


Vstopamo v 
60. leto delovanja
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 njihov nadaljnji  
razvoj. Spodbujamo izobraževanje odraslih, 
z izvajanjem številnih projektov omogočamo 
večjo dostopnost in programsko ponudbo 
prilagajamo potrebam v lokalnem okolju.

V letu 2019 obeležuje Ljudska univerza  
Ajdovščina 60 let delovanja. Ob jubileju s 
ponosom in zadovoljstvom spoznavamo, da 
smo z delovanjem in prizadevanji na področju 
izobraževanja odraslih v lokalni skupnosti  
utrdili in okrepili njen pomen ter vlogo in 
zavzeto načrtujemo njen nadaljnji razvoj.

V katalogu izobraževanja za šolsko leto 
2018/19 predstavljamo izobraževalno ponudbo 
in dejavnosti, pripravljene za vas. Vabimo vas, 
da ga radovedno prelistate in zavzeto pristopite 
k bogatenju lastnega znanja v katerem od naših 
programov.

Eva Mermolja, direktorica

KAM GREMO?
Naša vizija

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.

O NAS
ZAKAJ SMO?
Naše poslanstvo

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, 
boljši kakovosti življenja v skupnosti in razvoju 
gospodarstva.



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 dejavnostih.

Brezplačna, poglobljena in osebna svetovanja 
so namenjena odraslim, ki želijo ovrednotiti 
že pridobljena znanja. Nudimo informacije in 
strokovno svetovanje o možnostih za nadaljnje 
izobraževanje in širjenje zaposlitvenih  
priložnosti.

Svetovanje izvajamo v projektu Svetovanje 
zaposlenim na Goriškem 2016–2022 in 
kot dejavnost informiranja in svetovanja v 
izobraževanju odraslih v letu 2018, in sicer 
v partnerstvu z drugimi izobraževalnimi 
ustanovami v regiji.

ZA KAJ SE 
ZAVZEMAMO? 
Naše vrednote

SVETOVANJE 
* 
Prava pot do znanj in zaposlitve 

DOBRI ODNOSI

Ustvarjamo in krepimo spoštljive, odprte, 
pozitivne in zaupanja vredne odnose. Vsak 
posameznik je 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 družbe. 
Sprejemamo jih kot izzive in nove priložnosti 
za razvoj in delovanje v smeri sodobnosti in 
inovativnosti.



Središče za samostojno učenje je prijetno 
opremljen prostor, ki ga lahko obiščete 
vsak delovni dan, in v njem uporabljate 
računalnike, dostopate do interneta, na voljo 
pa vam je tudi knjižno gradivo za samostojno 
učenje tujih jezikov.

V središču za samostojno učenje lahko v 
miru med vsakodnevnimi opravki preberete 
dnevni časopis, poiščete informacije na 
spletu, napišete seminarsko nalogo, prošnjo 
za zaposlitev ali se pripravljate na izpite. 
Pri uporabi učnih pripomočkov vam lahko 
pomaga naš svetovalec.

SREDIŠČE ZA 
SAMOSTOJNO UČENJE (SSU)
Do znanja v svojem lastnem ritmu

Sodelujemo s Fakulteto za industrijski  
inženiring FINI iz Novega mesta, ki organizira 
študij na daljavo, in sicer visokošolski in 
univerzitetni strokovni študijski program 
Inženiring in vozila ter magistrski in doktorski 
študij Inženiring in avtomobilska industrija. 
Predavatelji so priznani strokovnjaki iz 
akademskega okolja, gospodarstva in 
globalnega trga, ki vnašajo aktualne novosti v 
študijske programe.

ŠTUDIJ NA DALJAVO
Izpiti v Ajdovščini

Nacionalna poklicna kvalifikacija pomeni 
potrditev neformalno pridobljenih znanj. 
NPK pridobite v postopku certificiranja, 
s katerim ovrednotite in potrdite svoje 
spretnosti in znanja, pridobljena z 
neformalnim učenjem. Certifikat je javno 
veljavna listina, ki potrjuje formalno priznano 
usposobljenost, potrebno za opravljanje 
nekaterih poklicev ali njegovih sklopov.

Ponujamo različne NPK. Za posamezne NPK 
smo pripravili tudi programe usposabljanja:

• Socialni oskrbovalec/socialna 
oskrbovalka na domu,

• Zeliščar pridelovalec/zeliščarka  
pridelovalka,

• Predelovalec/predelovalka sadja na 
tradicionalen način,

• Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, 
peciva in testenin na tradicionalni način,

• Pomočnik kuharja/pomočnica kuharice,
• Pomočnik/pomočnica 

natakarja/natakarice,
• Računovodja/računovodkinja za manjše 

družbe, samostojne podjetnike in zavode.

