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Ljudska univerza v Ajdovščini je med nami že 50 let, pol stoletja. Ob po-
membnem jubileju iskreno čestitam direktorici, gospe Boži Bolčina, vod-
stvu, zaposlenim in množici zunanjih sodelavcev, učiteljev in mentorjev. 
Vsak od njih je dodal svoj delež v mozaik izobraževalnih in vzgojnih 
uspehov te ustanove. Modro vodstvo je Ljudsko univerzo iz Ajdovščine 
poneslo med najboljše v Sloveniji.

Ljudska univerza v Ajdovščini ima 
svoje predhodnike in se je razvila 
na tradiciji prosvetnega dela

Ljudska univerza v Ajdovščini je drevo s koreninami. Nastala je na prosve-
tni dejavnosti in kulturnih prizadevanjih prejšnjih generacij. Izobraževa-
nje odraslih ima na Vipavskem staro tradicijo. 

V drugi polovici 19. stoletja je bil Trst pomembno kulturno prosvetno ža-
rišče za vso okolico. Izobraževalna društva, kulturno-prosvetna društva, 
razne ljubiteljske skupine glasbenikov in gledališčnikov so bile posejane 
povsod po vaseh. še danes najdete po vaseh stavbe kulturnih domov ali 
celo napise kulturnih društev. 

Avstro-Ogrska je uvajala ljudske visoke šole po danskem zgledu že v za-
dnjih desetletjih 19. stoletja. Tudi Trst je imel ljudsko univerzo že pred 
prvo svetovno vojno. Med drugimi je v njej nastopil Ivan Cankar s svojim 
znanim govorom. zgodovina nam pove, kako je prva svetovna vojna ta 
razvoj slovenske kulture presekala.

Sledila je italijanska okupacija s fašistično vlado, močnim potujčevanjem 
in uničevanjem vsega, kar je slovensko. čez noč je zaprla slovenske šole, 
pobrala lastnino in denar na bankah vseh prosvetnih društev. Bolj izobra-
ženi in zavedni ljudje so bežali čez mejo v Jugoslavijo in tam nadaljevali 
z delom. Spomnimo se usode naprednih in upornih mladih fantov, pove-
zanih v organizaciji TIGR. Niso odšli. Nasilju so se upirali na domačih tleh. 
Potujčevanje je zahtevalo veliko žrtev in propad slovenskega gospodar-
stva na Primorskem. Na skritem in v zasebnem svetu so ljudje v Ajdovšči-
ni in okolici še brali slovenske knjige, jih skrivali pred italijanskimi fašisti, 
peli slovenske pesmi in z željami iskali boljšo prihodnost. Vaške knjižnice 
so poskrili po podstrešjih. Turoben je ta del naše zgodovine. Lahko nam 
daje samozavest, ker smo Primorci znali preživeti tudi tako težke čase. 
Ljubezni v srcih ljudi do knjig, domačega jezika in slovenske kulture faši-

sti niso mogli zatreti. Umolknili so le tisti, ki so jih pobili. 

Druga svetovna vojna je prinesla veliko sprememb. Ljudje so si različno 
predstavljali osvoboditev. Pomenila jim je svobodo za vse tisto, kar prej 
niso smeli početi. Svoboda je na Vipavskem pomenila predvsem domač 
jezik, da bodo lahko spet javno govorili slovensko, brali slovenske knjige 
in peli slovenske pesmi. Hrepeneli so po svoji kulturi. 

Primorska je bila priključena k Jugoslaviji, državi, ki je na hitro prehajala 
iz kmetijske v industrijsko družbo. Velik razvojni korak. Vplival je tudi na 
strukturo izobraževanja odraslih po vsej državi in tudi v ajdovski občini. 
Po koncu vojne, tja do leta 1949, je prosvetno delo cvetelo. V Sloveniji 
so o tem največ objavljali v posebnem časopisu Prosvetni delavec. Po 
državnem dekretu so v vseh krajih ustanovili kulturna društva Svoboda. 
Ljudje so hodili na mitinge, proslave, obvezne sestanke, poslušali govo-
re raznih politikov,  hodili »v povorkah« po mestu, prepevali partizanske 
pesmi in vzklikali politična gesla. Bili so navdušeni in srečni, ker se je kon-
čala vojna in fašizma ni bilo več. Opisane oblike takratnega kulturnega 
izražanja so potegnile za seboj množico ljudi.

Država je začela množično graditi »zadružne domove«. V njih naj bi bile 
razne javne dejavnosti in tudi kulturno prosvetna društva. To naj bi bilo 
mesto za srečevanje ljudi in upravljanje. zadružne domove so gradili v 
Ajdovščini, Vipavi, Budanjah, šempasu itd. Velik zadružni dom so zastavili 
v Ajdovščini na travniku med Lulikovo hišo in vilo Rizzato. Ljudje so hodili 
mimo gradbišča z velikimi pričakovanji in negotovostjo, kaj to bo. Gra-
dnja ni bila želja ljudi, bila je po ukazu od zgoraj. Tam bi spet našla kultura 
(pevski zbori, orkester godbe na pihala, tamburaši, amatersko gledališče 
in knjižnica) svoje domovanje, so upali ljudje. 

za zadružni dom v Ajdovščini so uspeli zgraditi  temelje in zidove pritli-
čja. Nenadoma je prišel nov državni dekret: zadružnih domov se ne gradi 
več. Več desetletij so ti zidovi kot opomin nedokončanega dela štrleli v 
zrak in kljubovali vremenskim prilikam, dokler niso prišli buldožerji in jih 
po dolgem čakanju pospravili med smeti. Na tem mestu pa zgradili sta-
novanjske bloke za zaposlene v tovarnah. Tako so se po državnem dekre-
tu zaprla tudi kulturna društva Svoboda. O kulturi razmišljati je bilo manj 
vredno početje, ker je bila vsa moč naravnana na tovarne, proizvodnjo in 
gospodarski razvoj. Kulturno prosvetno delo je bilo porinjeno v ozadje. 
Mestna knjižnica je delovala v utesnjenih pogojih zasebne stanovanjske 
hiše, pevski zbor je nastal pri podjetju Lipa.

Ljudska univerza v Ajdovščini širi obzorja že 50 let
Prof. dr. Ana Krajnc
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za razvoj industrije je primanjkovalo izobraženih ljudi in znanja. Preliv 
prebivalstva iz vasi v tovarne je zahteval usposabljanje ljudi. zato se je 
država odločila, da ustanovi mrežo organizacij za izobraževanje odraslih: 
ljudske univerze. Nikoli ni bilo javno povedano, vendar so ljudske univer-
ze nastajale po zgledu Ljudskih visokih šol po Evropi (nastale so najprej 
na Danskem, stoletje prej). širile naj bi znanje, kulturo ljudi in politično 
osveščenost. Prva ljudska univerza v Sloveniji je bila po drugi svetovni 
vojni ustanovljena v Ljubljani leta 1947. Nato so na osnovi posebnega 
zakona med leti 1957 do 1959 pospešeno spreminjali ljudske univerze v 
delavske univerze in ustanavljali nove. Pospeševale naj bi šolanje zapo-
slenih in poklicno usposabljanje. 

V opisano obdobje pade tudi ustanovitev Delavske univerze v Ajdovščini 
(1959). Izobraževanje odraslih se je od takrat dalje v občini odvijalo orga-
nizirano, sistematično, načrtno, glede na potrebe občine, gospodarstva 
in interese ljudi. Bilo je profesionalno vodeno. začeli so s pisanimi temami 
predavanj (potopisna predavanja, vzgoja sobnih rastlin, nega dojenčka, 
politična predavanja). Na tradicijo se je naslonila vsebina prvih tečajev: 
šiviljski, strojepisni, stenografski, knjigovodski, pedagoški, tečaj za ročna 
dela in drugi. Pogosti so bili novi, politični tečaji, in varstvo pri delu. Kraj-
še programe za usposabljanje delavcev za določeno vrsto delovnih mest 
in za mojstrske izpite so organizirali v sodelovanju s tovarnami. 

Delavska univerza v Ajdovščini se je pod vodstvom direktorice profeso-
rice Mire Novak kmalu povzpela med nekaj najboljših v Sloveniji in si je 
pridobila mednarodni sloves. Povezala se je z ljudskimi visokimi šolami 
v Avstriji.

zaradi naveze na evropsko tradicijo izo-
braževanja odraslih, ljudskih visokih šol po 
Evropi, so se sredi 90 let v samostojni Slo-
veniji vse delavske univerze preimenovale v 
ljudske univerze.

Pomen Delavske univerze 
za razvoj občine

Kraj je to, kar ustvarijo ljudje. E. Bern je zapi-
sal, da je vedenje ljudi vedno najboljše mo-
žno, kar zmorejo v dani situaciji. V skupnosti 
ljudi se seštevajo kvalitete posameznikov. če 
je razvoj ljudi prepuščen slučaju, se odvija 
zelo počasi, prepočasi za  nastajajoče potre-
be po znanju in sposobnostih. Ljudje morajo 
imeti v kraju možnost za bolj organizirano in 
načrtno izobraževanje, povezano s splošni-
mi cilji razvoja. Ni dovolj samo to, da ima člo-
vek znanje, je sposoben; rabi še priložnost, 

da to v okolju in odnosih z drugimi ljudmi uporabi.

Kaj pomeni dejavnost Ljudske univerze za kraj in celo občino, bi najbolje 
razbrali iz posameznih usod ljudi. Mnogi niso mogli nadaljevati šolanja v 
mladosti. Delo in življenje pa zahtevata od ljudi vedno več znanja. »Brez 
papirja ne prideš nikamor.« Ljudska univerza  odraslim ponuja »drugo 
možnost« (»izobraževanje druge možnosti« ali second chance educati-
on), da nadaljujejo šolanje kot odrasli. Pomaga jim, da si pridobijo ustre-
zno formalno izobrazbo in se usposobijo za poklic. Od obstoja dalje, v 
vsakem obdobju, je težišče pridobivanja formalne izobrazbe odraslih na 
drugem nivoju od osnovne, nato srednje in danes visoke šole.

Na začetku, ko se je imenovala še delavska univerza, so ljudje v času mno-
žičnega zaposlovanja v industriji imeli potrebo, da končajo osemletko in 
se usposobijo za nek poklic. Večerna osemletka in krajša usposabljanja 
za poklic so dala ljudem možnost, da se zaposlijo. Večerne poklicne šole 
so na hitro usposabljale kvalificirane delavce. 

zahtevnost dela se je z novo tehnologijo stopnjevala tudi v ajdovski indu-
striji. Vedno večje so bile zahteve po srednji izobrazbi. Programi srednjih 
šol za odrasle so imeli vse do sedaj veliko vpisa. zaposleni so s srednjo 
izobrazbo dobili boljše delovno mesto, boljše pogoje dela in višjo plačo. 

Danes zaposleni čutijo, da je za delo in ohranitev službe srednja šola pre-
malo - terciarna izobrazba postaja splošna potreba ljudi. Mladi šolanje 
nadaljujejo po redni poti. Ljudska univerza pa naj bi odraslim ponudila 
vpis v višje in visoke šole ali oddelke fakultet. 

Ra
zg

le
dn

ic
a 

A
jd

ov
šč

in
e,

 1
90

1.



9

Delavska univerza v Ajdovščini je opravljala tudi pomembno kulturno 
vlogo. širila je splošno izobrazbo ljudi z razstavami, javnimi predavanji, 
krajšimi seminarji in tečaji. Popularno je bilo učenje tujih jezikov, prido-
bivanje veščin (tipkanje), umetnostna vzgoja in drugo. S široko paleto 
ponudbe se je približala željam ljudi.

Vloga ljudske univerze je, da načrtuje izobraževalne programe v skladu s 
predvidenimi cilji občine, podpira razvoj in obenem prisluhne posame-
zniku. z izobraževalno ponudbo se prilagaja spremembam in proble-
mom, ker je dovolj prožna. 

Živimo v družbi znanja. Pravijo ji tudi informacijska družba. Ljudje z viš-
jo in visoko izobrazbo imajo več možnosti za delo. Seveda pa se spre-
minjajo tudi oblike dela. Služb zmanjkuje in še bolj jih bo v prihodnje, 
ker to ni več tipična oblika preživetja v novi informacijski družbi, družbi 
sprememb. Nove oblike dela so projektno delo, delo za določen čas, delo 
po pogodbi, s. p. (samostojni podjetnik), svobodni kulturni delavec (av-
torsko delo), delo na domu, mala družinska podjetja in drugo. Naštete 
oblike dela zahtevajo veliko sprotnega izobraževanja. Izobraževanje in 
delo se prepletata. Govorimo o vseživljenjskem izobraževanju in vseži-
vljenjskem delu.

Odgovornost za svoje izobraževanje nosi vsak sam. če hoče priti do zna-
nja, se mora sam znajti, svoje učenje voditi in zanj odgovarjati. Kombini-
rati mora več virov znanja. Povezati jih mora v celoto. Žal niso vsi ljudje 
sposobni za samostojno učenje, ker niso imeli možnosti, da bi prej v ži-
vljenju razvili nekatere zato potrebne spretnosti in sposobnosti. V mislih 

Ljudska univerza je s tem postavljena pred nove naloge. Postaja žariščna 
ustanova v kraju, kar naj bi se zrcalilo tudi v socialnem statusu ustanove 
in finančnih učinkih. Morda se bomo zamislili nad tem, zakaj nima statu-
sa, ki ji pripada.

Koliko vitalnosti ima nek kraj, neka občina, je odvisno od človeškega ka-
pitala, s katerim razpolaga. 

Od delovanja Ljudske univerze in drugih izobraževalnih programov za 
odrasle so odvisni gospodarstvo, razmere v kraju in zadovoljstvo ljudi. 
Ker ti ne bodo izgubljali dela, in če ga bodo izgubili, se jim ne bo težko 
vključiti v novo delo - ker bo pridobljeno znanje povečalo njihovo sto-
pnjo zaposljivosti. 

Ra
zg

le
dn

ic
a 

A
jd

ov
šč

in
e,

 1
96

4.

imamo funkcionalno nepismene prebival-
ce. Tem morajo  mentorji na ljudski univer-
zi posvetiti še posebno pozornost in od-
govornost za izobraževanje delno prevzeti 
na svoja ramena, da bi učenje steklo.  

Ljudska univerza pomnoži ponudbo in 
pomaga ljudem, da znanje prej dosežejo. 
Končno znanje in razvoj sposobnosti pa 
sta odvisna še od drugih virov. Formalno 
izobraževanje na ljudski univerzi morajo v 
kraju podpirati še druge ustanove, ki nudi-
jo priložnost za neformalno izobraževanje: 
razna društva, galerije, muzeji, gledališča, 
koncertni abonmaji, turistične agencije, 
lokalni mediji (časopis, radio, TV), zdra-
vstveni domovi, kiber kavarne, računal-
niški centri, knjižnice itd. Danes skoraj ne 
poznamo dejavnosti, ki se ne bi ukvarjala 
tudi z izobraževanjem.
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Spomini na Ljudsko univerzo v Ajdovščini
Pavel Bogataj

50 let, pol stoletja je že minilo od takrat, ko je bila ustanovljena ta po-
membna ustanova, namenjena izobraževanju ljudskih množic. Te so 
potrebovale znanja, ki ga zaradi raznovrstnih okoliščin, predvsem zaradi 
vojne in predvojnega poitalijančevanja, niso dobili. 

Že po osvoboditvi leta 1945, ko je prišlo do začasne razmejitve in je Aj-
dovščina postala glavno središče cone B, se je začela živahna kulturno 
prosvetna dejavnost. Ustanovljeno je bilo kulturno prosvetno društvo, ki 
je poleg pevske kulture in dramatike organiziralo tudi predavanja. 

Organizirano izobraževanje pa se je začelo z ustanovitvijo ljudske univer-
ze leta 1959. Imenovala se je Delavska univerza, saj je bila po takratnih 
političnih ciljih namenjena predvsem izobraževanju delavskih množic, ki 
so potrebovale izobrazbo predvsem pri razvoju novega socialističnega 
gospodarstva. Po primorskem narodnem junaku Janku Premrlu - Vojku 
so jo preimenovali v Vojkovo delavsko univerzo. 

Med glavnimi pobudniki ustanovitve univerze je bila profesorica Mira 
Novak, nekdanja ravnateljica ukinjene gimnazije v Ajdovščini in nato uči-
teljica na osnovni šoli v Ajdovščini.

Ker je bila psihologinja in pedagoginja, je znala prisluhniti ljudem, zato 
je tudi organizirala take oblike dela, da je k sodelovanju privabila čimveč 
ljudi. Najpogostejša oblika so bila predavanja z diapozitivi še v stari ki-
nodvorani. 

