Zveza ljudskih univerz
Slovenije

Vojkova 1, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 234 44 04
Elektronski naslov: zlus@zlus.si

Zveza ljudskih univerz Slovenije (ZLUS) je
prostovoljna, nevladna in neprofitna organizacija
ljudskih univerz v Sloveniji, ustanovljena leta 1959.
V vseh letih delovanja je pomemben strokovni
in strateški partner državnih organov in
strokovnih inštitucij, ki pripravljajo strategije
vseživljenjskega učenja. Ima pomembno vlogo pri
razvoju izobraževanja odraslih, uvajanju dognanj
andragogike v prakso in pri razvoju sistema
kakovosti na področju izobraževanja odraslih.
Deluje na celotnem območju Republike Slovenije.
Ljudske univerze – članice ZLUS – so izobraževalna,
informacijska, svetovalna, razvojna, promocijska
in motivacijska središča. Delujejo vsaka v svojem
lokalnem okolju, ki ga dobro poznajo in kjer imajo
vzpostavljena partnerska omrežja. Mreženje
in dobro poznavanje okolja jim omogoča
upoštevanje vseh posebnosti, zato svojo dejavno
st uspešno prilagajajo izobraževalnim potrebam
občanov.
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Zavzemajo se za dostopnost izobraževanja odra
slih pod enakimi pogoji in v enakem obsegu
po vsej državi. Kot edini javni zavodi, ki so bili
ustanovljeni za izobraževanje odraslih, so zavezani
zagotavljanju kakovosti in zavzemanju za visoke
profesionalne standarde.
Z letom 2016 so se pridružile mreži izbranih
prijaviteljev za dva velika projekta, financirana iz
sredstev Evropskega socialnega sklada (ESS) in
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS
(MIZŠ), in sicer za projekt temeljnih in poklicnih
kompetenc (2016–2019) ter projekt informiranja
in svetovanja ter ugotavljanja in vrednotenja
neformalno pridobljenega znanja (2016–2022).
Ljudske univerze se tokrat usmerjajo k manj
izobraženim zaposle
nim, k intenzivnejšemu
sodelovanju s podjetji in službami za razvoj
zaposlenih. Nudijo jim lahko brezplačno
svetovanje o možnostih izobraževanja in učenja
ter številne brezplačne izobraževalne oblike (s
področja računalništva, tujih jezikov, osebne rasti,
znanj za poklic in delo, …).

Centri medgeneracijskega učenja

Znanje je človekovo največje in najdragocenejše
bogastvo, ki omogoča polno in aktivno življenje
v vseh življenjskih obdobjih. Prek centrov medge
neracijskega učenja se zavzemajo za vseživljenjsko
učenje in medgeneracijsko sodelovanje, obenem
pa si na podlagi pridobivanja znanj in veščin v
življenje prizadevajo aktivneje vključiti ranljive
skupine odraslih, kot so Romi, osipniki, zaporniki,
migranti in starejši odrasli. V različne programe
vseh ljudskih univerz se skupaj letno vključi več
kot 110.000 udeležencev.
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Predsednik ZLUS

