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Letni program izobraževanja odraslih v
občini Ajdovščina
za leto 2019
Vstopamo v 60. leto delovanja L judske univerze
Razumeti, znati, uspeti
Znanje – neprecenljiv kapital, na katerem gradi skupnost svojo prihodnost. Na Ljudski univerzi
Ajdovščina smo to znali razumeti že pred 60 leti, ko smo kot Delavska univerza naredili prve korake
in se s celovitimi pristopi začeli razvijati v sodobno središče za širjenje znanja. Imamo torej korenine,
za nadaljnje izzive pa so ključni trdni temelji: učinkovita razvojna strategija, naravnana na potrebe
novih časov.

Znanje za vsakogar
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Ljudska univerza Ajdovščina je danes prepoznana kot sodoben izobraževalni center za izobraževanje
odraslih. Kot glavni nosilci izobraževanja odraslih v Zgornji Vipavski dolini si prizadevamo zagotoviti
dobre pogoje za izobraževanje odraslih in njegov nadaljnji razvoj. K razvoju izobraževanja odraslih
prispevamo z aktivnim delovanjem tako na evropski in nacionalni kot tudi (in še bolj neposredno) na
lokalni ravni.
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Prizadevamo si za čim večjo vključenost v izobraževanje odraslih, z izvajanjem številnih projektov
omogočamo večjo dostopnost, programsko ponudbo pa prilagajamo potrebam v lokalnem okolju.
Ljudska univerza Ajdovščina se je vseskozi prilagajala potrebam ljudi, gospodarstva in skupnosti.
Zanje je strokovno in odgovorno izvajala vse svoje programe in dejavnosti – od formalnega (osnovna
šola za odrasle, srednješolski izobraževalni programi, dodiplomski in podiplomski študiji preko študija
na daljavo) in neformalnega izobraževanja ter drugih podpornih dejavnosti, kot so informiranje in
svetovanje ter središče za samostojno učenje (SSU), do organizacije različnih dogodkov, posvetov in
srečanj, ki podpirajo in spodbujajo vseživljenjsko učenje.

Naši mejniki, vaše priložnosti
16. oktober 1959
Občinski ljudski odbor Ajdovščina ustanovi Delavsko univerzo Ajdovščina, ki se kmalu preimenuje v
Vojkovo delavsko univerzo.
1991
Občina Ajdovščina združi različne zavode v Zavod za kulturo, izobraževanje in šport, katerega enota
postane tudi Delavska univerza, ki se takrat preimenuje v Ljudsko univerzo Ajdovščina.
2002
Ljudska univerza Ajdovščina postane samostojen javni zavod.
2016
Selitev v nove, sodobno urejene prostore v središču Ajdovščine nam zagotovi dobre pogoje za
delovanje in razvoj zavoda.

V letu 2019 bo torej Ljudska univerza Ajdovščina obeležila 60 let delovanja. Ob bližajočem se
jubileju s ponosom in zadovoljstvom spoznavamo, da smo z delovanjem in prizadevanji na področju
izobraževanja odraslih v lokalni skupnosti utrdili in okrepili pomen in vlogo Ljudske univerze kot
sodobnega centra vseživljenjskega učenja. Hkrati pa že zavzeto načrtujemo nadaljnji razvoj zavoda.
Zavezani k odgovornemu odnosu do skupnosti in ob zavedanju pomena vseživljenjskega učenja ter
naše vloge smo zasnovali načrt razvoja do leta 2025.

Brez načrta ni razvoja
Letni program izobraževanja odraslih je ambiciozno zastavljen izvedbeni načrt, ki sloni na temeljnem
in izhodiščnem strateškem dokumentu zavoda, na Razvojnem načrtu Ljudske univerze Ajdovščina za
obdobje od 2019 do 2025. Podlago za pripravo predstavlja tudi v letu 2018 sprejet Zakon o
izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18). Program zasleduje vizijo, poslanstvo in vrednote
zavoda in sledi razvojnim ciljem.
Na Ljudski univerzi Ajdovščina se zavedamo, da se le skupni pristop zaposlenih, učečih se,
gospodarstva in skupnosti lahko uspešno sooča z nenehnimi družbenimi spremembami ter vodi k
uresničevanju skupnih ciljev in h kakovostnemu razvoju. Zavezani k nenehnemu razvoju in skrbi za
kakovost smo pripravili Letni program, v katerem upoštevamo potrebe lokalnega okolja. V Program
smo vključili le tiste vsebine in ciljne skupine, za katere je v lokalnem okolju prepoznana potreba,
izvajanje teh programov pa ne moremo zagotoviti iz drugih virov. Ljudska univerza Ajdovščina bo v
letu 2019 izvajala številne druge izobraževalne programe in podporne dejavnosti, za katere zagotavlja
sredstva iz drugih virov. Ti programi bodo predstavljeni v Letnem načrtu zavoda za leto 2019.