To je bil čas, ko so bili televizijski sprejemniki še redki. Imeli so ga v kavar-
ni (današnja lekarna Sonček), pa morda še v nekaterih hišah. Spominjam 
se, da je bila kavarna vedno polna in so obiskovalci z zanimanjem spre-
mljali televizijske programe.

Tudi kino predstave so bile množično obiskane in že uro pred začetkom 
je bila vrsta pred blagajno. Gospod Stipe štekar, upravnik kina, je celo 
organiziral abonma, da so obiskovalci lažje prišli do vstopnic. 

Prav tako so bili zelo dobro obiskani gledališke predstave in koncerti, ki 
so jih izvajali domačini in gostujoči.

V takem času je bila ustanovljena ljudska univerza, ki je s predavanji pri-
vabila mnogo obiskovalcev. Najbolj obiskana so bila predavanja z diapo-
zitivi. za šolsko mladino so bila v času pouka, za vse druge obiskovalce 
pa so bila organizirana v večernih urah. Cena vstopnic je bila razmero-

ma majhna in ni predstavljala večjega stroška. Organizirana so bila  tudi 
druga predavanja, ki pa so imela manj poslušalcev. Tudi vodja ustanove 
profesorica Mira Novak je večkrat predavala. Prav na njenih predavanjih 
je bilo največ ljudi. Ob koncu sezone predavanj je najbolj zveste obisko-
valce nagradila s knjigami. 

Prisluhnila je tudi željam po drugih oblikah izobraževanja. Mnogo ljudi 
je bilo z nedokončano osnovnošolsko izobrazbo, le malo pa je bilo ljudi 
z dokončano srednjo ali pa visoko šolo. Prav zato je univerza organizirala 
pouk za osnovno šolo in srednjo šolo. V oddelkih za osnovno šolo je bilo 
po 30  do 40 učencev, ki so poslušali predavanja in nato polagali izpite. 
Pri izpitih, kjer so bila običajno vprašanja na listkih, je bila komisija treh 
članov - spraševalec, član in zapisnikar. 

Učenci so bili kot vedno zelo različni. Starejši učenci so se zares zelo za-
vzeto učili, saj so hoteli čimprej dobiti potrebno izobrazbo. Mlajši učenci, 
ki so prišli pravkar iz osnovne šole, pa so bili večkrat nemirni in so celo 
ovirali in motili pouk. V teh oddelkih sem poučeval od ustanovitve leta 
1959 do leta 1993, nato pa sem predaval še na oddelkih za poklicno izo-
braževanje do leta 1998. 

Pouk smo imeli v učilnicah osnovne šole, pozneje pa v prostorih stare 
osnovne šole v Gregorčičevi ulici in v hiši pisatelja Danila Lokarja v Pre-
šernovi ulici. Tu so bili zelo tesni prostori, zato je bilo še težje poučevati. 
Manjkali so nam tudi učni pripomočki, zato sem si jih pogosto izposojal 
iz osnovne šole. Poučevali smo učitelji iz osnovnih šol, srednje šole in pa 
tudi drugi sodelavci iz vrst bančnih in upravnih uslužbencev.

Univerza je organizirala tudi pouk srednje ekonomske šole, poučevali so 
profesorji redne ekonomske šole iz Ajdovščine. Izobraževanje so zaklju-
čili z redno maturo. 

Organizirani so bili tudi tečaji za šoferje, gostince in druge poklicne pro-
file. 

Večje zadovoljstvo in več zadoščenja sem imel pri izobraževalnih pro-
gramih poklicne usmeritve, ki jih je univerza organizirala v zadnjih letih. 

V okviru univerze je bila nekaj časa tudi sedanja Lavričeva knjižnica, ki se 
je nato osamosvojila. 

Sedež univerze je bil najprej v stari osnovni šoli. Upravljala jo je direktori-
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ca profesorica Mira Novakova, gospa zora Krapež pa je marljivo opravlja-
la tajniške in blagajniške posle. 

Pozneje je prevzela delo gospa Nada Lozej, pri tajniških delih pa ji je po-
magala gospa Marija Tratnik. Tudi gospa Lozejeva je organizirala razne 
oblike dela, od dopolnilnega izobraževanja za osnovno šolo do razno-
vrstnih predavanj. Poslušalci osnovnošolskih programov so bili vedno 
mlajši, zato je celo sklicevala roditeljske sestanke. Univerza je gostovala v 
Lokarjevi hiši v Prešernovi ulici.

Ko sem prišel nekega dne poučevat v Lokarjevo hišo, me je gospa Lo-
zejeva naprosila, naj grem pogledat v Lokarjevo stanovanje, ker že več 
dni ni videla pisatelja. Prišel sem v prvo nadstropje in v sprejemnici našel 
popolnoma obnemoglega pisatelja, ki so ga nato odpeljali v bolnico in 
kasneje v dom starejših na Tabor v Ljubljani.

zelo uspešno delo univerze se je nadaljevalo, ko je prevzela vodstvo 
gospa Boža Bolčina, ki je vpeljala celo vrsto novih oblik izobraževanja. 
Ustanovo je tudi tehnično dobro opremila, kar omogoča sodobne oblike 
izobraževanja S svojimi sodelavkami skrbi za  ugled ustanove, ki mora v 

sedanji hudi konkurenci ohraniti svojo kvaliteto in položaj.

Gospa Boža s sodelovkami skrbi, da se aktivni in upokojeni delavci usta-
nove srečamo ob novoletnih praznikih in si izmenjamo mnenja in misli 
in obujamo spomine.

Nikoli mi ni bilo žal truda, ki sem ga vložil pri svojem delu v Ljudski uni-
verzi. Ko srečujem nekdanje učence, sem vesel, da sem jim pomagal pri 
iskanju poti do poklica in poštenega življenja.

pri poučevanju odraslih je poleg vsebine pomembna še doda-
tna dimenzija - večina odraslih je zaposlenih, imajo družino 
in dodatna predavanja s študijem. izziv predavatelja je, kako 
motivirati slušatelja, da bi v kratkem času osvojil predvidene 
vsebine.

martin kalin,  predsednik sveta zavoda in dolgoletni učitelj
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Iz zgodovine Ljudske univerze Ajdovščina 
Vlasta Tul

Predhodniki

Ob ugotavljanju začetkov delovanja ljudske univerze v Ajdovščini kot 
ustanove za izobraževanje odraslih naletimo na različne predhodnike, ki 
so v svojih dejavnostih zasledovali sorodne cilje, kakor jih v sodobnejših 
časih srečamo pri ljudski oziramo delavski univerzi. 

Že nemška čitalnica Lesseverin, ustanovljena leta 1855 v Ajdovščini, je 
z branjem časopisja in revij opravljala neke vrste izobraževanje svojih 
članov. S prebujanjem narodne zavesti so v Ajdovščini na pobudo Karla 
Lavriča leta 1864 Lesseverein preoblikovali v čitalnico. Po njegovih bese-
dah, izrečenih ob ustanovitvi čitalnice, so le–te, kot je zapisano v 19. šte-
vilki Kmetskih in rokodelskih novic, »varuhi, ki skrbijo za narod, so središča 
domoljubnih src, so učilnice nam odraslim, ki ne moremo več po šolah hoditi 
in učiti se jezika in slovstva.« V okviru čitalnice je zaživela tudi čitalniška 
bukvarnica. čitalnici so v Ajdovščini in šturjah sledila še druga društva, 
ki so ljudi povezovala, izobraževala in jim širila obzorja. Naj omenimo le 
nekatera: Sloga, Edinost, podružnica družbe sv. Cirila in Metoda, Sokol, 
Bralno in pevsko društvo, Tamburaško društvo Danica, Rokodelsko pod-
porno društvo, leta 1907 ustanovijo celo društvo Lavričeva javna knjižni-
ca, leto pozneje podružnico Narodno delavske organizacije. Društveno 

življenje je bilo bogato tudi v okoliških krajih. V Gorici, Trstu, Ljubljani, 
za življenje zgornje Vipavske doline pomembnih središčih, so se društva 
povezovala v zveze, ki so se poizkušale v zahtevnejših programih. V po-
vezavi z nekaterimi se omenja tudi pojem ljudska univerza.

O ljudski univerzi piše Anton Aškerc leta 1901 v Ljubljanskem zvonu v 
razpravi z naslovom Ljudske univerze. Tu omenja predavanja za najširše 
ljudske množice, ki so bila po Evropi od srede 19. stol. naprej, v novej-
šem času pa tudi v Ljubljani in nekaterih drugih slovenskih krajih. Toda 
prava ljudska univerza mora imeti redna predavanja po programu in v 
gotovem ciklu, česar pa pri nas ni, še ugotavlja. Tudi neimenovani avtor 
v Tedenskih slikah (30. 1. 1918, št. 5) navaja obstoj nekakega ljudskega 
vseučilišča v Ljubljani pred prvo svetovno vojno. 

Oktobra 1907 so v Gorici ustanovili zvezo narodnih društev na Goriškem. 
»Drugi narodi imajo ljudske univerze, pri nas pa se je še malo storili v tem 
oziru./ …/ Društva so ustanovljena v prospeh narodne izobrazbe in v drugi 
vrsti šele za zabavo/… / Gmotne podpore za prvo potrebo je dobila pri Naro-
dnem skladu in pri podružnici slovenskega planinskega društva v Ajdovšči-

ni, moralne pa v celi deželi.«  1

Italijani so imeli v Gorici in Trstu ljudsko uni-
verzo (Università del Popolo). V časopisju na 
prelomu stoletja in do prve svetovne vojne 
prebiramo, kako ljudska univerza za Slovence 
v Gorici kar ne uspe prav pritegniti poslušalcev 
na predavanja. Leta 1912 je Narodna prosveta 
povabila zanimive in ugledne goste za preda-
vatelje.2   Izbor je očitno uspel, kar je sklepati 
iz  prispevka pod naslovom Ljudska univerza 
v istem časopisu. Očitno pa bi bilo lahko delo 
društvenega izobraževanja še učinkovitejše, 
če med različno politično usmerjenimi društvi 
ne bi vladala nezdrava tekmovalnost. V Trstu 
so se Slovenci ponašali s predavanji, ki jih je 
prirejalo društvo Ljudski oder, ustanovljeno 
leta 1905. Nekateri raziskovalci zgodovine 
ljudskih univerz pri nas to društvo omenjajo 
kot nekako prvo slovensko ljudsko univerzo.
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Med prvo svetovno vojno delo društev zamre. Nekatera po vojni spet 
oživijo ali se na novo ustanovijo, organizirajo številna poljudna in izo-
braževalna predavanja, vendar fašistična oblast po letu 1927 zatre vse 
slovensko javno društveno delo.

Izredno pa se množijo najrazličnejši izobraževalni tečaji v italijanskem 
jeziku, ki jih prirejajo številne italijanske organizacije, med njimi tudi 
ljudska univerza, ki postane fašistična organizacija (Università popolare 
fascista).

Ustanovitev Ljudske univerze 
v Ajdovščini  leta 1945

Po koncu vojaških spopadov v drugi svetovni vojni  so o usodi Primorske 
in o državni meji med Italijo in Jugoslavijo potekala mirovna pogajanja. 
Sporno ozemlje so razdelili na dve coni. Cono A je upravljala zavezni-
ška vojaška uprava, cono B jugoslovanska vojaška uprava. V coni B se je 
uveljavljala nova politična in upravna oblast, v coni A je njuno vpeljavo 
preprečevala zavezniška vojaška uprava. V obdobju med letoma 1945 in 
1947 je bil osrednji upravni in politični organ celotnega ozemlja Pokra-
jinski narodnoosvobodilni odbor (PNOO) v Trstu. Ker pa zaradi nenaklo-
njenih razmer v Trstu nalog ni uspel celovito opravljati, so v coni B usta-
novili poverjeništvo tega organa s sedežem v Ajdovščini. Julija 1945 je 
Ajdovščina postala glavno mesto obsežnega dela Primorske, ki ga je za-
sedala jugoslovanska vojska. zaradi svoje vloge je kraj vsaj za dobo dveh 

Že jeseni 1945 so člani partijskega aktiva pri Poverjeništvu PNOO razpra-
vljali o ustanovitvi ljudske univerze v Ajdovščini, ki bi bila dostopna vsem 
ljudem, da bi lahko dosegli izobrazbo in bili deležni vzgoje v duhu nove-
ga časa.4 Dne 30. novembra 1945 je bila ljudska univerza slovesno od-
prta. Bila je med prvimi v slovenskem prostoru, saj so bile oktobra 1945 v 
Sloveniji le štiri ljudske univerze.5 Predstavljala naj bi dopolnilo in oporo 
prosvetnim društvom, pevskim zborom, čitalnicam. Delovala je v okvi-
ru okrožnega odbora Slovensko-italijanske antifašistične unije (SIAU) za 
vzhodno Primorsko. Otvoritveni govor Dragana Premrova je bil v duhu 
in besednjaku takratnega časa. Predvidene teme predavanj naj bi bile, 
kakor je poudaril govorec, “o vsem, kar svet giblje” /… /” Danes nas zanima 
predvsem človek kot socialno bitje, njegova borba za pravico.”6 Sledili sta 
predavanji Petra Aljančiča in Regentove (verjetno Malke, soproge Ivana 
Regenta, enega izmed organizatorjev Ljudskega odra v Trstu pred prvo 
svetovno vojno.) Ustanovitev Ljudske univerze je pozdravil tudi krajevni 
narodnoosvobodilni odbor (KNOO) Ajdovščina in priporočil, naj bi se vsi 
v čim večjem številu udeleževali prepotrebnih predavanj. Ta naj bi pokri-
vala področja znanosti, politike, gospodarstva, svetovnega nazora ipd.7 
Že 8. decembra je ljudska univerza pripravila proslavo ob 145. obletnici 
rojstva Franceta Prešerna, na kateri je predaval Dragan Premrov.8 V Ajdo-
vščini in izven sedeža so potekala predavanja iz ciklusa »Okoli Trsta«. Uni-
verza je zaživela, vendar so člani okrajnega partijskega komiteja že marca 
1946 ugotavljali, da udeležba na njenih predavanjih ni vedno velika, zato 
so poskušali teme predavanj čim bolj približati praktičnim potrebam pre-
prostega človeka.9 Referent za ljudske univerze pri okrožnem komiteju 
Komunistične partije Julijske Krajine (KPJK) za vzhodno Primorsko je bil 
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let dobil ustanove in podjetja, ki jih sicer najverjetneje 
ni bi, ali še ne bi. V začetku avgusta 1945 je za bralce 
vsega Slovenskega Primorja v Ajdovščini začel izhajati 
tednik Primorska borba, v začetku decembra 1945 je 
Poverjeništvo PNOO v Ajdovščini ustanovilo osrednje 
Filmsko podjetje za vzhodno Primorsko, knjižnico so 
uradno odprli 31. marca 1946, oktobra 1946 je Ajdo-
vščina dobila svojo radijsko postajo. S člani Poverjeni-
štva PNOO so se izpopolnili odseki prosvetnega dru-
štva. Hkrati je bila Ajdovščina tudi središče upravnih 
in političnih organov na ravni goriškega okraja, v kraju 
pa so seveda delovali tudi družbeno politični organi 
na lokalni ravni.

