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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.    
 
Zveza   ljudskih univerz Slovenije (ZLUS) je združenje 20 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 marcu in aprilu - projekt Ferfl, delo Centrov 
medgeneracijskega učenja na LU,  novice pa vsebuje tudi napovednik nekaterih 
dogodkov za mesec maj, ko se bo pričel Teden vseživljenjskega učenja z otvoritvijo v 
Črnomlju, ki jo soorganizira članica ZLUS, ZIK Črnomelj.  

 
mag. Igor Kotnik, generalni sekretar ZLUS 

 

NOVICE ZLUS   

Razvojna Konferenca ZLUS v Rogaški Slatini 
 

V aprilu je v Rogaški Slatini potekala tradicionalna razvojna konferenca ZLUS, na kateri 
smo iskali ideje za izboljšave obstoječih in pripravo novih programov za izobraževanje 
odraslih. Ideje in osnutki programov bodo predstavljeni različnim ministrstvom, 
pričakujemo pa, da se bo pri  podrobnem  načrtovanju in izvajanju programov izvajal 
večji  obseg medresorskega sodelovanja. 
 

Zveza ljudskih univerz Slovenije si že vrsto let prizadeva za oblikovanje javne mreže v 
izobraževanju odraslih.   
 
 

Prizadevanja ZLUS za formaliziranje javne mreže v IO  

 

http://www.ferfl.si/
http://tvu.acs.si/predstavitev/
http://www.zik-crnomelj.eu/
http://www.zlus.si/
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V ZLUS pričakujemo, da se bo v okviru ureditve javne mreže ljudskih univerz omogočilo 
vsakemu odraslemu prebivalcu Slovenije enake možnosti za kakovostno izobraževanje v 
vseh življenjskih obdobjih  ter da bi se le to izvajalo po enakih kriterijih.  
 
V ZLUS menimo, da bi  s stabilnim sistemskim okoljem z ustanovitvijo javne mreže  
ljudske univerze lahko trajno in  nemoteno izvajale svoje storitve, za  izvajalce pa bi 
lahko postavili enotne standarde in normative. ZLUS pričakuje,  da  bo do konca leta 
2015 MIZŠ realiziralo sklep Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino pri 
Državnem zboru RS ter postavilo temelje za vzpostavitev javne mreže v izobraževanju 
odraslih.  
 
 

 Ferfl se širi na Gorenjsko, Savinjsko in Notranjsko  
 

Socialno podjetništvo postaja vse bolj pomembno tudi  na ljudskih univerzah. Na Cenetu 
Štuparju so zato skupaj s partnerji razvili program imenovan »Program spodbujanja 
podjetništva z družbenim učinkom FERFL – Vroče ideje za družbeno odgovorno 
podjetništvo«. Pod okriljem ZLUS se bo program razširil tudi na ostale LU.  

 
 
 
 

PROJEKT FERFL 

 
 

Po STARTUP VIKENDU začetek ŠOLE PODJETNIŠTVA Z DRUŽBENIM 
UČINKOM ZAVOD ZNANJE POSTOJNA - OE LU  
 
Po startup vikendu, ki so ga izpeljali na Ljudski univerzi Postojna skupaj z 
Ustvarjalnikom iz Ljubljane, se je na podjetniško šolo uspelo uvrstiti 8 kandidatom, ki 
bodo svoje ideje razvijali naprej in se učili o socialnem podjetništvu, socialnih inovacijah, 
konceptu vitkega podjetništva, marketingu in tržnem komuniciranju, o financiranju, 
zakonodaji in davkih. 

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/ODrzavnemZboru/KdoJeKdo/DelovnoTelo?idDT=DT021
http://www.zlus.si/
http://www.ferfl.si/
http://www.lu-postojna.si/
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S šolo podjetništva so na Ljudski univerzi Postojna začeli v torek, 21. 4. 2015. Več na 
spletni strani LU Postojna.  
 
 

Projekt FERFL tudi na LU RADOVLJICA in LU TRŽIČ  
 

 
 
 
Več informacij o projektu lahko poiščete na spletni strani Ferfla.   
 

 
Projekt FERFL - LU CELJE  
 
MED 33-IMI PODJETNIKI ZMAGALA TAVŽENTROŽA! 
 
