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SPLOŠNI PODAKTI O ZAVODU
Naziv:

Ljudska univerza Ormož

Naslov:

Vrazova ulica 12, Ormož

Status:

javni zavod

Ustanovitelj:

Občina Ormož

Matična številka:

5052793

Davčna številka:

SI 49507800

Podračun pri UJP Sl. Bistrica:

01287-6030717259

Št. proračunskega uporabnika:

71722

Direktorica:

Viki Ivanuša

Telefonska št:

02 741 55 00

E-pošta:

lu-ormoz@guest.arnes.si

Spletna stran:

www.lu-ormoz.si

V okviru zavoda deluje notranja organizacijska enota:
Enota Mladinski center Ormož
Naslov:

Grajski trg 3, 2270 Ormož

Telefonska št:

02 719 41 41

E-pošta:

mcormoz@siol.net

Spletna stran:

www.mco.si

Javni zavod je ustanovljen za opravljanje javne službe, katere izvajanje je v javnem
interesu.
Ljudska univerza Ormož je bila ustanovljena kot javni zavod z odlokom Skupščine
občine Ormož dne 28. 11. 1991. Njena predhodnica je bila Delavska univerza Ormož,
ustanovljena 4. 8. 1959, spremembe so bile narejene z akti Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda na področju izobraževalne dejavnosti
odraslih z dne 24. 4. 1996 in 30. 7. 2002.
Današnjo podobo je zavod dobil z uveljavitvijo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Ljudska univerza Ormož, 15. 10. 2015, s katerim se je k LU Ormož pripojil javni zavod
Mladinski center Ormož, ki je pred tem desetletje uspešno deloval kot samostojen
zavod.
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Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču na Ptuju, pod registrsko številko
1/00141/00.
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz javnih sredstev, sredstev
ustanoviteljice, sredstev občin pogodbenic, iz prispevkov udeležencev izobraževanja,
javnih razpisov, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz drugih virov v skladu z
veljavnimi predpisi.
Poleg izobraževanja javni zavod izdeluje in prodaja programe izobraževanja, opravlja
svetovalno dejavnost predvsem na področju izobraževanja odraslih ter druge
dejavnosti, ki so povezane s celovito ponudbo.
Zavod je ustanovljen z namenom opravljanja javne službe na področju izobraževanja
odraslih in interesnih dejavnosti za mladino.
Osnovna dejavnost zavoda je:
•
izobraževanje odraslih, ki niso vključeni v redno šolsko in univerzitetno
izobraževanje ter obsega splošno in druge oblike izobraževanja, usposabljanja in
izpopolnjevanja, vključno s pridobivanjem izobrazbe,
•

izvajanje interesnih dejavnosti za mladino.

Zavod opravlja tudi druge dejavnosti, ki so komplementarne z osnovno dejavnostjo in
skupaj z njo tvorijo smiselno in celovito ponudbo na področju izobraževalne in
mladinske dejavnosti. Javni zavod lahko poleg izobraževalne dejavnosti opravlja tudi
dejavnosti socialnega varstva.
Izobraževanje se izvaja v obliki šolskega pouka, izrednega izobraževanja,
seminarskega dela, tečajev, študijskih skupin in krožkov, inštrukcij, vodenega
samoizobraževanja, učenja na daljavo, praktičnega izobraževanja in usposabljanja ter
drugih oblik izobraževanja.
Za opravljanje dejavnosti izobraževanja odraslih zavod pridobiva tudi sredstva občin
pogodbenic v skladu s splošnim delitvenim ključem - število prebivalcev, določenim v
Dogovoru o ureditvi premoženjskopravnih razmerij med Občino Ormož, Občino
Središče ob Dravi in Občino Sveti Tomaž ter delitvi premoženja bivše Občine Ormož
na dan 31. 12. 2006 in sicer za:
-

Občino Ormož 74,3 %
Občino Središče ob Dravi 13,0 %
Občino Sveti Tomaž 12,7 %.