Poleg vojaških struktur se je v kraj priselilo veliko ura-
dništva in funkcionarjev, tudi iz drugih krajev. Med 
prišleki je bilo precej članov komunistične partije. Po-
mladi 1946 je bilo v Ajdovščini organiziranih pet par-
tijskih celic, samo šest njenih članov je bilo Ajdovcev. 
Politične organizacije, predvsem partija, naj bi nudile 
izdatno pomoč prosveti in kulturi.3   
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zadolžen za ustanavljanje novih ljudskih univerz, za izbor predavateljev in 
red predavanj. K izboru predavanj je bilo pritegnjeno tudi Poverjeništvo 
PNOO. Organizacijsko delo pri ljudski univerzi je aprila 1946 prevzel Lojze 
(verjetno prof. Alojz Bizjak). Do sredine junija naj bi bila pripravljena vsa 
primerna predavanja. zaradi prepirov okrog mejnikov pri posestvih so se 
odločili najprej izvesti predavanja o zemljiški knjigi. V kratkem je nato sle-
dilo 12 predavanj o obnovi. Predavanja so se vrstila zelo pogosto in bila 
tudi bolj obiskana. Vsak mesec naj bi jih bilo kar okrog 15 na temo po-
vojne obnove in ravno toliko splošnoizobraževalnih.10 Kot predavatelji se 
leta 1946 na ljudski univerzi v Ajdovščini največkrat omenjajo: Rado Bed-
narik, Franc Ferjančič, Ljudmila Kalin in Alojz Bizjak. Tega leta so potekali 
še številni izobraževalni tečaji in večerne šole, vendar ne v okviru ljudske 
univerze.                                                                                                                                                

Leta 1947 ni zaslediti poročil o delovanju ljudske univerze, sledimo pa 
razpravam o organizacijskih, vsebinskih in tehnoloških posodobitvah 
predavanj ljudskih univerz. Prosvetni referenti sindikalnih podružnic 
okraja Gorica so na sestanku v Ajdovščini 25. junija 1947 glede ljudske 
univerze ugotavljali, da morajo biti predavanja zanimiva in vzgojna. »Na-
bavljen bo tudi ozki film, s katerim bodo lahko predavanja podana res za-
nimivo.« 11 

Okrajni prosvetni svet za Goriško je kmalu zatem predlagal ustanovitev 
»pravih ljudskih univerz« v centrih, kakršen je bil tudi Ajdovščina, medtem 
ko bi  po vaseh izvajali predavanja, ki bi bila glede na analizo potreb naj-
bolj aktualna. 12 

Nov začetek Ljudske univerze 
Ajdovščina  leta 1948

Delo nekdanje ljudske univerze je šlo z ukinitvijo Poverjeništva PNOO 
v zaton, kar dokazuje tudi poročilo referentke za prosveto pri Mestnem 
ljudskem odboru (MLO) Ajdovščina Juste Ravbar o ustanovitvi ljud-
ske univerze v Ajdovščini decembra 1948. Ob 30-letnici smrti Ivana 
Cankarja je »nova ljudska univerza« že pripravila proslavo.13 Svoje delo 
je uspešno nadaljevala tudi prve mesece leta 1949, ko je organizirala 
proslavo ob obletnici smrti Franceta Prešerna in vrsto predavanj, še več 
pa jih je načrtovala. V prvi polovici leta 1949 je pripravila 30 poljudno-
znanstvenih, 9 gospodarskih, 9 zdravstvenih in 7 literarno-zgodovin-
skih.14 O njenih aktivnostih beremo tudi v članku tajnice ljudske univerze 
Narde (Leonarde) zadnek, priobčenem v časopisu Nova Gorica, predho-
dniku Primorskih novic.15 V sezoni 1948/49 naj bi ljudska univerza kljub 
začetnim težavam dosegla lepe uspehe. Priredila je veliko predavanj v 
Ajdovščini, z nekaterimi je gostovala tudi po okoliških krajih (Predmeja, 
Col, črni Vrh, Planina, Vipava). Po polletnem premoru je 13. decembra 
1949 sezono začela s predavanjem dr. Antona Polenca O razvoju živih 
bitji. Ajdovska kinodvorana je bila natrpana s poslušalci, ki so prišli tudi 
iz okoliških krajev. zelo obiskano je bilo tudi zdravstveno predavanje dr. 
Bogdana Breclja januarja 1950, nič manj pa tudi predavanja iz veterine 
Mirka Gabrščka januarja in februarja v Vrhpolju, Podragi, Lokavcu in na 
Slapu. Bogata ponudba predavanj ljudske univerze pa se je še nadaljeva-
la. Predavateljem so običajno krili le potne stroške.  
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Status ljudske univerze ni povsem jasen. V enem od dokumentov najde-
mo zapis, da je ljudska univerza delovala kot samostojna organizacija, 
ki je razpolagala z zelo skromnimi sredstvi Okrajnega ljudskega odbora 
Gorica. Ta je potrebovala in potrošila za organiziranje predavanj. V Vipavi 
pa naj bi imela svojo podružnico. 16

Ljudska univerza pod okriljem SKUD 

Leta 1949 so na pobudo izvršnega odbora Ljudske prosvete Slovenije 
(LPS)  začeli z reorganizacijo  kulturno prosvetnih društev v izobraževalno 
kulturna društva (IKUD), sindikalna kulturno umetniška društva (SKUD) 
in podobno. SKUD so organizirali tudi v Ajdovščini. To je na ustanov-
nem občnem zboru januarja 1950 oblikovalo sekcije: dramsko, pevsko, 
godbeni krožek ter ljudsko univerzo.17 Predsednik SKUD je postal Hinko 
Ciglič, podpredsednik in hkrati predsednik ljudske univerze pa Avgust 
Mamilović. V zimski sezoni 1949/50 je kljub pomanjkanju predavateljev 
z dobro organizacijo njihovih prevozov uspela širom zgornje Vipavske 
doline uresničiti 23 predavanj gospodarskih, zgodovinskih in poljudno-
znanstvenih tem, vse z ideološkim predznakom. Udeležba na njih je bila 
zelo zadovoljiva. Predavanja so se v letu 1950 še  nadaljevala. Bilo je tudi 
več gostovanj predavateljev iz Ljubljane. Ob domačih so predavanja, 
spremljana s primernimi filmi, ajdovski publiki posredovali tudi gostujoči 
predavatelji iz Ljubljane. za uspešno delo  je Okrajni odbor Ljudske pro-
svete Gorica leta 1950 ljudsko univerzo v Ajdovščini nagradil s 3000 din.18 
Tega leta je bila ajdovska ljudska univerza  poleg mariborske nagrajena 
tudi na republiškem tekmovanju LPS.19 Veliko zaslug za tako uspešno 
delo je imela Narda zadnek, zato so del nagrade porabili kot prispevek 
za priznanje njenemu vsestranskemu delu za napredek ljudske univerze. 
Nagrajena pa sta bila tudi Mirko Gabršček za številna predavanja iz ve-
terinarstva po vaseh in Hinko Ciglič za poljudnoznanstvena predavanja. 
zadnekova je bila kot učiteljica s šolskim letom 1950/51 premeščena na 
drugo delovno mesto, kar je bilo občutiti tudi pri ljudsko-prosvetnem 
delu v Ajdovščini.20 za novega referenta sveta za kulturo in prosveto so 
izvolili Franca Likarja.

Delo ljudske univerze je v dokumentih izpričano tudi leta 1951. S ho-
norarji so poleg domačih poplačali predavatelje iz Ljubljane, šempetra, 
Solkana in drugod (Danilo Lokar, Lojze Bizjak, Slavko Kretič, Tone Seliškar 
itd.). Vse dotlej se je ljudska univerza  v Ajdovščini uveljavila v sloven-
skem merilu in bila zlasti zaradi svojega terenskega dela za zgled drugim 
ljudskim univerzam. Leta 1951 pa se je ta način dela ob pomanjkanju 
denarnih virov ustavil. Razmišljali so novih oblikah pridobivanja sredstev. 
Na letnem občnem zboru SKUD so v odbor in sekcije predlagali nove 
člane. za ljudsko univerzo so predlagali: Draga Lovriča, Tineta Doljaka, 
Lojzeta Bizjaka in Srečko Lapajne.

Ljudska univerza kot sekcija DPD Svoboda

Nova organizacijska sprememba je sledila leta 1952.  Po sklepu  Central-
nega komiteja Komunistične partije Slovenije (CK KPS) in na pobudo de-
lavskih centrov v Sloveniji se je s tem letom začelo preoblikovanje SKUD  
v Delavsko prosvetna društva (DPD) Svoboda. V Ajdovščini so dpd svo-
boda ustanovili septembra 1952. V njegov delokrog  so vključili vso 
prosvetno-kulturno dejavnost v kraju, kamor je spadalo tudi delo ljudske 
univerze. ljudska univerza je postala sekcija tega društva. Predsednik 
ljudske univerze je bil prof. Lojze Bizjak, tajniške posle pa je opravljala 
Srečka Lapajne. Predsednik DPD Svoboda Ajdovščina je bil vse do pre-
mestitve v Kranj leta 1957 Hinko Ciglič. 

z reorganizacijo so predavanja ljudske univerze sprva spet pogosteje po-
tekala tudi po vaseh. V glavnem so bili predavatelji zdravniki in učitelji iz 
domačega okolja (dr. Peršičeva, dr. Rozman, dr. Dobriha, prof. Bizjak).21  

Da bi delo na terenu še poglobili, so na kmetijske zadruge svojega ob-
močja poslali vprašalnike o njihovih željah glede predavanj. Odgovori, ki 
so prihajali, pa niso bili razveseljujoči. zadruge so namreč sporočale, da 
»so predavanja nepotrebna, ker jih z njimi že oskrbuje OZKZ, za drugačen 
način pa nimajo sredstev.« Ciglič je nato ugotavljal, da očitno »ljudje okrog 
kmetijskih zadrug mislijo, da so jim potrebna le kmetijska predavanja in po-
zabljajo, da je treba naše ljudi prevzgojiti tudi v socialistične ljudi, ker šele 
potem bomo mogli tudi problem gospodarstva pravilno razumeti.«22 

Ves čas delovanja ljudske univerze je bilo opaziti nihanja v aktivnostih, 
saj je delo v glavnem temeljijo zgolj na par njenih preobremenjenih čla-
nih. Poleg predavanj so občasno organizirali ali soorganizirali tudi jubi-
lejne prireditve, literarne večere in proslave. 

Kot ostala prosvetna društva, so tudi ljudsko univerzo napajali različni 
viri: Svet za prosveto in kulturo pri OLO Gorica, Okrajni Svet svobod in 
prosvetnih društev (OSSPD) Gorica, Občinski ljudski odbor Ajdovščina, 
nekoliko tudi organizacija Rdečega križa. Denarja je  bilo za želeno razši-
ritev dejavnosti premalo.23  

Na občnem zboru OSSPD Gorica je bil maja 1957 sprejet sklep, da morajo 
občinski ljudski odbori v proračunu nameniti sredstva za normalno delo 
prosvetnih društev, knjižnic in ljudskih univerz. »Vsi moramo vedeti, da je 
ljudsko prosvetno delo zelo važen faktor formiranja politične zavesti, in da 
se prav v tem polju v političnem oziru lahko zelo mnogo naredi«, je v go-
voru na občnem zboru poudaril organizacijski tajnik Rudi Honn. zavzel 
se je  za poglobitev dela ljudskih univerz v industrijskih krajih, ki naj bi 
postale delavske univerze, namenjene izobraževanju delavcev, medtem 
ko bi bilo ljudskim univerzam prepuščeno splošno izobraževanju na po-
deželju.24 Glede na sklep tega občnega zbora je bila nato v  okviru OSSPD 
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ustanovljena komisija za izobraževanje odraslih, ki je idejno vodila občin-
ske SSPD, jim pomagala z osebnimi stiki, seminarji in tečaji, predavatelji, 
včasih tudi s plačilom honorarja zanje, posredovala predavanja iz reper-
toarja predavanj ljudske univerze v Ljubljani. Tudi v Ajdovščini so avgu-
sta in septembra 1957 potekala štiri taka predavanja in se v prihodnje še 
nadaljevala. Delo ljudske univerze v Ajdovščini je veljalo za eno najbolj 
aktivnih v okraju Gorica in je bilo zato večkrat posebej pohvaljeno. V tem 
obdobju je prvič izvedla tudi vrsto predavanj in tečajev nemškega, angle-
škega in italijanskega jezika ter več strokovnih tečajev.

Izobraževanje odraslih pa je na različne načine potekalo tudi prek dru-
gih ustanov in organizacij. zaradi usklajevanja in načrtovanja dela so pri 
OSSPD poskušali zbrati podatke o vsem izobraževanju. zanimanje za pre-
davanja in tečaje ljudske univerze je naraščalo. Ljudska univerza v vlogi 
društva ne bi mogla več pokrivati vseh porajajočih se potreb prebival-
stva. zato je vse bolj zorela misel o samostojno financirani ustanovi. Le na 
ta način bi ljudska univerza lahko pokrivala širok spekter dejavnosti. Ok-
tobra 1958 je sosvet OSSPD Gorica sprejel sklep, da se v sezoni 1958/59 
ustanovi poklicna okrajna ljudska univerza,  po vseh občinskih središčih 
pa ustanovijo ali okrepijo že delujoče ljudske univerze. Sestavili so tudi 
seznam javnih kulturnih delavcev po posameznih krajih, s katerimi naj bi 
stopili v stik glede ljudskih univerz. V Ajdovščini so bili predlagani profe-
sorji: Lojze Bizjak, Fran Toš, Cene Matičič, Lojzka Brus in Mira Novak.

Na seji predsednikov občinskih svetov SSPD okraja Gorica so 4. decem-
bra 1958  sprejeli sklep o ustanovitvi zavodov za izobraževanje odraslih 
kot  finančno samostojnih zavodov:  »Pogoji in potrebe so, da se ti zavodi 
ustanovijo v Novi Gorici, Ajdovščini, Idriji in Tolminu. Drugod pa je treba na-
daljevati in razširiti jezikovne in druge tečaje, splošna predavanja in večerne 
šole.«25 

Januarja 1959 je bil ustanovljen iniciativni odbor za ustanovitev ljudske 
univerze v Ajdovščini kot samostojnega zavoda v sestavi: predstavnik 
Občinskega Sindikalnega sveta Janez Poženel, ravnateljica gimnazije 
Mira Novak, direktor Fructala Miro Oven, sekretar Splošnega gradbenega 
podjetja Primorje Boris Grzej, gimnazijski profesor Alojz Bizjak, predse-
dnik Občinskega sindikalnega sveta Janko Fišer in direktor Lip Ajdovščina 
Adolf Slokar. Predstavniki podjetji in sindikata so bili izbrani kot najpri-
mernejši poznavalci razmer v gospodarstvu, saj je imel odbor prvo nalo-
go po podjetjih zbrati podatke, koliko je delavcev, ki nimajo predpisane 
izobrazbe in bi potrebovali šolanje. Ljudska univerza naj ne bi prirejala le 
priložnostnih predavanj, temveč bi skrbela tudi za izobraževanje odraslih. 

Ko so dozorele misli in spoznanja, da je potrebno k pošolskemu izobra-
ževanju pristopiti organizirano in za programe pridobiti materialna sred-
stva, so se začele  ustanavljati poklicne ljudske univerze, med njimi tudi 
v Ajdovščini.

Vojkova delavska univerza Ajdovščina

KONčNO SAMOSTOJNI zAVOD

Finančno samostojni zavod Delavsko univerzo Ajdovščina je ustanovil 
Občinski ljudski odbor Ajdovščina (ObLO) dne 16. oktobra1959, potem 
ko je na seji obeh zborov sprejel odločbo o ustanovitvi na podlagi no-
vega zveznega splošnega zakona o šolstvu iz leta 1958. Soustanovitelji 
so bili: Občinski odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva (SzDL), 
Občinski sindikalni svet, Občinski komite Ljudske mladine Slovenije 
(LMS), Tekstilna tovarna, Lesno industrijsko podjetje, Splošno kovinsko 
podjetje, Mizarstvo, SGP Primorje, Fructal in Mlinotest, vsi s sedežem v 
Ajdovščini, ter Vinarska sadjarska poslovna zveza Vipava.26 z odobritvijo 
predloga upravnice Mire Novak si je že 9. novembra 1959  novi zavod 
nadel ime Vojkova delavska univerza. 

zavod je vodil trinajstčlanski upravni odbor, imenovan na seji zborov 
Občinskega ljudskega odbora27 Ajdovščina za mandatno dobo dveh 
let.28 Prvi in dolgoletni predsednik upravnega odbora je postal občinski 
uslužbenec Anton Leban.29 Po letu 1966 je namesto upravnega odbora 
z zavodom upravljala delovna skupnost sama oziroma v sodelovanju s 
predstavniki javnosti, če so obravnavali letne plane in poročila ali po-
membnejše vsebine.30 Delovno skupnost je vodil predsednik.31  

Občinski ljudski odbor je na seji zborov na podlagi razpisa leta 1959 ime-
noval tudi upravnika zavoda. Prvih petnajst let in pol delovanja delavske 
univerze je močno zaznamovala honorarno zaposlena upravnica profe-
sorica psihologije Mira Novak, sicer zaposlena na šolah v Ajdovščini kot 
učiteljica oziroma ravnateljica. Prisotna in zaslužna je bila že pri ustana-
vljanju zavoda. S strokovnim znanjem in velikim zagonom  se je lotila 
dela. 

Glede na ustanovni akt je bil novi zavod dolžan opravljati naslednje na-
loge: sodelovati z družbenopolitičnimi organizacijami (DPO),32 s šolskimi 
ustanovami in gospodarskimi organizacijami,  nuditi pomoč za politično 
in strokovno izobraževanje državljanov, predvsem z organiziranjem re-
dnih večernih političnih šol, tečajev, seminarjev in predavanj; organizirati 
tečaje, seminarje, cikluse predavanj in podobno s področja družbenega 
in delavskega upravljanja ter ekonomske vzgoje delavcev; organizirati 
tečaje, seminarje, politične tečaje, večerne šole in podobno za izpopolni-
tev šolske in strokovne izobrazbe; organizirati seminarje, cikluse preda-
vanj ali posebna predavanja s področja mladinske vzgoje, vzgoje staršev 
in poljudno znanstvenih tem. 