V okviru Programa spodbujanja podjetništva z družbenim učinkom FERFL so na  
LU CELJE organizirali START-UP vikend, ki je potekal od petka, 10. 4. do nedelje, 12. 4. 
2015. Družilo se je 33 udeležencev, željnih pridobivanja novih znanj s področja 
podjetništva.      
  
Na koncu vikenda sta bili izbrani dve zmagovalni ekipi, in sicer skupino Eko village in 
skupina Tavžentroža. Slednja je predstavila idejo, da bi izdelovali razna eko darila v 
ročno izdelani košarici z domačimi izdelki. 
 
Projekt FERFL bo potekal od 25. 3. - 30. 5. 2015. Utrinke iz START UP vikenda si lahko 
ogledate na povezavi...... 
 

http://www.lu-postojna.si/si/napovednik/2015/04/54-Aktualno-v-projektu-Ferfl
http://www.lu-r.si/
http://www.lu-trzic.si/
http://www.lu-r.si/ferfl.html%20in%20http:/www.lu-trzic.si/iscemo-vroce-ideje-za-druzbeno-odgovorno-podjetnistvo/
http://www.lu-celje.si/
https://www.facebook.com/LURo
https://www.facebook.com/LURo
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Projekt FERFL - LU ROGAŠKA SLATINA  
  

25. 3. -30. 5. 2015 Več o poteku projekta najdete na facebook strani. 
 

 
 

CENTRI MEDGENERACIJSKEGA UČENJA 
 

Medgeneracijska delavnica - ZAVOD ZNANJE POSTOJNA - OE LU 

 »OBIŠČIMO MUZEJ KRASA«  
 

Notranjski muzej Postojna in Ljudska univerza Postojna sta v marcu organizirala 
edinstveno MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE na novi razstavi Muzej krasa. 
Udeleženci so se v prijetnem medgeneracijskem vzdušju sprehodili po novi postojnski 
razstavi krasa, ki je izjemna tudi v svetovnem merilu. V strokovnem spremstvu so skozi 
sodoben interaktiven pristop in preko veččutnega doživljanja spoznavali čudoviti kraški 
svet. Več na... 
 
 

Center medgeneracijskega učenja - LU KRANJ  

Po uspešno izvedenem tednu medgeneracijskega učenja v preteklem letu nadaljujejo z 
mesečnimi aktivnostmi v Centru medgeneracijskega učenja. V okviru CMU so izvedli  
delavnice oz. predavanja Slikanje na svilo – Šal ali ruta?, Demenca – kaj lahko storimo 
sami?, Urejanje okolice, Finančna pismenost.   

18. 05. 2015 pa bodo izvedli predavanje  Skupaj aktivni. 
Več o dogodkih lahko najdeta na povezavi.....  
 
 

Center medgeneracijskega učenja Gorenjske - LU ŠKOFJA LOKA   

Ana Frank - zgodba za sedanjost  
V okviru dogodkov Centra medgeneracijskega učenja je v ponedeljek, 30. marca, v avli 
Šolskega centra Škofja Loka potekal voden ogled po razstavi Ana Frank - zgodba za  
 
 

http://www.lu-rogaska.si/
https://www.facebook.com/LURogaska
http://www.lu-postojna.si/
http://www.lu-postojna.si/si/napovednik/2015/03/50-Medgeneracijsko-druzenje-v-Muzeju-krasa
http://www.luniverza.si/
http://www.luniverza.si/delavnice/center-medgeneracijskega-u-enja/
http://www.lu-skofjaloka.si/
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sedanjost. Posebnost razstave je bila v tem, da so po njej vodili dijaki, ki so se na vodenje 
pripravljali z Moniko Montanič in njenimi sodelavci z Muzeja novejše zgodovine.  
Pokrovitelj razstave je bilo Veleposlaništvo Kraljevine Nizozemske, prvi namestnik 
veleposlanika se je udeležil tudi otvoritve. Več o dogodku na spletni strani. 
 