Letno višino sredstev za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih določi občina
ustanoviteljica in pogodbenice z odloki o proračunih.
Podlaga za pripravo letnega programa
•
•

44., 51. in 59. člen Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18)
Strateški načrt javnega zavoda Ljudska univerza Ormož, 11. 1. 2016.
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Vizija zavoda
Vizija in poslanstvo Ljudske univerze Ormož temeljita na kakovosti izobraževalnih
storitev in mladinskih dejavnosti, na inovativnih in motiviranih zaposlenih ter na
zadovoljnih udeležencih. Trudimo se ustvariti kar najbolj spodbudno in sproščeno
okolje dobrega počutja za naše udeležence. Uporabnikom želimo ponuditi uporabo
najnovejših učnih pripomočkov, večje možnosti za izobraževanje, pridobivanje novih
spretnosti in informacij. Spremljamo potrebe okolja, razvoj na področju izobraževanja
odraslih in trende mladinske dejavnosti, da uporabnikom zagotovimo uporabna znanja,
možnosti za kakovostno vseživljenjsko učenje in ustrezno podporo na poti odraščanja.
S prijavami na nacionalne in mednarodne razpise želimo našim uporabnikom na
področju izobraževanja odraslih in mladinske dejavnosti ponuditi pogoje, kot jih imajo
državljani drugod po Sloveniji.

Vrednote zavoda
Vrednote zavoda vplivajo na vsa področja njegovega delovanja, tako na odnos do
izobraževanja, duhovnega in intelektualnega razvoja posameznika, kot do
inovativnosti in kulturne ustvarjalnosti mladih.
Vrednote odsevajo na eni strani spoštovanje etičnih in moralnih načel posameznega
zaposlenega, skozi te vrednote se oblikuje odnos na delovnem mestu, odnos do
sodelavcev, odnos do uporabnikov in širšega okolja. Vrednote odsevajo tudi zavod kot
ustanovo, kjer vsak člen zavoda strmi k skupnemu poslanstvu, skupni viziji in
uresničitvi ciljev.
Vrednote so orodje za iskanje najboljšega v odnosih med ljudmi, usmerjajo nas k
prepoznavanju dobrega in izogibanju slabega.
Vrednote, ki bi jih želeli na LU Ormož čim bolj upoštevati, so:
•
•
•
•

strokovnost in kakovost zaposlenih pri njihovem delu,
prilagodljivost in odprtost do najrazličnejših idej,
prijaznost in dostopnost do naših uporabnikov,
spoštovanje in zaupanje v odnosih med zaposlenimi in uporabniki.
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Organi zavoda:
Organa zavoda sta:
•
svet zavoda
•
direktor zavoda.
Strokovni organi zavoda so:
•
andragoški zbor
•
strokovni aktiv
•
mladinski programski svet.

Svet zavoda
Svet zavoda je bil konstituiran 6. 1. 2020. Mandat traja 4 leta in poteče 5. 1. 2024.
Svet zavoda ima 7 članov, sestavljajo pa ga:
•
Simon Kolmanič, Marjeta Meško in Tina Erhatič (predstavniki občine
ustanoviteljice, od katerih imenuje dva člana Občinski svet Ormož in enega člana
župan Občine Ormož),
•
Ana Kaučič in Tjaša Šnajder (predstavnici zaposlenih),
•
Angela Topolinjak in Mihael Črešnjevec (predstavnika uporabnikov, od katerih
je eden predstavnik odraslih, ki se izobražuje v zavodu in eden predstavnik mladih, ki
ga imenuje župan Občine Ormož na predlog dijaških, mladinskih in študentskih
organizacij).

Direktor zavoda
Direktor je poslovodni organ in andragoški vodja zavoda. Direktor organizira in vodi
strokovno delo in poslovanje, predstavlja in zastopa javni zavod ter je odgovoren za
zakonitost dela javnega zavoda. Temeljne naloge direktorja so določene z Odlokom o
ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Ormož. Pristojnosti direktorja so
opredeljene v 34. členu Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18).

