Številka: 41032-23/2022
Datum: 18. 11. 2021

Občinski svet Občine Ajdovščina

Zadeva: Letni program izobraževanja odraslih v občini Ajdovščina za leto 2022

Predlagatelj: Tadej Beočanin, župan Občine Ajdovščina

Gradivo pripravil: Ljudska univerza Ajdovščina
Oddelek za družbene zadeve

Pristojno delovno telo: Odbor za družbene zadeve

8. točka 25. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na 25. redni seji, dne ________, obravnava in
sprejme sklep
Na podlagi 51. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS št. 6/18) in 16. člena Statuta
Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15, 8/18, 38/18) je Občinski svet Občine
Ajdovščina na svoji 25. seji dne ____ sprejel naslednji
sklep
Sprejme se Letni program izobraževanja odraslih v občini Ajdovščina za leto 2022, s katerim so
določeni programi, ki se financirajo iz sredstev proračuna Občine Ajdovščina. Za izvedbo
programa se Ljudski univerzi Ajdovščina v letu 2022 zagotovi 71.000,00 €.
Tadej Beočanin,
župan, l.r.
Obrazložitev
1. Pravni temelj
Občina Ajdovščina je ustanoviteljica Ljudske univerze Ajdovščina. Na podlagi 59. člena Zakona o
izobraževanju odraslih se iz sredstev lokalnih skupnosti zagotavljajo sredstva za:

- prostore in opremo za izvajanje izobraževalnih programov za odrasle in dejavnosti, ki so v
javnem interesu lokalne skupnosti,
- investicije in investicijsko vzdrževanje,
- izvedbo letnega programa izobraževanja odraslih, ki ga sprejme lokalna skupnost,
- materialne stroške za obratovanje za izvajanje programa osnovne šole za odrasle.
2. Razlogi za sprejem ter cilji in poglavitne rešitve:
Samoupravna lokalna skupnost zaradi ustvarjanja pogojev za izobraževanje odraslih in drugih dejavnosti,
pomembnih za razvoj in kakovost življenja njenih prebivalcev, sprejme letni program, v katerem se
opredelijo:

- cilji in kazalniki na letni ravni,
- ukrepi po področjih (programi),
- obseg sredstev, ki se zagotovijo v proračunu za izvajanje letnega programa,
- način spremljanja izvajanja letnega programa.
Za pokrivanje potreb na področju izobraževanja odraslih se bodo v letu 2022 Ljudski univerzi
Ajdovščina zagotavlja sredstva za tiste programe, ki so v javnem interesu občine: Programi
izobraževanja v Učnem centru Brje, Programi za mlade Pridi in ustvari kariero, Programi za dvig
temeljnih kompetenc, Center medgeneracijskega učenja (CMU), Za VAS – izobraževanje po
vaseh.
3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema sklepa:
V proračunu Občine Ajdovščina za leto 2022 so na postavki 19003 zagotovljena potrebna
sredstva za financiranje navedenih programov.
Tadej Beočanin,
župan, l.r.
Priloga: Letni program izobraževanja odraslih v občini Ajdovščina za leto 2022

POROČILO ODBORA:
Na 23. seji dne 1. 12. 2021 je Odbor za družbene zadeve obravnaval Letni program
izobraževanja odraslih v občini Ajdovščina za leto 2022 in sprejel
pozitivno mnenje k Letnemu programu izobraževanja odraslih v občini Ajdovščina za leto
2022,zato predlaga, da ga Občinski svet sprejme.
Datum: 2. 12. 2021
Predsednica odbora
Suzana Krašna, l. r.

Letni program izobraževanja odraslih
v občini Ajdovščina za leto 2022

Pripravila: Ljudska univerza Ajdovščina
Zanjo: Eva Mermolja, direktorica
Ajdovščina, 27. 10. 2021
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Izhodišča
Zakon o izobraževanju odraslih (Ur. l. RS, št. 6/18) samoupravni lokalni skupnosti zaradi
ustvarjanja pogojev za izobraževanje odraslih in drugih dejavnosti, pomembnih za razvoj in
kakovost življenja njenih prebivalcev, nalaga sprejetje letnega program (v nadaljevanju LPIO).
Programi, ki smo jih vključili v LPIO, izhajajo iz prepoznanih potreb okolja in strateških ciljev
zavoda, občine, nacionalnih in evropskih temeljnih dokumentov, ki so povezani z dejavnostjo
izobraževanja odraslih. Med temeljnimi dokumenti izpostavljamo le nekatere:


Resolucija o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za
obdobje 2021–2030 (ReNPIO 2021–2030)/v pripravi,



Memorandum o vseživljenjskem učenju,



Strategija za mlade v občini Ajdovščina 2019–2023,



Strategija razvoja občine Ajdovščina do 2030,



Razvojni načrt 2019–2025 (Ljudska univerza Ajdovščina).