 

Center medgeneracijskega učenja na AZ MARIBOR - LU  

 
MEDGENERACIJSKA RAČUNALNIŠKA DELAVNICA je potekala 19. marca 2015 na 
Andragoškem zavodu Maribor - Ljudski univerzi. Mladi iz programa PUM so 
udeležencem, ki so si na jesen življenja želeli spoprijateljiti z računalnikom, osvežiti ali 
izboljšati svoje znanje, pomagali pri učenju računalniških veščin, brskanja po spletu, 
ustvariti račun za elektronsko pošto, urediti svoj FB profil, prezentacijo ipd. Več o 
delovanju CMU na AZ Maribor - LU najdete na...   

 

 
Center medgeneracijskega učenja Gorenjske - LU RADOVLJICA    
 
Medgeneracijski center Radovljica je tako prostor namenjen vsem generacijam, ki se 
medsebojno družijo, povezujejo in prenašajo znanja in veščine. Želijo, da bi se starejši  
vključevali v različne aktivnosti, izobraževanja, usvajali nove veščine in jih tudi prenašali 
na mlajše generacije, kvalitetno preživljali prosti čas, ostali aktivni in zdravi čim dlje v 
domačem okolju. Program aktivnosti v okviru medgeneracijskega centra si lahko 
ogledate na spletni strani LU Radovljica. 

 

 
Medgeneracijski center - JAVNI ZAVOD CENE ŠTUPAR –Center za 
izobraževanje Ljubljana  
 
Predstavitev knjige Staranje v Sloveniji 
V okviru dogodka Noč knjige, 23. aprila, je  v okviru Medgeneracijskega centra 
Ljubljana potekala predstavitev knjige Staranje v Sloveniji. Dogodek je bil organiziran 
v sodelovanju s partnerjem Centra medgeneracijskega učenja Ljubljana, Zavodom za 
oskrbo na domu Ljubljana. Profesor doktor Jože Ramovš je predstavil teme o aktivnem 
in zdravem, dostojanstvenem, informacijsko, kulturno in duhovno poglobljenem 
staranju v luči medgeneracijskega sožitja. 
 
 

http://www.lu-skofjaloka.si/splosno-izobrazevanje/center-medgeneracijskega-ucenja/
http://www.azm-lu.si/45-aktualno/360-center-medgeneracijskega-ucenja-racunalniska-delavnica
http://www.azm-lu.si/45-aktualno/360-center-medgeneracijskega-ucenja-racunalniska-delavnica
http://www.azm-lu.si/45-aktualno/360-center-medgeneracijskega-ucenja-racunalniska-delavnica
http://www.azm-lu.si/cmu-mb
http://www.lu-r.si/
http://www.lu-r.si/medgeneracijski-center.html
http://www.cene-stupar.si/
http://www.cene-stupar.si/
http://2015.nocknjige.si/
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Center medgeneracijskega učenja - LU KOČEVJE  
 
Dan Medgeneracijskega sodelovanja in učenja   
Ljudska univerza Kočevje bo s sofinanciranjem Občine Kočevje različnim generacijam v  
letu 2015 brezplačno ponujala organizirane in strokovno podprte možnosti za  
izmenjavo izkušenj in znanj ter za medsebojno učenje in druženje.  
Za udeležence  so v mesecu aprilu v okviru Centra medgeneracijskega učenja pripravili 
naslednje dogodke: 
 

 v Domu starejših občanov Kočevje so potekali Pogovori od družabnih igrah 
(vodila sta jih mentorici iz DSO Kočevje (stanovalci, svojci), 

 Na LU Kočevje so potekale delavnice Ročne spretnosti: ročno šivanje zastavic. 
Vodila sta jo Mateja Dekleva in Sonja Hribar (sodelovali so učenci osnovne šole 
Zbora odposlancev), 

 Na GAJ IGRIŠČU Kočevje so uredili rumenega paviljončka (urejanje je vodila 
Mateja Dekleva - sodelovali so učenci osnovne šole Zbora odposlancev), 

 Ob osnovni šoli  Ob Rinži v Kočevju so se pod vodstvom Mateje Dekleva lotili 
urejanja okolice ter prostorov (sodelovali so učenci osnovne šole Ob Rinži), 