mag. Bojan Hajdinjak

01 234 44 04
01 234 44 28
zlus@zlus.si
bojan.hajdinjak@cene-stupar.si
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Ljudska univerza Koper
Università popolare Capodistria
Cankarjeva 33, 6000 Koper
05 612 80 00
lu-koper@siol.net
http://www.lu-koper.si
direktorica: Kristina Udovič Kocjančič
Ljudska univerza Koper je že od leta 1961
izobraževalno, svetovalno in informacijsko
središče za izobraževanje odraslih na Obali. Svojo
dejavnost izvaja na sedežu zavoda v Kopru ter na
enotah v Izoli in Piranu.
V zavodu je 11 redno zaposlenih, ki se jim letno
pridruži skoraj 100 zunanjih sodelavcev. Vsako leto
se pri njih izobražuje ali poišče nasvet v zvezi z
izobraževanjem in razvojem kariere več kot 2.700
odraslih.
Dejavnost na Ljudski univerzi Koper zajema vsa
temeljna področja izobraževanja in usposablja
nja; od osnovne šole, različnih srednješolskih
programov in nacionalnih poklicnih kvalifikacij,
do vrste različnih programov za poklicni in osebni
razvoj. Njihov jezikovni center se ponaša z najda
ljšo tradicijo na Obali, strokovnostjo in skrbnim
nadzorom kakovosti.
S pomočjo vrste podpornih dejavnosti, kot so
Regionalno svetovalno središče, Središče za samo
stojno učenje in delavnice učenja veščin vodenja
kariere, posameznika na njegovi izobraževalni
poti spremljajo, mu svetujejo in ga motivirajo.
S pomočjo državnih in evropskih sredstev že vrsto
let aktivno prispevajo k večji vključenosti odraslih
v vseživljenjsko učenje in razvoj lokalnega okolja.
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Zavod Znanje Postojna,
OE Ljudska univerza Postojna
Kolodvorska cesta 3, 6230 Postojna
05 721 12 80
lu-postojna@zavod-znanje.si
http://www.lu-postojna.si
vodja: Tina Bazjako
Ljudska univerza Postojna že od leta 1960 uspe
šno skrbi za vseživljenjsko učenje v primorskonotranjski regiji.
Poleg izvajanja formalnih izobraževalnih
programov in nacionalnih poklicnih kvalifikacij
prepoznavnost v okolju gradi na temelju delavnic
in tečajev. Na družbene in gospodarske spreme
mbe odgovarja s posodabljanjem izobraževalnih
oblik in vsebin. Odraslim različnih generacij s tem
omogoča pridobitev novih znanj in spretno
sti za dejavno sodelovanje v sodobni družbi. Za
uspešnejši korak proti znanju skrbi z razvojem
brezplačnih podpornih storitev v izobraževanju
odraslih.
Njen uspeh temelji na prepletanju bogastva
dolgo
l etne tradicije in uvajanju sodobnih
programov in pristopov. Bogati jo tudi uspešno
sodelova
n je z osta
l imi izobraževalnimi in
razvojnimi organizacijami, saj ji tovrstne strokovne
in strateške partnerske mreže omogočajo, da
znanja in razvoja željnemu posamezniku ponudi
najboljšo pot do začrtanih ciljev.
S sodelovanjem v nacionalnih in evropskih
projektih omogoča ranljivim skupinam večjo
dostopnost do izobraževanja in enake možnosti
za učenje za vse. Tako uresničuje svoj moto: »Naj
znanje raste!«
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Ljudska univerza Sežana
Bazoviška cesta 9, 6210 Sežana
05 731 13 00
info@lu-sezana.si
http://www.lu-sezana.si
direktorica: Aljana Resinovič

Na ljudski univerzi v Sežani lahko vsakdo najde
nekaj zase. Udeleženci si lahko pridobijo forma
lno izobrazbo v programih srednjega poklicnega,
srednjega strokovnega, poklicno-tehniškega
izobraževanja in v poklicnem tečaju. Organizirajo
tudi programe usposabljanja in izpopolnjevanja,
tečaje tujih jezikov in tečaje za prosti čas.
Pomembno je, da si udeleženci zastavijo cilj. Živijo
in delajo v duhu njihovega slogana »znanje za
vse generacije«. Na ljudski univerzi se odzivajo na
potrebe okolja, spremljajo razvoj in se prilagajajo
posameznikovim potrebam. Znanje je pomemben
del življenja in v svojem okolju so pomemben in
uspešen vir znanja, na kar so zelo ponosni.
Znanje želijo ponuditi čim širšemu krogu ljudi.
Zato pri njih srečate tako zaposlene kot brezpo
selne, mlajše in starejše, ženske in moške in ljudi z
različnimi vrstami in stopnjami izobrazbe.
V upravljanju imajo Kosovelovo spominsko sobo,
ki se nahaja v njihovih prostorih. Obiskovalcem
nudijo voden ogled s predstavitvijo življenja in
dela kraškega pesnika Srečka Kosovela.