Strokovni organi
Sestavo, oblikovanje in pristojnosti strokovnih organov kot sta andragoški zbor in
strokovni aktiv opredeljujeta 38. in 39. člen Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni
list RS, št. 6/18). Pristojnosti mladinskega programskega sveta so opredeljene v aktu
o ustanovitvi zavoda.
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Poročilo o izvedbi vsebin Letnega programa izobraževanja
odraslih v občini Ormož v letu 2019
Letni program IO v občini Ormož za leto 2019 je bil uspešno izveden v skladu s
programom.
V programu Dvig kompetenc občank in občanov smo izvedli dva 40-urna tečaja
programiranja CNC strojev in sicer Osnovni tečaj programiranja CNC strojev, ki je
potekal od 19. 3. 2019 do 9. 4. 2019 (8 udeležencev) in nadaljevalni tečaj
programiranja CNC strojev, ki je potekal od 18. 9. 2019 do 16. 10. 2019 (8
udeležencev).
V tem sklopu smo izvedli tudi 30-urni tečaj tujega jezika Time for tea – konverzacijski
tečaj angleščine na ravni B1, ki je potekal od 22. 10. 2019 do 28. 11. 2019,
obiskovalo pa ga je 13 udeležencev.
Univerzo za tretje življenjsko obdobje je v šolskem letu 2018/19 (pomlad 2019)
obiskovalo 80 udeležencev v šestih krožkih Kreativni krožek, Moderni tehnologi I,
Moderni tehnologi II, Iz narave za zdravje, Angleščina za začetnike in Nadaljevalna
angleščina.
Jeseni leta 2019, v šolskem letu 2019/20, pa je delovalo 10 krožkov U3ŽO
Poskrbimo za rož'ce, Ustvarjalke, Absolute beginners, English Time, Računalniški
novinci, Računalniški mojstri, Angleščina za Oldtajmerke in Moške zadeve v Ormožu
ter English Time pri Svetem Tomažu in Tako kuham jaz v Središču ob Dravi. Krožke
je skupno obiskovalo 119 udeležencev.
Središče za samostojno učenje je v letu 2019 obiskovalo 59 udeležencev.
Zaposleni so se izobraževali in usposabljali za najrazličnejše namene ( izvajanje
projektov, delo v središču za samostojno učenje, svetovanje, arhiviranje) dve
zaposleni pa sta celo pridobili Nacionalno poklicno kvalifikacijo Mladinski delavec.
Teden vseživljenjskega učenja je pritegnil okoli 4000 obiskovalcev na skupno 26
dogodkov.
Izpitni center za cestno prometne predpise je bil v uporabi vsak mesec vsaj
enkrat, skupno 13 krat. Teste je opravljalo 177 kandidatov., uspešnost pa je bila
40,67 %.
Center medgeneracijskega učenja je v letu 2019 skupno izvedel 10 delavnic, ki se
jih je udeležilo 199 udeležencev.
Študijske krožke je lani spomladi obiskovalo skupno 65 udeležencev v petih krožkih
Knjige v novi preobleki, Tako kuham jaz 2, Slikanje za vsakogar, Sešij si srajčico,
Štirje letni časi v cvetju.
V jesenskem terminu pa so delovali trije krožki v katerih se je učilo skupno 36
udeležencev. To so bili krožki Cvetoči krožek, Salsa solo in Ozaveščene v trgovino.
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Vsebine Letnega programa izobraževanja odraslih v občini
Ormož v letu 2020
V Letni program izobraževanja odraslih v občini Ormož za leto 2020 so umeščeni
programi in vsebine, ki so namenjeni različnim ciljnim skupinam in zasledujejo različne
cilje. Del se jih nanaša na delovno aktivne občane in je namenjen izboljšanju njihovih
kompetence na poslovnem področju, del je zasnovan za starejše uporabnike, da jih
ohranja aktivne, vitalne in skrbi za njihovo aktivno druženje, del daje prednost
medgeneracijskemu povezovanju in prenosu znanja, pridobivanju specifičnih znanj in
oblikovanju prispevka v korist celotne lokalne skupnosti. Izobraževalni programi za
mladino se prvenstveno izvajajo v sklopu dejavnosti za mladino, čeprav se zaradi
majhnosti okolja pogosto vključujejo predstavniki različnih generacij.
Vsebine Letnega programa izobraževanja odraslih v občini Ormož za leto 2020
predstavljajo osnovo za delovanje Ljudske univerze Ormož, ki jo nadgrajujemo s
številnimi programi, ki jih pridobimo na nacionalnih in mednarodnih razpisih.
Tako Ljudska univerza Ormož sodeluje z Ministrstvom za šolstvo, izobraževanje in
šport, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvom
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvom za gospodarski razvoj in
tehnologijo, Ministrstvom za zdravje, Zavodom za zaposlovanje RS, za katere redno
izvaja preko razpisov pridobljene projekte, ki vsebinsko sodijo v našo dejavnost.
Z zadovoljstvom ugotavljamo, da trenutno sodelujemo v vseh nacionalnih projektih, ki
jih glede na velikost našega mesta in specifiko okolja lahko izvajamo. Vsako leto
izvedemo (od prijave na razpis, izvedbe in poročanja) okoli 12 domačih projektov. Prav
tako tesno sodelujemo z nacionalnima agencijama Movit in Cmepius ter evropsko
agencijo EACEA. Preko njih se prijavljamo na mednarodne projekte, ki smo jih v
preteklem šolskem letu izvedli kar 7 in na ta način številnim občanom ponudili možnost
sodelovanja v mednarodnih projektih. Tudi zato je Ljudska univerza Ormož 2019 za
svoje delo prejela nacionalno nagrado Jabolko kakovosti, ki ga podeljuje Center za
mobilnost, evropske projekte, izobraževanje in usposabljanje.
Sofinanciranje delovanja Ljudske univerze Ormož preko Letnega programa
izobraževanja odraslih v občini Ormož predstavlja le okrog 15 % letnega poslovanja
zavoda na področju izobraževanja odraslih, ki tako večino sredstev za svoje delovanje
pridobi sam na trgu javnih sredstev.
V nadaljevanju so vsi programi LP IO predstavljeni, skupaj z opredeljenimi cilji in
kazalniki ter načini spremljanja in izvajanja.
Potrebna sredstva za izvedbo Letnega programa: 32.833,00 € (od tega 17.794, 00 €
za stroške dela in 15.039,00 € za materialne stroške).
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Dvig kompetenc občank in občanov
Cilj programa je organizirati neformalne izobraževalne programe za delovno aktivne
občane (zaposlene, brezposelne, kmete, itd.), ki želijo dvigniti svoje kompetence s
ciljem večje konkurenčnosti na svojem poslovnem področju. Odzivamo se predvsem
na želje in ideje, ki jih dobivamo od naših udeležencev oziroma drugih deležnikov v
okolju, ki izražajo potrebo po izobraževanjih, ki so v korist širše skupine občanov.
Pripravili bomo tečaj tujega jezika na višjem nivoju B1 za potrebe komunikacije v
podjetjih ali ustanovah s tujimi partnerji. Z izvedbo teh programov bomo povečali
vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšali kompetence, ki jih potrebujejo
zaradi potreb trga dela, večje možnosti zaposljivosti, mobilnosti, osebnega razvoja in
boljše vpetosti v sodobno družbo, ter na ta način prispevali tudi k izboljšanju kakovosti
njihovega življenja. Občanom bomo ponudili en 30-urni tečaj tujega jezika.
Na pobudo vinogradnikov bomo izvedli 30-urni začetni tečaj angleškega jezika s
poudarkom na vinogradniških vsebinah in terminologiji. Na ta način bodo naši
pridelovalci lahko dvignili nivo svoje komunikacije s tujimi gosti v destinaciji Jeruzalem
Slovenija. Za njih bomo vsebine tudi posneli v avdio obliki.
Ker bomo v prvi polovici leta usposobili večje število turističnih vodnikov, smo zaznali
potrebo tudi po tem, da jim nudimo dodatno usposabljanje s področja angleškega
jezika, saj je turistično vodenje v angleščini zelo zahtevno in obsega specifičen
besednjak, ki ga v običajnih izobraževanjih udeleženci ne srečujejo. Ponudili bomo 30urni tečaj angleščine prilagojen za potrebe turističnih vodnikov.
Trajanje programa: Izvedba programov v obdobju od januarja do decembra 2020 po
usklajenem urniku z udeleženci. Običajno 2 do 3-krat tedensko po tri šolske ure.
Ciljne skupine in predvideno število udeležencev: Programi so namenjeni delovno
aktivnim občanom, ki želijo izboljšati svoje kompetence na področju tujega jezika. V
skupini je predvidoma od 5 do 12 udeležencev.
Vrednost programa: 7.833,00 (stroški dela: 4.279,00 € materialni stroški: 3.554,00 €).

