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INFO TOČKA TVU 2022
Bistra hiša - Smart house Martjanci
Martjanci, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 08.00 do 16.00
V sodelovanju z območnim koordinatorjem TVU 2022, Ustanovo lokalno razvojno fundacijo za
Pomurje, bo v avli Bistre hiše Martjanci vzpostavljena INFO TOČKA TVU 2022. Na info točki
bodo obiskovalcem na voljo vse informacije o prirediteljih in prireditvah TVU ter promocijsko
gradivo TVU 2022.
OTVORITEV TVU 2022
Ustanova lokalna razvojna fundacija za Pomurje
Martjanci, 9. 5. 2022 od 09.00 do 10.00
Otvoritev Tednov vseživljenjskega učenja (TVU) 2022, območnega koordinatorja Lokalne
razvojne fundacije za Pomurje, na katerem bodo podrobneje predstavljeni akcija, dogodki in
sodelujoči prireditelji TVU.
ON-LINE DELAVNICA: GRAFIČNO OBLIKOVANJE ZA ZAČETNIKE
Oblikovanje, Črtomir Just s.p.
Murska Sobota, 9. 5. 2022 od 09.00 do 11.00
Spletna delavnica preko aplikacije zoom na temo grafičnega oblikovanja za vsakdanjo rabo.
Delavnica je namenjena začetnikom na področju grafičnega oblikovanja.
TEDEN BREZPLAČNEGA SVETOVANJA NEVLADNIM ORGANIZACIJAM
Ustanova lokalna razvojna fundacija za Pomurje
Martjanci, 9. 5. 2022–13. 5. 2022 od 12.00 do 14.00
V tednu brezplačnega svetovanja bodo strokovni sodelavci, zaposleni na Lokalni razvojni
fundaciji za Pomurje, zainteresiranim nevladnim organizacijam (društvom, zasebnim zavodom,
ustanovam) iz Pomurske regije nudili brezplačne informacije in svetovanja s področja
delovanja nevladnih organizacij (informiranje, pravno in računovodsko svetovanje, podpora in
pomoč pri promociji, IKT, pomoč pri oblikovanju in pripravi zagovorniških akcij, oblikovanje
skupnih akcij, projektno svetovanje, pomoč pri pripravi projektov, itd.).
DAN ODPRTIH VRAT PODJETJA
FRANCFRANC, oblikovanje in komunikacije d.o.o.
Murska Sobota, 9. 5. 2022 od 12.00 do 15.00
Podjetje FRANCFRANC d.o.o. bo za vse zainteresirane pripravilo dan odprtih vrat podjetja, kjer
se boste lahko brezplačno seznanili z grafičnim in 3D oblikovanjem.
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ŠTUDIJSKI KROŽEK NAUČIMO SE UPORABLJATI PAMETNE NAPRAVE
RIS, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan
Murska Sobota, 9. 5. 2022 ob 17.00
V okviru študijskega krožka boste spoznali uporabe pametnih naprav (pametni telefon,
tablice,...), kaj vse vam ponuja splet, varnost na spletu, pošiljanje sporočil (SMS, MMS, epošta), socialna omrežja, aplikacije. Študijski krožek je namenjen vsem generacijam, za tiste,
ki se s tovrstnimi napravami srečujete prvič, kot tudi za tiste, ki želijo osnovno znanje nekoliko
nadgraditi.
POT OB ŽICI (LJUBLJANA)
Društvo bolnikov po možganski kapi Murska Sobota
Ljubljana, 10. 5. 2022 od 07.00 do 20.00
Društvo bolnikov po možganski kapi ob evropskem dnevu možganske kapi, za člane in
preostale zainteresirane organizira izobraževalno-športno ekskurzijo Pot ob žici (Ljubljana).
Prireditev je namenjena zainteresiranim, ki se zavedajo pomena zdravega načina življenja in
želijo spoznati ljubljansko pot ob žici, kjer v času 2. svetovne vojne stala žičnata ograja
italijanskih in kasneje nemških okupatorjev.
PREDSTAVITEV PROJEKTA RIDE GORIČKO
Društvo za trajnostni razvoj podeželja Žitek
Martjanci, 10. 5. 2022 od 08.00 do 09.00
Kolesarjenje ima potencial postati eden ključih produktov območja LAS Goričko in s tem
destinacije, ki temelji na trajnostnem razvoju in priložnostih za aktivnih oddih v okolju z bogato
naravno in kulturno dediščino Društvo Žitek bo v okviru projekta RIDE GORIČKO, katerega
namen je krepitev turistične ponudbe na področju kolesarskega turizma na območju LAS
Goričko, preko spletne delavnice, predstavilo trenutne rezultate projekta, ki ga izvaja s petimi
različnimi partnerji iz območja LAS Goričko (oblikovanje novih tematskih kolesarskih poti in
produktov).
