SEZNAM PRIREDITEV TEDNA VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 2019
OBMOČNEGA KOORDINATORJA IN PRIREDITELJEV
LOKALNE RAZVOJNE FUNDACIJA ZA POMURJE

Naziv
organizacije

Opis prireditve

Ustanova lokalna
razvojna
fundacija za
Pomurje

Slavnostna otvoritev Tedna
vseživljenjskega učenja (TVU) 2019,
območnega koordinatorja Lokalne
razvojne fundacija za Pomurje, na
katerem bomo podrobneje predstavili
akcijo, dogodke in sodelujoče
prireditelje TVU.

Ustanova lokalna
razvojna
fundacija za
Pomurje

V tednu brezplačnega svetovanja bodo
strokovni sodelavci, zaposleni na
Lokalni razvojni fundaciji za Pomurje,
zainteresiranim nevladnim
organizacijam (društvom, zasebnim
zavodom, ustanovam) iz Pomurja nudili
brezplačne informacije s področja
delovanja nevladnih organizacij
13.05.2019
(informiranje, pravno in računovodsko
svetovanje, podpora in pomoč pri
promociji, IKT infrastruktura, pomoč pri
oblikovanju in pripravi zagovorniških
akcij, oblikovanje skupnih akcij,
projektno svetovanje in pomoč pri
prijavi projektov itd.).

Ustanova lokalna
razvojna
fundacija za
Pomurje

Predstavitvena delavnica za nevladne
organizacije iz Pomurske regije
(predstavitev Regionalnega stičišča
nevladnih organizacij Pomurja podpora za nevladne organizacije in
črpanje EU sredstev).

Datum
prireditve

10.05.2019

16.05.2019

Razvojna
agencija
Sinergija d.o.o.

Trajnostna mobilnost na podeželju,
primeri dobrih praks iz lokalnega okolja
ter predstavitev načinov, kako se lotiti
16.05.2019
trajnostne mobilnosti na podeželju, v
javnih institucijah ter povezovanju le-te
z razvojem turizma.

Bistra hiša Smart house
Martjanci

V sodelovanju z območnim
koordinatorjem TVU 2019 Ustanovo
Lokalno razvojno fundacijo za Pomurje
bo v avli Bistre hiše Martjanci
vzpostavljena INFO TOČKA TVU 2019.
Na INFO TOČKI TVU 2019 bodo
obiskovalcem na voljo vse informacije o 10.05.2019
prirediteljih in prireditvah TVU ter vsa
promocijska gradiva TVU 2019. Prav
tako bomo na INFO TOČKI TVU 2019
vzpostavili TV zaslon, na katerem se
bodo v delovnem času organizacije
predvajale vsebine TVU.

Ura
prireditve

Kraj prireditve

09:00

Ustanova
Lokalna
razvojna
fundacija za
Pomurje

08:00

Ustanova
Lokalna
razvojna
fundacija za
Pomurje

09:30

Ustanova
Lokalna
razvojna
fundacija za
Pomurje

11:00

Razvojna
agencija
Sinergija,
Martjanci 36,
9221 Martjanci

08:00

Bistra hiša
Martjanci,
Martjanci 36,
9221 Martjanci

Bistra hiša Smart house
Martjanci

Brezplačno svetovanje za vse
zainteresirane organizacije iz območja
LAS Goričko 2020 glede napovedanega
javnega poziva za izbor operaciji
(projektov), katerih rezultati prispevajo
k uresničevanju SLR na območjih LAS
Goričko 2020 (za izvedbo operacij
sofinanciranih iz EKSRP).

6.06.2019

12:00

Bistra hiša
Martjanci,
Martjanci 36,
9221 Martjanci

08:00

Lokalna
energetska
agencija za
Pomurje,
Martjanci 36,
9221 Martjanci

11:00

Društvo
prekmurskih
mažoretk
Bakovci

09:30

FrancFranc,
oblikovanje in
komunikacija,
d.o.o.,
Slovenska ulica
42, 9000
Murska Sobota

Lokalna
energetska
agencija za
Pomurje

Kot občani se lahko naročite na
brezplačno energetsko svetovanje z
namenom pridobitve kreditov oz.
13.05.2019
subvencij za različne ukrepe učinkovite
rabe energije in rabe obnovljivih virov
energije.