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
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Osnovni podatki o zavodu
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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.

Podlaga za pripravo letnega programa



44., 51. in 59. člen Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18)
Razvojni načrt Ljudske univerze Ajdovščina od 2019 do 2025

Poslanstvo, vizija in vrednote
Zavedamo se svojega poslanstva in vemo, kam gremo. Svoja udejstvovanja gradimo na trdnih
vrednotah, po katerih nas ljudje, skupnost in gospodarstvo prepoznavajo kot zaupanja vrednega
partnerja.

Naša vizija: znanje na obzorju, razvoj na dosegu
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Kot sodoben center za izobraževanje odraslih bomo ustvarjali in nudili kakovostne pogoje za
vseživljenjsko učenje in s svojimi dejavnostmi pomembno prispevali k razvoju posameznika,
gospodarstva in skupnosti.
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Naše poslanstvo: delujemo, sodelujemo , povezujemo
Smo glavni nosilci izobraževanja odraslih v Zgornji Vipavski dolini. Zavezani smo k strokovnemu
pristopu, spodbujamo vseživljenjsko učenje in medsebojno povezovanje. Zavzemamo se za
kakovosten razvoj inovativnih učnih pristopov in programov. Tako soustvarjamo pogoje, ki prispevajo
k osebni in poklicni rasti posameznika, k boljši kakovosti življenja v skupnosti in razvoju
gospodarstva.

Naše vrednote: razvojni kapital našega delovanja
ZNANJE
Širimo zavest o pomenu vseživljenjskega učenja in zagotavljamo ustrezne pogoje za pridobivanje
kakovostnega znanja, ki ga lahko posameznik uporabi na različnih področjih svojega delovanja.

DOSTOPNOST
Pridobivanje znanja omogočamo vsem. Nenehno ustvarjamo nove možnosti za vseživljenjsko učenje,
ki jih prilagajamo potrebam posameznika in okolja.

KAKOVOST
Strokovno in odgovorno ravnanje nam je temeljno vodilo pri razvoju in izvedbi vseh naših dejavnosti.

DOBRI ODNOSI
Ustvarjamo in krepimo spoštljive, odprte, pozitivne in zaupanja vredne odnose, kjer je vsak
posameznik sprejet in enakovredno upoštevan.

POVEZOVANJE IN SODELOVANJE
Znanje, izkušnje in dobre prakse si nenehno izmenjujemo med seboj, z učečimi se in s partnerji na
lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. Skupaj ustvarjamo nove programe, projekte in dogodke.

RAZVOJNA NARAVNANOST
Sledimo spremembam na področju izobraževanja odraslih, trga dela, lokalnega okolja in nasploh
družbe. Sprejemamo jih kot izzive in nove priložnosti za nenehen razvoj in delovanje v smeri
sodobnosti in inovativnosti.

Organi zavoda
Organa zavoda sta:



svet zavoda,
direktor.

Strokovna organa zavoda sta:



andragoški zbor,
strokovni aktiv.

Svet Ljudske univerze Ajdovščina je izvoljen organ zavoda, ki ga vodi predsednik sveta. Svet zavoda
sestavljajo štirje člani, dva predstavnika ustanovitelja in dva predstavnika zaposlenih. Svet zavoda je
izvoljen za obdobje 4 let. Sestava sveta zavoda od 20. 11. 2018:
Alenka Magajne

predstavnica zaposlenih, predsednica

Izidor Peljhan

predstavnik ustanovitelja, podpredsednik

Suzana Krašna

predstavnica ustanovitelja

Maja Lemut

predstavnica zaposlenih

Direktorica
Direktorica je poslovodni organ in andragoški vodja zavoda. Direktorica organizira in vodi strokovno
delo in poslovanje, predstavlja in zastopa javni zavod in je odgovorna za zakonitost dela javnega
zavoda. Temeljne naloge direktorice so določene z Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda Ljudske
univerze Ajdovščina. Pristojnosti direktorice so opredeljene v 34. členu Zakona o izobraževanju
odraslih (Uradni list RS, št. 6/18).