Zakon določa tudi okvirno vsebino LPIO (51. člen), ki naj smiselno opredeli vsaj vsebine,
določene v drugem odstavku 44. člena tega zakona. Te so cilji in kazalniki na letni ravni,
ukrepi po prednostnih področjih, obseg sredstev, način spremljanja izvajanja letnega programa.
Prednostna področja ReNPIO 2021–2030 so:
1. Splošno neformalno izobraževanje odraslih
2. Izobraževanje za pridobitev izobrazbe
3. Strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje za potrebe dela
4. Raziskave in razvoj
5. Dejavnosti na področju izobraževanju odraslih
V LPIO so predstavljeni programi, opredeljeni so cilji, ciljne skupine, vsebine, kazalniki in
potrebna sredstva za njihovo izvajanje. Pri posameznem programu (ukrepu) je navedeno, na
katero prednostno področje se nanaša.
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Spremljanje izvajanja letnega programa se zagotavlja z letnim poročilom javnega zavoda za
izobraževanje odraslih (Ljudske univerze Ajdovščina). Poročilo o LPIO predstavlja del letnega
poročila.
ZIO-1 še določa, da občine iz svojih proračunov zagotavljajo javnim organizacijam za
izobraževanje odraslih tudi sredstva za izvedbo LPIO, ki ga sprejema občinski svet (59. člen).
LPIO temelji na načelih javnega interesa in sledi ciljem javnega interesa na področju
izobraževanja odraslih, kot jih določa ZIO-1 v 4. in 5. členu.
LPIO za leto 2022 s svojimi vsebinami in cilji odgovarja na aktualne potrebe časa in okolja ter
ljudi, ki v njem živijo.
Poleg izvedbe izobraževanj v klasični obliki (neposredni stik predavatelj/udeleženci v istem
prostoru) je predvideno nadaljnjo izvajanje dobrih praks kombiniranega učenja in izvedbo
programov na daljavo. Za izvajanje programov je vzpostavljena potrebna infrastruktura, od
ustrezne opreme do usposobljenih izvajalcev. S krepitvijo digitalnih kompetenc učečih se pa
sledimo tudi ciljem dostopnosti in vključenosti v IO.
Tako se LPIO osredotoča na krepitev temeljnih kompetenc prebivalstva s poudarkom na
digitalnih kompetencah. Zmožnost uporabe sodobnih tehnologij predstavlja namreč
pomemben dejavnik vključenosti, kar je tudi eden ciljev, ki ga LPIO zasleduje. Razvitost digitalnih
kompetenc pozitivno vpliva na posameznika tudi z vidika njegove zaposljivosti, socialnega
statusa, zdravja in kakovost življenja, posredno pa tudi na skupnost kot celoto. Z različnimi
aktivnostmi se LPIO dotika tudi tem, povezanih s trajnostnim razvojem in prilagajanjem na
podnebne spremembe. S programom za mlade sledi ciljem Strategije za mlade v občini
Ajdovščina. S Centrom medgeneracijskega učenja krepi solidarnost, sodelovanje in izmenjavo
znanja in izkušenj med generacijam, kar je eden od ciljev javnega interesa. Vsekakor pa kot
celota prispeva k zagotavljanju boljšega dostopa do kakovostnih izobraževalnih in učnih
možnosti, kar je tudi eden od prepoznanih ciljev.
Letni program izobraževanja odraslih v občini Ajdovščina pomembno prispeva k zagotavljanju
kakovostnih pogojev za izvajanje in razvoj dejavnosti izobraževanja odraslih ter pozitivnim
učinkom, ki jih razvito področje izobraževanja odraslih ima na lokalno okolje.
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Osnovni podatki o javnem zavodu za IO
Naziv javnega zavoda:

Ljudska univerza Ajdovščina

Naslov:

Stritarjeva ulica 1a, Ajdovščina

Matična številka:

1434233

Datum in številka vpisa

pri reg. sodišču: 1. 7. 2002 1/04240/00

Številka proračunskega porabnika:

72672

Številka transakcijskega računa:

SI 56 01201 – 3000000220

Davčna številka:

SI88942767

Telefon:

05 366 47 50, 041 437 785

Elektronski naslov:

info@lu-ajdovscina.si

Spletna stran:

www.lu-ajdovscina.si

Javni zavod je ustanovljen za opravljanje javne službe, katere izvajanje je v javnem interesu.
Osnovna dejavnost javnega zavoda je izobraževanje odraslih, ki niso vključeni v redno šolsko in
univerzitetno izobraževanje. Obsega področje splošnega in kulturnega izobraževanja,
usposabljanja in izpopolnjevanja ter pridobivanja izobrazbe. Izobraževanje otrok in mladine, ki
so vključeni v redno šolsko izobraževanje, zavod izvaja kot dopolnjevanje izobrazbe.
Izobraževanje poteka 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.
Poleg izobraževanja javni zavod izdeluje in prodaja programe izobraževanja, opravlja svetovalno
dejavnost, predvsem na področju izobraževanja ter druge dejavnosti, ki so povezane s celovito
ponudbo.
Glavna dejavnost Ljudske univerze Ajdovščina po SKD je 85.590 Drugje nerazvrščeno
izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje. Javni zavod lahko poleg izobraževalne
dejavnosti opravlja tudi dejavnosti socialnega varstva.