Izobraževalni programi so predstavljali podporo obstoječi družbeni 
in politični ureditvi, kar lepo ponazarja izsek iz delovnega poročila  za 
leto 1959/60. »Z ideološko-političnim izobraževanjem želimo oblikovati 
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svetovni nazor našega delavnega človeka, seznanjati ga z zakonitostmi na-
šega družbenega razvoja in mu pomagati, da bo prodrl tudi v globlja vpra-
šanja filozofije in psihologije, ki mu bodo omogočila, da bo bolje razumel 
PROGRAM ZKJ, ki je program našega razvoja in ga zato zavestno osvajal. 
Z družbeno-ekonomskim izobraževanjem želimo spodbujati predvsem 
proizvajalca - upravljavca. Tu imamo odgovorno nalogo, razvijati našega 
človeka tako, da bo v organih delavskega in družbenega upravljanja tako 
samostojno presojal in odločal, ker bo poznal zakonitosti razvoja. Poljudno-
znanstveni sektor je izredno važen, ker nudi prvo stopnjo izobrazbe preko 
katere lahko obiskovalce naših predavanj vodimo na višja področja naravo-
slovja, tehnike, vzgoje, zdravstva, kulture in umetnost…«33 

Sredstva, ki jih je za delovanje dobil zavod iz učnine, z dotacijami Obči-
ne Ajdovščina, DPO, gospodarskih organizacij ter z drugimi dohodki in 
prispevki, je  porabil za plače in prispevke zaposlenih, honorarje preda-
vateljem, stroške upravljanja, potne stroške, inventar in učila.34 Upravni 
odbor je moral pripraviti pravila delovanja, ki jih je potrdil Svet za šolstvo 
pri Občinskem ljudskem odboru.35  

NOV zAGON, NOVI USPEHI

Že na prvi seji upravnega odbora delavske univerze 9. novembra 1959 
so razdelili delovne naloge in funkcije za komisije, ki so delovale znotraj 
delavske univerze. Vodstva komisij so prevzeli: za družbeno-ekonomska 
vprašanja in politično vzgojo Dušan Rudež (sekretar občinskega komite-
ja zveze komunistov), za splošno izobraževanje Alojz Bizjak (profesor fi-
lozofije in zgodovine), za strokovno vzgojo Frano Toš (ravnatelj Ekonom-
ske srednje šole) in za pedagoško psihološka predavanja Mira Novak. 
Poleg komisij je bil oblikovan še administrativno-tehnični sektor, ki naj 
bi vodil administracijo, knjigovodstvo in proračun, evidenco, statistiko 
kadrov, servis za tehnična sredstva in priročno strokovno knjižnico za vse 
strokovne komisije. Upravnica, vodje komisij in predavatelji so za svoje 
delo prejemali honorar in konec leta nagrade po opravljenem delu. Na 
podjetja so naslovili prošnje za podporo. Predlagali so uvedbo pristopni-
ne in članarine. za nekatera predavanja so nameravali za strokovno in 
finančno podporo zaprositi občinsko konferenco SzDL. Ogromno dela 
pa je bilo opravljenega ljubiteljsko.

20. novembra 1959 je Vojkova delavska univerza Ajdovščina obvestila 
vse delovne organizacije in občinski sindikalni svet, da pripravlja usta-
novitev tečajev, seminarjev in šol. Posamezne delovne organizacije so se 
na ponudbo odzvale z naslednjimi potrebami:  Fructal za tečaj iz živilske 
stroke, Primorje za nadaljevalni tečaje različnih strok s področja knjigo-
vodstva in tečaj za delovodje, Mlinotest za usposobljenost izdelovalcev 
testenin, LIPA tečaj za mezdne zapisovalce, Tekstilna pa je plan potreb še 
pripravljala. Delavska univerza je nato izdelala podrobnejši načrt, ki so ga 
konec novembra obravnavali še na  posvetu s predstavniki okrajne dela-

vske univerze v Gorici. Delavska univerza v Ajdovščini je načrtovala tudi 
vpis v šolo za odrasle, ki niso imeli popolne osemletke in v ekonomsko 
šolo za odrasle. Naslednja poteza pa je bil načrt za ustanovitev mladin-
ske politične šole s sedežem v dijaškem domu. Vanjo naj bi se obvezno 
vključili vsi dijaki in dijakinje Ekonomske srednje šole, poleg tega pa tudi 
vajenci in pomočniki in pomočnice. za šolo, ki naj bi trajala petnajst te-
dnov enkrat tedensko po uro in pol so pripravili program in ga poslali ob-
činskemu komiteju zveze komunistov Ajdovščina, Okrajnemu komiteju 
zveze komunistov Gorica ter Občinskemu komiteju LMS. 

Slovesnega odprtja nove ustanove in začetka tečajev strojepisja in ste-
nografije ter srednje ekonomske šole so se 15. decembra 1959 udeležili 
povabljenci in prijavljeni kandidati. Tega dne so sprejeli pravila zavoda, 
na zapisnik so lahko že odtisnili nov žig ustanove. za sabo so imeli že tudi 
dve dobro obiskani splošnoizobraževalni predavanji na temo stanovanj 
in najemnine, pripravljali pa so simpozij na temo Naša družina in njeni 
problemi. 

Iz zaključnega poročila za prvo šolski leto delovanja razberemo, da je 
delavska univerza izvedla začetni in nadaljevalni tečaj strojepisja, nada-
ljevalni stenografsko-strojepisni tečaj, večerno šolo za miličnike, večerno 
ekonomsko srednjo šolo, tečaj v podjetju Fructal (matematika, tehnolo-
gija s kemijo in fiziko), politično šolo s slabim obiskom, ker so bili sluša-
telji kar določeni in ker je trajal predolgo, seminar za mlade komuniste in 
okrog 70 javnih predavanj z 10.300 poslušalci. Predavanja so potekala v 
15 krajih ajdovske občine ter v Grgarju. V povezavi z zavodom za šolstvo 
so se lotili filmske vzgoje mladine in v ta namen naročili filme pri zavodu 
za šolski poučni film. Leta 1960 je delavska univerza dobila majhen pro-
stor, kjer je lahko hranila inventar in izdelovala plakate.36 Svojo dejavnost 
je razširila tudi na prireditve, na katerih je gostila umetnike, umetniške 
ansamble in skupine, (literarni večer s slovenskimi pesniki in pisatelji, 
baletniki in harmonikarji iz Ljubljane). za zaključek sezone se je upravni 
odbor pod vodstvom Mire Novak odpravil na izlet na Plitvička jezera. 

POzNANSTVA ODPIRAJO VRATA

Novakova je pri organiziranju predavanj in iskanju predavateljev poiskala 
številne možne poti od osebnih poznanstev dalje, da je le našla primerne 
osebe. Vsa dogovarjanja so sprva potekala prek pisem, saj delavska uni-
verza ni imela ne lastnih prostorov ne telefona. Ob ustanovitvi oddelka 
ekonomske srednje šole za odrasle je za nasvete glede organizacije  in 
vsebine pouka zaprosila sorodne šole po vsej Sloveniji. Iskala je najra-
zličnejše možnosti za olajšanje študija na delavski univerzi. Pisala je, npr., 
na železniško direkcijo, naj bi slušateljem osnovne ali ekonomske šole za 
odrasle omogočili nakup cenejše delavske mesečne karte. Obračala se je 
na znane osebnosti v Ljubljani in drugod, za katere je izvedela iz javnih 
občil, da so že predavali,  in jih vabila v Ajdovščino. Velik del korespon-
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dence je ohranjen in zanimiv za branje, saj ne gre za suhoparne dopise, 
ampak za domiselno, zanimivo in bogato vsebino.  Vsako predavanje oz. 
gostovanje je skrbno spremljala in se dograjevala. Poskrbela za prostor 
in opremo, rezervirala je prenočišča, jih obvestila o voznem redu avtobu-
sov. Predavatelje, ki so prispeli z avtobusom, je večinoma kar sama pri-
čakala na postaji ali mestni kavarni. Tudi glede plačila se je dogovarjala 
jasno in odprto. Avtorjem je včasih celo predlagala naslov predavanja in 
dolžino izvajanja, da bi se poslušalci ne dolgočasili. Spodbujala jih je k 
uporabi modernih tehnologij. Način vplivanja na avtorje je bil domiseln, 
tako da si gotovo ni mogla prislužiti njihove zamere. Vedno je poskrbela 
za javno objavo vabila in za poročilo o dogodku v medijih. če njeno prvo 
poročanje ni bilo uspešno, je vztrajala do objave: »..upamo, da nam bo 
tokrat uspelo pri trkanju na Vaša vrata.« 

PONUDBE PROGRAMOV

številne oblike izobraževanja, ki jih je izvajala Vojkova delavska univerza 
Ajdovščina, je Novakova za prvo desetletje delovanja statistično obdela-
la. zaznamovala ga je paleta bolj ali manj redno ponavljajočih predavanj. 
Najštevilnejša, najbolj obiskana in vsakoletna so bila javna predavanja. 
Vrstilo se je tudi več ciklusov predavanj, predvsem s področja vzgoje.37 
Do šolskega leta 1965/66 se je 19 do 40 slušateljev udeleževalo politič-
ne šole, 1968/69 pa 27 slušateljev politične šole za mlade komuniste.38 
Redno so organizirali seminarje za samoupravljalce, šolo za starše in 
šolo za življenje, seminar za prekvalifikacijo borcev, tečaje za pridobitev 
osnovnošolske izobrazbe, za pridobitev kvalifikacije in visoke kvalifika-
cije, tečaje tujih jezikov, slovenskega jezika za vojaške starešine,  sprva 
tudi strojepisni in stenografski tečaj ter ekonomsko srednjo šolo, med 
leti 1964/65 do 1966/67 pedagoško akademijo  in administrativno šolo, 
1964/65 priredijo krojni tečaj, z nadaljevanjem do šolskega leta 1970/71.  
Prirejali so tudi razstave, klubske in literarne večere, glasbene, gledališke, 

lutkovne predstave, sredi šestdesetih let so se trudili z raznimi inštrukta-
žami za vse stopnje šol od osnovne do fakultete. za izvajanje programov 
večernih šol so se za načrte dela in izkušnje zanimali po rednih šolah in 
po drugih delavskih univerzah v Sloveniji. za slušatelje so naročali tudi 
gradivo - skripte. za izredne študente so organizirali pomoč pri pripravi 
na sprejemne izpite na univerzo. Od šolskega leta 1967/68 zasledimo te-
čaje za varstvo pri delu, od 1969/70 za higienski minimum, od 1968/69 
pa tečaj za voznike viličarjev.39 Leta 1963 je Vojkova delavska univerza 
uvedla povsem novo vejo dejavnosti - klube. Ustanovili so Klub mladih, 
Klub žena, Klub za staro in mlado. 

zbiranje podatkov o delu Vojkove delavske univerze po letu 1972, ko se 
zbirna analiza Mire Novak zaključi, ni enostavno, ker je ohranjena doku-
mentacija zelo nepopolna. Ohranjenih je kar nekaj programov dela, po-
ročil pa skoraj nič. Navadno si je Vojkova delavska univerza zastavila smel 
načrt dela, ga sistematično razdelala po sklopih: družbeno izobraževanje 
občanov; šole, oddelki za odrasle; strokovno izobraževanje ter splošno 
izobraževanje.  Plan so sprejeli na zboru delavcev ob prisotnosti zunanjih 
predstavnikov in predstavnikov DPO. Ponudbo programov so razposlali 
medijem, razobesili plakate in še kako drugače vabili k vpisom, žal se je 
potem velikokrat izkazalo, da ni bilo pričakovanega zanimanja, včasih je 
odpovedal kak predavatelj ali se je celo zapletlo zaradi pomanjkanja pro-
storov za izvajanje programa. 

Nekateri programi so bili še naprej redni spremljevalci delovanja Vojkove 
delavske univerze. Mednje je gotovo sodil pouk za odrasle na osnovni 
šoli. zanimanje zanj je precej nihalo, za predavatelje pa je delo z vse bolj 
nemirnimi slušatelji postajalo zelo bremenilno. še vedno je bilo tudi do-
volj zanimanja za krojni, knjigovodski tečaj, za tečaj higienskega minimu-
ma, tečaj varstva pri delu za zaposlene v gospodarskih organizacijah in 
drugih ustanovah ter tečaj za voznike viličarjev.

Jeseni 1974 so odprli dislocirani oddelek administrativne šole pod okri-
ljem šolskega center za blagovni promet Nova Gorica. zelo so si prizade-
vali za izvedbo politične šole v dogovoru z občinskim komitejem zveze 
komunistov Ajdovščina kot stalno obliko družbenopolitičnega izobraže-
vanja, ki bi jim prineslo tudi precejšnja sredstva. Leta 1979 jim ni uspe-
lo izpolniti plana, tudi ne finančnega, ker ni steklo izobraževanje dele-
gatov delovnih skupnosti. Vsako leto se je nabralo tudi kar lepo število 
neplačnikov predavanj in jih je bilo potrebno terjati. V osemdesetih so 
se podobno kakor v drugih ustanovah tudi na Vojkovi delavski univerzi 
ukvarjali s stabilizacijskimi programi. Povečali so obseg dela pri idejno 
političnem usposabljanju, zlasti pri izobraževanju članstva zK in delega-
tov, pa še naprej organizirali tečaje varstva pri delu. Iz ohranjenih zapisni-
kov zbora delavcev, na katerih so obravnavali t.im. tečajnine, je razvidno, 
da so dokaj redno potekali tudi krojni, kuharski in strojepisni tečaji, tečaj 
pletenja, tečaji tujih jezikov, tečaj za viličarje, pa seveda osnovna šola, 
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šola za starše, šola za življenje ter razni tečaji za izpopolnjevanje za delo. 
H koncu osemdesetih so bili tečaji strokovnega izobraževanja dobro obi-
skani, družbenopolitično izobraževanje pa ne več. »Ugotavljamo, da teo-
rija ni za ljudi več privlačna (ne gre več ljudem v korist), zato tudi politična 
šola ni več taka, kot bi morala biti«, je na seji zbora delavcev februarja 1987 
poročala Nada Lozej.40 Leta 1988 prvič zasledimo v zapisniku seje zbora 
delavcev podatek, da je Vojkova delavska univerza organizirala tudi tečaj 
tujih jezikov za otroke, novost je bil tudi tečaj za čuvaje varnostnike in 
plesni tečaj.

O ŽIVLJENJU USTANOVE IN  KOLEKTIVA

zaposlitev strokovno usposobljenih ljudi, pa čeprav le pogodbena, je 
bila za ustanovo jamstvo za uspeh. V majhnem kolektivu je vloga po-
sameznika še toliko bolj pomembna. Delavska univerza v Ajdovščini je 
imela pri tem večinoma srečno roko. Ko pa se je kaj zataknilo, so ji bili v 
pomoč člani upravnega odbora in zunanji predstavniki zbora delavcev. 

Ob ustanovitvi je poleg upravnice pisarniška dela  opravljala Ema Furlan, 
že decembra pa jo je zamenjala štefka Trošt. Po slabem letu jo je 25. okto-
bra 1960 nadomestila Cecilija Jereb.41 S 1. januarjem 1962 je bila sprejeta 
uslužbenka zora Krapež. Njen delokrog so razširili tudi z delnim izvaja-
njem knjigovodskih in računovodskih opravil. V delo jo je uvedel Marjan 
Bras, dotedanji »finančni pomočnik« na Vojkovi delavski univerzi. zora 
Krapež je ostala zvesta ustanovi do upokojitve leta 1981. Le leta 1968 jo 
je zaradi porodniškega dopusta nadomeščal Rudi Furlan.

Delavska univerza je leta 1961 prevzela tudi skrb za Ljudski knjižnici v 
Ajdovščini in Vipavi. Na seji upravnega odbora 21. marca 1961 so izbrali 
odbor, ki naj bi uredil knjižnični inventar, poskrbel za prostore in njihovo 
plačevanje ter izposojo. za začasna honorarna knjižničarja so imenovali 
Stanka Benka v Ajdovščini in Nado Kostanjevic v Vipavi. Proračun za knji-
žnico je pripravila Marjetka Kete. 

za razširjeno dejavnost so potrebovali tudi več prostorov. Pridobitve so 
se razveselili leta 1963. Opremo zanje so si izposodili na osnovni šoli, do-
bili pa so telefon, kupili gramofon ter nabavili kovčke za potujočo knji-
žnico. za čiščenje prostorov je odtlej do invalidske upokojitve leta 1973 
skrbela Tončka (Antonija) Vidrih. Bila pa je več let tudi predsednica delov-
ne skupnosti. V samoupravnem socializmu je moral posameznik, zlasti v 
majhnih kolektivih, sprejeti najrazličnejše vloge. 

Leta 1965 so na delavski univerzi zaposlili Ester Žagar, kmalu nato poro-
čena Krečič. Istega leta so oblikovali center za družbeno izobraževanje in 
kot vodjo le-tega imenovali novozaposleno Marijo Makarovič, vendar le 
do januarja 1966, ko je prekinila delovno razmerje.