Strokovni organi
Strokovna organa v javnem zavodu sta andragoški zbor in strokovni aktiv. Sestavo, oblikovane in
pristojnosti strokovnih organov opredeljujeta 38. in 39. Člen Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni
list RS, št. 6/18).
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Svet zavoda
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Programi
V Letnem programu izobraževanja odraslih v Občini Ajdovščina za leto 2019 so umeščeni programi,
ki so namenjeni različnim ciljnim skupinam in zasledujejo različne cilje. Nekateri se nanašajo na
mlade, drugi so zasnovani za starejše, tretji prednost dajejo medgeneracijskemu povezovanju in
prenosu znanja ali pridobivanju specifičnih znanj. V nadaljevanju so vsi programi predstavljeni,
skupaj z opredeljenimi cilji in kazalniki ter načini spremljanja in izvajanja.
Potrebna sredstva za izvedbo Letnega programa: 35.925,00 € (od tega 12.800, 00 € za stroške dela in
23.125,00 € za materialne stroške)
Za vse programe bomo zagotovili spremljanje izvajanja ter doseganja ciljev in kazalnikov. Pri
programu ob 60. obletnici delovanja bomo spremljali realizacijo načrtovanih aktivnosti.
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Center medgeneracijskega učenja
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Na Ljudski univerzi Ajdovščina že šesto leto deluje Center medgeneracijskega učenja Ajdovščina –
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 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 skrbno načrtovane in vsebinsko pestre programe
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. 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.
Center medgeneracijskega učenja – CMU je umeščen v Regionalni razvojni program Severne
Primorske (Goriške razvojne regije) 2014–2020 in sicer sodi v Prvo razvojno prioriteto Dvig
konkurenčnosti, inovativnosti in zaposlitvenih možnosti v regiji, v ukrep 1/U2: Izboljšanje kompetenc
za povečanje zaposljivosti, aktivnost A2: Podpora in izvajanje programov vseživljenjskega učenja za
povečanje zaposljivosti in kvalitete življenja.
V okviru Center medgeneracijskega učenja bomo v letu 2019:
izvajali programe vseživljenjskega in medgeneracijskega učenja v občini na različnih
lokacijah (tudi v manjših krajih in vaseh),
-

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,

-

zagotavljali informacijsko točko medgeneracijskega sodelovanja.

Načrtovane dejavnosti:








Programi izobraževanja
Aktivno druženje sosednjih vasi
Modrost zgodbe zate in zame
Zdravo za nas in naravo
Telovadba za možgane
Blagor ženskam
Učni urbani vrt

 Študijski krožek klekljanja
 Razstave

V letu 2019 se bodo zvrstile sledeče razstave:
TERMIN RAZSTAVE

RAZSTAVLJALEC

21. 1. 2019–22. 2. 2019

PUM-O Valter Krečič Černigoj

25. 2. 2019–22. 3. 2019

Sprostitvena likovna delavnica pod vodstvom Polone Kunaver Ličen

25. 3. 2019–26. 4. 2019

Društvo Norma

29. 4. 2019–24. 5. 2019

Fotografsko društvo Veno Pilon Ajdovščina (TVU 2019)

27. 5. 2019–7. 6. 2019

Društvo Norma (TVU 2019)

10. 6. 2019–28. 6. 2019

Boštjan Rančigaj- Rajski utrinki narave (TVU 2019)

1. 7. 2019–2. 8. 2019

Društvo upokojencev Ajdovščina- čebelar

5. 8. 2019–6. 9. 2019

Fotografsko društvo Veno Pilon Ajdovščina

9. 9. 2019–11. 10. 2019

Društvo upokojencev Ajdovščina

14. 10. 2019–15. 11. 2019

Obletnica Ljudske univerze Ajdovščina

18. 11. 2019–20. 12. 2019

Rok Černic- sheme
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V avli Ljudske univerze Ajdovščina se mesečno odvijajo razstave različnih umetnikov, fotografov,
slikarjev, kiparjev in grafikov iz Ajdovščine in njene širše okolice. Namen razstav je poživiti
predprostor Ljudske univerze Ajdovščina, v katerem se dnevno srečujejo različne generacije ljudi, ki
obiskujejo izobraževalne programe, dejavnosti in delavnice. Razstave obiskovalcem ponujajo možnost
vpogleda v ustvarjalne opuse domačih umetnikov, hkrati pa ponujajo priložnost izmenjave znanj in
izkušenj med različnimi ciljnimi skupinami.
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23. 12. 2019–24. 1. 2020