Organa zavoda sta: svet zavoda, direktor.
Strokovna organa zavoda sta: andragoški zbor, strokovni aktiv.
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Programi
V Letni program izobraževanja odraslih v občini Ajdovščina za leto 2022 so umeščeni programi,
ki so namenjeni različnim ciljnim skupinam in zasledujejo različne cilje. Nekateri se nanašajo na
mlade, drugi so zasnovani za starejše, brezposelne ali druge ranljive skupine odraslih, tretji
dajejo prednost medgeneracijskemu povezovanju in prenosu znanja. Programi zasledujejo cilje:
dvig temeljnih in poklicnih kompetenc, zmanjševanje tveganja za zdrs v socialno izključenost in
revščino, opolnomočenje posameznikov, spodbujanje zdravega življenjskega sloga, samooskrbe
in sonaravnega bivanja ter skrb za trajnostni razvoj in prilagajanje na podnebne spremembe.
Cilji sledijo tudi ciljem javnega interesa, ki jih opredeljuje ZIO-1. V nadaljevanju so vsi programi
predstavljeni skupaj z opredeljenimi vsebinami, ciljnimi skupinami, cilji in kazalniki ter načini
spremljanja in izvajanja.
Potrebna sredstva za izvedbo Letnega programa so 75.900,00 EUR, od tega predstavljajo stroški
dela 32.300,00 EUR, stroški materiala in storitev pa 43.600,00 EUR.

Učni center Brje
Namen in cilj programa
Čez celo leto bodo potekala usposabljanja s področja pridelave in predelave sadja. Srečanja
bodo namenjena izkustvenemu učenju in spoznavanju strojev za predelavo sadja, tehnologije
predelave različnega sadja v različne izdelke, primerne za trg, načinov zagotavljanja kakovosti
in potrebnih kemijskih analiz pa tudi spoznavanju postopkov, varstva pri delu ter HACCP načel.
Cilj predavanj in delavnic je, da udeleženci pridobijo teoretična ter praktična znanja s področja
pridelave in predelave sadja. Pridobljena znanja bodo udeleženci lahko uporabili pri pridelavi in
predelavi sadja ter zelišč za lastne potrebe ali pri razvoju kmetijske dejavnosti. Program bo
prispeval k večji ozaveščenosti o pomenu lastne pridelave in predelave, možnosti razvoja
dejavnosti na kmetiji ter prispeval k večji samooskrbi in razvoju dejavnosti na kmetijah.
Z organizacijo predavanj in delavnic v Učnem centru Brje zasledujemo tri prednostna področja
izobraževanja odraslih, ki zajemajo vsebine, vezane na:
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 trajnostni razvoj (zaščito okolja, prilagajanje na podnebne spremembe, sodelovanje lokalne
skupnosti, medgeneracijsko učenje, samooskrba),
 spodbujanje nadgrajevanja poklicne izobrazbe (možnost pridobitve poklicnih kvalifikacij) ter
 izvajanje podpornih dejavnosti s poudarkom na svetovanju, informiranju in kakovosti.

Program za leto 2022 je oblikovan glede na prepoznane potrebe in vključuje sledeče praktične
in teoretične delavnice:
• podlage za različne sadne vrste, pogoji uspevanja, gojitvene oblike in razdalje sajenja;
• priprava tal za sajenje različnih sadnih vrst, sajenje, ukrepi po sajenju, nega v prvem letu,
cepljenje sadnega drevja in osnove rezi;
• praktična učna delavnica oz. prikaz obrezovanja sadnega drevja (glede na možnosti –
predvidoma češnje, breskve, marelice, kaki, jabolka);
• prikaz obrezovanja oljk;
• teoretične vsebine in praktična učna delavnica na temo sušenja sadja, ki dozori v poletnih
mesecih (marelice, češnje, fige, slive…);
• praktična učna delavnica o teoretičnih podlagah na temo kuhanja marelične marmelade;
• praktična in teoretična delavnica na temo kuhanja soka in marmelade iz aronije;
• teoretična in praktična delavnica na temo izdelave zeliščnih sirupov;
• teoretične vsebine in praktična učna delavnica na temo sušenja kakijev in jabolk;
• teoretična in praktična delavnica na temo spoznavanja, gojenja in nabiranja gob;
• HACCP načela v domačem okolju;
• tehnologija pridelave kostanja.