Ljudska univerza Ajdovščina
Stritarjeva ulica 1a, 5270 Ajdovščina
05 366 47 50
info@lu-ajdovscina.si
http://www.lu-ajdovscina.si
direktorica: Eva Mermolja

Ljudska univerza Ajdovščina je javni zavod, ki
deluje na področju izobraževanja odraslih v
Zgornji Vipavski dolini, s posameznimi projekti
pa se vključuje tudi v širši slovenski in evropski
prostor. Ustanoviteljica je Občina Ajdovščina.
Zavod poslanstvo gradi na skoraj 60-letni tradiciji
in ga uresničuje s spodbujanjem k učenju in
izvajanjem kakovostnih izobraževalnih programov.
Pri tem si prizadeva za nenehno izboljševanje
možnosti odraslih, da ima vsak posameznik vse
življenje dostop do visokokakovostnih učnih
priložnosti, ki spodbujajo osebnostni in poklicni
razvoj, krepijo samozavest, prilagodljivost,
zaposljivost in dejavno udejstvovanje v družbi.
Deluje pretežno na področju neformalnega
izobraževanja. Izvaja različne programe
usposabljanja za delo, splošnega izobraževanja,
socialnega vključevanja in razvija nove prakse na
področju medgeneracijskega učenja in zelenega
izobraževanja.
V programu Projektno učenje mlajših odraslih
dela z mladimi, ki so predčasno opustili šolanje,
se soočajo s težavami v šoli ali so brezposelni.
Zavod nudi podporne dejavnosti, med njimi
Središče za samostojno učenje ter dejavnost info
rmiranja in svetovanja odraslim.

8

9

Ljudska univerza Radovljica
Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica
04 537 24 00
lur.info@guest.arnes.si
http://www.lu-r.si
direktorica: Mateja Rozman Amon

Ljudska univerza Radovljica je javni zavod za
izobraževanje odraslih, ustanovljen leta 1959.
Osnovna dejavnost zavoda je izobraževanje odra
slih, svetovanje, informiranje, osnovnošolsko in
srednješolsko izobraževanje.
Izvajajo program Projektno učenje za mlajše
odrasle (PUM), ki je namenjen mladim osipnikom.
Starejši se vključujejo v Univerzo za tretje
življenjsko obdobje in Medgeneracijski center.
Vključujejo se v evropske projekte Erasmus+, ki
omogočajo udeležencem učne mobilnosti, prenos
znanj in dobrih praks v državah Evropske unije.
Izvajajo različne nacionalne in evropske projekte,
namenjene ranljivim ciljnim skupinam. Njihovo
poslanstvo uresničujejo s promocijo vseživlje
njskega izobraževanja in socialnega vključevanja
vseh generacij ter so tako tesno vpeti v lokalno
okolje.
Zavod deluje na območju občin Radovljica, Bled,
Gorje in Bohinj.
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Ljudska univerza Škofja Loka
Podlubnik 1/a, 4220 Škofja Loka
04 506 13 00
info@lu-skofjaloka.si
http://www.lu-skofjaloka.si
direktorica: mag. Petra Rozman

Ljudska univerza Škofja Loka že od leta 1959
delujena področju štirih občin ustanoviteljic:
Škofja Loka, Železniki, Žiri in Gorenja vas - Poljane.
Odziva se na izobraževalne potrebe v svojem
okolju in omogoča odraslim vsebinsko, časovno
in finančno dostopno izobraževanje, zato se nabor
njenih programov ves čas spreminja.
Poleg temeljnih področij, to je srednješolskih
programov za pridobitev izobrazbe ter progra
mov strokovnega in splošnega izobraževanja,
organizira tudi obsežen dodiplomski in
podiplomski študij, ki ga izvaja v namensko
opremljenih prostorih v Škofji Loki.
Razvite ima različne podporne dejavnosti – nudi
učno pomoč, svetuje, informira in vrednoti znanje
ter tako pomaga odstranjevati ovire, s katerimi se
odrasli srečujejo pri odločanju za izobraževanje in
med samim potekom izobraževanja.
S sodelovanjem v različnih projektih omogoča
cenejše ali brezplačno izobraževanje, skrbi za ve
čjo vključenost odraslih ter pomembno prispeva
k razvoju lokalnega okolja.
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Ljudska univerza Tržič
Šolska ulica 2, 4290 Tržič
04 592 55 50, 04 592 55 51
info@lu-trzic.si
http://www.lu-trzic.si
direktorica: mag. Mitja Slapar

