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»Karantena« ob zaključku projekta CMU in 
novi izzivi izobraževanja tudi v LUS Železniki 

»Ostanite zdravi in se vidimo po koncu karantene«, so bile 
enotne želje zaposlenih na Ljudski univerzi Škofja Loka in ude-
ležencev njihovih izobraževanj, ko so jih obveščali, da so za-
radi trenutne situacije začasno prekinjena vsa izobraževanja. 
Negotova situacija in vse spremembe pa narekujejo nov izziv 
– ponuditi željnim znanja, izobraževanje na nov način, kot e- 
izobraževanje preko spleta. 

Ljudska univerza Škofja Loka je v prvih mesecih letošnjega 
leta nadaljevala z izobraževanji, ki potekajo v LUS Železniki 
v njeni organizaciji že od jeseni leta 2017. V času od januarja 
2019 je bilo veliko teh programov izvedenih v sklopu projek-
ta Center medgeneracijskega učenja (CMU), ki ga financirata 
Evropska unija iz Evropskega regionalnega sklada in Repu-
blika Slovenija. Partner v projektu, ki je namenjen izmenjavi 
znanja in druženju med različnimi generacijami na področjih 
in vsebinah, ki jih predlagajo prebivalci Selške doline, je Javni 
Zavod Ratitovec. V 14 mesecih je bilo v okviru projekta izve-
deno preko 200 izobraževalnih ur tujih jezikov, računalniških 
tečajev, medgeneracijskih dogodkov za prosti čas (fotografski 
tečaj, likovni delavnici),  delavnice ročnih del idr., ki se jih je 
udeležilo blizu 200 udeležencev. 

Ob dogodkih CMU-ja pa v LUS Železniki potekajo tudi različna 
brezplačna izobraževanja s področja vseživljenjskega učenja 
(VŽU) ob finančni pomoči občine Železniki. Tako je bilo v za-
četku letošnjega leta v projektu CMU in programih za občino 
razpisanih kar 9 različnih izobraževanj in prav vsa so bila de-
ležna dobrega odziva občanov, saj so se mesta hitro polnila.

Ob prekinitvi so bili v teku naslednji tečaji in delavnice: za-
četni tečaj angleškega jezika, nadaljevanje tečajev ruskega, 
španskega in angleškega jezika, kvačkanje ter tečaj ličenja. 
Dogodki in izobraževanja potekajo na treh lokacijah: Kulturni 
dom Železniki, Mladinski center Železniki in OŠ Železniki. 

Začasna prekinitev izobraževanj 
in e-izobraževanje
12. marca so zaradi preprečevanja širjenja okužbe s COVID-19 
prekinili vsa izobraževanja oz. odložili začetke nekaterih izo-
braževanj: Delavnica o pametnih telefonih, začetni računalniški 
tečaj, tečaj prve pomoči in uporaba AED defibrilatorja. Vse pri-
javljene udeležence bodo o nadaljevanju/začetku izobraževanja 
obvestili preko elektronske pošte oz. po telefonu. 
V prihodnjih dneh načrtujejo vzpostaviti pogoje, da bi lahko, ob 
interesu udeležencev, z izobraževanji nadaljevali na daljavo. Prav 
tako bomo ponudili nova izobraževanja udeležencem, ki običaj-
no nimajo časa za izobraževanje, sedaj pa bi ga radi zapolnili s 
tem, da se naučijo kaj novega. Zato sprejemajo tudi vaše pre-
dloge na temo IKT orodij, komunikacije, tujih jezikov, ročnih 
spretnosti, itd.  

Želite biti obveščeni o aktualnih izobraževanjih in novicah 
po e-pošti? V tem primeru, za predloge in za ostale informacije 
smo na voljo na e-poštnem naslovu gita.mihovec@lu-skofjaloka.
si ali po telefonu 04/506-13-20. Vabimo vas tudi k ogledu sple-
tne (www.lu-skofjaloka.si) in Facebook (Ljudska univerza Škofja 
Loka) strani.

V prihodnjih tednih vam želimo veliko zdravja in strpnosti! 

E-izobraževanje tudi na Ljudski univerzi Škofja Loka.