Leta 1967 se je  knjižnica odcepila in ustanovila kot nov zavod, imenovan 

Lavričeva knjižnica Ajdovščina. Knjižničarko Ester Krečič so sporazumno 
premestili v nov zavod. Delavska univerza je z odhodom knjižnice izgu-
bila del prostorov in je morala poslej s tečaji v glavnem gostovati v pro-
storih osnovne šole ali občinski sejni sobi. Pozneje je sklepala najemne 
pogodbe tudi z gimnazijo. Izgubila je tudi delovno moč, zato je konec 
novembra 1968  Novakova predlaga sprejem že takrat občasne sodelav-
ke pripravnice Nataše Perenčevič, toda ostala je le do maja 1969. Iskali 
so novega sodelavca, a neuspešno. za krajši čas se je leta 1972 zaposlila 
le Živa Petkovič. Nova moč bi bila dobrodošla tudi ob izidu  zakona o 
delavskih univerzah leta 1971, ko so morale obstoječe ustanove, ki so 
se poleg šol ukvarjale z izobraževanjem, na novo konstituirati. Vojkova 
delavska univerza v Ajdovščini je to opravila leta 1973. Pred tem so raz-
mišljali o možnosti združitve v šolski center, kjer bi bili skupaj z gimna-
zijo, gradbeno šolo, glasbeno šolo in knjižnico. Odpadel naj bi marsika-
teri problem s stroški šolanja, s kadri in prostori. Konec februarja 1973 je 
ustanova končno dobila primerno kandidatko in sprejeli so sklep o zapo-
slitvi Nade Lozej na mesto strokovnega delavca s poskusnim delom dveh 
mesecev. zaposlitev za nedoločen čas so nato potrdili 7. maja 1973. Nada 
Lozej je postala predsednica delovne skupnosti, nadomestila je zunanje-
ga sodelavca Pavleta Bogataja, ki je bil dotlej registriran kot podpisnik v 
finančnih zadevah za Vojkovo delavsko univerzo. Že čez dve leti, junija 
1975, pa je postala druga direktorica delavske univerze in jo vodila kar 
šestnajst let.

Septembra 1976 je za dobo dveh let delovno mesto administrativnega 
organizatorja izobraževanja zasedla Boža Cingerle. Na  seji delovne sku-
pnosti je bila konec leta 1979 za novo administratorko - tajnico izbrana 
Marija Peljhan. Leta 1981 se je zora Krapež upokojila, njeno delo je delno 
prevzela Marija Peljhan, računovodska dela pa za krajši čas Milka Podgor-
nik, od oktobra 1981 pa za polovični delovni čas Lidija Golob, ki je nato 
uvedla novo  računovodjo - knjigovodjo Nevo čibej. Septembra 1983 je 
namesto čibejeve prišla Irena Mihelj. z njenim odhodom maja 1985 je 
Vojkova delavska univerza spet razpisala prosta dela in naloge računo-
vodje - knjigovodje in sprejela kandidatko Milko Buzadžija za polovični 
delovni čas. Leta 1987 so jo sprejeli za polni delovni čas, ker je opravljala 
tudi del tajniških opravil, ob tem, ko je tajnica zaradi porodniškega dopu-
sta Lozejeve prevzela organizacijska dela v zvezi z izobraževanju. Pavle 
Bogataj in Irena šinkovec pa sta v odsotnosti Lozejeve podpisovala fi-
nančne zadeve. Leta 1988 je Marijo Peljhan na delovnem mestu in v vlogi 
predsednika zbora delavcev nadomestila Marija Tratnik. Avgusta 1989 je 
Milka Buzadžija finančne posle predala Slavici Mrevlje.

V dobi, ko je delavsko univerzo vodila Nada Lozej, je bilo tudi v Ajdovščini 
veliko razprav in vroče krvi okrog združevanja šol in zavodov. Vojkova 
delavska univerza se je jeseni 1977 odločila za združitev z zavodom za 
kulturo. 
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Po sklepu Skupščine občine Ajdovščina  junija 1991 so Vojkovo delavsko 
univerzo in športno rekreacijski zavod pripojili k zavodu za kulturo, ki se 
je preimenoval v zavod za kulturo, izobraževanje in šport. zaradi nestri-
njanja s tako reorganizacijo sta septembra istega leta podali odpoved 
delovnega razmerja Nada Lozej in Marija Tratnik.

S šolskim letom 1991/92 je vodja enote Vojkova delavska univerza pri 
zavodu za kulturo izobraževanje in šport postala Ana Bizjak. Ravnateljica 
zavoda pa je bila takrat Aleksandra Trebižan.42 

S kolektivom Vojkove delavske univerze so bili tesno povezani tudi šte-
vilni honorarni predavatelji. zbrati njihova imena bi bil poseben izziv. 
Tokrat nam to ni uspelo. 
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V vetru - profesorica Mira Novak
Prof. dr. Ana Krajnc

Prihajala sem iz nasprotne ulice in videla njeno postavo, kako se med 
hojo pokončno bori proti vetru, nekoliko nagnjena naprej. Na trenutke 
se je njen obraz soočil z vetrom. Dovolila je burji, da ji je razkuštrala lase, 
poljubljala obraz in pričarala rahel nasmeh. Po izrazu si videl, da ima bur-
jo rada, da jo je sprejela za svojo, tako kot je sprejela ljudi v Ajdovščini 
in okolici. Tudi njena drža je izražala hrepenenje po napredku in prepri-
čanje, da se mora človek v življenju boriti na poti do ciljev, da ne sme 
popustiti, tudi če se na pot postavijo ovire in ga presenetijo problemi. 
Naprej, samo naprej. 

»Jutri moramo vedeti več kot včeraj, saj so nas napolnila nova doživetja, 
in radovednost je potešila slo po znanju,« so bile včasih njene besede.

Počutila se je pravo Ajdovko in na rodni Maribor je vezala le še otroške 
spomine. 

»Tu bom ostala do konca,« je sklenila, ko je imela možnost, da gre v služ-
bo drugam. 

Ljubila je svetlobo Primorske, razgibano vreme, govorico burje, čistino 
modrega neba nad pokrajino, ko je pihala burja, in govorico ljudi. Lju-
dem v kraju ni podarila samo svojega širokega strokovnega znanja, dala 
jim je tudi svojo ljubezen. Mnogi so to začutili, druge je njena neposre-
dna in odprta komunikacija celo lahko spravljala v zadrego in jih prestra-
šila. Tudi to je sprejela z razumevanjem. Pri vseh pa je pustila globok vtis 
močne osebnosti in razgledane intelektualke.

Burja je bila glasna in tudi če bi jo poklicala, me ne bi slišala. Spet je upor-
no nastavila obraz vetru in nadaljevala pot. Na vrvici ob njej je stopical 
mali kuža. Na vogalu je zavila na levo, proti Maksu. Tam so ji postregli 
s kosilom. Ni marala, da ji vsakdanja opravila jemljejo čas, potreben za 
pomembnejše stvari. 

»Bom uspela še vse prebrati, kar sem načrtovala za danes? Napisati mo-
ram še nov program za Delavsko univerzo, oditi na sestanek na Občino in 
potem se moram srečati še z mamo dečka, ki ima zadnji čas veliko težav 
v šoli. Joj, skoraj sem pozabila, da zvečer predavam na Predmeji. Dragi 
Alali, danes se boš moral zadovoljiti samo s kratkim sprehodom,«  je v 
mislih premlevala svoj današnji urnik.

Ko je razmišljala naprej, je ugotavljala, da ne bo jutri ali pojutrišnjem s 
časom nič bolje, ker jo čaka veliko dela. Alali se ne pritožuje. zvesto jo 

čaka doma, v skromnem stanovanju v stanovanjskem bloku blizu rim-
skega stolpa.

K profesorici Miri Novak je prihajalo veliko ljudi: prihajali so mladi z razni-
mi stiskami in težavami, prihajali so zakonci, da bi dobili nasvet, kako pre-
magat konflikt s partnerjem, prihajali so starši in skupaj z njeno pomočjo 
reševali družinske probleme, prihajali smo študentje, ko smo se vračali 
iz Ljubljane. znala je poslušati, znala je sprejeti več resnic in priznati ob-
čutke drugega. za vsakega od nas si je znala vzeti čas. Kot da njen dan 
ni imel samo štiriindvajset ur, ampak več, mnogo več. Njena brezplačna 
»svetovalnica« ni bila nikjer registrirana, a je v okolju opravljala pomemb-
no vlogo. Ljudje so se imeli na koga obrniti. Povedali so in se pogovorili in 
potem je teža bremena padla z njihovih ramen ali je vsaj izgledala lažja.

Po kosilu je Alali ostal doma. Dopoldanske obveznosti na šoli so bile 
opravljene. Hitela je na Delavsko univerzo. Ni bilo časa za počitek. Koli-
ko stvari mora še opraviti do večera. Lavričeva knjižnica se je pridružila 
Delavski univerzi. Premišljeno mora s sodelavkami pripraviti naročila za 
nove knjige. Pri tajnici je treba v vabilo za nov seminar dodati še bolj po-
droben program predavanj. S podjetjem Lipa se dogovarja o programu 
za delavce, da bi dokončali osnovno šolo. To financira država in vodilni 
bi morali sprejeti predlog, saj je precejšen del delavcev z nedokončano 
osemletko. Proti večeru se v pisarni oglasi dijakinja. Potrebuje njeno po-
moč in nasvet za maturitetno nalogo. če se tajnici ne bo preveč mudilo 
iz službe, se morata pogovoriti o več organizacijskih stvareh. Pregledati 
mora še današnjo pošto. Večer bi rada imela za branje. Preletela bo še 
dnevno časopisje. Telefonirala bo pevovodji, če bi lahko pevski zbor so-
deloval na proslavi …

V Ajdovščino je prišla leta 1957, postala ravnateljica gimnazije. Pouče-
vala je nemščino. Dijakinje so se čudile njenim živobarvnim kostimom: 
rdečemu, živo zelenemu in živo modremu. Na levo stran prsi je dodala še 
veliko umetno rožo. 

»Naj ljudje gledajo mojo rožo in kostim in ne mene. Nimam se za lepo.«

Po ukinitvi gimnazije je sprva poučevala prvi razred na osnovni šoli. Lju-
dje so se čudili.

»Kako more nekdo, ki je bil ravnatelj srednje šole, iti tako nizko, da po-
učuje prvčke?« čudaško se jim je zdelo, da gre nekdo s tako visokega 
položaja na (po njihovem mnenju) nižjega, saj vsi silijo navzgor.
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Ona pa je bila prepričana, da se bo kot učiteljica prvega razreda še bolj 
poglobila v vzgojo, kot pa prej na položaju ravnateljice. Odločala se je hi-
tro, samostojno in glede na vsebino in ne položaj in prestiž. V odločitvah 
so se zrcalile jasne vrednote in pogum, da si to, kar si.

Vsak delovni dan je bil dvojen: dopoldan šola, popoldan Delavska uni-
verza. Ta čas se je na Delavski univerzi največ dogajalo. Odrasli učenci so 
prihajali po kočani službi in po kosilu. Mnogi ne bi nikoli našli poti nazaj 
v izobraževanje, če jih ne bi povabila in posebej animirala za učenje. Vli-
vala jim je pogum in prepričanje, da se bodo uspešno učili, da za izobra-
ževanje ni nikoli prepozno. za povabila ljudem je izkoristila srečanja na 
sprehodu s kužkom Alalijem, na raznih sestankih, v gostilni Pri Maksu, 
na cesti, pred kino dvorano,  na roditeljskih sestankih v šoli in drugje. 
S sodelavci je za animacijo ljudi oblikovala razne plakate in obvestila. 
Razdelila jih je po vseh javnih prostorih, da bi bili ljudje o izobraževanju 
in kulturnih dogodkih čim bolje informirani. Vedno več ljudi je prihajalo 
na seminarje, večerne šole in na predavanja. V izvajanje izobraževanja je 
spretno vpletla vse vidne osebnosti, umetnike, vodilne in strokovnjake iz 
lokalnega okolja. Ljudi je med seboj povezovala: tiste z znanjem in dru-
ge, ki se morajo še naprej učiti.

Stare prostore v prvotni šolski stavbi ob kavarni je obogatila s slikami 
Iveta šubica. Od doma je odnesla v pisarno še druge umetnine. Na obi-
skovalce so napravile vtis in dale občutek lepega.

»človek se mora dobro počutiti, potem se hitreje uči,« je bila prepričana.

Delavska univerza je pod njenim vodstvo dosegla celo mednarodni 
sloves. V Ajdovščino so začeli prihajati avtobusi z ljudmi iz avstrijskih 
ljudskih visokih šol (delavski univerzi podobnih ustanov). S svojim brez-
hibnim znanjem nemščine jim je razlagala posebnosti Vipavske doline 
in kulturne značilnosti v okolju. Delavska univerza v Ajdovščini se je pov-
zpela med nekaj najboljših v Sloveniji.

Vsako leto je potovala v tujino: Francijo, Tunis, Egipt, španijo, Anglijo. z 
vsakega potovanja je prinesla veliko slik. Te vtise drugih krajev bi rada 
delila z ljudmi v domačem okolju. Po vsakem potovanju je nastala škatla 
diapozitivov. Opremila jih je s podnapisi, a najpomembnejša je bila njena 
pripoved in anekdote ob posamezni sliki. širino drugih krajev in drugih 
kultur bi rada s predavanji prenesla v utesnjene razmere zanemarjene 
kulture, osamljenosti ljudi na vasi. Njena predavanja so bila »sočna« in 
so takoj pritegnila pozornost poslušalcev. Govorila je sproščeno, vpletala 
šale in opisovala posamezne pripetljaje, povezane s krajem na diapoziti-
vu. Njenih predavanj so se ljudje po vaseh zelo veselili.

Predavala je tudi v vaseh sosednjih občin. V svoj prepolni delovni urnik je 
z veseljem dodala še nekaj predavanj na mesec. Vse je organizirala sama 
brez kakih današnjih tehničnih in komunikacijskih pripomočkov.

Najbližjim je dala ljubkovalne vzdevke. Tako sem bila jaz zanjo Blaga Sa-
pica. Ko sem jo nekoč pobarala, od kod ta moj vzdevek, mi je odvrnila:

»Ko pridete iz Ljubljane, mi prinesete toliko novega. Poživite moje življe-
nje in delo, potem pa vas ni več. Odidete. za mene ste kot blaga sapica, 
zapiha in je ni več.«

Ko je nekoč vsa zamišljena sedela pred menoj, mi je rekla:

»človek se ne sme na nikogar preveč navezati. Preveč trpljenja je, ko ga 
izgubiš. Moram paziti, da se mi spet kaj takega ne zgodi.«

Med drugo svetovno vojno so ji ubili moža, sodnika v Beogradu. z njim 
sta bila kot eno. 

»še govoriti nama ni bilo treba, ker sva vedela, kaj kdo misli in kaj želi. 
Njegovo smrt sem zelo težko prebolela, a vero v ljudi sem vedno ohra-
nila.«

zunaj je glasno zavijala burja in upogibala krošnje velikih dreves ob sta-
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novanju. z Alalijem sta bila na toplem in sonce je skozi šipe sijalo na knji-
žne police. Dvignila je pogled iznad knjige in razmišljala:

»Prihodnost je bolj zanimiva od preteklosti. O preteklosti že vse vemo. 
Nič ne moremo več nanjo vplivati. V neznano prihodnost me žene rado-
vednost, kaj se mi bo zgodilo letos, prihodnje leto? Gotovo bom doživela 
toliko novega, kar si danes še predstavljati ne morem. Ali ni to pričakova-
nje novega, neznanega omamno?«

Glasovi vetra so se še bolj slišali. Skozi okno je videla modro nebo do 
obzorja. Alali je skočil z ležišča in šel proti vratom.

Radost ob delu in ustvarjanju in dobri odnosi z ljudmi niso ustavili na-
predovanja bolezni. Sladkorna bolezen se je poslabšala in tudi popušča-
nje srca. Disciplinirano je jemala predpisana zdravila, a se z boleznijo ni 
ukvarjala. Njene misli in čustva so bile ob delu.

»z boleznijo se ukvarjajo zdravniki. Ne bom zgubljala časa še s tem. Nare-
dim tako, kot mi reče zdravnik,« je menila.

Ubogala je, ko jo je ob nenadnem poslabšanju zdravnik poslal v bolnico 
v šempeter.

»Grem za par dni, da se zdravje malo uredi. Bom imela več časa za bra-
nje.« Alalija je zaupala prijazni sosedi. V slovo ga je pobožala in potolažila, 
da se kmalu vrne.