Ciljna skupina in predvideno število udeležencev
Ciljna skupina so mali kmetje, zeliščarji, ljubitelji sonaravnega bivanja in ostali. Predavanja so
namenjena začetnikom ali tistim, ki želijo svoja obstoječa znanja, spretnosti, izkušnje nadgraditi
za potrebe lastne predelave sadja in trženja izdelkov na domu, ter vsem, ki želijo po
izobraževanju pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo NPK Predelovalec/ predelovalka sadja
na tradicionalen način in se poklicno ukvarjati s predelavo sadja ter trženjem izdelkov.
Predvideno število udeležencev je 200.
Prednostno področje: 1
Trajanje programa: 120 ur
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Vrednost programa: 9.900,00 EUR (od tega predstavljajo stroški dela 3.900,00 EUR, stroški
materiala in storitev pa 6.000,00 EUR)

Program za mlade Pridi in ustvari kariero
Namen in cilj programa
Glavni namen programa je izvedba večdnevnega izobraževanja ter nudenje poglobljenega
kariernega svetovanja za mlade. Mlade med 15. in 34. letom starosti želimo spodbuditi, da
dejavno pristopajo k načrtovanju karierne poti z namenom boljše prilagodljivosti in fleksibilnosti
na številne spremembe, s katerimi se srečujemo v današnjem nepredvidljivem okolju in na trgu
dela. Cilji programa, ki hkrati zasledujejo cilje Strategije za mlade v občini Ajdovščina za obdobje
2019–2023, so:
 okrepitev kompetenčne opremljenosti mladih,
 spodbujanje zaposlovanja mladih,
 izboljšanje pogojev za socialno vključenost mladih.
V okviru programa bomo za mlade v spomladanskem in jesenskem času izvedli večdnevno
izobraževanje. Izobraževanje bo potekalo kot kombinacija učenja v živo in virtualno.
Izobraževanje bo vezano na razvoj temeljnih kompetenc in spretnosti mladih, potrebnih za
uspešno vključitev na trg dela. Poudarek bo na razvijanju veščin vodenja lastne kariere,
komunikacijskih veščinah ter spretnosti, ki jih bodo potrebovali pri delu (inovativnost,
kreativnost, sposobnost sprejemanja odločitev, kritično mišljenje, čustvena inteligenca,
pogajalske spretnosti idr.). Mladim bomo skozi vse leto 2022 nudili informiranje in svetovanje
na področju kariernega razvoja in možnostih zaposlovanja na lokalnem trgu dela.

Ciljne skupine in predvideno število udeležencev
Ciljna skupina so mladi, stari med 15 in 34 let. Predvideno število udeležencev je 60 (36
udeležencev kariernega svetovanja in minimalno 12 udeležencev vključenih v spletno ali
izobraževanje v živo).
Prednostno področje: 3,5
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Trajanje programa: Za poglobljeno karierno svetovanje bomo na razpolago v času uradnih ur.
Predvidevamo, da bo skupno število ur individualnega svetovanja vsaj 100 ur. Večdnevna
spletna delavnica bo potekala v obsegu 20 ur (2 x 10 ur).
Vrednost programa: 4.200,00 € (od tega predstavljajo stroški dela 2.000,00 EUR, stroški
materiala in storitev pa 2.200,00 EUR)

Programi za dvig temeljnih kompetenc
Namen in cilj programa
Namen programa je organizirati neformalne izobraževalne programe za izboljšanje temeljnih
kompetenc odraslih s poudarkom na besedilnih in jezikovnih spretnostih, pa tudi razvijanje
digitalnih spretnosti za bolj samostojno in dejavno vključevanje v družbo znanja. Prav slednje
postajajo vse bolj pomembne, hkrati pa še vedno številni odrasli ne dosegajo osnovnih digitalnih
kompetenc, ki bi jim zagotavljale samostojno uporabo najosnovnejših storitev, povezanih z
novimi tehnologijami (npr. elektronska pošta, uporaba pametnega telefona, uporaba spletne
banke idr.).