PREDSTAVITEV PROGRAMA TRADOS ZA PREVAJANJE TUJIH JEZIKOV
Prevajanje, Tadej Karoli s.p.
Ljubljana, 10. 5. 2022 od 09.00 do 10.30
SDL Trados Studio je platforma za prevajanje, ki jo uporablja več kot 190,000 profesionalnih
prevajalcev po celem svetu. Ta programska oprema je v veliko pomoč pri prevajanju pogodb,
tehnične dokumentacije ter strokovnih besedil, ker omogoča, da se vzdržuje konsistentnost
terminologije in stila, oziroma uporabljajo se vnaprej sprejeti in ustaljeni termini. Spletna
delavnica je namenjena vsem, ki se želijo podrobneje spoznati z navedenim prevajalskim
programom.
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TEČAJ EXCEL ZA ZAČETNIKE
Mikro namig, obratovanje spletnih portalov, d.o.o.
Martjanci, 10. 5. 2022 ob 16.00
Brezplačni tečaj Excel za začetnike, ki je namenjen odraslim, ki se z Excelom srečujejo prvič ali
poznajo samo osnovne funkcionalnosti programa. Na tečaju bodo udeleženci spoznali osnove
uporabe program Excel in se usposobili za samostojno delo s programom Excel.
BREZPLAČNO SVETOVANJE (LAS GORIČKO 2020)
Bistra hiša - Smart house Martjanci
Martjanci, 11. 5. 2022 od 11.00 do 15.00
Brezplačno svetovanje za vse zainteresirane organizacije iz območja LAS Goričko 2020 glede
bodočih razpisov v okviru javnih pozivov LAS Goričko 2020.
BREZPLAČNI NADALJEVALNI TEČAJ ANGLEŠKEGA JEZIKA
Simona Gomboc, poučevanje in prevajanje tujih jezikov, s.p.
Martjanci, 12. 5. 2022 ob 16.00
10 dnevni brezplačni nadaljevalni tečaj angleškega jezika je namenjen odraslim, ki osnove
angleškega jezika že obvladate, vendar želite osvežiti, utrditi ali nadgraditi svoje znanje na
področju govora, razumevanje, branja in pisanja angleškega jezika. Uvodno srečanje tečaja je
planirano v četrtek, 12.5.2022, ob 16:00 uri.
DAN BREZPLAČNE VADBE - LADYS FIT HUB
Urška Sapač, osebna trenerka
Murska Sobota, 12. 5. 2022 od 17.00 do 18.00
Nekaj najtežjega pri spremembi telesa bodisi hujšanju, pridobivanju, oblikovanju le-tega je
ohranjanje motivacije. Sprva si osredotočena imaš visoke cilje in si pripravljena na izziv potem
pa se nekaj zgodi. Morda se teža ne spreminja tako hitro, morda je režim preveč intenziven ali
pa je navdušenje prvih tednov popustilo. Če motivacija upade, pomaga, če znova pogledamo
razloge zakaj smo sploh začeli svojo telesno transformacijo. Ne glede na to kje si na svoji poti,
ti želim pomagati, da se vrneš na pravo pot in dosežeš svoj cilj. V Ladys FIT HUBu smo vedno
na pravi poti, motivacija pa je tudi to, da smo ekipa in nikoli nisi sama na svojem potovanju.
Zato vabljene ženske, da sem pridružite na brezplačni vadbi, ki bo potekala dne 12.5.2022, v
naši LFH telovadnici v Murski Soboti.
ŠTUDIJSKI KROŽEK NA TEMO TRADICIONALNE LOKALNE KULINARIKE
Zavod za trajnostni razvoj lokalnih skupnosti, Renkovci
Renkovci, 12. 5. 2022 ob 17.00
TRS RENKOVCI, v okviru projekta Blaženje podnebnih sprememb v kmetijstvu skozi socialne
inovacije organizira študijski krožek na temo tradicionalne lokalne kulinarike. Cilj študijskega
krožka je identifikacija tradicionalnih receptur, ki tvorijo dediščino območja LAS PDL.
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FAIR PLAY NA ŠPORTNIH IGRIŠČIH
Športno rekreacijsko društvo Sobota
Martjanci, 12. 5. 2022 od 18.00 do 21.00
Športno družabna tekma malega nogometa na travi, v okviru katere bodo predstavniki Športno
rekreacijskega društva Sobota izvedli revijalno in družabno srečanje s poudarkom na fair playu,
zabavi in druženju med različnimi starostnimi skupinami (predstavitev plakata 10 pravil Fair
playa na nogometnih igriščih). Skozi ozaveščanju o fair playu na nogometnih igriščih bo
potekalo druženje skozi šport, izobraževanje in zabavo.