Univerza za tretje življenjsko obdobje
U3ŽO je namenjena učenju, pridobivanju novih znanj in spretnosti ter prijetnemu
druženju v tretjem življenjskem obdobju. Univerza je v zadnjih letih doživela velik
razvoj, saj redno izvajamo vrsto dobro obiskanih aktivnosti. Študenti nabirajo znanje v
različnih krožkih, ki potekajo enkrat tedensko v dopoldanskem času po dve šolski uri.
Poleg nabiranja novega znanja, ohranjanja fizične in psihične kondicije starejših ima
dejavnost tudi pomembno družabno noto, saj številni upokojenci živijo sami in so
takšne aktivnosti pomemben del njihove socialne mreže. V skupinah nastaja tudi veliko
idej, ki so družbeno koristne, saj spodbujamo seniorje, da svoja znanja in izkušnje, ki
so si jih pridobili na poklicni poti koristno ponudijo v dobro lokalne skupnosti.
Udeleženke ustvarjalnega krožka bodo tako pripravile pletena darila za vse
9
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novorojence v občini, ki jih bo župan lahko podaril mladim družinam. Člani krožka
Poskrbimo za ro'ce so ponudili prostovoljno pomoč pri urejanju ormoškega parka, saj
imajo veliko znanja, vodi jih gospa, ki je 30 let profesionalno skrbela za park, in želje
po tem, da se njihovo znanje koristno uporabi. Člani skupine Moške zadeve so prav
tako posredovali na občino kar nekaj pobud v zvezi z ureditvijo ormoškega parka.
Sofinanciranje te dejavnosti s strani občine je zelo pomembna, saj je socialni položaj
starejših v okolju precej slab in si udeleženci ne bi zmogli financirati aktivnosti sami.
Letos bomo izvedli kar 10 skupin:
-