Ljudska univerza Tržič je bila ustanovljena leta
1959 in predstavlja lokalno andragoško središče, ki
skrbi za kakovostno programsko ponudbo najra
zličnejših izobraževanj. Njihova velika prednost
je poznavanje potreb lokalnega okolja in vpetost
vanj, kar jim omogoča pripravo programov v
skladu s potrebami in pričakovanji občanov.
Programi se izvajajo kakovostno in so zgled
marsikateremu zavodu.
Za potrebe odraslih in mladostnikov organizirajo
osnovno in srednjo šolo ter razne tečaje in
neformalne oblike izobraževanja. Vključevanje v
programe, ki jih ponujajo, ima širše učinke, kot so
povečana samozavest, pestrejše družabno življe
nje ter večja pripravljenost in usposobljenost za
dejavno preživljanje časa v različnih skupnostih.
Slušatelje želijo navdušiti za učenje in radi
poskrbijo za vsakega posameznika.
V sodelovanju z Občino Tržič z novim programom
spodbujajo podjetništvo v okviru iniciative
TržičPodjeten.si. V ta namen je bil ustanovljen
Tržiški kreativni center, katerega program
vključuje Podjetniško akademijo, Podjetniško
svetovalnico, Podjetniški startup za študente in
dijake, Kreativne podjetniške večere, Podjetništvo
za osnovnošolce, Kreativne podjetniške večere in
Zajtrke podjetnikov.
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Andragoški zavod Maribor –
Ljudska univerza
Maistrova ulica 5, 2000 Maribor
02 234 11 11
info@azm-lu.si
http://www.azm-lu.si
direktorica: Irena Urankar
Zavod svoje storitve na trgu ponuja že od leta 1922.
Razvil se je v sodobno izobraževalno, svetova
lno in informacijsko ustanovo za izobraževanje
odraslih. Ima 19 redno zaposlenih in 80 zunanjih
sodelavcev. V lokalnem okolju je edini izvajalec
osnovne šole za odrasle, Projektnega učenja za
mlajše odrasle in Začetne integracije priseljencev.
Izvaja različne programe srednješolskega
izobraževanja in vrsto neformalnih programov.
Je nosilec licence Goethe-Instituta, pooblaščena
ustanova Državnega izpitnega centra za izpite
iz tujih jezikov in so pooblaščeni Izpitni center
za slovenščino kot drugi tuji jezik. Na zavodu
imajo Središče za samo
s tojno uče
n je, Info
rmativno-svetovalno dejavnost in C
enter
medgeneracijskega učenja. Je koordinator in
izvajalec prireditve Teden vseživljenjskega učenja.
Že leta sodeluje v mednarodnih projektih,
vključen je v mrežo REIN. Trenutno sodeluje v
projektu TRIAS, ki je namenjen razvoju svetovanja
na delovnem mestu. Njegova skrb so ranljivi,
brezposelni, priseljenci, Romi, manj izobraženi,
starejši, obsojenci in zaposleni, ki želijo izboljšati
temeljne in poklicne kompetence. Že vrsto let
izvaja programe za tretje življenjsko obdobje.
Ponosen je na nagrado MIZŠ za življenjsko
delo in priznanja Ministrstva za pravosodje ter
Zavoda RS za zaposlovanje. Je nosilec Zelenega
znaka kakovosti Ponudimo odraslim kakovostno
izobraževanje (POKI) in polnega certifikata Družini
prijazno podjetje (DPP).
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Ljudska univerza Ptuj
Mestni trg 2, 2250 Ptuj
02 749 21 50
luptuj@siol.net
http://www.lu-ptuj.si
direktorica: Mojca Volk

Tradicija izobraževanja odraslih na Ptuju ima dolge
in močne korenine – Ljudska univerza Ptuj je bila
ustanovljena leta 1959. Danes deluje kot javni
zavod z 11 predanimi strokovnimi sodelavci in
vrsto javnoveljavnimi formalnimi in neformalnimi
izobraževalnimi programi. Njihovo dejavnost
tvorijo:
• izobraževanje za pridobitev izobrazbe (od
osnovnešole do fakultetne izobrazbe);
• neformalni javnoveljavni izobraževalni programi
(programi Usposabljanja za življenjsko uspešno
st (UŽU)) ter javnoveljavni tečaji angleščine in
nemščine;
• poklicno usposabljanje (npr. usposabljanje za
računovodjo, za voznika viličarja, tekstilnega
konfekcionarja, predelovalca mesa, vodjo
projektov, …);
• neformalno izobraževanje (tečaji tujih jezikov,
računalniški tečaji, programi Univerze za tretje
življenjsko obdobje, specializirani tečaji za
podjetja, …);
• dejavnosti izobraževanja odraslih v nacionalnem
interesu (Center medgeneracijskega učenja,
Borza znanja, Središče za samostojno učenje);
• mednarodni projekti, predvsem strateška pa
rtnerstva v Erasmus+;
• dodatna strokovna pomoč udeležencem
Svetovalno središče Ptuj).
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Ljudska univerza Ormož
Vrazova ulica 12, 2270 Ormož
02 741 55 00
lu-ormoz@guest.arnes.si
http://www.lu-ormoz.si
direktorica: Viki Ivanuša