Že pred tem jo je Andragoško društvo Slovenije predlagalo za jugoslo-
vansko priznanje za izjemne zasluge za razvoj izobraževanja odraslih. 
Glavni odbor zveze andragoških društev Jugoslavije ji je to priznanje leta 
1988 dodelil. Kolegi v Sloveniji smo se zelo razveselili. Ker je zaradi bole-
zni ni bilo na kongresu, smo mi prevzeli priznanje in ji ga hoteli  čimprej 
izročiti. 

V bolnico sem jo poklicala po telefonu in ji povedala veselo novico. še isti 
dan bi se s priznanjem odpeljala k njej v bolnico. Vendar se ji je zdelo, da 
bolnišnica ni primeren kraj za sprejemanje priznanj. Predlagala je, da se 
dobimo ob bolj svečani priložnosti, ko se vrne domov. V meni se je pora-
jal občutek, da se mudi, a uklonila sem se njenemu predlogu.

čez nekaj dni so nam sporočili, da je umrla. Najvišjega priznanja ji nikoli 
nismo izročili.

Ne dolgo tega sem bila na Primorskem. Ogovoril me je šofer kamiona.

»Vi ste gotovo poznali profesor Miro Novak. Kajne?«

»Seveda sem jo«.  

Premeril me je z očmi od strani, se nerodno prestopil, z vzdihom zajel 

sapo in nadaljeval.

»če bi vedel, kje je njen grob … Nesel bi ji rože. Ne morem je pozabiti, 

kakšen dober učitelj je bila. Kakšen dober človek. Nesel bi ji lep šop rož. O 

tem velikokrat mislim. Veste, nemščina mi nikakor ni šla. Nič nisem znal. 

Mama je prek znancev našla pot do profesor Novakove. S kolesom sem 

se vozil k njej v Ajdovščino. Veliko sva se pogovarjala o vsem mogočem 

in se učila nemščine. Vsakič sem šel od nje poln vtisov. Cvek v šoli sem 

popravil, a k profesor Novakovi, sem čutil, bi še hodil. Nisem več  mogel, 

ker je šla v bolnico. Povedali so mi, da je umrla.«

»človeku največ daš, če daš delček sebe. z vami je delila navdušenje nad 

nemščino. Sorodniki so jo pokopali  v Mariboru. Tam boste našli njen 

grob. Gotovo ji manjka ajdovska burja. Najdete pa jo tudi v mnogih srcih 

ljudi v Ajdovščini in na Vipavskem.«

Burja mu je odkrila ponjavo na kamionu. Skrbno jo je popravil in bolj 

trdno zavezal. Splezal je v kabino kamiona in mi pomahal v pozdrav.

»Pa brez zamere, če sem vas nadlegoval!«

Burja je hladila vroč poletni zrak. Ko sem stopala naprej po mestu, sem 

začutila, da tudi jaz pogrešam profesorico Miro Novak.
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imele dr. Danila Lokarja, zdravni-

ka in pisatelja, in predvsem, poleg 

pisarne in učilnice (nasmeh se do-

datno poveča) smo imele tudi vrt 

z bujno vegetacijo ... Za rekreacijo 

smo ga včasih čistile. In golobi so 

zelo radi posedali nad vrati.

A v resnici nam je bilo marsikdaj 

Ljudska univerza je bila zame, in mogoče tudi za večino drugih ljudi, ve-
černa šola, v kateri dokončaš osnovno šolo ali hodiš z upokojenci na je-
zikovne tečaje. Vendar sem kmalu spoznal, da je pomen ljudskih univerz 
precej večji, predvsem za ljudi, ki niso imeli možnosti rednega izobraže-
vanja. še več, odkril sem, da ljudsko univerzo večinoma tvorijo ljudje, ki 
za svoje delo prejmejo malo ali skorajda nič priznanj. Bolj ko sem delo 
spoznaval, bolj sem spoštoval ljudi, ki so na njih delali.

Enega najbolj pristnih in globljih vtisov o delovanju ljudskih univerz sem 
dobil med pogovorom z gospo Nado Lozej, nekdanjo ravnateljico Ljud-
ske univerze Ajdovščina. Svojih prvih let na ljudski univerzi se spominja z 
nasmeškom. Kmalu mi je postalo jasno, zakaj – Nada Lozejeva je človek, 
ki sprejema izzive z veseljem.

Prva leta

Ko sem prišla delat na delavsko univerzo, začne v smehu, je bila andragogika 
tako čuden izraz, da so se ljudje spraševali, kaj je to. Nato zbrano nadaljuje.

Službo sem nastopila leta 1973, bila sem organizatorica izobraževanja. 
Dve leti sem delala z gospo Miro Novakovo, ki mi je takoj ob nastopu dela 
zaupala organizacijo izobraževanja in me vodila po tej  poti  tako, da sem 
moje prvo delo vzljubila tako, da me je vedno bolj osrečevalo in bogatilo. 
Nato pa sem bila leta 1975 imenovana za direktorico. Ker sem italijanistka, 
in francoščino sem študirala, sem v Ajdovščini vse od začetka vodila tečaje 
italijanščine za odrasle, za učence v OŠ Vipava, Ajdovščina in Dobravlje ter v 
vrtcu v Vipavi in Ajdovščina.    

Drugače smo bile  redno zaposlene več časa le tri, Zorica Krapež, ki je imela 
najdaljši delovni staž  na univerzi, tajnica Marija Tratnik in jaz. Po odhodu 
Zorice v pokoj, so bile za krajši čas zaposlene za polovični delovni čas še tri 
računovodkinje. Seveda nas je bilo premalo za tako obsežno delo, tako da 
smo delale najpogosteje od šeste zjutraj do desete zvečer. Vmes pa smo ime-
le kakšen odmor, recimo od dvanajste do treh popoldne. Delo smo si včasih 
tudi razdelile. Dan smo vedno začele s kavico, s pogovorom o družinskih za-
devah, o delu, ki smo ga postorile in o delu, ki ga moramo postoriti. Tako 
turško kavo je znala skuhati samo Milka, ki je ob odhodu v BiH rekla:« Nikdar 
več se ne bomo videle.« Kava mi še vedno diši, z Milko se nismo več videle. 

Še dobro, da smo dobile upravne  prostore na Prešernovi. Prav revni so bili, 
a opremljeni z lepim, masivnim pohištvom (se nasmehne). Za družbo smo 

Nada Lozej
Peter Mrhar

Nada Lozej

težko. Pogosto nam je primanjkovalo denarja, saj smo dobili le občinska fi-
nančna sredstva za osnovno šolo in nič drugega. Pa še od tega smo morali 
drugim šolam plačevati najemnine za uporabo prostorov, in to ne majhne ... 

šole

Ko izvem za podatek, da mora prva šola plačevati drugi za najem pro-
storov, pa čeprav izvaja isto izobraževanje, me preseneti novo dejstvo. 
Na ljudski univerzi so izvajali toliko programov, kot v največjih šolskih 
centrih.

Najprej smo imeli le tečaje: administrativne, knjigovodske ..., potem smo 
odprli poklicno administrativno šolo, zatem srednjo ekonomsko in upravno 
šolo. Potem je bila tu še strojna šola. Slušateljem je zelo ustrezala dopisniška 
oblika izobraževanja, ker so bili bolj svobodni pri izbiri časa za študij. Dobili 
so tudi vse potrebno gradivo. Potrebne predavatelje smo poiskali v ajdo-
vskih podjetjih - ki so bila kadrovsko dobro zasedena - ustanovah in šolah. 

Mnogim slušateljem je bila šolnina tudi povrnjena. 

Najpogosteje so šole obiskovala dekleta, nekaj fantov je bilo na ekonomski 
šoli in en sam na administrativni - Zdravko Perger, ki je sedaj operni pevec. 
Sam fant med puncami (z nasmehom obuja spomine). Izbral si je edino sre-
dnjo šolo ob delu, da bi si pridobil formalno izobrazbo. Spomnim se, da je na 
pogovorne ure hodil njegov delodajalec, Kobal. In kako se je jezil, da je fant 
nemogoč, da sočasno dela, gleda v zrak in še poje povrh – in da je čudno, da 
si ni še odrezal rok. 

Koliko lepih spominov! Spomnim se dvojčkov iz BiH, ki sta uspešno zaključila 
osnovno šolo in si pridobila srednjo izobrazbo, pa tudi drugih ljudi, ki so z 
našo pomočjo uspeli. Spomnim se generacije strojnih tehnikov ... Skratka, 
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prijeten občutek me preveva, ko se spomnim, da so prišli ljudje z našo po-
močjo do neke solidne izobrazbe, do dobrih delovnih mest, pa ko po mnogih 
letih srečam bivše slušatelje, že osivele, in jih ne prepoznam. Tudi meni se 
pozna kakšno leto več, pa naj si to priznam ali ne! Tudi jaz sem upokojena. 
No, potem smo imeli osemletko. Tu so se mi najbolj vtisnili v spomin fantje 
iz Bosne. V večini primerov so imeli dokončane le štiri razrede osnovne šole. 
In kako so govorili o svojem življenju (z zanosom pripoveduje)! Koliko kilo-
metrov so morali prehoditi s hribov do prvih vasi! Kako so matere kadrovike 
podjetij  prosile, naj jih odpeljejo na delo v Slovenijo.

za trenutek se pogovor zaustavi. Tišina. Nato ganjena nadaljuje.

No, ti otroci so nato pri nas končali osemletko in hodili na razne interne tečaj 
ter si tako pridobili »interne kvalifikacije«. Na Primorju so res dosti naredili 
zanje. In kako lepo se mi je zdelo, ko so jih vozili na morje. Za en teden na 
Krk. Otroci so bili presrečni, mi iz Ljudske univerze pa smo jim tam pripra-
vili tako imenovano Šolo za življenje in kopico drugih predavanj. Da, precej 
otrok smo imeli v tej, kakor so ji pravili, šoli za odrasle. Ampak v bistvu je bila 
to šola za otoke, stare 15 in več let ...

Kopica spominov prekine tok pripovedovanja. Nato se ji obraz razvedri.

Družbeno politično izobraževanje

Velik del izobraževanja, ki smo ga takrat izvajali, je bilo tudi družbeno po-
litično izobraževanje (gospa Lozejeva se začne smejati). Če bi to pripo-
vedovala mlajšim, bi mi verjetno rekli, da je bilo takrat nekaj hudo narobe. 
Mislim, da je bilo okrog leta 1974, ko so sprejeli zakon o združenem delu. Ta-
krat smo imeli prek sindikata kup predavanj, prvič so nas obiskali tudi znani 
predavatelji. Spominjam se Cirila Zlobca, pa Franca  Šetinca ... Ampak kaj, 
ko so bile teme tako turobne in neživljenjske! Ta izobraževanja so financirali 
OK SZDL,Občinski sindikat in OK ZKS Ajdovščina. Posebno mnogo priprav in 
spremljanja, dogovarjanja in usklajevanja je bilo potrebno vložiti v organi-
zacijo političnih šol, ki so trajale od 70 do 100 ur. Potrebno je bilo zagotoviti 
dobre predavatelje za tako zahtevno snov. 

Pozabili nismo niti mladih, ki so čistili in poglabljali strugo reke Vipave ob 
melioraciji Vipavske doline. Prisluhnili so lahko aktualnim temam ...  

Približno polovica teh tečajev je bilo namenjenih delavskim svetom in po-
slovodnim organom, drugo polovico pa so predstavljali zakonsko obvezni 
tečaji, na primer varstvo pri delu, pa higienski minimum. Za nas so bili takrat 
dobri časi, imeli smo tudi prek 1000 ljudi za en program v enem šolskem letu.

Pa še nekaj je bilo, česar sedaj ni več! Precej smo sodelovali z vojsko. Pogo-
sto smo izvajali strokovno izobraževanje. Imeli smo, na primer, fante, ki so 

gradili vodovod na Planini in niso imeli niti končane osnovne šole. Pripravili 
smo jim program, ki je obsegal teorijo in prakso s preizkusom znanja z obeh 
področij ter fante tako usposobili za delo s stroji težke in lahke grabene me-
hanizacije. Z Domom JNA smo organizirali  »slovenački kurz« za oficirje, ki 
ga je vodila gospa Irena Šinkovec ... Pa leta 1978, ob takratnem letu kulture 
pod geslom ČLOVEK, DELO, KULTURA, skupno razstavo političnega tiska z 
vojaško knjižnico v Vipavi.

Tečaji

In seveda splošno izobraževanje! Najbolj priljubljeni so bili krojni in kuhar-
ski tečaji. Ker nam šole niso rade posojale kuhinjskih  prostorov, smo imeli 
tečaje po vaseh, najpogosteje v kakšnih starejših, zapuščenih, a ohranjenih 
hišah, na primer v Šmarjah. Tam smo si uredili kuhinjo in šef kuhinje iz hotela 
Planika, gospod Pahor, je vodil tečaj, na koncu tečaja pa je sledil slavnostni 
zaključek - banket. 

Precej smo imeli tudi krojnih tečajev. Skoraj v vsaki vasi. Tu, za razliko od ku-
harskih tečajev, urejenih prostorov nismo potrebovali. Važno je bilo le, da je 
bil prostor pozimi ogrevan. Gospa Nada se začne ponovno smejati. Spomni-
la sem se, kako smo tihotapili šablone iz Italije. Takrat se v Sloveniji ni dobilo 
toliko stvari kot danes.

Zelo obiskani tečaji tujih jezikov, zlasti italijanščine in nemščine.   Te smo 
imeli kar v tovarnah, ponavadi po sejnih sobah. Spominjam se, da smo v Lipi 
začeli s tečaji že ob šestih zjutraj, in direktor Boštjančič je rad preverjal, ali  
smo točni. Ja, pri njih je bila disciplina ...

Italijanske učbenike za odrasle smo nabavljali v Zagrebu pri Školski knjigi, 
za otroke pa sem kupovala knjige v Italiji. V Sloveniji še nismo imeli ustreznih 
učbenikov. 

Pa, prvi smo začeli s tečaji računalništva. Jaz še vedela nisem, kako delujejo 
računalniki, kaj so programi, pa sem si jih začela sposojati od raznih šol ...

Razmišlja. 

Toliko tega je bilo! Spomnim se predavanj, recimo potopisnih, z motorjem 
po Afriki, pa tega, kako radi so ljudje poslušali predavanja Mire Novakove. 
Kulturni dom v Ajdovščini je bil največkrat poln do zadnjega kotička.

Kulturne dejavnosti

Organizirali smo raznorazne razstave, vsaj dve na leto. Posebno mi je ostala 
v spominu razstava Iva Šubica in ajdovskega rojaka Danila Jejčiča. Potem 
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je to dejavnost prevzela Pilonova galerija ... Znotraj univerze smo imeli še 
knjižnico. Joj (jo presune), tam so res delali v težkih pogojih. Vsako jutro po-
metanje, kurjenje peči ...

Težki časi, omenim.

Ne vem, odgovori, lepe spomine imam na Vojkovo delavsko univerzo. Časi 
so bili le drugačni – ne težki. Ni bilo interneta in računalnikov. Obvestila in 
razpise smo pošiljali na podjetja, najprej napisana na roko, nato smo imeli 
ciklostil ... Spomnim se prve večje naložbe (se začne smejati), privoščile smo 
si električni pisalni stroj. Tudi vsa potrdila o opravljenih tečajih so bila ročne 
izdelave in so zahtevala mnogo truda in tudi časa. 

V trenutku premora začnem tudi sam razmišljati o stvareh, ki so se kore-
nito spremenile. Kar danes najdeš na bolšjih sejmih, je včasih predstavlja-
lo višek tehnike, mesece odrekanja, ogromne naložbe ...

Skratka, življenje je bilo drugačno. Takrat so, na primer, bili pomembni oseb-
ni stiki. 

Bili smo delavska univerza, poznali in razumeli smo potrebe in želje posa-
meznikov, tovarn in ustanov. Zato nas je občina Ajdovščina tudi ustanovila. 
Obledela fotografija, ki se je večkrat znašla na moji delovni mizi me spomi-
nja na sejo prvega upravnega odbora. V njem so bili predstavniki podjetij, s 
katerimi smo sodelovali vidni družbenopolitični delavci, zunanji sodelavci: 
sodnik Stane Leban, prof. Alojz  Bizjak, prof. Mira Novak … Ostalih nisem 
poznala. Postavili so idejno zasnovo ustanove, ki je spreminjala načine in 
oblike dela, prilagajala svoje programe potrebam in času, jih vedno pomla-
jevala, vendar nikdar ni spremenila svojega poslanstva. Od vseh šolskih 
sistemov je znala biti najbolj fleksibilna in ažurna. Zato, ker njen program 
oblikujejo ljudje, ki so pri tem svobodni  in dobro poznajo potrebe svojega 
okolja. 