NACIONALNE POKLICNE 
KVALIFIKACIJE (NPK)
Za potrditev neformalnih znanj, razvoj poklica in kariere 



• 20-urni tečaji angleščine, italijanščine, 
nemščine, španščine, ruščine

• 20-urni računalniški tečaji  
od 1. do 4. stopnje 

• Osvežitveni računalniški tečaji

• Računalniške urice (vsak petek)

• Osnove suhomontažne gradnje

• Usposabljanje za računovodjo 

• Usposabljanje za picopeka

• Usposabljanje za pomočnika kuharja

• Izdelava pekovskih izdelkov in testenin 
na tradicionalni in/ali industrijski način

Smo pooblaščeni zunanji izvajalec izpitov iz 
slovenščine kot drugega in tujega jezika na 
osnovni ravni, ki je predpogoj za pridobitev 
slovenskega državljanstva. Organiziramo 
4 izpitne roke: spomladanski, poletni, 
jesenski in zimski izpitni rok.

Pred posameznimi izpitnimi roki se lahko 
kandidati udeležijo 9-urnih priprav na 
izpit. Izvajamo tudi program Slovenščina 
kot drugi in tuji jezik, ki je javno veljavni 
in poteka v modulih po 60 ur. Namenjen 
je vsem, ki želijo pridobiti ali nadgraditi 
znanje slovenščine.

IZPITI IZ 
SLOVENŠČINE
ZA TUJCE

TEČAJI IN  
USPOSABLJANJA 
***

Predavanja in delavnice so namenjene vsem, 
ki želijo pridobiti in nadgraditi teoretična 
in praktična znanja ter pridobiti spretnosti 
za pridelavo in predelavo sadja in zelišč. 
Izbirate lahko med različnimi področji: 

• urejanje in vzdrževanje sadovnjaka,

• obrezovanje, cepljenje in nega sadnega 
drevja,

• obrezovanje oljk in urejanje oljčnikov,

• osnove sistema HACCP in pravila glede 
označevanja živil,

• trženje in promocija izdelkov,

• predelava različnega vipavskega sadja v 
marmelade in sokove,

• sušenje marelic, kakijev, jabolk, češenj, 
hrušk in sliv,

• pridelava in predelava zelišč,

• predelava sezonske zelenjave. 

Program Karierno svetovanje in delavnice za 
mlade je namenjen mladim, starim med 15 in 
29 let. Z njim želimo spodbuditi udeležence, 
da dejavno pristopajo k načrtovanju svoje 
karierne poti. Nudimo jim informiranje in 
svetovanje na področju kariernega razvoja 
in možnostih zaposlovanja na lokalnem trgu 
dela in zanje izvajamo delavnice, v katerih 
razvijajo temeljne kompetence in spretnosti, 
potrebne za uspešno vključevanje na trg 
dela.

PROGRAMI  
V UČNEM CENTRU 
ZA PREDELAVO  
SADJA NA BRJAH 
***

KARIERNO 
SVETOVANJE IN 
DELAVNICE ZA 
MLADE 
***



Za zaposlene in brezposelne z nižjo izobrazbo 
smo v letošnjem šolskem letu pripravili 
pestro ponudbo brezplačnih izobraževalnih 
programov. Namenjeni so strokovnemu 
razvoju posameznikov in njihovi osebnostni 
rasti. Prednost pri vključitvi v program imajo 
zainteresirani, starejši od 45 let.

STROKOVNA USPOSABLJANJA IN 
IZPOPOLNJEVANJA

• Jezikovna odličnost

• Trženje turistične dejavnosti  

TUJI JEZIKI

• Italijanščina

• Angleščina

• Nemščina

• Ruščina

• Francoščina 

• Slovenščina za tujce

ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

• Telovadba s trenerjem 

• Vadba za hrbtenico 

• Domača zeliščna lekarna 

KREATIVNOST IN USTVARJALNOST

• Ustvarjanje z glino 

• Kreativno pisanje v tržnem komuniciranju in 
vsakdanjem življenju

• Sprostitvena likovna delavnica

• Kreativno šivanje

• Začetni tečaj modernega mozaika

PROGRAMI ZA 
ZAPOSLENE IN 
BREZPOSELNE 45+ 
**
Za dvig temeljnih in poklicnih kompetenc

RAČUNALNIŠTVO

• Program računalniška pismenost za odrasle

• Power Point

• Excel

• Uporaba računalniških aplikacij 
in pametnih telefonov

• Uporaba socialnih omrežij za delo  
in prosti čas

• Desetprstno slepo tipkanje

• Digitalna fotografija 

OSEBNOSTNA RAST  
IN MEDOSEBNI ODNOSI

•  Zdrava samopodoba

•  Korak k učinkoviti komunikaciji  

•  Uspešna priprava na upokojitev



Za koga?
V PUM-O se lahko vključite mladi, stari od 15. 
do dopolnjenega 26. leta starosti, ki:

• iščete zaposlitev,

• potrebujete učno pomoč,

• bi radi poiskali drugačno poklicno pot ali 
dokončali šolo,

• imate status brezposelne osebe ali status 
iskalca prve zaposlitve.