Fotografsko društvo Veno Pilon Ajdovščina

Trajanje: Dejavnosti bodo potekale čez celo leto, in sicer programi izobraževanja 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. Razstave bodo potekale po
terminskem načrtu.
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 število udeležencev na posamezno delavnico je 10.
Vrednost programa: 9.500,00 € (stroški dela: 5.000,00, materialni stroški: 4.500,00)

Širimo znanje, krepimo učečo se skupnost – 60 let Ljudske univerze
Ajdovščina
V letu 2019 Ljudska univerza Ajdovščina obeležuje 60 let delovanja. Ob jubileju smo pripravili bogat
program, s katerim želimo dejavnost zavoda predstaviti širši javnosti. Poudariti želimo vlogo Ljudske
univerze Ajdovščina v lokalnem okolju ter pomen vseživljenjskega učenja za razvoj posameznika in
skupnosti. Čez celo leto bomo organizirali različne
dogodke in izvajali pester spremljevalni program. Rdeča
nit 60-letnice so trije stebri razvoja, ki smo jih opredelili v
Razvojnem načrtu Ljudske univerze Ajdovščina: ljudje,
skupnost in gospodarstvo.
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Načrtovane aktivnosti:
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Promocija 60. obletnice delovanja Ljudske univerze Ajdovščina

Z lokalnim Radio Robin smo dogovorjeni za promocijsko oglaševanje skozi celo leto ob 60.
obletnici Ljudske univerze Ajdovščina





Oglaševali bomo glavni dogodek, predavanja in različne aktivnosti povezane s 60.
obletnico
Mesečno pokroviteljstvo na Radio Robin v mesecu oktobru
Oddajanje v živo z dogodka (Parade učenja, ki bo v maju)
Oddaje na temo 60. obletnice Ljudske univerze Ajdovščina
 niz predstavitvenih oddaj 1x mesečno o aktivnostih in delovanju (pogovori z
udeleženci, podjetji, zaposlenimi)
 1x mesečni vklop iz Ljudske univerze Ajdovščina in predstavitev ene izmed
naših dejavnosti (v etru in v živo na Facebooku)



Novinarska konferenca pred osrednjim dogodkom v oktobru



Aktivnosti v krajevnih skupnostih v občini Ajdovščina

V občini Ajdovščina je 27 krajevnih skupnosti. V vsaki krajevni skupnosti, ki bo pripravljena
sodelovati, bomo posadili drevo. Ob posaditvi bomo pripravili krajši izobraževalno-kulturni
program ter s tem opozorili na delovanje in 60. obletnico Ljudske univerze Ajdovščina.


Niz predavanj

Pripravili bomo niz treh predavanj, katerih teme bodo povezane s predstavitvijo novega
razvojnega načrta, ki sloni na treh stebrih – ljudje, skupnost in gospodarstvo. Vsa predavanja
bodo brezplačna, saj si na ta način želimo širiti znanje ter krepiti družbo ter prispevati k večji
vključenosti v vseživljenjsko učenje ter tako prispevati tudi k večji kvaliteti življenja v lokalni
skupnosti. Eno predavanje bomo izvedli na pobudo udeležencev.


Parada učenja

15. maja bomo organizirali Parado učenja, na kateri se bomo predstavili skupaj z našimi
partnerji. Na Paradi se bodo tako s svojim programom predstavila tudi društva, organizacije in
šole. Na osrednjem prizorišču, ki bo potekalo v neposredni bližini Ljudske univerze
Ajdovščina, na novo obnovljenem trgu v središču mesta, 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:

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.


Rokovnik Širimo znanje, krepimo učečo se skupnost – 60 let

Izdali bomo rokovnik, ki bo vseboval izbrane misli udeležencev, ki jih spominjajo na Ljudsko
univerzo Ajdovščino. V rokovniku bi radi predstavili tudi lokalna podjetja. Na ta način bomo
tudi v gospodarstvu opozorili na naše delovanje in 60. obletnico.


Foto stena z udeleženci

V avli Ljudske univerze Ajdovščina bomo pripravili foto steno, pri kateri se bodo udeleženci
lahko slikali skozi celotno leto. Na koncu bo iz skupnih fotografij nastal logo Ljudske
univerze Ajdovščina.