-

-

Ustvarjalke (za vse, ki jih navdušujejo ročne spretnosti - kvačkanje, vezenje,
pletenje, ustvarjanje.),
Moške zadeve (ne samo fizična aktivnost, za dobro počutje je potrebna tudi
mentalna aktivacija, poskrbeli bomo, da bodo vaše male sive celite aktivno
premagovale miselne izzive),
English for Oldtajmerke (angleščina za izkušene oziroma tiste, ki se že več let
spopadajo z učenjem angleškega jezika),
Poskrbimo za rož'ce (urejena okolica, skrb za rože in vrt, veliko praktičnih
nasvetov kako imeti urejen, zdrav in cvetoč vrt, največji krompir in dišeča
jabolka),
Absolute Beginners (začetno učenje angleščine je lahko zelo zabavno in
enostavno),
Time for English (angleščina za tiste, ki so osnove osvojili, a nikoli ni prepozno
za nadgradnjo),
Računalniški novinci (»pametne« naprave jih pogosto jezijo in jim nagajajo,
vendar verjamejo, da jih je mogoče ukrotiti),
Računalniški mojstri (niso več novinci, ampak pravi računalniški mojstri, ki vedo,
da se je veno še mogoče kaj naučiti)
Tako kuham jaz, Središče ob Dravi (Kuhanje tradicionalnih slovenskih jedi je
zmeraj luštno, okusno in poučno)
Time for English, Sveti Tomaž (angleščina za tiste, ki so osnove osvojili, a nikoli
ni prepozno za nadgradnjo).