RAZSTAVA V SPOMIN PRIHAJAJOČE POČASTITVE ZDRUŽITVE PREKMURSKIH SLOVENCEV
Z MATIČNIM NARODOM
Društvo za ohranjanje kulturno-zgodovinskega izročila Prekmurja
PREKMURSKA HERBIJA
Martjanci, 13. 5. 2022 od 09.00 do 14.00
Pred uradno proslavitvijo združitve Prekmurja z matičnim narodom (17. avgust) bomo v
društvu pripravili tradicionalno razstavo spominskih izdelkov, ki jih je društvo izdalo ob
počastitvi 90. in 100. letnice omenjenega dogodka.
RAZSTAVA STARE GASILSKE OPREME
Prostovoljno gasilsko društvo Motvarjevci
Motvarjevci, 15. 5. 2022 od 09.00 do 15.00
Ob 120 obletnici gasilstva v vasi Motvarjevci bo v vaškem gasilskem domu v Motvarjevcih
potekala razstava zbirke stare gasilske opreme.
PREDSTAVITVENA GENERALKA
Društvo prekmurskih mažoretk Bakovci
Bakovci, 19. 5. 2022 od 17.00 do 18.00
Predstavitvenega generalka prekmurskih mažoretk za državno prvenstvo Mažoretne zveze
Slovenije, ki se bo odvijalo v Brežicah.
DRŽAVNO PRVENSTVO MAŽORETNE ZVEZE SLOVENIJE
Mažoretna zveza Slovenije
Brežice, 21. 5. 2022–22. 5. 2022 od 10.00 do 17.00
Dvodnevno državno prvenstvo Mažoretne zveze Slovenije, ki se bo v letošnjem letu odvijalo v
Brežicah.
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USPOSABLJANJE IZ 5 EU TEMATSKIH CILJEV ZA NAMENE VKLJUČEVANJA ORGANIZACIJ V
PROGRAMIRANJE KOHEZIJSKE POLITIKE
Razvojna agencija Sinergija d.o.o.
Maribor, 23. 5. 2022 od 09.00 do 14.00
Zavod Palemid Maribor skupaj z Razvojno Agencija Sinergija v okviru projekta capCROSSplan,
ki ga podpira Program sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Madžarska in sofinancira Evropski
sklad za regionalni razvoj, organizira usposabljanja iz 5 EU tematskih ciljev za namene
vključevanja organizacij v programiranje kohezijske politike.
DELAVNICA VARČNI IN ZELENI
Lokalna energetska agencija za Pomurje
Sveti Jurij, 24. 5. 2022 ob 10.00
LEA Pomurje v sodelovanju z občino Kuzmo in RIS Dvorec Rakičan vabi na delavnico Varčni in
zeleni, kjer bodo prikazali pristope in možnosti varčevanja z energijo ter predstavili možne
ukrepe, ki kratkoročno in dolgoročno razbremenijo proračun in pozitivno vplivajo na okolje.
USPOSABLJANJE IZ 5 EU TEMATSKIH CILJEV ZA NAMENE VKLJUČEVANJA ORGANIZACIJ V
PROGRAMIRANJE KOHEZIJSKE POLITIKE
Razvojna agencija Sinergija d.o.o.
Maribor, 25. 5. 2022 od 09.00 do 14.00
Zavod Palemid Maribor skupaj z Razvojno Agencija Sinergija v okviru projekta capCROSSplan,
ki ga podpira Program sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Madžarska in sofinancira Evropski
sklad za regionalni razvoj, organizira usposabljanja iz 5 EU tematskih ciljev za namene
vključevanja organizacij v programiranje kohezijske politike.
JOIN US IN DIVERSITY - PRIDRUŽI SE NAM V RAZNOLIKOSTI
Društvo kreativne mladine
Murska Sobota, 25. 5. 2022 od 09.00 do 15.00
V sodelovanju s srednjo šolo iz Poljske, ki je projektni partner Društva kreativne mladine, bo
izveden dogodek, ki bo nagovarjal mlade in ranljive ciljen skupine. Slovenski kreativci iz DKM
bomo pripravili zasaditev zeliščnega vrta v romskem naselju, kjer bomo mladim predstavili
program Erasmus+ in ESE. Dogodek bo tako vključeval ranljive ciljne skupine in le tem podajal
možnost vključevanja in soustvarjanja Evropskega leta mladih.