Društvo
prekmurskih
mažoretk
Bakovci

Predstavitvena generalka prekmurskih
mažoretk za državno prvenstvo
Mažoretne zveze Slovenije, ki se bo
odvijalo v Murski Soboti.

FRANCFRANC,
oblikovanje in
komunikacije
d.o.o.

Podjetje FrancFranc d.o.o. bo za vse
zainteresirane pripravilo dan oprtih
vrat podjetja, kjer se boste lahko
podrobno seznanili grafičnim in 3Doblikovanjem.

Društvo za
trajnostni razvoj
podeželja žitek

Brezplačno projektno svetovanje,
predstavitev izvedenih projektov in
ostale informacije v zvezi z načini
prijave na različne nacionalne projekte
(stojnica).

16.05.2019

10:00

Bistra hiša
Martjanci,
Martjanci 36,
9221 Martjanci

Športno
rekreacijsko
društvo Sobota

Prvenstvena tekma malega nogometa
na travi, ki jo organizira Športno
rekreacijsko društvo Sobota in v okviru
katere bodo predstavljena pravila Fair
play-a na nogometnih igriščih (Plakat
10 pravil Fair-play-a na nogometnih
igriščih).

18.05.2019

18:00

Športni center
Nemčavci

Društvo za
trajnost virov
si.energija

Brezplačno svetovanje za vse
zainteresirane organizacije iz območja
LAS PDL 2020 glede napovedanega
javnega poziva za izbor operaciji
(projektov), katerih rezultati prispevajo
k uresničevanju SLR na območjih LAS
PDL 2020 (za izvedbo operacij
sofinanciranih iz EKSRP).

12:00

Društvo za
trajnost virov
Si.energija,
Renkovci 8,
9224 Turnišče

11.05.2019

15.05.2019

6.06.2019

10:00

Bistra hiša
Martjanci,
Martjanci 36,
9221 Martjanci

Mažoretna zveza
Slovenije

Dvodnevno državno prvenstvo
Mažoretne zveze Slovenije, ki se bo v 18.05.2019
letošnjem letu odvijalo v Murski Soboti.

09:00

Društvo
prekmurskih
mažoretk
Bakovci,
Murska Sobota

Društvo bolnikov
po možganski
kapi Murska
Sobota

Društvo bolnikov po možganski kapi
Murska Sobota vabi bolnike, svojce in
ostale zainteresirane na predavanje na
temo vplivanja alkohola na zdravje
človeka. Delavnica bo vodila Renata
Gorjan, višja medicinska sestra.

3.06.2019

16:00

Društvo
bolnikov po
možganski kapi

Kolesarski klub Kicker spodbuja ter
razvija kolesarsko dejavnost in prispeva
k razvoju gorskega kolesarstva na
lokalni ravni. V društvu se nam lahko 29.06.2019
pridružite vsi, ki vas zanima gorsko
kolesarstvo na dnevu predstavitve
gorskega kolesarstva.

16:00

KK Kicker, Pump
track proga v
Murski Soboti

10:00

Društvo Ledina,
Martjanci 36,
9221 Martjanci

10:00

Pevsko društvo
Selo, Selo,
prizorišče pri
Rotundi

17:00

TIC Moravske
Toplice, center
Moravskih
Toplic

Društvo
kreativne
mladine

Kolesarski klub
Kicker

Projektno svetovanje na temo Kako
uspešno pripraviti in izvesti mladinski
projekt ter predstavitev konkretnih
primerov iz lokalnega okolja.

Društvo za
trajnostni razvoj
LEDINA

Razstava naravnih gradbenih
materialov v Martjancih. Razstava bo
pripravljena pod vodstvom zunanjega
strokovnjaka.

Turističnoinformativni
center moravske
toplice

Mednarodno tekmovanje v košnji z
ročno koso. Spretnosti v košnji bodo
pomerile ekipe iz različnih držav.

Turističnoinformativni
center moravske
toplice

Etno-kulinarična prireditev z namenom
predstavitve vsestransko uporabne
rastline – bezga. Predstavitev
kulinaričnih dobrot iz bezga, turistična
tržnica, delavnica na temo uporabe
bezga z možnostjo izdelave unikatnega
spominka ter animacija za otroke.

Aktivnost se izvaja v okviru projekta
Garden v okviru Programa sodelovanja
Interreg V-A Slovenija-Madžarska 20142020.