Trajanje programa: Dejavnosti bodo potekale od januarja do maja in od oktobra do
decembra enkrat tedensko po dve šolski uri. Izvedli bomo 10 40-urnih krožkov.
Ciljne skupine in predvideno število udeležencev: Ciljne skupine so upokojenci, ki
želijo ohranjati svoje kognitivne sposobnosti, skrbeti za to da ostanejo čim dalj časa
aktivni in vključeni v družbeno življenje. Vključi se lahko vsak. Predvideno okvirno
število udeležencev na posamezno študijsko skupino je 8 -15.
Vrednost programa: 8.000,00 € (stroški dela: 4.324,80 € materialni stroški: 3675,20
€).
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Središče za samostojno učenje in izobraževanje zaposlenih
Organizirano samostojno učenje je zanimiva oblika neformalnega izobraževanja za
odrasle. V ta namen imamo na Ljudski univerzi Ormož urejeno središče za samostojno
učenje, v katerem je na voljo pet računalniških mest. Namenjena so odraslim, ki jim
tradicionalno učenje in izobraževanje v skupini ne ustreza. Učenje poteka individualno
in samostojno, na voljo so prilagojena gradiva za samostojno učenje, sodobna učna
tehnologija ter strokovna pomoč mentorja. V središču za samostojno učenje je
uporabnikom na voljo tudi strokovna literatura s področja računalništva, tujih jezikov in
ekonomije.
Za izobraževalce je zelo pomembo, da se tudi sami redno izobražujemo, da smo na
tekočem z novostmi v stroki, pa tudi s trendi na področju izobraževanja odraslih. Tudi
za izpolnjevanje pogojev za izvajanje različnih izobraževanj morajo zaposleni opraviti
najrazličnejše licence na Andragoškem centru Slovenije in jih v rednih obdobjih tudi
obnavljati. Če želimo poznati smeri razvoja na področju razpisov in evropske politike,
je nujno, da se mrežimo in izobražujemo. Zato se udeležujemo izobraževanj,
usposabljanj, sestankov, konferenc in včlanjujemo v organizacije za katere presodimo,
da so za naše delo potrebne in koristne.
Trajanje programa: Središče za samostojno učenje je odprto vsak dan od ponedeljka
do četrtka od 7.00 do 15.00, v sredo tudi do 17.00 in v petek do 13.00. Središče letno
obiskuje preko 50 udeležencev.
Ciljne skupine in predvideno število udeležencev: Programi so namenjeni
predvsem odraslim iz ranljivih ciljnih skupin, in sicer manj izobraženim, brezposelnim,
starejšim in priseljencem, ki se pogosto znajdejo na robu družbe ali pa se manj oziroma
težje vanjo vključujejo. Ciljna skupina ima predvidoma slabše razvite splošne
kompetence, poleg tega je tudi finančno omejena, kar predstavlja dodatno oviro za
dostop do izobraževanj in usposabljanj.
Vrednost programa: 5.000,00 € (stroški dela: 2.703,00 € materialni stroški: 2.297,00
€).

Teden vseživljenjskega učenja
Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je najvidnejša promocijska kampanja na
področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt usklajujejo na Andragoškem
centru Slovenije in ga prirejajo v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in
posameznikov po vsej državi pa tudi onkraj naših meja. Z njim opozarjamo na
vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse
vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema. Vsi, ki projekt soustvarjamo,
bodisi v vlogi izvajalcev prireditev bodisi kot udeleženci, prispevamo k udejanjanju
slogana Slovenija, učeča se dežela. TVU je član mednarodnega gibanja festivalov
učenja, Ljudska univerza Ormož pa je že vrsto let koordinator prireditev za Spodnje
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Podravje. Načrtujemo soorganizacijo vsaj 25 prireditev s področja vseživljenjskega
učenja.
Trajanje programa: Dejavnosti bodo potekale v maju in juniju. Gre za enkratne
dogodke z različnimi vsebinami in različno dolgim programom.
Ciljne skupine in predvideno število udeležencev: Ciljna skupina so vsi občani
občine Ormož, ustanove, šole, podjetja, društva, ki jih zanima vseživljenjsko učenje.
Vključi se lahko vsak. Predvideno okvirno število udeležencev je 1500.
Vrednost programa: 3.000,00 € (stroški dela: 1.621,80 € materialni stroški: 1.378,20
€).