 Na LU Kočevje so pripravili delavnico Zdrave bližnjice. Vodil jo je dr. Iztok  
Ostan. Čudovito vzdušje in strokovno predavanje dr. Iztoka Ostana je dogodek, ki 
ga bodo še ponovili v jesenskem času.  
Več od dogodkih na spletni strani. 
                                                                                       

 
 

  

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA (TVU) 
 
 

V maju bo potekal vseslovenski  Teden vseživljenjskega učenja – TVU, ki ga bodo letos 
nadgradili z osrednjo prireditvijo Parada učenja med generacijami.   Festivalsko 

obarvana prireditev  se bo zvrstila na različnih lokacijah po Sloveniji 
v tednu med 18. in 23. majem 2015. Več o ostalih dogodkih na LU v okviru TVU lahko 
najdete na njihovih spletnih straneh. 

Nacionalno  odprtje 20. TVU  bo letos 15.5. v Črnomlju s pričetkom ob 10. uri.  
Otvoritev bo potekla v soorganizaciji članice ZLUS, ZIK Črnomelj in ACS.  

 

http://www.lu-kocevje.si/
http://www.lu-kocevje.si/index.php/component/content/article/83-projekti-t/281-medgeneracijsko-ucenje
http://tvu.acs.si/predstavitev/
http://www.zik-crnomelj.eu/
http://tvu.acs.si/paradaucenja/pu/
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TVU in Parada učenja - ZIK ČRNOMELJ  
 

Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj tudi letos sodeluje kot območni koordinator. Pri 

koordinaciji sodelujejo od samega začetka TVU, torej vseh 20 let. 

Parada učenja bo potekala v starem mestnem jedru Črnomlja 15. maja 2015 od 10.00 do 

15.00 ure. Več o paradi učenja v Črnomlju najdete na....... 

 
 

Parada učenja - LU AJDOVŠČINA 
 
V Ajdovščini bo Parada učenja potekala v petek, 22. maja 2015. Prireditve bo 
koordinirala  Ljudska univerza Ajdovščina. Na njej se bo predstavila množica ustanov, 
skupin in  posameznikov iz Občine Ajdovščina in tudi širšega lokalnega okolja, ki s svojo 
izobraževalno in ustvarjalno dejavnostjo krepijo skupnost. Več o paradi učenja najdete 
na spletni strani. 
 
 

Parada učenja - LU KRANJ  
 
Ljudska univerza Kranj je nosilka Parade učenja 2015,  katere častni pokrovitelj 
je gospod Boštjan Trilar, župan Mestne občine Kranj. Parada učenja se bo dogajala v 
ponedeljek, 18. maja 2015 na Glavnem trgu v Kranju.  
Več o dogodku na spletni strani.  
 
 

Parada učenja - LU ŠKOFJA LOKA 
 
Ljudska univerza Škofja Loka v projektu sodeluje že od začetka, najprej kot izvajalka 
nato pa kot koordinatorka izvajalcev.  
S projektom opozarjajo na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh 
življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema. Vsi, 
ki projekt soustvarjajo, bodisi v vlogi izvajalcev prireditev bodisi kot udeleženci, 
prispevajo k udejanjanju slogana 'Slovenija, učeča se dežela'.  
Parada učenja bo potekala v soboto, 16. 5. 2015, od 9.00 do 13.00 ure.  
Več o prireditvah lahko najdete na..... 
 
 
 
 

http://www.zik-crnomelj.eu/
http://www.zik-crnomelj.eu/promocija/tvu.html
http://www.lu-ajdovscina.si/
http://www.lu-ajdovscina.si/novice/2015022713275513/
http://www.luniverza.si/
http://www.luniverza.si/parada-u-enja-2015-12540/
http://www.lu-skofjaloka.si/
http://www.lu-skofjaloka.si/podporne-dejavnosti/promocijske-dejavnosti/teden-vsezivljenjskega-ucenja/
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Parada učenja  - LU CELJE 
 

PARADA UČENJA v Celju bo v sredo, 20. 5. 2015.  
 
 

Parada učenja - LU PTUJ 
 
Parada učenja bo potekala v torek, 19. maja 2015 na Mestnem trgu, Ptuj od 10. do 14. 
ure. Več o dogodku najdete na...  