Ljudska univerza Ormož je javni zavod, ki ga je
ustanovila Občina Ormož za področje izobraževa
nja odraslih ter interesne dejavnosti za mladino.
Skozi več kot pol stoletja delovanja je zavod po
stal stičišče idej, kreativnosti, znanja in razvoja
človeških virov z jasno usmeritvijo, da je realizator
in pomemben podporni servis pri realizaciji želja
in potreb, ki se porajajo uporabnikom v lokalnem
okolju.
Udeležencem izobraževanja ponuja uporabna
znanja, možnosti za kakovostno vseživljenjsko
učenje ter ustrezno svetovalno podporo na njihovi
izobraževalni in učni poti. Hkrati pa se zavod želi
uspešno odzivati na potrebe mladih, ustvarjati
varno okolje, kjer bodo mladi na ustvarjalen in
zabaven način razvijali spretnosti ter pridobivali
kompetence za odgovorno in samostojno osebno
in družbeno življenje.
Zagnana ekipa sodelavcev izvaja programe za
pridobitev izobrazbe, usposabljanja, nacionalne
poklicne kvalifikacije, tečaje ter izobraževanja po
meri podjetij. Pester pa je tudi izbor neformalnih
oblik učenja in druženj.
Ljudska univerza Ormož se posveča predvsem
potrebam lokalnega okolja, dobre izkušnje pa
ima tudi z izvajanjem nacionalnih in mednarodnih
projektov.
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Ljudska univerza Murska Sobota
Slomškova 33, 9000 Murska Sobota
02 536 15 60
info@lums.si
http://www.lums.si
direktor: Dejan Dravec

Center za izobraževanje in kulturo
Trebnje
Kidričeva 2, 8210 Trebnje
07 348 21 00
info@ciktrebnje.si
http://www.ciktrebnje.si
direktorica: Patricija Pavlič

Ljudska univerza Murska Sobota ima več kot
50-letno tradicijo na pomurskem področju. Skozi
čas so delovanje prilagajali potrebam ljudi in
okolja po znanju in širili ter razvijali svojo ponudbo
izobraževanj.

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje (CIK
Trebnje) je javni zavod za izobraževanje odraslih
z bogato in aktualno programsko ponudbo – od
programov za pridobitev izobrazbe, tečajev, do
usposabljanj in krajših delavnic.

Ljudi informirajo, jim svetujejo, nudijo pomoč
pri učenju, jih izobražujejo po javno veljavnih
programih v številnih neformalnih oblikah
izobraževanj in jim nudijo možnosti pridobivanja
znanj v posebnih oblikah.

Udeležencem odpira nove možnosti na
zaposlitvenem in osebnem področju, v okolju pa
krepi ustvarjalnost, inovativnost in izvirnost ter
spodbuja in skrbi za trajnostni razvoj ter razvoj
vseživljenjskega in medgeneracijskega učenja.

Delajo profesionalno, imajo dobre odnose z
udeleženci in zunanjimi sodelavci. So odprti do
drugačnosti, novosti in posebnosti.

Z izvajanjem svetovanja, ugotavljanjem predho
dno pridobljenega znanja in drugih podpornih
dejavnosti pri učenju, udeležence spremlja, jim
pomaga in jih motivira.

Zavod stoji na treh medsebojno prepletenih
stebrih – prebivalci pokrajine ob Muri, ki se želijo
izobraževati, zaposleni in zunanji sodelavci. Med
njimi je nenehen pretok informacij in znanja, ki
ga zaposleni prinašajo iz različnih izobraževanj,
sodelavci iz svojih strok in udeleženci iz svojega
življenja.