Jezikovno izobraževanje
Programi bodo udeležencem omogočali pridobivanje kompetenc, ki krepijo besedilne
spretnosti, med katere sodijo tudi komunikacija v tujih jezikih ter kulturna zavest in izražanje.
Urice slovenščine bodo namenjene tujcem, ki se želijo naučiti slovenskega jezika, kar bo
prispevalo k njihovi boljši vključenosti v lokalno okolje. Preko učenja slovenskega jezika bodo
udeleženci spoznavali slovenski jezik, krepili stike z lokalno skupnostjo in se lažje integrirali v
okolje. Program bo organiziran v dveh obdobjih (spomladanski in jesenski termin), urice bodo
potekale v obeh terminih enkrat tedensko.
Poleg uric slovenščine program obsega tudi izvedbo več 20-urnih začetnih in nadaljevalnih
tečajev tujih jezikov (angleščine, italijanščine, francoščine, ruščine, nemščine, hrvaščine in
španščine).
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Programi za dvig digitalnih kompetenc
Programi sledijo cilju dviga digitalnih kompetenc. Organizirani bodo računalniški tečaji, ki bodo
razdeljeni na začetne in nadaljevalne (temeljno računalniško opismenjevanje) ter programe, ki
bodo namenjeni učenju uporabe pametnih telefonov in različnih računalniških aplikacij ter
praktične uporabe računalnika (desetprstno slepo tipkanje, uporabno računalništvo za vsak
dan).
Z izvedbo teh programov bomo prispevali k večji vključenosti odraslih v vseživljenjsko učenje
ter dvigu kompetenc, ki jih ti potrebujejo za dejavno vključevanje v družbo znanja in na trg dela.

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 vključujejo vanjo. Ciljna skupina ima predvidoma slabše razvite splošne
kompetence, poleg tega je tudi finančno omejena, kar predstavlja dodatno oviro za dostop do
izobraževanj in usposabljanj. Predvideno minimalno število udeležencev na program je 10.
Prednostno področje: 1
Trajanje programa: 20 programov po 20 ur + 50 ur + 50 ur = 500 ur
Načrtovana je izvedba dvajset 20-urnih tečajev (skupaj 400 ur) za dvig temeljnih kompetenc.
Tedensko se bodo še naprej izvajale tudi računalniške urice na prepoznane aktualne teme
(programi za učenje in komunikacijo na daljavo, uporaba Googlovih aplikacij, QR kode, uporaba
pametnih telefonov ...). Skupni obseg računalniških uric bo 50 ur. Zagotovljena bo tudi dodatna
individualna pomoč pri pridobivanju računalniškega znanja (npr. MS Teams, Digitalno potrdilo,
Gospodar znanja, SI-PASS) v obsegu 50 ur.
Vrednost programa: 34.000,00 EUR (od tega predstavljajo stroški dela 14.000,00 EUR, stroški
materiala in storitev pa 20.000,00 EUR)
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Center medgeneracijskega učenja (CMU)
Namen in cilj programa
Na Ljudski univerzi Ajdovščina že osmo leto deluje Center medgeneracijskega učenja Ajdovščina
(v nadaljevanju CMU), ki je del mreže Centrov medgeneracijskega učenja Zveze ljudskih univerz
Slovenije.
CMU medgeneracijsko učenje povezuje z učenjem v skupnosti, katerega značilnost je
prostovoljna udeležba in delitev vlog učenja oz. poučevanja med člani in spreminjanje
posameznika ter skupnosti, zato je Center medgeneracijskega učenja zasnovan na partnerskem
sodelovanju. CMU vključuje različne organizacije iz 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 bodo izvajani
skrbno načrtovani in vsebinsko pestri programi medgeneracijskega učenja, ki bodo načrtno
povezovali generacije pri izmenjavi znanj in izkušenj v obojestransko korist. Gre torej za
načrtovane in organizirane dejavnosti, ki spodbujajo stike, izmenjavo virov in sodelovanje med
generacijami.
V CMU želimo prenos in izmenjavo znanja in izkušenj med generacijami, še naprej krepiti,
spodbujati in zagotoviti vzajemno pomoč med generacijami ter zagotavljati informacijsko točko
medgeneracijskega sodelovanja.
V okviru Centra medgeneracijskega učenja bomo v letu 2022:
• izvajali programe vseživljenjskega in medgeneracijskega učenja v občini,
• 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,
• izobraževali s področja varstva naravnih vrednot in kulturne krajine,
• spodbujali izobraževanje za krepitev lokalnega trajnostnega razvoja, prilagajanja na podnebne
spremembe,
• spodbujali povezovanje organizacij za razvoj lokalnega turizma (povezovanje nesnovne kulturne
dediščine s turizmom in drugimi dejavnostmi),
• zagotavljali informacijsko točko medgeneracijskega sodelovanja.
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Načrtovane dejavnosti
Kot zelo učinkoviti se izkažejo programi, ki se redno izvajajo in potekajo dalj časa. Zato smo
pripravili različne programe tako, da potekajo čez celo leto, izvajajo se redno, večinoma enkrat
tedensko. V nadaljevanju predstavljamo programe medgeneracijskega sodelovanja, ki jih bomo
izvajali v CMU.