Nato se je leta 1990 vse spremenilo. Da bi znižali stroške poslovanja, so v 
Ajdovščini začeli ustanavljati zavod za KIŠ – Zavod za kulturo, izobraževa-
nje in šport. V eno organizacijo so enostavno želeli združiti glasbeno šolo, 
šport, Pilonovo galerijo in Delavsko univerzo. In tu nisem videla prihodnosti. 
za ljudsko univerzo. Takrat sem enostavno dala odpoved. Na noben način 
nisem videla prihodnosti za univerzo v takem konglomeratu. 

Seveda se ponovno nasmehne.

Ampak, še ko sem bila v Komnu, sem rada kdaj pa kdaj delala v Ajdovščini. 
Ne moreš kar tako pozabiti na vse.

Sobo preplavi občutek prijetnih spominov in ljubezni do poslanstva, ki 
ga je Nada Lozejeva tako dobro opravila. 

50 let ustanove (umirjeno nadaljuje), ki ni nikdar imela rožnatih let. Šola-
li smo odrasle in otroke, izvajali iste javno priznane programe, a smo bili v 
primerjavi z drugimi šolami vedno podcenjeni. Vsaj tako smo mi čutili. In po-
tem te večne bitke za preživetje – da bi pomagal ljudem, ki se želijo šolati. Ne 
vem, zakaj  dvojna merila. 

A zamišljenost in otožnost ponovno zamenja tista vesela iskrica, ki jo se-
daj že dobro poznam.  

Po drugi strani pa je delo na delavski univerzi bilo vedno dinamično in 
ustvarjalno. Da ti vzgib, zagon, veselje ... 

No (se skorajda opravičuje in smeji), mogoče sem jaz res vzela te stvari 
preveč za svoje – mogoče sem skoraj mislila, da je delavska univerza moja. 
Ampak, enostavno, zaljubila sem se vanjo! 

Nato sledi še nekaj sladkarij, kava in kasneje, na poti domov, razmišlja-
nje - kako nekateri, kljub večnim težavam, osmislijo svoje življenje prek 
sočutja in dobrote do drugih. 
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Leta 1991 združi občina Ajdovščina različne zavode in ustanovi zavod 
za kulturo, izobraževanje in šport. znotraj tega deluje enota Ljudska uni-
verza Ajdovščina. Vodja celotnega zavoda postane Aleksandra Trebižan, 
vodja enote pa je do leta 1996 Ana Bizjak. 

z Božo Bolčina, sedanjo ravnateljico Ljudske univerze Ajdovščina, pri-
čakujeva Ano Bizjak. Točno ob dogovorjeni uri vstopi energična gospa. 
Majhno sobo, v kateri kraljuje ena sama velika miza, hipoma napolni 
nova energija. Sledi prisrčen pozdrav in ...

Kaj sta želeli slišati? O ljudski univerzi? Na ljudski univerzi sem začela delati 
leta 1991. Ukinili so delavsko univerzo in jo združili v zavod za Kulturo izo-
braževanje in šport. Deli zavoda so bile delavska univerza, Pilonova galerija, 
Policet in knjižnica (nekoliko se namršči in nadaljuje).

Tedaj smo morali ven iz stare stavbe. In v kakšne prostore so nas preselili! 
Kako mi je bilo nerodno, ko so prišle stranke. Nič oken ni bilo, samo na stropu 
je bila ena lina. Ko je deževalo, je puščalo! En sam prostor, tema, vijolične 
stene, bili smo brez omare, brez mize ... Pogosto se mi zdi, da je bil prisoten 
kar nekakšen mačehovski odnos do nas (razmišlja). 

In ne vem, zakaj! Bila sem sama, organizirala sem osnovno šolo, ogromno 
tečajnih oblik izobraževanja sem imela, del nalog  je bil povezan z zvezo 
Prijateljev mladine, potem smo imeli izobraževanja za podjetja: varstvo pri 
delu, higienski minimum, tečaje za viličariste, težko gradbeno mehanizacijo, 
skupaj s Primorjem smo začeli računalniško opismenjevanje, takrat so bili 
aktualni begunci in je država za njihovo izobraževanje dala ogromno de-
narja, izvajali smo tečaje šiviljstva, kulturne programe, tečaje slovenščine … 
Res ne vem - imeli smo veliko izobraževanja, veliko denarja smo prinesli, a 
malo dobili.

Ampak še dobro, da me je to delo veselilo (nadaljuje in pokaže nasmeh, 
ki sem ga pozneje še velikokrat srečal pri ljudeh, zaposlenih na ljudskih 
univerzah). Takrat sta imela Delavska in kasneje Ljudska univerza veliko 
vlogo v izobraževanju. Vpis v osnovno šolo je bil množičen, na oddelkih je 
bilo ogromno ljudi, tudi 30 do 40. Spominjam se, da smo imeli šesti, sedmi 
in osmi razred, nato le še sedmi in osmi, z nastopom devetletke pa sedmi, 
osmi in deveti. Sedaj pa praktično vsak konča osnovno šolo. Mlajših genera-
cij skorajda ni več, nekaj jih je iz srednje generacije. Ti želijo končati šolo, ker 
vidijo, da je potem lažje dobiti delo, ali pa želijo nadaljevati izobraževanje na 
kakšni poklicni šoli. Ja, to delo te mora res veseliti.

Za ljudske univerze je pomembno osebno angažiranje. Pristopiti moraš k 
ljudem. Nekateri so samozavestni in nimajo problemov, drugi ljudje okleva-
jo, ali bodo zmogli … In take moraš vzpodbuditi, jih povabiti, prepričati, da 
lahko naredijo zahtevane pogoje. Mnogi rabijo vzpodbudo … in še posebej 
zaposleni. Skratka, srečuješ se z zelo različnimi ljudmi, nekaterimi, ki so jezni, 
drugimi, ki so ti hvaležni ... 

Ampak, glede na to, koliko pisnih in drugih pohval smo dobili, lahko rečem, 
da smo stvari kar dobro izpeljali. Res ni enostavno delo! Na eni strani imaš 
udeležence, na drugi zunanje izvajalce – no, ampak moram priznati, da smo 
z zunanjimi sodelavci imeli vedno srečo. 

Navihano se začne muzati.

Spomnim se otrok, ki so pravili, da gredo v džunglo, da bodo v džungli na-
daljevali šolanje, ker v redni šoli niso bili uspešni. Ampak dosti jih je končalo 
šolanje (zadovoljno zaključi in razmišlja). Dosti, in to ti daje vzpodbudo.

No, potem so bili tu tečaji. Največ smo izvajali jezikovne tečaje angleščine 
in italijanščine, tečaje računalništva, higienski minimum in podobna izo-
braževanja, ki so bila predpisana z zakonom. Te smo po vojni, s spremembo 
sistema, izgubili. Ampak delo je še naprej ostajalo dinamično – s to razliko, 
da nam je tedaj začela diktirati nove stvari Evropa. 

Ampak to je bil le del opravil, ki sem jih opravljala (energično začne našte-
vati)! 

Treba je bilo iskati predavatelje. Tu me je reševalo dejstvo, da sem že od prej, 
ko sem učila v šoli in delala kot prostovoljka pri Društvu prijateljev mladine, 
poznala ogromno ljudi. Nekoga, ki ti je dosti pomenil, si poklical in vprašal, 
ali bi imel tečaj? Bi mi pomagal? Spomnim se, na primer, ko nismo imeli 
profesorja za tečaj italijanščine – poklicala sem znanko v Gorico, v Italijo. 
Potem sem poznala profesorje iz srednje šole. Kolikokrat sem jih spraševala, 
če poznajo kakšnega predavatelja, ki bi izpolnjeval vse predpisane pogoje 
za učenje. Potem sem poznala veliko učiteljev iz osnovne šole. In če nisem 
dobila učiteljev v Ajdovščini, sem jih iskala v Novi Gorici. 

Potem so bila tu še formalna dela, ki jih moraš poznati: pravilniki, uredbe in 
podobno. Pa zaključni izpiti, na katerih, se moram pohvaliti, smo bili zelo 
uspešni. Potem se je začela poklicna matura … Tu so bili še čisto praktični 
problemi. Recimo pri programu Gostinski tehnik. Potrebno je bilo najti ku-
hinjo, izbrati kuharje, nabaviti hrano ... za zaključna srečanja, ko naredijo 

Ana Bizjak
Peter Mrhar
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udeleženci slavnostno večerjo oz. banket, smo morali najeti, na primer, celo 
restavracijo, od kuhinje do osrednjega dela itn.

Nivo je bil res enkraten. Nihče ne more reči, da je šola ob delu manj vredna 
... Čudovite jedi so pripravljali. Seveda pa moram povedati, da so imeli naši 
udeleženci že od prej več znanja, kakor udeleženci srednjih šol. Res je bilo 
čudovito.

za trenutek se zamisli, nasmeh se skrije pred resnim izrazom.

Takrat smo morali na ljudskih univerzah sami poskrbeti za vse. Edino osnov-
na šola je brezplačna, ker jo ministrstvo plačuje, ampak drugače si prepu-
ščen sam sebi. Zadnja leta se šele uveljavljajo razpisi za plačilo izobraževa-
nja ob delu ipd. 

Res mi je bilo hudo, ker sem bila sama. 

z nasmeškom, ki ga prepoznamo le med dobrimi prijateljicami, pogleda 
Božo Bolčina, sedanjo ravnateljico.

Potem je prišla Boža in je postala vodja enote. V hipu sem bila manj obreme-
njena (se skrivnostno nasmehne), dokler ni začela Boža vpeljevati srednje-
šolskih programov. Tedaj smo bili ponovno obremenjeni. Ampak v dvoje ti 

je precej lažje. 

Iz sproščenega vzdušja ugotavljam, da sta prestali mnogo, mogoče hu-
dega, ampak tudi prijetnega.

Takrat sem prevzela nove programe: Strojni tehnik, Gostinski tehnik, Gostin-
ska dela, Kuhar, Natakar … In še vedno nadaljevala z osnovno šolo. Postala 
sem tajnica poklicne mature ... 

Ampak to je že zgodba nove ravnateljice …

Da zaključim. To delo je izredno zanimivo, ampak samo, če te veseli. Imeti 
moraš občutek za delo z ljudmi, ljudi moraš imeti rad … Meni osebno pa so 
bili najlepši trenutki, ko sem videla, da so ljudje zadovoljni, ko so uspešno 
končali razred ali šolanje, trenutki, ko vidiš, da si doprinesel k nekemu, pa 
lahko še tako majhnemu uspehu tudi ti. 

Sedaj pa se mi mudi (vstane, naju pozdravlja in sočasno razlaga), ker de-
lam kot prostovoljka pri Društvu prijateljev mladine. Je teden otroka in čaka 
nas kup prireditev. …

Prijateljsko se pozdravi s svojo bivšo sodelavko, zmeni za kavo ob priliki, 
mi prikima in odvihra. Kot vedno - delat z ljudmi. 
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Naši mejniki

1945 Jeseni 1945 so člani partijskega aktiva pri Poverjeništvu  PNOO razpravljali o ustanovitvi ljudske univerze v Ajdovščini, ki bi bila dostopna 
vsem ljudem, da bi lahko dosegli izobrazbo in bili deležni vzgoje v duhu novega časa. Dne 30. novembra 1945 je bila ljudska univerza slove-
sno odprta. Bila je med prvimi v slovenskem prostoru, saj so bile oktobra 1945 v Sloveniji le štiri ljudske univerze. Predstavljala je dopolnilo 
in oporo prosvetnim društvom, pevskim zborom in čitalnicam. Otvoritveni govor Dragana Premrova je bil v duhu in besednjaku takratnega 
časa. Predvidene teme predavanj naj bi bile, kakor je poudaril govorec, »o vsem, kar svet giblje«/../ »Danes nas zanima predvsem človek kot 
socialno bitje, njegova borba za pravico.«

1949 z ukinitvijo Poverjeništva PNOO je delo ljudske univerze šlo v zaton. Decembra 1948 so ponovno ustanovili ljudsko univerzo v Ajdovščini. Ob 
30-letnici smrti Ivana Cankarja je »nova ljudska univerza« že pripravila proslavo. Po bogati prvi polovici leta 1949, je sledil polletni premor, ko 
je 13. decembra 1949 sezono začela s predavanjem dr. Antona Polenca, ajdovska kinodvorana je bila natrpana s poslušalci, ki so prišli tudi iz 
okoliških krajev. 

1959 Občinski ljudski odbor Ajdovščina 16. oktobra 1959 ustanovi Delavsko univerzo Ajdovščina, ki se kmalu preimenuje v Vojkovo delavsko 
univerzo. Občinski ljudski odbor je imenoval tudi upravnika zavoda, to vlogo je petnajst let in pol opravljala profesorica psihologije Mira 
Novak. S svojim strokovnim znanjem in zagnanostjo je močno zaznamovala delovanje ustanove. Univerza je izvajala splošno izobraževanje, 
večerno šolanje, izobraževanje za potrebe gospodarstva in njegov razvoj, posebna predavanja s področja mladinske vzgoje, vzgoje staršev 
in poljudno znanstvenih tem.

1975 Ravnateljica postane Nada Lozej, ki delavsko univerzo vodi šestnajst let. Obseg in vsebina dela se spreminjata skladno z duhom časa. Najpo-
membnejše dejavnosti postanejo splošno izobraževanje ljudi po vaseh, izobraževanje za potrebe dela, družbeno-politično izobraževanje, 
šolske oblike izobraževanja ob delu … V dobi, ko je delavsko univerzo vodila Nada Lozej, je bilo v Ajdovščini veliko razprav in vroče krvi glede 
združevanja šol in zavodov. Vojkova delavska univerza se je jeseni 1977 odločila za združitev z zavodom za kulturo. 

1991 Občina Ajdovščina združi različne zavode in ustanovi zavod za kulturo, izobraževanje in šport. znotraj tega deluje enota Ljudska univerza 
Ajdovščina kot naslednica Vojkove delavske univerze. zavod je vodila Aleksandra Trebižan, vodja enote pa je bila do leta 1996 Ana Bizjak.

1996 Vodenje enote Ljudske univerze Ajdovščina prevzame Boža Bolčina.

1997 Prične se sodelovanje s Fakulteto za organizacijske vede Kranj, kar 98 izrednih študentov se vpiše v visoki strokovni študijski program Orga-
nizacija in management v Ajdovščini. Ponovno se uvede izobraževanja za pridobitev izobrazbe, najprej v sodelovanju s Centrom za dopisno 
izobraževanje Univerzum in kasneje samostojno. 

V šolskem letu 1997/98 smo vpisali tudi prve udeležence srednješolskih programov, ekonomskim tehnikom so se pridružili še strojni in go-
stinski tehniki, kuharji, natakarji, trgovci in administratorji.

1999 Odpre se središče za samostojno učenje ter uvede program za brezplačno učno pomoč v sodelovanju z zavodom za zaposlovanje. Individu-
alni pristop do udeležencev postane zelo pomemben, poleg znanja in strokovnosti, je to naša temeljna vrednota. 

2001 Kot prvi v regiji začnemo z delom v programu Projektno učenje za mlajše odrasle – PUM. Že naslednje leto prejme takratna skupina PUM 
priznanje Andragoškega centra Slovenije za izjemne uspehe pri bogatitvi lastnega znanja. 
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2002 Občina Ajdovščina sprejme sklepe o razdružitvi zavoda za kulturo, izobraževanje in šport ter sprejme Odlok o ustanovitvi javnega zavoda 
Ljudska univerza Ajdovščina. zavod vodi direktorica Boža Bolčina, delo pa izvaja okrog 10 zaposlenih. 

V sodelovanju s šolskim centrom Novo mesto smo v šolskem letu 2002/03 v višješolski strokovni program Strojništvo vpisali prvo generacijo 
oseminštiridesetih študentov. Vključili smo predvsem udeležence, ki so pri nas ali drugje zaključili program Strojni tehnik pti.

Pričnemo z izvajanjem izpitov in tečajev Slovenščina za tujce, v sodelovanju z Izpitnim centrom na Centru za slovenščino kot drugi/tretji jezik 
na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Izpiti temeljijo na javno veljavnem izobraževalnem programu za odrasle in so namenjeni tujcem, 
ki potrebujejo javno veljavno listino o znanju slovenščine. 

2003 Izvajati začnemo programe programe Usposabljanja za življenjsko uspešnost, ki jih je razvil Andragoški center Slovenije. Ti programi so 
namenjeni osebam, ki imajo do deset let šolanja, cilj pa je pridobivanje osnovnih spretnosti, ki so povezane s pismenostjo, učenjem računal-
ništva, socialnih spretnosti, načel vseživljenjskega učenja in aktivnega državljanstva. 

2005 Ljudska univerza Ajdovščina postane nosilec projekta regijskega centra vseživljenjskega učenja VITA, ki širi točke vseživljenjskega učenja na 
tolminski, idrijski in vipavski konec oz. omogoča spletno učenje kjerkoli. z izdelavo spletnega portala www.cvzu-vita.si omogočamo dostop 
do različnih učnih vsebin s področja formalnega in neformalnega učenja. 

