Learning Prison 
V ponedeljek, 18. 5. 2015, je v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje poleg Dneva odprtih vrat 
potekala predstavitev projekta The Learning Prison. Več na… 
 
 

LU CELJE 
Aktivnosti v okviru Projekta ”SVET JE EDEN – EDEN ZA VSE!” (program spodbujanja 
socialne vključenosti posebnih ciljnih skupin – DRŽAVLJANOV TRETJIH DRŽAV v Celju) 
bodo potekale od 1. 6. do 7. 6. 2015 v Celju. Več si lahko preberete na… 

 
 

 

http://www.lu-celje.si/
http://www.lu-celje.si/novice/parada-ucenja-2015/
https://www.facebook.com/lucelje/photos/pcb.1586417528279565/1586416974946287/?type=1&theater
http://www.lu-ptuj.si/
https://www.youtube.com/watch?v=S9o9U0iwbtI&feature=youtu.be
http://www.lu-ptuj.si/novice/339-parada-ucenja-teden-vsezivljenjskega-ucenja
http://www.lums.si/aktualno/1/345/teden-vsezivljenjskega-ucenja-2015.html
http://www.lums.si/program/24/tvu-2015.html
http://www.azm-lu.si/
http://www.azm-lu.si/images/seznam_hi%C5%A1nih_prireditev.pdf
http://www.lu-postojna.si/
http://www.lu-postojna.si/si/files/default/novice%20-%20general/maj-2015/Zgibanka%20prireditev%202015%5B1%5D.pdf
http://www.lu-r.si/obvestila-in-dogodki/713-obvestilo.html
http://www.lu-r.si/obvestila-in-dogodki/713-obvestilo.html
http://www.lu-trzic.si/
http://www.tvu-trzic.si/
http://www.lu-ormoz.si/
http://www.lu-ormoz.si/
http://www.ciktrebnje.si/
http://www.ciktrebnje.si/domov/item/teden-vsezivljenjskega-uenja-2
http://www.lu-rogaska.si/si/386/200/FESTIVAL_DRUzENJA_IN_UcENJA_TVU_2015.aspx
http://tvu.acs.si/koledar/iskanje/index.php?izpis1=1&regija=CE&obcina=&obcina=RSL&termini=0&month=5&year=2015&id=939&B1=I%9A%E8i+prireditev&vsi_termini=c20150501%2Cc20150502%2Cc20150503%2Cc20150504%2Cc20150505%2Cc20150506%2Cc20150507%2Cc20150508%2Cc2015050
http://www.cene-stupar.si/
http://tvu.acs.si/koledar/iskanje/?napr=1&izpis2=1&koordinator_prireditve=931
http://www.lu-ajdovscina.si/
http://www.lu-ajdovscina.si/novice/2015052611155384/
http://www.lu-r.si/obvestila-in-dogodki/713-obvestilo.html
http://www.lu-r.si/grundtvig-european-history-through-castles.html
http://www.ciktrebnje.si/
http://www.ciktrebnje.si/domov/item/the-learning-prison-2
http://www.lu-celje.si/
http://www.lu-celje.si/dogodki/svet-je-enen-eden-za-vse/
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DRUGI DOGODKI IN PRIREDITVE 

 
 

Strokovni dogodki EPUO 
Ljudske univerze, članice ZLUS, so bile nosilci strokovnih dogodkov EPUO, katerih namen je na 
lokalni ravni prikazati raznolike dejavnosti na področju spodbujanja temeljnih zmožnosti 
odraslih. 
Več o dogodkih si lahko preberete na povezavi... 

 
LU KOPER 
NPK Socialni oskrbovalec / oskrbovalka na domu -  Več na … 
 
 

LU CELJE 
Preverjanje in potrjevanje NPK Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, 
zavode in s.p. - Več na… 
 
 

JZ KNJIŽNICA GORNJA RADGONA 
Kako si pri vzgoji pomagati z jazbeci? Več o delavnici na… 
Več o poletnih počitniških delavnicah na.. 
 
 

LU AJDOVŠČINA 
Premiera filma »KLINIKA BURJA«  
LU Ajdovščina 19. junij 2015 ob 18. uri vabi na zaključek projekta PUM. 
 
 

AZ MARIBOR - LJUDSKA UNIVERZA vabi na družabno – informativni teden za 
spodbujanje socialnega vključevanje državljanov tretjih držav v Mariboru »Druženje za znanje, 
delo in poklic«  - 1. do 7. junij 2015.  
 
 

ZIK ČRNOMELJ vabi na zaključno prireditev 25 . Župančičeve frulice  v ponedeljek, 8. 6. 
2015, ob 11. uri v Domu  krajanov v Vinici. 
 
 
 

http://tvu.acs.si/paradaucenja/dogodki_epuo/
http://www.lu-koper.si/
http://www.lu-koper.si/povezava.aspx?pid=1609&id=44
http://www.lu-celje.si/
http://www.lu-celje.si/dogodki/preverjanje-npk-racunovodja-za-manjse-druzbe-zavode-in-s-p/
http://www.lu-gradgona.si/
http://www.lu-gradgona.si/index.php/92-a-mas-jazbeca
http://www.lu-gradgona.si/index.php/93-poletne-pocitniske-delavnice
http://www.lu-ajdovscina.si/
http://www.lu-ajdovscina.si/novice/2015060208171385/
http://www.azm-lu.si/
http://www.azm-lu.si/images/program_Druzenje_za_znanje_delo_in_poklic_.pdf
http://www.zik-crnomelj.eu/
http://www.zik-crnomelj.eu/images/tadej-fink/zf/ZF_2015/O_%C5%BDupan%C4%8Di%C4%8Devi_frulici_2015.pdf