Zdravo za nas in naravo
Na delavnicah udeleženci spoznajo številne nasvete o ekologiji, kako skrbeti za dom, vrt,
zdravje, okolje, kako izdelati lastna čistila, kozmetiko, kako reciklirati. Če bodo razmere
dopuščale (omejitve vezane na epidemijo), bo v sklopu dejavnosti organizirana tudi
zelemenjava, ki spodbuja srečanja med izkušenimi vrtnarji in popolnimi začetniki, mladimi in
starejšimi ter tako krepi zavest o pomenu nastajanja novih zelenih delovnih mest.
Cilji programa so:
• spodbujanje vzajemno koristnih dejavnosti, ki vključujejo izmenjavo informacij, znanja, izkušenj
in razmišljanj med različnimi generacijami,
• spodbujanje samooskrbe,
• prilagajanje na podnebne spremembe,
• spodbujanje zanimanja za zelena delovna mesta,
• spodbujanje stikov, spoštovanja med generacijami,
• spoznavanje pomena reciklaže, ekologije in skrbi za zdravje,
• zavedanje pomena angažiranja posameznika za trajnostni razvoj.

Ciljna skupina so posamezniki, ki želijo deliti znanje in izmenjati izkušnje na področju pridelave
in predelave hrane ter pridobiti uporabna znanja za sonaravno bivanje.

Vadba za telo, dušo in um
Opažamo, da starejši zelo potrebujejo vadbo za telo in možgane, da ohranijo svoje telo in um
dlje časa v kondiciji. Obenem današnji tempo časa ter pritiski, ki smo jih dnevno deležni, vplivajo
na večje povpraševanje po delavnicah za sproščanje in umirjanje.
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Cilji programa so:
• izboljšanje zdravstvenega stanja udeležencev,
• izboljšanje motorike, koordinacije, ravnotežja ter prožnosti telesa,
• kognitivni trening,
• preprečevanje demence,
• preprečevanje psihosomatskih boleznih ter psihofizičnih bolezni,
• odpravljanje slabe volje ter negativnih čustev,
• lajšanje nespečnosti, povečevanje koncentracije ter
• medgeneracijsko povezovanje in druženje.

Ciljna skupina so mladostniki, upokojenci, zaposleni, brezposelni, tujci, nižje izobraženi.

Aktivno druženje vasi
Dejavnost aktivno povezuje in združuje krajane različnih krajevnih skupnosti občine Ajdovščina.
Udeleženci se srečujejo enkrat tedensko na prej dogovorjeni lokaciji in se nato odpravijo na
krajši pohod (dolg do štiri ure). Pohodi ne pomenijo samo aktivnosti na prostem, ampak so
zasnovani načrtno in so tematsko obarvani. Med počitnicami se pestri množici odraslih
pridružijo tudi otroci. Tako se različne generacije med seboj pogovarjajo, izmenjujejo izkušnje
in znanja ter si z zgodbami iz našega vsakdana še tako strmo in naporno pot skrajšajo. Med
udeleženci poteka izmenjava znanj in izkušenj. Na poti srečujejo tudi druge pohodnike in si
včasih ogledajo kakšno lokalno znamenitost. Prav slednje jim da večkrat vedeti, da živijo v
okolju, kjer jih možnosti za aktiven in poučen oddih praktično spremljajo na vsakem koraku.

Cilji programa:
• spodbujanje zdravega načina življenja prebivalcev občine Ajdovščina,
• prizadevanje za ohranjanje telesne, duševne in delovne svežine,
• medgeneracijsko povezovanje – izmenjava znanj in izkušenj,
• spodbujanje stikov, spoštovanja med generacijami,
• spoznavanje okolja, kulturne dediščine in preteklosti.
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Ciljna skupina:
• krajani vseh krajevnih skupnosti Občine Ajdovščina in njene okolice,
• otroci od 5 leta naprej, mladostniki, upokojenci, zaposleni, brezposelni, tujci, nižje
izobraženi.

Skupaj na splet
Dejavnost udeležencem omogoča, da preko medgeneracijskega učenja v paru (v tandemu)
spoznavajo, razvijajo in krepijo svoje veščine in znanja s področja digitalno-komunikacijskih
vsebin za vsakodnevno uporabo. S tem dejavnost prispeva k izboljšanju kakovosti življenja ljudi
na vseh področjih (osebnem, socialnem, storitvenem ipd.) ter k medsebojnemu spoštovanju in
razumevanju.
Cilji programa so:
• krepitev zavesti o pomenu uporabe digitalnih kompetenc v današnjem svetu,
• pridobivanje znanj in veščin iz različnih digitalno-komunikacijskih vsebin za vsakodnevno
uporabo,
• medgeneracijsko učenje, povezovanje in sodelovanje,
• medsebojno spoštovanje in razumevanje.

Ciljna skupina so mladostniki, upokojenci, zaposleni, brezposelni, tujci ter nižje izobraženi.