 

 
PROJEKTI 

Strokovno izpopolnjevanje zaposlenih s projektom Erasmus+ ZAVOD 
ZNANJE POSTOJNA - OE LU  

Z Erasmusom + do novih znanj zaposlenih v izobraževanju odraslih  
 

Konec marca sta se dve strokovni delavki iz OE Ljudska univerza Postojna udeležili 
izpopolnjevanja in spoznavanja tujih sistemov izobraževanja odraslih preko 
spoznavanja dobrih praks v evropskem okolju. Prva se je mobilnosti na Portugalskem 
udeležila z namenom seznanitve z učinkovitimi pristopi za motiviranje odraslih za 
učenje in izobraževanje in boj proti neuspehu v izobraževanju. Druga sodelavka se je v 
Franciji na osnovi primerov dobrih praks seznanila z izvajanjem priznavanja neformalno 
pridobljenih znanj in spretnosti na celotni izobrazbeni vertikali od primarnega do 
najvišjih nazivov v terciarnem izobraževanju.  Več o projektu najdete na ...... 

 

LU PTUJ spet uspešna na razpisu ERASMUSU +   
 

Ljudska univerza Ptuj nadaljuje z uspešnim sodelovanjem v mednarodnih projektih. 
Trenutno so vodilni partner Grundtvig multilateralnega projekta Peer to Peer Support 
Fostering Active Ageing , postali pa so  tudi partner v projektu Mini MBA, katerega 
vodilni partner je organizacija Intercollege iz Aalborga na Danskem. Več o projektu 
najdete na...  
 

 

http://www.lu-celje.si/
http://www.lu-celje.si/novice/parada-ucenja-2015/
http://www.lu-ptuj.si/
http://www.lu-ptuj.si/novice/339-parada-ucenja-teden-vsezivljenjskega-ucenja
http://www.lu-postojna.si/
http://www.lu-postojna.si/
http://www.lu-postojna.si/si/novice/2015/04/53-Strokovno-izpopolnjevanje-zaposlenih-s-projektom-Erasmus
http://www.lu-ptuj.si/
http://www.activeageingproject.eu/
http://www.activeageingproject.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=lu2c-SmU4iE&feature=youtu.be
http://www.lu-ptuj.si/mini-mba-erasmus-2015
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Predstavitev Ljudske univerze Murska Sobota na konferenci v Splitu 
in Opatiji   

 
Ljudska univerza Murska Sobota je na konferencah  v marcu  organiziranih pod okriljem 
Ministrstva za delo in pokojninski sistem Hrvaške,  sodelovala kot primer dobre prakse 
koriščenja sredstev Evropskega socialnega  sklada (ESS) v izobraževanju odraslih. 
Konferenci v Splitu in v Opatiji, sta bili le del aktivnosti, ki se izvajajo na Hrvaškem v 
okviru projekta »Priprava projektov in podpora koristnikom ESS sredstev«.   Več o 
konferencah na..... 
 
 

Delavnica CIK TREBNJE v okviru projekta Learning prison in srečanje 
projektnih partnerjev  
 
V sredo, 18. marca 2015, so na CIK  Trebnje uspešno zaključili delavnico ''Vzpostavitev 
konstruktivnega dialoga v okolju zapora'' v okviru projekta  Learning Prison. 
24 udeležencev se je ukvarjalo z vprašanjem, kako poglobiti dialog in sodelovanje 
zapora z okoljem.  
 
V okviru projekta je od 13. do 17. aprila 2015 potekalo tudi srečanje projektnih 
partnerjev v Veliki Britaniji v Birminghamu. . V okviru srečanja je potekala intenzivna 
izmenjava mnenj, kako izboljšati komunikacijo med zaposlenimi v zaporu in 
institucijami, ki sodelujejo v zaporu. 
 
 

Projekt Erasmus + - LU CELJE  
 
Sodelavki Ljudske univerze Celje sta si aprila  v Augsburgu v okviru projekta Erazmus+ 
ogledali, kako na eni izmed njihovih šol Berufsschule 2 potekajo integracijski tečaji. Prav 
tako sta obiskali center Kolping, kjer so jima predstavili njihove programe - integracijske 
tečaje, tečaje za hitrejšo zaposlitev, poklicno usmerjanje, tečaje za lažjo zaposlitev 
osebam z duševnimi motnjami. Več na ...  