ORGANIZACIJA JAVNIH PRIREDITEV
Ustanova Lokalna razvojna fundacija za Pomurje
Cven, 25. 5. 2022 ob 16.30
Brezplačna delavnica za nevladne organizacije (društva, zasebni zavodi, ustanove) na temo
organizacije javnih prireditev.
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ODNOS Z MLADOSTNIKOM - DELAVNICA ZA STARŠE MLADOSTNIKOV
SIJ, Center za svetovalno-terapevtsko pomoč, Majda Baligač s.p.
Beltinci, 26. 5. 2022 od 18.00 do 21.00
Mladostništvo je obdobje največjih čustvenih, miselnih, vedenjskih in telesnih sprememb, zato
mladostnik bolj kot kadarkoli prej potrebuje starša, ki ob njem vztrajata, da se lahko
mladostnik ob njiju umiri, mu postavljata meje, ga spoštujeta, slišita, mu zaupata, se zanj
zanimata in si zanj vzameta čas. A prva naloga staršev je, da najprej umirita sebe, poskrbita
zase in za svoje potrebe. Šele zadovoljna starša bosta lahko slišala mladostnika, ga lažje
razumela, lažje ob njem zdržala in vztrajala ob njem tudi takrat, ko bo najbolj težko. Izvajalka:
Majda Baligač, mag. ZDŠ.
MY EUROPE, MY FUTURE
Projektna razvojna agencija in komunikacija d.o.o.
Martjanci, 27. 5. 2022 ob 11.00
V sklopu projekta izvaja organizator različne dogodke v obliki informacijskih predstavitev o
razpisih oziroma pridobivanju nepovratnih sredstev vezanih na blaženje posledic COVID-19
(možnost črpanja evropskih sredstev). Prvi dogodek bo pokrival področje turizma in bo izpeljan
predvidoma v petek, 27.5.2022.
MEDGENERACIJSKO ŠPORTNO DRUŽENJE
Športno društvo Petanjci
Petanjci, 28. 5. 2022 od 17.00 do 20.00
V soboto, 28.5.2022 bodo na športnem igrišču v Petanjcih potekale športne igre in prijetno
medgeneracijsko druženje.
BREPLAČNA DELAVNIC V TVU STUDIU
TV IDEA - kanal 10 d.o.o.
Murska Sobota, 31. 5. 2022 ob 16.00
Brezplačna delavnica v TVU studiu TV IDEA: nastopanje pred kamero za nevladne organizacije.
Regionalno stičišče nevladnih organizacij v sodelovanju z TV IDEA nudi možnost brezplačnega
usposabljanja in dodatne vaje pred kamero. Vadili bomo v čisto pravem TV studiu in s čisto
pravim novinarjem.
DELAVNICA NA TEMO TRADICIONALNE OBRTI
Društvo za trajnost virov Si.energija
Renkovci, 3. 6. 2022 ob 15.00
Delavnica na temo tradicionalne obrti - predstavitev pletarske dediščine in izdelkov po
posameznih fazah izdelovanja izdelkov iz ličja.
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STAREJŠI ZA MLADE IN MLADI ZA STAREJŠE
Društvo za trajnost virov Si.energija
Renkovci, 7. 6. 2022 ob 15.00
Starejši za mlade in mladi za starejše - Medgeneracijske delavnice, v okviru katerih bodo mladi
zbirali pričevanja starejših o življenju nekoč.
DELAVNICA ZA ŽENSKE
Društvo za trajnost virov Si.energija
Renkovci, 9. 6. 2022 ob 15.00
Delavnica za ženske - Predstavitev možnosti zaposlitve v turizmu in možnost razvoja socialnega
podjetništva na podeželju.
MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE IN 11. TURNIR V ODBOJKI NA MIVKI
Športno društvo Motvarjevci
Motvarjevci, 12. 6. 2022 od 10.00 do 18.00
Medgeneracijsko druženje z tradicionalnim odbojkarskim turnirjem na mivki, ki se odvija na
športnem igrišču v Motvarjevcih. Turnirja se udeležujejo amaterske ekipe in Slovenije in
Madžarske. Dogodek ni namenjen samo tekmovanju, ampak je njegov namen združiti
rekreacijo z zabavo in medgeneracijskim druženjem ter krepitvi medsosedskih odnosov.
Osnovni namen dogodka je združevanje vseh generacij preko vsebin medgeneracijskega
sodelovanja.

Kontaktni podatki in dodatne informacije
Kristjan Šadl
Ustanova Lokalna razvojna fundacija za Pomurje
Telefon: 02 538 13 54
Elektronska pošta: kristjan@lrf-pomurje.si
Spletna stran: https://www.lrf-pomurje.si/