InCastra – Dan ajdovske industrije in 
podjetništva združuje in predstavlja uspešne 
zgodbe ajdovskega gospodarstva, industrije, 
podjetništva, znanja in razvoja.

Na dogodku ponudi širši javnosti več ajdovskih 
podjetij in podjetnikov vodene oglede svojih 
proizvodnih procesov in predstavi svoje 
dejavnosti na zanimiv in inovativen način 
na osrednjem prizorišču. Tako mladi, iskalci 
zaposlitve in širša skupnost spozna ajdovska 
podjetja in različne poklice. Ob vsemu tem 
poteka tudi pester družabni program.

Kaj delamo?
Skupaj:

• iščemo možnosti in priložnosti za razvoj 
poklicne identitete (iskanje zaposlitve,  
razvoj kompetenc, povezovanje z 
delodajalci) in za zaključek ali nadaljevanje 
šolanja (učna pomoč),

• razvijamo samoiniciativnost in podjetnost,

• kreativno preživljamo prosti čas,

• premagujemo osebne ovire in stiske, 
iščemo rešitve zanje ter krepimo veščine,  
ki bodo pomagale v svetlejšo prihodnost.

Organizacija dela  
Temeljna oblika izpeljave je učni projekt, ki 
vključuje:

• izbirno projektno delo,

• osebne učne projekte, pri katerih se mladi 
vključite tudi v druge ukrepe APZ,

• interesne dejavnosti.

PUM-O poteka celo leto, vanj se lahko vključite 
kadarkoli, predvidoma za obdobje 10 mesecev z 
individualno možnostjo podaljšanja ali skrajšanja. 
Ob vključitvi sklenete pogodbo z Zavodom RS za 
zaposlovanje, na podlagi katere ste upravičeni do 
dodatka za prevoz in aktivnost. 

PROJEKTNO UČENJE MLAJŠIH ODRASLIH 
(PUM-O) *
Za vstop mladih na trg dela 

INCASTRA – DAN AJDOVSKE INDUSTRIJE 
IN PODJETNIŠTVA

Trajanje programa in vključitev



Ste radi aktivni in v dobri družbi izmenjujete 
znanja, izkušnje? Študijski krožki so majhne 
skupine za brezplačno neformalno učenje 
na zabaven način. V njih se zbirajo, učijo in 
družijo vsi, ki se radi razvijajo, raziskujejo ter s 
svojimi rezultati prispevajo k razvoju skupine, 
domačega ter širšega okolja. Vabljeni, da se 
nam pridružite v katerem od letošnjih krožkov:

V Centru medgeneracijskega učenja spodbu-
jamo medgeneracijsko sodelovanje in sožitje 
med generacijami. Organiziramo številne 
delavnice, ki omogočajo medgeneracijsko 
druženje in učenje ter aktivno preživljaje 
prostega časa. Programi predstavljajo skrbno 
načrtovane, vsebinsko pestre dejavnosti, ki 
vključujejo ustvarjalne, gibalne, učne, kulturne 
in družabne delavnice za vse generacije.

Pridružite se nam lahko na različnih lokacijah 
in izbirate med naslednjimi programi:

• Umovadba,
• Skupina Blagor ženskam,
• Družabni večeri reševanja križank,
• Aktivno druženje vasi,
• Modrost zgodbe zate in zame.

ŠTUDIJSKI KROŽKI
Več kot 20-letno bogastvo izkušenj,  
vir znanja in rezultatov, učinkov na okolje

CENTER  
MEDGENERACIJSKEGA  
UČENJA (CMU) 
***
Za vas že šesto leto 

• Od nitke do čipke (Ajdovščina) – klekljanje,

• Zorenja: spoznavam sebe – učim se od drugih 
(Ajdovščina) – spoznavanje samega sebe in 
razvoj medosebnih odnosov,

• Zeliščna mavrica (Brje) – spoznavanje zelišč, 
izdelava različnih zeliščnih izdelkov, ekskurzije/
ogledi,

• Sivka (Podraga) – spoznavanje zelišč, naravnih 
čistil, sodelovanje na Zelemenjavah, skrb za 
dom brez odpadkov, 

• Na vrtu (Goče) – spoznavanje opravil na vrtu 
med letom, to je od semena do sadike.