 
 

Projekt Računalniško opismenjevanje starejših odraslih-Erasmus + - 
JAVNI ZAVOD CENE ŠTUPAR –Center za izobraževanje Ljubljana 
 
 

http://www.lums.si/
http://www.lums.si/aktualno/1/341/predstavitev-ljudske-univerze-murska-sobota-na-konferenci-v-splitu-in-opatiji.html
http://www.ciktrebnje.si/
http://www.ciktrebnje.si/projekti/item/learning-prison
https://www.facebook.com/lucelje/photos/ms.c.eJxFztsNwDAIBMGOIt5w~;TcWBQfzO7rFZk9JWEGQziEPN7hQKJWFXTCEcUIH9EAtZCeWA2YHaMC1kz3q9T1LezROIjdJ7kUteC8IA0W9SL7QC8Uu0M9K~;RBEDTw~;DT5J4AIO~_ID4lwTkBWKfPpE~-.bps.a.1572794879641830.1073741832.1405585599696093/1572795349641783/?type=1
https://www.facebook.com/lucelje/photos/ms.c.eJxFztsNwDAIBMGOIt5w~;TcWBQfzO7rFZk9JWEGQziEPN7hQKJWFXTCEcUIH9EAtZCeWA2YHaMC1kz3q9T1LezROIjdJ7kUteC8IA0W9SL7QC8Uu0M9K~;RBEDTw~;DT5J4AIO~_ID4lwTkBWKfPpE~-.bps.a.1572794879641830.1073741832.1405585599696093/1572795349641783/?type=1
https://www.facebook.com/lucelje/photos/ms.c.eJxFztsNwDAIBMGOIt5w~;TcWBQfzO7rFZk9JWEGQziEPN7hQKJWFXTCEcUIH9EAtZCeWA2YHaMC1kz3q9T1LezROIjdJ7kUteC8IA0W9SL7QC8Uu0M9K~;RBEDTw~;DT5J4AIO~_ID4lwTkBWKfPpE~-.bps.a.1572794879641830.1073741832.1405585599696093/1572795349641783/?type=1
http://www.lu-celje.si/lu-projekti/
https://www.facebook.com/lucelje/photos/a.1405595506361769.1073741827.1405585599696093/1573919282862723/?type=1
https://www.facebook.com/lucelje/photos/a.1405595506361769.1073741827.1405585599696093/1573919282862723/?type=1
https://www.facebook.com/lucelje/photos/a.1405595506361769.1073741827.1405585599696093/1573919282862723/?type=1
http://www.cene-stupar.si/
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V koordinatorstvu Ljudske univerze Kranj so se v mesecu marcu mobilnosti v Nemčiji 
udeležili tudi zaposleni Javnega zavoda Cene Štupar – Centra za izobraževanje Ljubljana.  
 
Mobilnost je potekala od 21. do 28. marca 2015 v mestu Leipzig. Udeleženci so si 
ogledali programe za računalniško opismenjevanje starejših odraslih in tekom 
mobilnosti pripravili osnutek dveh novih programov za računalniško opismenjevanje 
starejših, ki se bodo jeseni pilotno izpeljali v sodelujočih organizacijah. 
Več o poteku projekta si lahko preberete na spletni strani.  
 
 

ZDRAVKO, zdrava prehrana in gibanje z roko v roki – LU KOČEVJE  
 

 
Na Ljudski univerzi Kočevje izvajajo projekt z akronimom ZDRAVKO, ki bo trajal do 30. 
junija 2016. V projektu sodeluje 5 osnovnih šol iz regije. Kot glavni cilj projekta so si 
zastavili ozaveščanje otrok, njihovih staršev, učiteljev, ravnateljev, kuhinjskega osebja in 
splošne javnosti o pomembnosti zdrave prehrane in o pomembnosti vsakodnevne 
fizične aktivnosti – zdrav duh v zdravem telesu.  
V sklopu projekta so vzpostavili spletno stran, kjer si lahko preberete več o projektu in 
sleditev vsem aktivnostim.  