Francoščina za najmlajše
Učenje tujega jezika skozi igro med staršem, starim staršem in otrokom je idealen pristop, saj
se pri tem razvijejo komunikacijske in motorične spretnosti. Dejavnost omogoča, da se otroci in
njihovi starši in stari starši skupaj učijo tujega jezika, se naučijo sodelovanja, strpnosti in
spoznavajo eden drugega.

Cilji programa so:
• medgeneracijsko učenje tujega jezika,
• spodbujanje strpnosti, sodelovanja in izmenjave znanj med različnimi generacijami,
• spodbujanje ustvarjalnosti.
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Ciljna skupina so otroci, njihovi starši in stari starši.

Razstave
V avli Ljudske univerze Ajdovščina se mesečno odvijajo razstave različnih umetnikov,
fotografov, slikarjev, kiparjev in grafikov iz Ajdovščine in njene širše okolice. Razstave
obiskovalcem ponujajo možnost vpogleda v ustvarjalne opuse domačih umetnikov, hkrati pa
ponujajo priložnost izmenjave znanj in izkušenj med različnimi ciljnimi skupinami. V letu 2022
bomo pripravili 16 razstav. 13 jih bo na stenah ter ločeno 3 razstave v vitrinah:
TERMIN RAZSTAVE

RAZSTAVLJAVEC - stena

Razstavljavec - vitrina

27. 12. 2021–21. 1.
2022
24. 1. –18. 2. 2022

Fotografsko društvo Veno Pilon

Kulturno
POC

21. 2. –18. 3. 2022

Fotografska razstava foto natečaja
LU Ajdovščina
Fotografsko društvo Veno Pilon

21. 3.–15. 4. 2022
18. 4. –13. 5. 2022

Društvo upokojencev
Društvo most - Astronomija

16. 5.–10. 6. 2022

Čipkarski krožek

13. 6.–8. 7. 2022

Fotografsko društvo Veno Pilon

11. 7. –5. 8. 2022

Društvo Norma

8. 8.–2. 9. 2022

Taša Turk, akad. slikarka

5. 9.–30. 9. 2022

Društvo upokojencev

3. 10.–28. 10. 2022

Kulturno umetniško društvo POC

31. 10.–25. 11. 2022

Mladi ustvarjalci PUMO

28. 11.–23. 12. 2022

Fotografsko društvo Veno Pilon

26. 12.–20. 1. 2023

Mladi ustvarjalci PUMO

umetniško

društvo

Čipkarski krožek

Kulturno
POC

umetniško

društvo

Večgeneracijski center
V letu 2021 se nam je iztekel 5-letni projekt Večgeneracijski center Goriške – Svetla stran
življenja. V okviru projekta je bil v partnerstvu, ki ga sestavljajo Ljudska univerza Ajdovščina,
Ljudska univerza Nova Gorica in Posoški razvojni center, vzpostavljen regionalni Večgeneracijski
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center (VGC) v Goriški regiji. S svojimi vsebinami v sožitju povezuje različne generacije (družine,
otroke, mlade, starejše) in skrbi za ranljive ciljne skupine, s poudarkom na socialnem
vključevanju, izobraževanju ter medkulturnem in medgeneracijskem povezovanju. Predstavlja
pomemben prispevek k dvigu kakovosti življenja ter preprečevanju zdrsa v socialno izključenost
in revščino prepoznanih ranljivih ciljnih skupin vseh starosti. Projekt je bil zasnovan s podporo
Občin v regiji ter predstavlja pomembno nadgradnjo že obstoječe ponudbe preventivnih
programov za ranljive ciljne skupine ter vzpostavitev osrednjega javnega prostora v regiji,
namenjenega zbiranju, druženju, ohranjanju in širjenju socialne mreže, pridobivanju informacij
ter vključevanju v pripravljene aktivnosti.
Tekom tega obdobja so dejavnosti precej zaživele. Potreba po druženju, povezovanju ter
pridobivanju znanja pri udeležencih VGC-ja še vedno obstaja. Zato bomo z nekaterimi
dejavnostmi nadaljevali tudi v letu 2022 kljub temu, da se je zaključilo obdobje financiranja s
strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter Evropskega socialnega sklada.
Zaveza projektnih partnerjev po pogodbi je, da še vsaj pol leta po izteku projekta nadaljujemo
z izvajanjem dejavnosti. Aktivnosti bodo pripravljene iz nabora sledečih tematskih področij:
• vključevanje na trg dela,
• ohranjanje socialne integracije,
• ohranjanje socialne integracije starejših,
• medkulturno razumevanje,
• ključne kompetence,
• integracija tujcev,