Večgeneracijski center predstavlja osrednji 
prostor zbiranja v lokalnem okolju. Njegov 
namen je druženje, ohranjanje oziroma 
širjenje socialne mreže in zadovoljevanje 
potreb različnih ciljnih skupin.

Ponuja različne vsebine, preventivne narave, 
namenjene so socialnemu vključevanju, 
izobraževanju ter medkulturnemu in medge-
neracijskemu povezovanju. Aktivnosti so 
zasnovane tako, da so čim bolj pestre, 
zanimive, naravnane na pridobivanje 
uporabnih, kakovostnih, aktualnih spretnosti 
in znanj za delo ter vsakdanje življenje 
pripadnikov izbranih ciljnih skupin.

Nudimo vam:

• strokovno informiranje o različni ponudbi 
aktivnosti in o oblikah pomoči v okolju,

• druženje in aktivno preživljanje prostega 
časa,

• aktivnosti in programe za otroke, mlade, 
odrasle, starejše, tujce, invalide, družine 
in druge ciljne skupine,

• obogatitev z novimi znanji, 
informacijami, s socialno mrežo.

VEČGENERACIJSKI CENTER (VGC) 
GORIŠKE – SVETLA STRAN ŽIVLJENJA
*

Vsako leto, in sicer v maju in juniju, poteka po 
vsej Sloveniji Teden vseživljenjskega učenja. 
S partnerji pripravljamo veliko brezplačnih 
dogodkov, s katerimi predstavljamo možnosti 
in priložnosti za učenje v našem lokalnem 
okolju ter opozarjamo na vseprisotnost in 
pomembnost učenja.

TEDEN
VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA (TVU)

Prostovoljstvo ponuja priložnosti za 
pridobivanje novih izkušenj in za širjenje 
socialne mreže. 
Na Ljudski univerzi Ajdovščina vam nudimo 
možnost prostovoljskega dela v programih in 
projektih:
Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O), 
Večgeneracijski center (VGC) Goriške, Teden 
vseživljenjskega učenja (TVU) in InCastra - 
Dan ajdovske industrije in podjetništva.

PROSTOVOLJSTVO



Poleg redne ponudbe izobraževalnih 
programov nudimo podjetjem izobraževanje 
po meri. Ob upoštevanju potreb in želja 
posameznega podjetja pripravimo ustrezne 
programe, s prilagojenimi vsebinami, 
trajanjem, termini in izbiro predavateljev.

Podjetjem zagotavljamo strokovno pomoč 
in podporo, in sicer z nudenjem potrebnih 
informacij in poglobljenega svetovanja 
z delodajalci in z njihovimi zaposlenimi. 
Pripravljamo jim tudi strategije za učinkovito 
upravljanje zaposlenih in osebne izobraževalne 
načrte.

* 
Program je brezplačen za udeležence.
Sofinancirata ga Ministrstvo za delo, 

družino, socialne zadeve in enake 
možnosti ter Evropska unija iz sredstev 

Evropskega socialnega sklada.

** 
Program je brezplačen za udeležence.

Sofinancirata ga Ministrstvo za 
 izobraževanje, znanost in šport ter 

Evropska unija iz sredstev Evropskega 
socialnega sklada.

*** 
Program je brezplačen za udeležence.
Izvaja se v okviru Letnega programa 

izobraževanja odraslih v
Občini Ajdovščina.

Sofinancira ga Občina Ajdovščina.

IZOBRAŽEVANJA 
»PO MERI PODJETJA«  

CELOSTNA PODPORA  
PODJETJEM

V letu 2019 obeležujemo na Ljudski univerzi 
Ajdovščina 60. obletnico delovanja,  

ki je brez vas ne bi bilo. Obletnico bomo 
obeležili z različnimi aktivnostmi in dogodki, 

ki se bodo odvijali skozi vse leto.

Lepo vas vabimo,
da se nam pridružite na skupnem 

praznovanju, na 

60. rojstnem dnevu
Ljudske univerze  

Ajdovščina.

O aktivnostih in dogodkih ob praznovanju 
boste obveščeni na naši spletni strani.



Ljudska univerza Ajdovščina
Stritarjeva ulica 1a

5270 Ajdovščina

T: 05 366 47 50
GSM: 041 437 785

info@lu-ajdovscina.si
www.lu-ajdovscina.si

Uradne ure:
od ponedeljka do petka

od 8.00 do 16.00