16.05.2019

16.05.2019

19.05.2019

24.05.2019

Turističnoinformativni
center moravske
toplice

Tržnica lokalnih ponudnikov z izdelki
domačih in umetnostnih obrti ter
domačih živilskih proizvodov lokalnih
kmetov. Termini: med četrtki in
nedeljami.

20.06.2019

10:00

TIC Moravske
Toplice, center
Moravskih
Toplic

Kulturno društvo
Jozsef Attila
Motvarjevci Jozsef Attila
muvelodesi
egyesulet
Szentlaszlo

Nastop folklorne skupine v Moravskih
Toplicah na etno-kulinaričnem festivalu
z naslovom Dišeči bezeg. Aktivnost se
24.05.2019
izvaja v okviru projekta Garden v okviru
Programa sodelovanja Interreg V-A
Slovenija-Madžarska 2014-2020.

17:00

Center
Moravskih
Toplic

Športno društvo
Motvarjevci

radicionalni odbojkarski turnir na mivki,
ki se odvija na športnem igrišču v
Motvarjevcih in se ga udeležujejo
26.05.2019
amaterske ekipe iz Slovenije in
Madžarske.

09:00

Športno
društvo
Motvarjevci,
Motvarjevci 47,
9207
Prosenjakovci

Športno društvo
Motvarjevci

Tradicionalni kolesarski maraton, ki ga
organizira Športno društvo Motvarjevci
15.06.2019
in se ga udeležijo tekmovalci iz
Slovenije in Madžarske.

09:00

Športno
društvo
Motvarjevci,
Motvarjevci 47,
9207
Prosenjakovci

TV IDEA - kanal
10 d.o.o.

Promocija in opravljanje aktualnih TVU
novic in prireditev TVU območnega
koordinatorja TVU LRF za Pomurje in
10.05.2019
njene mreže prirediteljev TVU na
promocijskih kanalih televizijske
postaje TV IDEA - kanal 10 d.o.o.

08:00

Kocljeva ulica 9,
9000 Murska
Sobota

08:00

Martjanci 36,
9921 Martjanci

16:30

Waldorfski
vrtec Pomurje,
Černelavci,
Zadružna ulica
5

Društvo za
ohranjanje
kulturnozgodovinskega
izročila
Prekmurja
PREKMURSKA
HERBIJA

Društvo
prijateljev
waldorfske
pedagogike
modra luna

V letu praznovanja 100-letnice
priključitve Prekmurja k matičnemu
narodu bo pripravljena razstava
spominske znamke in kovanca
(spominski medaljon), ki sta bila
izdelana pod okriljem Društva
PREKMURSKA HERBIJA, sicer v znak
simbolne počastitve 90. obletnice
priključitve Prekmurja matičnemu
narodu v okviru projekta »90 letnica
priključitve Prekmurja k matičnemu
narodu«.

13.05.2019

Tečaj evritmije za šolske otroke in
odrasle, vsak torek z začetkom ob
16:30 uri v prostorih Waldorfskega
vrtca Pomurje, Černelavci, Zadružna
14.05.2019
ulica 5. Ob 17:40 uri evritmija za šolske
otroke in ob 18:15 uri evritmija za
odrasle v Pomurju (Lokacija: RIS Dvorec
Rakičan).

Umetniško
ustvarjanje in
druge storitve,
Matej Končan
s.p.

Fotografski tečaj je namenjen odraslim,
ki so ljubitelji fotografije in se želijo
spoznati z možnostmi, ki jih ponuja
področje digitalne fotografije. Program
je sestavljen iz praktičnega in
teoretičnega dela. Delavnice bodo
obsegale tematiko urejanja in obdelave
digitalnih fotografij. Preko osnov dobre
fotografije boste spoznali tudi digitalne
tehnike, najprej seveda samega
urejanja velike množice
&quot;snapshotov&quot;, ki jih
naredimo skoraj vsak dan, na koncu pa
se bomo dotaknili tudi osnov digitalne
obdelave s pomočjo brezplačnih
računalniških in mobilnih aplikacij.

KONTAKTNI PODATKI:
USTANOVA LOKALNA RAZVOJNA FUNDACIJA ZA POMURJE
MARTJANCI 36, 9221 MARTJANCI
TELEFON: 02 538 13 54
ELEKTRONSKA POŠTA: kristjan@lrf-pomurje.si

3.06.2019

16:15

Ustanova
Lokalna
razvojna
fundacija za
Pomurje,
Martjanci 36,
9221 Martjanci