S pomočjo namensko oblikovanih programov
in projektov na nacionalni in mednarodni ravni
razvija in spodbuja učenje, strokovno ter osebno
rast ljudi, še posebej ranljivih ciljnih skupin (prebi
valci podeželja, pripadniki romske skupnosti, ose
be s posebnimi potrebami, brezposelni, mladi,
starejši zaposleni odrasli, starejši odrasli, …).
Dejavnost izvaja na območju občin Trebnje, Mirna,
Šentrupert in Mokronog - Trebelno.
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Ljudska univerza Kočevje
Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje
01 893 82 70
info@lu-kocevje.si
http://www.lu-kocevje.si
direktorica: Maja Rupnik

Ljudsko univerzo Kočevje odlikuje več kot 5
 0letna tradicija, ki kaže na stalnost in trdno vpetost
v okolje ter pripravljenost na nove izzive. Zapo
sleni s strokovnim pristopom gradijo organizacijo,
ki vzbuja zaupanje, saj se nenehno odzivajo na
izobraževalne potrebe v okolju in se jim prilagajajo.
S pestro vsebinsko ponudbo tkejo mrežo
izobraževanja odraslih in gradijo prihodnost v
lokalnem, regionalnem in mednarodnem okolju.
Ljudska univerza Kočevje je prerasla v andragoško
središče z raznovrstno programsko ponudbo in
razvojno dejavnostjo na območju od Velikih Lašč
do Osilnice.
Ponosni so, da njihove programe obiskujejo lju
dje vseh generacij in različnih, tudi ranljivih ciljnih
skupin, ki si na svoji življenjski poti želijo dvigniti
raven izobrazbe in razviti osebnostne lastnosti.
Tudi v prihodnosti bodo temeljili na nenehnem
prilagajanju spremembam v okolju, širjenju
vseživljenjskega učenja s poudarkom na zadovo
ljstvu vseh vključenih oseb, ki gradijo njihovo
mrežo.

Zavod za izobraževanje in kulturo
Črnomelj
Ulica Otona Župančiča 1, 8340 Črnomelj
07 30 61 390
info@zik-crnomelj.si
http://www.zik-crnomelj.eu
direktorica: mag. Nada Žagar
Zavod za izobraževanje in kulturo (ZIK) je
ustanovila Občina Črnomelj za izvajanje
izobraževanja odraslih, kinematografske in
kulturne dejavnosti. Deluje na področju Bele
krajine. Nudi celovito podporo učenju v obliki
informiranja in svetovanja, učne pomoči in
vrednotenja neformalno pridobljenega znanja.
Na ZIK-u delujejo Center medgeneracijskega uče
nja, Središče za samostojno učenje in Univerza za
tretje življenjsko obdobje. Je pooblaščena izpitna
organizacija Centra za slovenščino kot drugi tuji
jezik in Državnega izpitnega centra za izvedbo
zunanjega preverjanja znanja tujih jezikov. Je
član Art kino mreže Slovenije in član mednarodne
mreže Europa Cinemas.
ZIK ima svojo gledališko skupino. Spodbuja gla
sbeno, literarno, likovno in filmsko ustvarjalnost
mladih s tradicionalnimi projekti: Glas mladih,
Župančičeva frulica, Mednarodna kiparska kolonija
mladih in Filmski tabor Kolpa. Tradicionalna
projekta sta še Slovenski film kot ogledalo časa in
Dobrodelna prireditev Jasna.
ZIK je dobitnik nagrade Andragoškega centra
Slovenije za prizadevanja pri razvijanju kakovosti.
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Ljudska univerza Rogaška Slatina
Celjska cesta 3a, 3250 Rogaška Slatina
03 818 24 40
info@lu-rogaska.si
http://www.lu-rogaska.si
direktorica: Lidija Sovinc

Ljudska univerza Rogaška Slatina že od leta 1959
skrbi za izobraževanje in usposabljanje odraslih na
območju Obsotelja in Kozjanskega. Ustanoviteljice
ljudske univerze so občine Rogaška Slatina,
Šmarje pri Jelšah, Rogatec, Podčetrtek, Kozje in
Bistrica ob Sotli. Ljudska univerza Rogaška Slatina
je s svojimi programi in aktivnostmi močno vpeta
v lokalno okolje.
Od pričetka delovanja ima univerza za vse ljudi
na svojem območju pomembno vlogo pri zagota
vljanju potreb po izobraževanju, vseživljenjskem
in medgeneracijskem učenju.
Glede na potrebe lokalnega okolja ter strateške
usmeritve in cilje naše države že vrsto let zagota
vlja široko paleto kakovostnih izobraževalnih
programov tako na področju formalnega kot
neformalnega izobraževanja, celovito svetovanje
in informiranje ter usposabljanje za temeljne in
poklicne kompetence.
Zavedajo se pomembnosti sodelovanja z lokalnimi
podjetji, šolami in organizacijami, saj le tako
lahkorealizirajo vsa pričakovanja udeležencev
izobraževanj ter razvijajo skupne uspešne projekte.
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Ljudska univerza Celje
Cankarjeva 1, 3000 Celje
03 428 67 50
info@lu-celje.si
http://www.lu-celje.si
direktorica: Dubravka Milovanović