Zagotovljeno bo tudi informiranje in neformalno druženje v Večgeneracijskem centru.
Parada učenja
V drugi polovici leta bo organizirana Parada učenja, na kateri se bo Ljudska univerza Ajdovščina
predstavila skupaj s partnerji. Na Paradi se bodo tako s svojim programom predstavila društva,
organizacije in šole. Če bo možno, bo Parada organizirana na osrednjem prizorišču v neposredni
bližini Ljudske univerze Ajdovščina, na trgu v središču mesta, kjer bo dogajanje popestril odprti
oder, na katerem bodo nastopile različne dramske, pevske in folklorne skupine. Parada učenja
bo obiskovalcem ponudila različne preventivne vsebine, ki bodo zagotavljale socialno
vključenost različnih ciljnih skupin in jih spodbujale k vseživljenjskemu učenju, in sicer:
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1. NEFORMALNO DRUŽENJE IN SREČEVANJE, ki predstavlja možnost za ustvarjanje, sodelovanje
in mreženje med različnimi generacijami, ciljnimi skupinami, organizacijami in podjetji.
2. INFORMIRANJE OBISKOVALCEV, ki bo potekalo preko informacijsko-svetovalnih stojnic, kjer
bo možno dobiti informacije o možnostih neformalnega in formalnega izobraževanja,
možnostih kreiranja kariere in vključevanja v medgeneracijsko sodelovanje.
3. IZOBRAŽEVALNO-ZABAVNI PROGRAM, ki bo vključeval nastope različnih društev, inštitucij,
podjetij, šol in vrtcev v Ajdovščini in njeni širši okolici. Vsebine bodo poudarjale integracijo,
socialno vključenost, medgeneracijsko sodelovanje in zavest o vseživljenjskem učenju.

Ciljne skupine in predvideno število udeležencev v Centru medgeneracijskega učenja (CMU)
Ciljne skupine so predstavniki različnih generacij, ki želijo znanje prenašati oziroma se učiti od
tistih, ki določena znanja imajo in jih želijo deliti ter tako izboljšati kvaliteto bivanja v družbi.
Poudarek je na vključevanju ranljivih ciljnih skupin. Predvideno število udeležencev je 300.
Predvideno število udeležencev na posamezno delavnico je 10.
Trajanje programa CMU
Dejavnosti bodo potekale čez celo leto. Programi izobraževanja bodo potekali od januarja do
junija in od septembra do decembra, enkrat tedensko po dve šolski uri. Informacijska točka bo
delovala vsak dan od ponedeljka do petka, v času uradnih ur Ljudske univerze Ajdovščina.
Razstave bodo potekale po terminskem načrtu. Skupno ocenjeno število ur predavanj in
delavnic je 200.
Prednostno področje: 1,5
Vrednost programa CMU: 19.400,00 EUR (od tega predstavljajo stroški dela 8.000,00 EUR,
stroški materiala in storitev pa 11.400,00 EUR)
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Za VAS – izobraževanja po vaseh
Namen in cilj programa
Vseživljenjsko izobraževanje je smiselno promovirati in izvajati ne le na sedežu Ljudske univerze,
temveč tudi izven – na vaseh. Zato del dejavnosti selimo v okoliške kraje in vasi, z dejavnostmi,
ki smo jih poimenovali Za VAS – izobraževanje po vaseh. Nudili bomo izobraževanja po meri
vaščanov, namenjena krepitvi moči ter medsebojnem povezovanju udeležencev. Cilj je, da v
izobraževanje vključimo tudi osebe, ki se iz različnih razlogov, povezanih zlasti z ovirami
(oddaljenost, prevoz, dostopnost, omejitve) ne vključujejo v programe, ki se izvajajo v
Ajdovščini. Pri predlaganju vsebin programov bodo vključeni tudi predstavniki krajevnih
skupnosti. Predstavljen jim bo namen projekta ter nabor predlogov programov, ki jih bi lahko
izvedli. Obenem bodo povabljeni, da med svojimi vaščani izvedejo anketo ali neformalne
intervjuje o tem, kakšno izobraževanje bi potrebovali. Glede na njihove želje in potrebe bo nato
oblikovana ustrezna vsebina programa ter izbran predavatelj. Predvideva se, da se bo prvo leto
odločilo za sodelovanje vsaj 6 krajevnih skupnosti.

Ciljna skupina 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 vključujejo vanjo. Ciljna skupina ima predvidoma slabše razvite splošne
kompetence, poleg tega je tudi finančno omejena, kar predstavlja dodatno oviro za dostop do
izobraževanj in usposabljanj. Predvideno minimalno število udeležencev na program je 10. V
celoten program predvidevamo, da bo vključilo vsaj 60 udeležencev.
Prednostno področje: 1
Trajanje programa: 6 programov po 20 ur = 120 ur
Vrednost programa: 8.400,00 EUR (od tega predstavljajo stroški dela 4.400,00 EUR, stroški
materiala in storitev pa 4.000,00 EUR)

Letni program izobraževanja odraslih v občini Ajdovščina za leto 2022

18

