Priloga 1:
Poročilo o strokovnem dogodku EPUO
Nosilec dogodka:

Naziv ustanove: Ljudska univerza Škofja Loka


Odgovorna oseba za dogodek: Tanja Avman

Naziv dogodka: Razvoj kompetenc odraslih na podeželju - priložnosti in izzivi
Datum in kraj dogodka: 6. 6. 2017, Kulturno središče Stare Žiri, Tabor 2, Žiri
Izbrana ciljna skupina: podeželsko prebivalstvo
Povabljeni deležniki:

seznam sodelujočih v strokovnem delu:



Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Tadeja Primožič,
tadeja.primozic@guest.arnes.si
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, mag. Miran Naglič, miran.naglic@kgzs.si
Tatjana Gostiša, VITRA Cerknica, info@vitra.si
Posoški razvojni center, mag. Damijana Kravanja, damijana.kravanja@prs.si
Ljudska univerza Kočevje, Majda Valda, majda.valda@lu-kocevje.si
Ljudska univerza Škofja Loka, Tanja Avman, tanja.avman@guest.arnes.si



seznam sodelujočih v praktičnem delu:










Ljudska univerza Škofja Loka, Domen Kokelj, domen.kokelj@gmail.com
Delavnica se je udeležilo 14 udeležencev.
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Vsebina dogodka


strokovni del:
mag. Janez Žakelj, župan Občine Žiri
Uvodni nagovor
dr. Tadeja Primožič, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Program razvoja podeželja 2014-2020 in razvoj kompetenc odraslih na podeželju
mag. Miran Naglič, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Aktivnosti Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije pri spodbujanju zmožnosti in
kompetenc odraslih na podeželju
Tatjana Gostiša, VITRA Cerknica
Trajnostni razvoj podeželja: Izobraževanje čez planke za osebe na trgu dela (program
Leonardo da Vinci, Erasmus +) ter Kreacija zelenega delovnega mesta na kmetiji
mag. Damijana Kravanja, Posoški razvojni center
Kakovost življenja, program Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Razgibajmo
življenje z učenjem (UŽU RŽU)
Majda Valda, Ljudska univerza Kočevje
Oživljanje vaških jeder na Kočevskem
Tanja Avman, Ljudska univerza Škofja Loka
Lokalna učna središča ter študijski krožki na podeželju



praktični del:
Delavnica Internet – moje okno v svet
OŠ Žiri, računalniška učilnica, Jobstova cesta 22, Žiri

Vizualna in medijska promocija:
Vabilo na strokovni dogodek smo objavili na spletni strani in Facebooku Ljudske univerze
Škofja Loka, na spletni strani Občine Žiri ter na spletni strani Andragoškega centra Slovenije v
Koledarju prireditev TVU 2017.
Vabila na strokovni dogodek smo poslali po klasični in elektronski pošti predstavnikom lokalne
skupnosti, srednjih šol, društev ter ljudskih univerz.
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Ugotovitve o organizacijski plati dogodka in sodelovanju z ACS:
Strokovni dogodek smo želeli organizirati na podeželju, kajti naša ciljna skupina je bila
podeželsko prebivalstvo. Kljub oddaljenost Žiri od mestnih središč je bil strokovni dogodek
dobro obiskan, saj se ga je udeležilo 31 udeležencev. V praktičnem delu je sodelovalo 14
udeležencev.
Sodelovanje z ACS je bilo zelo dobro. Podrobno je bilo opisano že v Dogovoru o sodelovanju
pri pripravi in izpeljavi strokovnega dogodka EPOU, poleg tega nam je projekt osebno
predstavila mag. Zvonka Pangerc Pahernik, ki nas je nato pri pripravi strokovnega dogodka
spremljala in nam svetovala. Tri predstavnice ACS so aktivno sodelovale na strokovnem
dogodku v Žireh.
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