Ljudska univerza Celje je javni zavod, katerega
ustanoviteljica je Mestna občina Celje. Njegova
ključna dejavnost je izobraževanje odraslih. Smisel
in vizijo delovanja vidi v sodobnem izobraževa
lnem središču, ki izobražuje ljudi po načelih vseži
vljenjskega učenja. Zavod posveča večji del svoje
dejavnosti javni službi.
Skrb za ranljive ciljne skupine v lokalni skupnosti
in širše je stalnica njihovih programov. Zavod
izobražuje in usposablja ter nudi svetovanje
in podporo predvsem mladim, priseljencem,
brezposelnim, zaprtim osebam, upokojencem itd.
Poleg osnovne šole za odrasle in številnih srednje
šolskih programih izvaja Ljudska univerza Celje
tudi neformalna izobraževanja ter nacionalne
poklicne kvalifikacije. V zavodu delujejo Center
medgeneracijskega učenja, Središče za samo
stojno učenje, Karierni kotiček, Glasbena šola za
odrasle, Šola risanja in Kotiček duhovnosti. Zavod
sodeluje v domačih in mednarodnih projektih
ter se povezuje z različnimi partnerji. Na Dobrni
imajo točko vseživljenjskega učenja, kjer izvajajo
različne aktivnosti.
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Javni zavod Cene Štupar –
Center za izobraževanje Ljubljana
Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana
01 23 44 402
info@cene-stupar.si
http://www.cene-stupar.si
direktor: mag. Bojan Hajdinjak

Vizija sodelavcev Javnega zavoda Cene Štupar
je, da v osrednjeslovenski regiji postane
ključna izobraževalna organizacija za razvoj in
izvajanje programov za potrebe gospodarstva,
medkulturnega in medgeneracijskega
povezovanja. Delovanje zavoda temelji na treh
stebrih: medgeneracijskem, interkulturnem in
podjetniškem.
V okviru zavoda deluje Večgeneracijski center
Ljubljana, ki udeležencem nudi brezplačne
aktivnosti. Interkulturni center nudi brezplačne
aktivnosti za priseljence in večinsko prebivalstvo
Mestne občine Ljubljana. Podjetniški steber
izražata DPlac– Stičišče podjetniških idej z
družbenim učinkom in projekt Ferfl.
Zavod nudi mnoga formalna in neformalna
izobraževanja, kot so osnovna šola, srednje šole,
nacionalne poklicne kvalifikacije, usposabljanja,
jezikovni tečaji, slovenščina za tujce idr. Letno se
v zavodu izobražuje več kot 8.000 oseb.

Javni zavod Knjižnica Gornja
Radgona, Center izobraževanj,
dogodkov in kulture branja
Trg svobode 4, 9250 Gornja Radgona
02 564 87 14
info@lu-gradgona.si
http://www.lu-gradgona.si
direktorica: Andreja Vučak Hribar

Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona deluje na
področju knjižničarstva in izobraževanja odraslih
od leta 1945 naprej. Enota izobraževanja odraslih
sledi novostim, saj izobražuje, usposablja in skozi
različne programe pripomore k osebnostni rasti
udeležencev.
S pestro ponudbo izobraževanj (formalna
izobraževanja, strokovna poklicna usposablja
nja, delavnice za otroke in mladino, računalniško
opismenjevanje vseh generacij, programi za
aktivne odrasle, starejše občane in brezposelne)
razvija kulturo učenja kot splošno in osebno
vrednoto slehernega človeka.
Javni zavod sledi cilju postati osrednji in edinstven
hram znanja v ožji in širši regiji. Hram, v katerega
se bodo zatekali tako najmlajši kot najstarejši
člani družbe. Hram, ki bo dostopen vsem in bo
odprl vrata vsem željnim znanja, sprostitve in
izobraževanja.