Foto razstava na panojih za gradom

V oktobru bomo pripravili razstavo Širimo znanje, krepimo učečo se skupnost – 60 let
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1. NEFORMALNO DRUŽENJE IN SREČEVANJE, ki predstavlja možnost za ustvarjaje,
sodelovanje in mreženje med različnimi generacijami, ciljnimi skupinami, organizacijami in
podjetji.
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Ljudske univerze Ajdovščina.


Osrednji dogodek – celodnevno dogajanje

Vrednost programa: 4.925,00 € (materialni stroški: 4.925,00)

Program izobraževanja v Učnem centru na Brjah
V Učnem centru na Brjah bomo čez vse leto izvajali usposabljanja s področja pridelave in predelave
sadja. Posamezna srečanja bodo namenjena izkušenjskemu učenju in spoznavanju strojev za predelavo
sadja, varstvu pri delu, tehnologije predelave različnega sadja v različne izdelke primerne za trg,
načinov zagotavljanja kakovosti, potrebnih kemijskih analiz in spoznavanju postopkov.
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 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.
Ukrepi po prednostnih področjih:
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V Učnem centru Brje z organizacijo predavanj in delavnic zasledujemo tri prednostna področja
izobraževanja odraslih, ki zajemajo vsebine, ki se vežejo na trajnostni razvoj, zaščito okolja,
sodelovanje lokalne skupnosti, medgeneracijsko učenje in sodelovanje, spodbujanje nadgrajevanja
poklicne izobrazbe, možnost pridobitve poklicnih kvalifikacij ter podpornih dejavnostih s poudarkom
na svetovanju, informiranju in kakovosti.
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V letu 2019 načrtujemo izvedbo sledečih teoretičnih oz. praktičnih delavnic:














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);
Sadovnjak starih sadnih sort v Kojskem v Brdih: Goriško sadje iz preteklosti v prihodnost;
Prikaz obrezovanja oljk;
Praktični PRIKAZ izdelave zaščitne kreme za obraz;
Praktična delavnica o teoretičnih podlagah na temo kuhanja češnjeve marmelade in prikaz
izdelave drugih domačih izdelkov iz češenj;
Praktična učna delavnica o teoretičnih podlagah na temo kuhanja marelične marmelade;
Predavanje/izkušnje s pridelavo sivke;
Teoretične vsebine in praktična učna delavnica na temo sušenja sadja, ki dozori v poletnih
mesecih (marelice, češnje, fige, slive…);
Predavanje/izkušnje s pridelavo sivke, žetev sivke in destilacija sivke;
Pogovor/pokušina ob posušenih marelicah ter o pripravi in sušenju sadja, ki dozori v
poletnih mesecih;
Praktična in teoretična delavnica na temo kuhanja soka in marmelade iz aronije;






Teoretična in praktična delavnica na temo izdelave zeliščnih sirupov;
Teoretična in praktična delavnica na temo predelave soka iz jabolk in priprava jabolčne
kaše;
Teoretične vsebine in praktična učna delavnica na temo sušenja kakijev – jabolk;
Pogovor o kvaliteti in izgledu različnih vrst sušenih kakijev in jabolk ter pokušina.

Skupno število ur predavanj in delavnic: 100 ur
Predvideno število udeležencev: 200
Vrednost programa: 8.000,00 € (stroški dela: 3.000,00, materialni stroški: 5.000,00)

Program za mlade
Glavni namen programa je izvajanje predavanj in delavnic, s katerimi bomo mlade med 15. in 34.
letom starosti spodbudili k razvijanju svojih kompetenc, spretnosti in znanj za dosego individualnih
ciljev, ki jih potrebujejo za razvoj v avtonomne, aktivne in družbeno odgovorne odrasle v lokalni
skupnosti.

-

okrepitev kompetenčne opremljenosti mladih,

-

spodbujanje zaposlovanja mladih,

-

izboljšanje pogojev za socialno vključenost mladih.