 
 

Projekt »Zgodnja poroka – kultura ali zloraba?« - LU KOČEVJE 
 
Projekt »Zgodnja poroka - kultura ali zloraba?« se bo izvajal v obdobju od 1. 10. 2014 do 
30. 9. 2016. Projektno partnerstvo sestavljajo še Razvojno-izobraževalni center Novo 
mesto (SI), Amalipe Center for Interethnic Dialogue and Tolerance (BG) in FormAzione 
Co&So Network – Consorzio scs (IT). 
 
Glavni cilj projekta je obravnava zgodnjih porok med romsko populacijo, ki se izvaja 
prek različnih pristopov, oziroma delovnih sklopov. V okviru prvega sklopa bodo 
izvedeni vprašalniki v obliki vodenih intervjujev po romskih naseljih. Drugi sklop 
projektnih aktivnosti je namenjen izobraževanju s področja mediacije, sestavljenega iz 
teoretičnega znanja in študije primerov, ki so ga že izvedli v Kočevju in Novem mestu. 
Tretji sklop projektnih aktivnosti načrtuje kot pomemben korak pri zgodnjem  

http://www.cene-stupar.si/images/uploads/Projekti/Erasmus%2B%20KA1%20Ra%C4%8Dunaln%C5%A1ko%20opismenjevanje%20starej%C5%A1ih%20Nem%C4%8Dija%20-%20objava%20primer.pdf
http://www.lu-kocevje.si/
http://www.zdravko-luk.si/
http://www.lu-kocevje.si/
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odkrivanju oziroma preprečevanju nasilja, zgodnjih porok med Romi. Aktualne novice, 
rezultati in nastala gradiva so dostopna na spletni strani projekta.  
 

 
 

DRUGI DOGODKI IN PRIREDITVE 
 
Velikonočna ustvarjalna delavnica- LU TRŽIČ 
  

V ponedeljek, 23. 3. 2015 je na  Ljudski univerzi Tržič potekala Velikonočna  
ustvarjalna delavnica. Poleg poslikave mavca, so udeleženci izdelovali viseče piščančke 
in avto za pirhe. Delavnico je vodila ga. Majda Fiksl. Več na...  
 

 

JAVNI ZAVOD KNJIŽNICA GORNJA RADGONA  
 
Noč knjige 2015 - Krhkost sodobnega človeka 
Pravljične urice za otroke 
 

JZ Knjižnica Gornja Radgona je v četrtek, 23. 4. 2015 v okviru projekta Noč knjige 2015 
za ljubitelje knjige pripravil nepozabno noč, ki so jo poimenovali Krhkost sodobnega 
človeka. V aprilu so prav tako pripravili pravljične urice za otroke do 8. let.  
 

 

LU LENDAVA  
 
Motivacijska delavnica za dijake  
 

LU Lendava je v  aprilu pripravila  predstavitve knjige Preprosto enostavno in 
motivacijske delavnice za dijake DSŠ Lendava. Več na...  
                
Festival Romske kulture 2015 
 

V aprilu je LU Lendava sodelovala pri organiziranju 7. festivala romske kulture.   
Več  o 7. FESTIVALU ROMSKE KULTURE najdete na povezavi.  

 

 

LU MURSKA SOBOTA  
 

Odprtje razstave tekstilnih izdelkov z elementi tradicionalne tekstilne dediščine                

http://www.early-marriage.eu/
http://www.lu-trzic.si/
http://www.lu-trzic.si/brezplacna-velikonocna-delavnica/
http://www.lu-gradgona.si/
http://www.lulendava.si/
https://www.facebook.com/pages/Ljudska-univerza-Lendava/473640799413859
https://www.facebook.com/pages/Ljudska-univerza-Lendava/473640799413859
http://www.lums.si/
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Izdelki, ki so nastali izpod veščih rok žensk, ki so sprejele izziv, poiskale navdih v 
naravnem okolju Prekmurja in naši kulturni dediščini, ter izdelale pravljične kreacije, 
polne občutkov, skrivnosti, obetov so bili v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska 
Sobota na ogled od 16. do 27. 3. 2015. Več na...  

http://www.lums.si/aktualno/1/337/v-ponedeljek-16-marca-2015-ob-10-00-odprtje-razstave-tekstilnih-izdelkov-z-elementi-tradicionalne.html