Izpitni center za cestno prometne predpise
V prostorih Ljudske univerze Ormož smo usposobili testirnico za opravljanje
teoretičnega dela vozniškega izpita, saj je s prehodom na elektronsko testiranje
grozilo, da se ta dejavnost v Ormožu ne bo več izvajala. Z uporabo sodobnih
računalniških orodij se je teoretični del testiranja, ki ga izvajamo v sodelovanju z
izpitnim centrom s Ptuja, približal praktičnemu delu in pri tem ohranil vse prednosti
oblikovanja poljubnih situacij. Elektronsko preverjanje znanja (opravljanje teoretičnega
dela vozniškega izpita s pomočjo računalnika) je del obsežnejšega projekta Register
voznikov 2 in predstavlja pomemben segment celotnega projekta prenove centralnih
evidenc o izdanih vozniških dovoljenjih.
Termine opravljanja izpitov razpisuje Javna agencija RS za varnost prometa,
načrtujemo 12 izvedb po štiri ure v katerih bo izpit opravljalo okoli 150 kandidatov.
Trajanje programa: Dejavnosti bodo potekale čez celo leto.
Ciljne skupine in predvideno število udeležencev: Ciljna skupina so vsi občani
občine Ormož in sosednjih občin, ki želijo opraviti teoretični del vozniškega izpita.
Predvideno okvirno število udeležencev je 150.
Vrednost programa: 3.000,00 € (stroški dela: 1.621,80 € materialni stroški: 1.378,20
€).

Center medgeneracijskega učenja in študijski krožki
Na Ljudski univerzi Ormož že šesto leto deluje Center medgeneracijskega učenja
Ormož – CMU, ki je del mreže Centrov medgeneracijskega učenja Zveze ljudskih
univerz Slovenije. Medgeneracijsko učenje povezujemo z učenjem v skupnosti,
katerega značilnost je prostovoljna udeležba in delitev vlog učenja oz. poučevanja med
člani in spreminjanja posameznika ter skupnosti, zato je Center medgeneracijskega
učenja zasnovan na partnerskem sodelovanju. CMU vključuje različne organizacije iz
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naše občine, ki sodelujejo pri delovanju centra in zagotavljanju mentorjev
prostovoljcev. Mentorji so namreč tudi prostovoljci, ki želijo svoje znanje prenašati na
mlajše oziroma starejše generacije. V okviru centra bomo izvajali načrtovane in
vsebinsko pestre programe medgeneracijskega učenja, ki bodo načrtno povezovali
generacije pri izmenjavi znanj in izkušenj v obojestransko korist. Gre za načrtovane in
organizirane dejavnosti, ki spodbujajo stike, izmenjavo virov in sodelovanje med
generacijami. Prenos in izmenjavo znanja in izkušenj med generacijami želimo še
naprej krepiti, razviti model medgeneracijskega učenja v različnih okoljih ter
zagotavljati informacijsko točko medgeneracijskega sodelovanja in tudi razširiti
dejavnosti ter spodbujati in zagotoviti vzajemno pomoč med generacijami.
V okviru Centra medgeneracijskega učenja bomo v letu 2020:
-

izvajali programe vseživljenjskega in medgeneracijskega učenja v občini na
različnih lokacijah,
spodbujali vključevanje občanov k večji vključenosti v vseživljenjsko učenje,
spodbujali vključevanje prostovoljcev v dejavnosti partnerskih organizacij,
obveščali javnost o aktivnostih Centra,
s povezovanjem generacij ustvarjali spodbudno okolje za ohranjanje
tradicionalnih in specifičnih ekoloških, zelenih znanj in veščin.

