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NOVO UČNO SREDIŠČE V STARIH ŽIREH
Jaka Šubic
Ljudska univerza Škofja Loka v sodelovanju z Občino Žiri odpira novo učno središče (Lokalno učno središče – LUS Žiri) v prostorih Kulturnega
središča Stare Žiri. V okviru projekta Lokalna učna središča, ki ga financirata Evropska unija in Republika Slovenija, bomo organizirali
različne programe izobraževanja in svetovanje, ki bodo do konca maja 2018 za udeležence brezplačna.
V zadnjih desetletjih vse bolj pridobiva na
pomenu t. i. vseživljenjsko učenje (VŽU).
Številne organizacije so pripravile širok nabor programov na različnih področjih, imajo
razmeroma dobre prostorske in materialne
pogoje za delovanje ter dobro usposobljene
predavatelje in praktike. Navedeno pa velja
predvsem za mestna središča, kjer sta zaradi
večje koncentracije prebivalstva in boljših
materialnih in infrastrukturnih pogojev organizacija in izvedba izobraževalnih programov
lažji, bolj racionalni itd.
Podeželje v tem pogledu zaostaja, tako glede
infrastrukture, predvsem pa po številu vključenih oseb v programe VŽU in svetovanja.
Ljudska univerza Škofja Loka želi zato skupaj
s tremi partnerskimi občinami (poleg Žirov še

Železniki in Gorenja vas - Poljane) z vzpostavitvijo LUS-ov ustvariti prostorske, materialne
in kadrovske pogoje, ki bodo prebivalcem obeh
dolin in Žirov približala različne oblike VŽU
in svetovanja, da se jim ne bo treba voziti v
Škofjo Loko ali še dlje.
Projekt je nastal v sodelovanju z Lokalno
akcijsko skupino (LAS) Loškega pogorja in
bo trajal slabo leto. V tem času bodo organizirane raznovrstne oblike usposabljanja,
izobraževanja in svetovanje na podlagi zanimanja prebivalcev posamezne občine, in
sicer znotraj petih sklopov:
1. Digitalna pismenost (izobraževanja o računalništvu in uporabi sodobnih tehnologij)
2. Skrb za starost in varovanje zdravja (nega
in oskrba starejših, prva pomoč, obvladovanje

stresa)
3. Na lovu za kompetencami (jezikovna
izobraževanja, komunikacija, nastopanje v
javnosti)
4. Izkoristimo svoj prosti čas za osebnostno
rast (fotografski tečaji, tečaji ročnih del, ipd.)
5. Svetovanje (individualno svetovanje za
formalno in neformalno izobraževanje)
Podrobnejše informacije bodo objavljene na
spletni strani Ljudske univerze Škofja Loka, na
Radiu Sora, z letaki in plakati in v naslednjih
številkah lokalnih glasil partnerskih občin.
K sodelovanju pri pripravi vsebin pa vabimo
tudi občane vseh treh občin. Veseli bomo
predlogov, ki jih lahko sporočite na telefon:
04 506 13 60 ali po e-pošti jaka.subic@guest.
arnes.si •

DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE
Muzejsko društvo Žiri se že pet let vključuje v vseslovenske Dneve kulturne dediščine, katerih moto je tokrat Voda – od mita
do arhitekture. V Žireh bomo 28. in 29. septembra lahko spremljali dva dogodka. Prvega, ki bo 28. septembra, je pripravil dr.
Alojzij Demšar in je sestavljen iz dveh delov. V prvem se bomo s parkirišča pred Zadružnim domom pod vodstvom geologa Jožeta
Janeža odpravili po Žirovski kotlini do tistih mest, ki razkrivajo skrivnosti o znamenitem žirovskem jezeru. Ob 19. uri pa se bo
geološka zgodba nadaljevala v Muzejskem središču Stare Žiri s predavanjem Jožeta Janeža Nekdanje jezero v Žireh.
29. septembra bo ob 18. uri na Studencu v Starih Žireh Osnovna šola Žiri pod vodstvom Barbare Peternelj pripravila dogodek s
kulturnim programom Od pranja do jezikanja, s katerim bodo obudili tradicionalne in utečene postopke pranja perila v Žireh
pred uvedbo pralnih strojev.
Vljudno vabljeni na oba dogodka, posvečeni naši dediščini!