Zavod je pridobil tudi Zelen znak kakovosti
Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje
(POKI) in polni certifikat Družini prijazno podjetje
(DPP).
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Razvojna agencija Kozjansko
OE Ljudska univerza Šentjur
Mestni trg 5, 3230 Šentjur
03 747 16 70
info@lusentjur.si
http://www.lusentjur.si
vodja enote: Alenka Testaniere, mag.

Na Razvojni agenciji Kozjansko – OE Ljudski
univerzi Šentjur nudijo raznolika formalna in
neformalna izobraževanja za vse generacije v
tem okolju. Izvajajo jezikovna in računalniška
izobraževanja, nacionalne poklicne kvalifikacije,
strokovna usposabljanja za potrebe trga dela in
osebnostni razvoj ter profesionalna usposabljanja
za delavce na področju vzgoje in izobraževanja. Z
raznovrstnimi kulturnimi in etnološkimi dogodki
so dejavni in prepoznavni v lokalnem ter širšem
okolju.
Spodbujajo medgeneracijsko druženje in učenje,
s čimer poskušajo k aktivnemu sodelovanju
privabiti predvsem brezposelne, starejše občane
in aktivne odrasle, preko počitniških ustvarjalnih
delavnic, jezikovnih tečajev ter učne pomoči pa se
trudijo pritegniti tudi otroke.
Z ugotavljanjem predhodno pridobljenega
znanja udeležence spremljajo, jim pomagajo in
jih motivirajo.

Ljudska univerza Lendava, Zavod
za izobraževanje odraslih in
mladine
Kidričeva ulica 1, 9220 Lendava
02 578 91 92
izobrazevanje@lulendava.si
http://www.lulendava.si
direktorica: Rahela Hojnik Kelenc

Ljudska univerza Lendava, Zavod za izobraževanje
odraslih in mladine, deluje od leta 1959. Njihovo
temeljno poslanstvo je skrb za pripravo,
organizacijo in izvajanje programov formalnega
in neformalnega izobraževanja ter poklicnega
usposabljanja. Občanom nudijo informiranje,
svetovanje in pomoč pri učenju ter jih izobražujejo
in usposabljajo v sodelovanju z okoliškimi podjetji.
Stalnica delovanja je skrb za izobraževanje
ranljivih ciljnih skupin, ki jih s pomočjo ciljno
usmerjenih in skrbno izdelanih programov v
okviru projektov želijo opolnomočiti ter jim na
tak način nuditi podporo na njihovi življenjski
poti. Vrata so na široko odprta za vse, ki si želijo
pridobiti nova in uporabna znanja za potrebe
poklica ali zgolj za osebnostno rast.
V prihodnosti želijo utrditi vlogo na področju
izobraževanja odraslih v regiji, in sicer s pomočjo
domačih in tujih partnerjev, s katerimi sodelujejo
pri različnih projektih, ter s širjenjem že obstoječe
izobraževalne ponudbe.

Neprestano iščejo nove načine za dopolnjevanje
in posodabljanje izobraževalnih oblik ter vsebin,
pri čemer se trudijo vključevati čim več ljudi ter
preko brezplačnih izobraževanj uresničiti svoj
moto: »Odpiramo poti do znanj!«
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Zveza
ljudskih
univerz
Slovenije
Ljudska univerza Koper

1 Università popolare Capodistria
Zavod Znanje Postojna,

2 OE Ljudska univerza Postojna
3 Ljudska univerza Sežana
4

Ljudska univerza Ajdovščina

5 Ljudska univerza Radovljica
6

Ljudska univerza Škofja Loka

7

Ljudska univerza Tržič

8

Andragoški zavod Maribor –
Ljudska univerza

9

Ljudska univerza Ptuj

10 Ljudska univerza Ormož
11 Ljudska univerza Murska Sobota
Center za izobraževanje in

12 kulturo Trebnje

13 Ljudska univerza Kočevje
Zavod za izobraževanje in

14 kulturo Črnomelj

15 Ljudska univerza Rogaška Slatina
16 Ljudska univerza Celje
Javni zavod Cene Štupar –

17 Center za izobraževanje Ljubljana
Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona,

18 Center izobraževanj, dogodkov
in kulture branja

Razvojna agencija Kozjansko,

19 OE Ljudska univerza Šentjur

Ljudska univerza Lendava, Zavod za

20 izobraževanje odraslih in mladine