Trajanje: Dejavnosti bodo potekale čez celo leto, in sicer programi izobraževanja od
januarja do junija in od septembra do decembra enkrat mesečno po dve šolski uri.
Ciljne skupine in predvideno število udeležencev: Ciljne skupine so predstavniki
različnih generacij, ki želijo znanje prenašati oziroma se učiti od tistih, ki določena
znanja imajo, jih želijo deliti in s tem izboljšati kvaliteto bivanja v družbi. Poudarek je
na vključevanju ranljivih ciljnih skupin. Predvideno okvirno število udeležencev na
posamezno delavnico je 10.
Študijski krožki so aktivnosti namenjene kreativnim, vedoželjnim in raziskujočim
ljudem. Študijski krožek predstavlja organizirano infrastrukturo za učenje odraslih, za
katero je tipičen proces prostovoljnega ustvarjalnega in demokratičnega sodelovanja
ob spoštljivi plodni razpravi. Prične se s sociokulturno animacijo in konča z akcijo.
Dinamika krožka vključuje usklajevanje in skrb za skupno dobro. Posebno pozornost
namenjamo negovanju tradicionalnih obrti, motivov ali običajev, saj so krožki
namenjeni tudi temu, da povezujejo in ohranjajo širšo skupnost in njeno kulturno
dediščino v novi obleki. Študijski krožki imajo v Ormožu tradicijo, so uspešni in se
udeležujejo tudi karavane ŠK, kjer svoje izdelke predstavljajo tudi v slovenskem merilu.
V letu 2020 načrtujemo 5 študijskih krožkov:
Trajanje programa: Dejavnosti bodo potekale čez celo leto, in sicer programi
izobraževanja od januarja do junija in od oktobra do decembra enkrat tedensko po tri
ure.
Ciljne skupine in predvideno število udeležencev: Ciljne skupine so predstavniki
različnih generacij, ki želijo pridobiti nova praktična vsakdanja znanja in biti del
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spremembe na osebni in skupnostni ravni. Vključi se lahko vsak. Predvideno okvirno
število udeležencev na posamezno študijsko skupino je 8 - 12.
Vrednost programa: 6.000,00 € (stroški dela: 3.243,60 € materialni stroški: 2.756,40
€).

Vse naštete programe v ustreznem odstotku sofinancirata tudi Občina Središče ob
Dravi (5.797,54 €) in Občina Sveti Tomaž (5.608,07 €) za katere dodatno izvajamo tudi
programe v njihovem okolju.

Drugi projekti in dejavnosti s področja izobraževanja odraslih, ki niso del LP IO OO, in
so sofinancirane samo s strani Občine Ormož v letu 2020:

gRajski center za družine Ormož
Preko projekta MDDSZ smo uspeli pridobiti center za družine, kjer imajo družine in
posamezniki na voljo privlačen prostor za druženje in preživljanje prostega časa, otroci
pa tudi primerne didaktične pripomočke za učenje in razvoj. V okviru centra za družine
nudimo izobraževalne in praktične delavnice na temo razvijanja odzivnega in
senzibilnega starševstva, žensko podporno skupino, jogo za otroke, počitniške
delavnice in aktivnosti za otroke in organizirano občasno varstvo za otroke ter
predavanja in delavnice s področja zdravja. Prijava na razpis je pogojevala 20 %
sofinanciranje občine.
Vrednost projekta: 8.118,00 € (od tega 6.848,00 € sredstev za plače in 1.270,00 € za
materialne stroške).

LAS Mobilno proti osamljenosti
Kot partner sodelujemo v projektu, ki poskuša ostarelo populacijo vključevati v procese
izobraževanja, usposabljanja in povezovanja z mlajšimi generacijami zaradi prenosa
znanj med generacijami, kakor tudi zaradi kvalitetnejšega preživljanja življenja
nasploh. Posebna pozornost je usmerjena v kvalitetnejšo oskrbo na domu, saj si velik
delež ostarele populacije v bodoče ne bo mogel več privoščiti oskrbe v domovih za
ostarele.
Vrednost projekta: 2.392,00 € (od tega 2.392,00 € sredstev za plače).

LAS Aktivno druženje za kakovostno življenje
Kot partnerji v projektu bomo prispevali z izvedbo delavnic ozaveščati mlado
populacijo in jo navajati na zdrav način življenja ter uporabo fitnesa in igral, ki jih
načrtuje Občina Ormož. Operacija predstavlja novo dodano vrednost v okolju,
vzpostavljajo se možnosti organizirane vadbe na fitnesu na prostem za ranljive
skupine, izvajale se bodo športne vaje na podlagi lastne teže.
Vrednost projekta: 1.000,00 € (od tega 1.000,00 € sredstev za plače).
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