Vseživljenjsko izobraževanje omogoča prilagodljivost mladih pogosto nepredvidljivim razmeram na
trgu dela ter pospešuje njihov osebnosti razvoj in služi uresničevanju njihovih življenjskih ciljev ter
učnih raziskovalnih potencialov, njihove kreativnosti in inovativnosti. Na ta način ima izobraževanje
ključno vlogo pri osamosvajanju mladih. S predavanji in delavnicami bomo mladim preko kanalov, ki
zagotavljajo veliko učinkovitost in širok domet iz področij, ki so mladim blizu, na inovativne načine
približali prijazno dejavnost karierne orientacije v lokalni skupnosti, ki temelji predvsem na
poznavanju potreb in razmer na lokalnem trgu dela ter interesov, znanj in sposobnosti mladih. Z
vključevanjem mladih iz različnih smeri zanimanj in prepričanj bomo preko aktivnega vključevanja in
odločanja za sodelovanje v družbenih, ekonomskih in političnih dejavnostih mladim zagotovili
enakopraven položaj v družbi. Poudarek bo tudi na razvijanju veščin vodenja lastne kariere, lastnih
talentov, sposobnosti in aspiracij, komunikacijskih veščin ter spretnosti, ki jih bodo potrebovali pri
delu in aktivni vključenosti v skupnost (inovativnost, kreativnost, sposobnost sprejemanja odločitev,
kritično mišljenje, čustvena inteligenca, razumevanje medkulturnih, medjezikovnih odnosov, vzgoja
za večjo kakovost življenja v dobi odraslosti in starosti, preprečevanje negativnih vplivov vsakdanjega
življenja, izmenjava znanja in izkušenj med generacijami). V sklopu programa bomo izvedli 8
predavanj/delavnic.
Ciljne skupine in predvideno število udeležencev: Ciljna skupina so mladi od 15 do 34 let,
predvideno število udeležencev na delavnico je 10.
Predvideno število udeležencev: 100
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Cilji programa, ki hkrati zasledujejo cilje Strategije za mlade Občine Ajdovščina za obdobje 2019–
2023, so:
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Trajanje projekta/programa: 8 predavanj oz. delavnic po 4 ure
Vrednost programa: 3.500,00 € (stroški dela: 1.800,00, materialni stroški: 1.700,00)

Programi za dvig temeljnih kompetenc
Cilj projekta je organizirati neformalne izobraževalne programe za izboljšanje temeljnih kompetenc
odraslih, s poudarkom na besedilnih in jezikovnih spretnostih. Poleg omenjenih kompetenc je cilj
programov tudi razvijanje računalniške in digitalne pismenosti za boljše komuniciranje v družbi in
opravljanje nalog, s poudarkom na pridobivanju znanja za uporabo računalniške in digitalne
tehnologije.
Naši programi bodo zato udeležencem omogočali pridobivanje kompetenc, ki krepijo besedilne
spretnosti, med katere sodijo tudi komunikacija v tujih jezikih ter kulturna zavest in izražanje. S tem
namenom bomo v letošnjem letu pripravili urice slovenščine, ki bodo namenjene tujcem, ki si želijo
naučiti slovenskega jezika, kar bo prispevalo k njihovi boljši vpetosti v okolje. Organizirali jih bomo v
dveh obdobjih (spomladanski in jesenski termin) in bodo potekale enkrat tedensko. Prav tako bomo
organizirali 20-urne začetne in nadaljevalne tečaje tujih jezikov (angleščine, italijanščine, nemščine).
Pripravili bomo tudi programe, ki so vezani na pridobivanje računalniških in digitalnih kompetenc.
Pripravili bomo računalniške tečaje, ki bodo razdeljeni na začetne in nadaljevalne ter tečaje, ki bodo
namenjeni učenju uporabe pametnih telefonov in različnih računalniških aplikacij.
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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.
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Ciljne skupine in predvideno število udeležencev: Programi so namenjeni predvsem odraslim iz
ranljivih ciljnih skupin, in sicer manj izobraženim, brezposelnim, starejšim in migrantom, 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. Predvideno minimalno število udeležencev
na program je 10, izvedli bomo 12 programov.
Trajanje projekta/programa: 12 izvedb po 20 ur
Vrednost programa: 10.000,00 € (stroški dela: 3.000,00, materialni stroški: 7.000,00)

Drugi projekti in dejavnosti Ljudske univerze Ajdovščina,
sofinancirane s strani Občine Ajdovščina
Projekt Center znanosti
Vrednost projekta: 10.565,00 € (od tega 10.565,00 € sredstev za plače)
InCastra – dan ajdovske industrije in podjetništva
Vrednost projekta: 16.000,00 € (od tega 16.000,00 € materialnih stroškov)
Prakse in počitniško delo
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Vrednost projekta: 2.035,00 € (od tega 2.035,00 € materialnih stroškov)
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