2006 V tem in naslednjem letu, v okviru projekta Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje, uvedemo sistematično spremljanje kakovosti in 
pridobimo znak kakovosti v izobraževanju odraslih.

2007 Ljudska univerza Ajdovščina je gostiteljica mednarodnega srečanja partnerjev v projektu Grundtvig 2 - Učna partnerstva. Udeležencem 
obenem predstavimo Slovenijo, še posebej pa Vipavsko dolino.

2008 Postanemo nosilci projekta Odpiranje sistemov izobraževanja in usposabljanja v širše okolje - Partnerstva.

2009 S prenovljeno celostno podobo, izdajo zbornika in različnimi prireditvami praznujemo 50 let delovanja našega zavoda.
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z Vojkovo delavsko univerzo sem se prvič srečala, ko sem se po študiju 
zaposlila v podjetju Primorje, v službi za izobraževanje. Nato sem nekega 
dne v Primorskih novicah prebrala razpis za mesto vodje enote ljudske 
univerze ter se na prigovarjanje takratne direktorice zavoda za kulturo, 
izobraževanje in šport, profesorice Aleksandre Trebižan nanj tudi prija-
vila.  

Leta 1996 sem postala vodja enote Ljudske univerze. 

Izobraževanje odraslih je v tem času dobivalo zalet prek novega razu-
mevanja vseživljenjskega učenja – torej teme, ki me je kot profesorico  
pedagogike in psihologije vedno zanimala. Moja prva želja je bila razširiti 
dejavnost in vključiti ideje vseživljenjskega učenja tudi v programe Ljud-
ske univerze Ajdovščina.

Nove oblike učenja in programe, na primer študijski krožki, samostojno 
učenje,  Teden vseživljenjskega učenja in druge, smo zelo hitro vpeljali 
tudi na Ljudsko univerzo Ajdovščina. Tradicionalnim programom smo 
dodali nove, večali njihovo kakovost in obseg, in postopoma širili krog 
sodelavcev. 

Tudi danes ponujamo tečaje angleščine, italijanščine, nemščine, špan-
ščine, francoščine in ruščine in celo tečaj slovenskega jezika – program 
Slovenščina za tujce. Postali smo namreč pooblaščeni izpitni center za iz-
pite iz znanja slovenščine na osnovni ravni. Smo tudi ECDL izpitni center 
in izvajamo priprave in izpite za pridobitev Evropskega računalniškega 
spričevala.

Prva večja prelomnica v teh zadnjih letih se mi zdi leto 1997. Takrat je 
Fakulteta za organizacijske vede Kranj vpisala prve izredne študente v 
visoki strokovni študijski programa Organizacija in management v Ajdo-
vščini. V prvem letniku je bilo kar 98 izrednih študentov in 32 študentov 
v tretjem letniku študija. 

Nato smo v istem šolskem letu, po več letih premora, vpisali tudi prve 
udeležence srednješolskih programov. Ekonomskim tehnikom so se pri-
družili strojni in gostinski tehniki, kuharji, natakarji, trgovci in administra-
torji. 

Naši udeleženci, ob bogatem predhodnem znanju in izkušnjah,  v pro-
gramih za pridobitev izobrazbe pridobijo želeno izobrazbo in s pomočjo 
učiteljev dvignejo svoj nivo znanja, splošnega in strokovnega. Na ljudski 

univerzi se lahko pohvalimo z visokim procentom uspešnosti na poklicni 
maturi in na zaključnih izpitih. Iz naših šol prihajajo tudi »zlati« maturanti.  

Prav zato, da bi še bolj sistematično spremljali in ocenili lastno delo, smo 
se vključili tudi v projekt Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje 
ter pridobili znak kakovosti. 

Bilo je precej dinamično obdobje, ali bolje: izobraževanje odraslih je ve-
dno zelo dinamično delo. Sedaj, ko razmišljam o preteklih dogodkih, sem 
zadovoljna, da prvi uspehi niso uspavali našega vse večjega kolektiva. 
za potrebe izvajanja študija smo preuredili Kulturni dom, nabavili smo 
ustrezno učno opremo in leta 1999 odprli središče za samostojno učenje. 
Tudi to je bil pomemben korak, saj nam je odprl nove možnosti delova-
nja. Reference in znanje, ki smo si jih pridobili, so bili namreč odločilni, 
da smo bili kasneje izbrani za nosilca dejavnosti vseživljenjskega učenja 
v regiji. 

V naši regiji smo prvi vpeljali program Projektno učenje za mlajše odra-
sle. To se sedaj izvaja že v 12 krajih v Sloveniji. Leta 2002 je skupina ude-
ležencev PUMa skupaj z mentorji dobila priznanje Andragoškega centra 
Slovenije za izjemne uspehe pri bogatitvi lastnega znanja. Priznanje ob 
40-letnici delovanja nam je podelila tudi Občina Ajdovščina. A velikokrat 
nam največ pomenijo priznanja in zahvale naših udeležencev, ko uspe-
šno zaključijo šolanje ali se česa novega naučijo.

Leta 1999 smo skupaj z zavodom za zaposlovanje postali izvajalci pro-
grama Učna pomoč za brezposelne osebe, v okviru  projekta Centra vse-
življenjskega učenja pa smo bili dve leti skupaj z zavodom tudi nosilci 
Centra za informiranje in poklicno svetovanje. 

Izobraževalno delo namreč ves čas spremljata tudi svetovanje in infor-
macijsko delo. Individualni pristop do udeležencev je še kako pomem-
ben, v izobraževanju odraslih pa še posebej. Upoštevanje vsakega posa-
meznika je, poleg znanja in strokovnosti, naša temeljna vrednota. 

za naše delo je bila pomembna prelomnica leto 2002, ko se je reorgani-
ziral zavod za kulturo, izobraževanje in šport. Ponovno smo postali sa-
mostojni zavod za izobraževanje odraslih - Ljudska univerza Ajdovščina. 
Tako kot smo bili, sicer pod različnimi imeni, vse od ustanovitve do leta 
1991.

Naše ponudbe smo ves čas dopolnjevali s programi za prosti čas, torej 

Moj pogled
Boža Bolčina
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področji, ki niso povezana samo z delom ali poklicno kariero ljudi. Pri-
pravljamo  programe za vsa področja človekovega vsakdanjega življenja, 
za medsebojno sožitje, starševstvo, učenje za ljubezen. Že vrsto let or-
ganiziramo različne študijske krožke in tečaje digitalne fotografije, ori-
entalskega plesa, oblikovanja gline, tečaje krojenja in šivanja, delavnice 
za dušo in telo itn. Ker je naš namen, da v izobraževanje odraslih vključi-
mo čim širši krog ljudi v lokalnem okolju, smo sodelovali v projektih za 
obujanje kulturnega življenja na vasi, kjer lahko majhna vzpodbuda in 
primerno znanje naredijo čudeže. 

Postali smo lokalni koordinatorji vseslovenskega festivala učenja, ki pod 
imenom Teden vseživljenjskega učenja povezuje vse, ki vzpodbujajo 
vključevanje vseh generacij v učenje. In še bi lahko naštevala.

Kasneje, v obdobju po vključitvi Slovenije v Evropsko zvezo, so se s po-
močjo evropskih sredstev v okviru programov za zviševanje ravni pisme-
nosti ter za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja povečale možno-
sti za izobraževanje ranljivih ciljnih skupin - manj izobraženih odraslih, 
brezposelnih, starejših, oseb s posebnimi potrebami, osipnikov v različ-
nih rednih šolskih programih in vseh tistih, ki bi se sicer težje vključili v 
izobraževanje. 

z uspešnim kandidiranjem na javne razpise, predvsem Evropskega soci-
alnega sklada, smo v naše kraje pripeljali številne nove možnosti za uče-
nje, od računalniškega opismenjevanja do različnih programov za pove-
čevanje pismenosti odraslih, s skupnim imenom Programi usposabljanja 
za življenjsko uspešnost. 

Aktivno smo se začeli vključevati v mednarodno sodelovanje, v projekte 
Grundtvig - Učna partnerstva, projekte mobilnosti in študijske obiske. Te 
izkušnje so bile za naše delo dragocene, saj nam dajejo nove vzpodbude 
in dokazujejo, da smo v koraku z razvojem v drugih evropskih državah.

In prelomnic še ni konec. Leta 2005 je Ljudska univerza Ajdovščina posta-
la nosilec regijskega projekta centra vseživljenjskega učenja VITA. Skupaj 
s partnerji smo točke vseživljenjskega učenja razširili na tolminski, idrijski 
in vipavski konec. Izdelali smo spletni portal www.cvzu-vita.si, kjer še da-
nes omogočamo dostop do različnih učnih vsebin s področja formalne-
ga in neformalnega učenja. 

Smo odprta ustanova in pripravljeni za sodelovanje pri iskanju poti do 
udeležencev in znanja. Vedno bolj se povezujemo v različna partnerstva 
in skupaj z mrežo partnerjev širimo znanje in dostopnost učenja v šir-
ši prostor. Partnerje in sodelavce smo našli v lokalnem okolju in tudi v 
širšem prostoru in tujini. Sodelujemo z osnovnimi in srednjimi šolami, 
od Komna, Dornberka, Vipave in Goč, Dobravelj, Otlice in Cola do Pod-
kraja ter Nove Gorice. Naša partnerja sta tudi Višja šola iz Novega mesta 
in Fakulteta za organizacijske vede iz Kranja. Pomladna šola mladih an-

dragogov je potekala v Ajdovščini v organizaciji Filozofske fakultete, od-
delkom za pedagogiko in andragogiko. Delujemo pod okriljem Ministr-
stva za šolstvo in šport, sektorja za izobraževanje odraslih. Pomembno je 
tudi sodelovanje z razvojno ustanovo, Andragoškim centrom Slovenije, 
Centom RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in uspo-
sabljanja – CMEPIUS ter stanovskim združenjem, zvezo ljudskih univerz 
Slovenije, ki povezuje vse ljudske univerze v Sloveniji.

Sodelujemo s številnimi društvi in organizacijami, ki so v našem okolju iz-
jemno aktivna, od Društva upokojencev, Društva Most, Univerze za tretje 
življenjsko obdobje,  Karitasa, Rdečega križa, zveze prijateljev mladine, 
Društva podeželskih žena, Kmetijske svetovalne službe, Varstveno delov-
nimi centri, zavodom CIRIUS, domovi starejših in številnimi drugimi. 

Naši partnerji so Občina Ajdovščina in druge občine, kulturne ustanove 
in krajevne skupnosti Budanje, Gaberje, Planina, Lokavec in druge, ra-
zvojne agencije ROD, ICRA, PRC, RRA in Center za razvoj podeželja TRG 
Vipava. Sodelujemo s podjetji in z obrtniki ter Območno obrtno zbornico 
v Ajdovščini, posebno bi še poudarila dobro sodelovanje z zavodom RS 
za zaposlovanje,  Območno službo v Novi Gorici. 

Ugotavljam, da je v času, ko svet postaja globalna učilnica, ko imamo 
dostop do virov znanja praktično od doma, vloga ljudskih univerz dru-
gačna, a vendar ohranja svoje temeljno poslanstvo – približati ljudem 
znanje in učenje. človek mora biti usposobljen za aktivno udeležbo pri 
odločanju o temeljnih vprašanjih, za sodelovanje z drugimi. Poznati in 
razumeti mora naravne in družbene zakonitosti ter se znati odgovorno 
odločati in delovati v okolju, v katerem živi. Predvsem pa naj bi zmogel 
smiselno živeti. 

Pomen javne mreže za izobraževanje odraslih je danes ravno tako velik, 
kot po drugi svetovni vojni. če so se tedaj ukvarjali s problemom alfabet-
ske pismenosti, se danes srečujemo s problemom nizke stopnje funkci-
onalne pismenosti. če so se tedaj ljudje ukvarjali z izgradnjo porušene 
države, se sedaj ukvarjajo s problemi onesnaženja in izzivi trajnostnega 
razvoja. Ljudje so se tedaj morali usposobiti za delo v tovarni, sedaj se 
morajo nenehno prilagajati spremembam ... Potrebujemo učenje, ne 
le za razvoj, temveč tudi zase, za svoje počutje, intelektualno zdravje in 
ustvarjalnost. 

Geslo, povzeto iz govora ob ustanovitvi Ljudske univerze kot društva 30. 
novembra leta 1945, ostaja torej še vedno isto: 

»Vsem znanja željnim ljudem je namenjena Ljudska univerza in bo govorila 
o vsem, kar svet giblje. Zato bo to univerza in zato bo to ljudska univerza.«

Moj pogled, pa naj se še tako čudno sliši, je najprej usmerjen v preteklost, 
ko smo ustvarjali in oblikovali podobo Ljudske univerze Ajdovščina in 
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krepili njene temelje. In prav obletnica pove, da smo bili na naši univerzi 
vedno sposobni sprejeti izzive časa, v katerem smo delali. Pogled je nato 
je obrnjen v sedanjost, polno izzivov in zadoščenja ob zaključenem delu, 
in nenazadnje v želje za prihodnost, ki jo tlakujemo za bodoče rodove. 

Mogoče je ena prvih želja prav ta, da bi naša hiša znanja, ki domuje v pro-
storih telovadnice, dobila lastno hišo, da bi sistemsko uredili financiranje, 
ki z relativno majhnimi vložki prinese ljudem in družbi ogromne koristi ... 

In za vse, kar smo naredili in postali, in za vse, kar smo si postavili za naše 
poslanstvo, se na koncu iskreno zahvaljujem najprej svojim predanim so-
delavkam in sodelavcem, vsem zaposlenim in našim odličnim učiteljem. 

Hvala vsem učencem, udeležencem, vsem generacijam učiteljev in vsem 
zaposlenim, ki se jih je kar nekaj zvrstilo v 50 letih. Iskrena hvala vsem 
tistim, ki so kakorkoli sodelovali z nami v vseh teh letih. Hvala vsem, ki 
ste nas podpirali, razumeli in spodbujali. zbornik ob 50-letnici ohranja 
spomin na dogajanje, predvsem pa na ljudi, ki so ljudsko univerzo, v vseh 
njenih oblikah, ustvarjali. Bogastvo dogajanja je vzpodbuda in zaveza za 
prihodnost.
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Utrinek s podelitve spričeval ob zaključku šolanja.



37

Pridobitev izobrazbe
Helena Furlan

Ne glede na naziv smo na Ljudski univerzi Ajdovščina vedno izvajali raz-
lične priznane javnoveljavne izobraževalne programe, od osnovne šole 
do poklicnih, srednješolskih, višješolskih strokovnih programov in podi-
plomskega študija. Udeležencem smo pomagali do osnovne izobrazbe 
ali tudi do želenega poklica. zavedali smo se, da imamo pred seboj člo-
veka, ki smo mu dolžni pomagati najti mesto v družbi.

znanje smo posredovali mnogim generacijam, ljudem vseh starosti, 
mladostnikom, odraslim in starejšim, vedno v prepričanju, da delamo 
najbolje zanje. Opravili smo veliko dela, tudi takega, ki ni bilo nikoli zabe-
leženo. Veliko je bilo ljudi, ki so prišli, samo poklicali za nasvet: kako naj 
napišejo prošnjo za zaposlitev, kako naj izpolnijo obrazec za štipendijo; 
ali pa so potrebovali samo informacijo, kam naj se obrnejo po pomoč.

Po drugi strani pa je andragoškim delavcem v izobraževalnem procesu 
velikokrat pomembnejše, da znamo prisluhniti neizrečenemu ter opazi-
ti, kar ni vidno na prvi pogled. V izobraževanju vsakega udeleženca so 
skriti nešteti nasveti, poklicno usmerjanje, potrpežljivost, razumevanje 
za osebne in učne težave posameznika, pomoč vsem in vseh, ki so vklju-
čeni v andragoški ciklus. Najbolj so bile deležne naše pomoči osebe s 
posebnimi potrebami.

O vlogi andragoških delavcev nekoč in danes bi lahko napisali obsežno 
knjigo. zato naj se vsaj zahvalimo vsem, nekdanjim in sedanjim sodelav-
cem, ki so skozi zgodovino naše ljudske univerze na kakršenkoli način 
sodelovali v procesu izobraževanja in vzgajanja, prenašanja vrednot na 
udeležence izobraževalnih programov. Posebej velja omeniti, da je samo 
v zadnjih desetih letih v srednješolskih programih, v posameznem šol-
skem letu, sodelovalo okrog 40 zunanjih sodelavcev. Nekateri so vztrajali 
od samih začetkov. Vsi pa so s svojim ustvarjalnim duhom pustili neizbri-
sen pečat v širšem ajdovskem okolju. 

Osnovna šola za odrasle

Nedokončana osnovna šola je lahko velika ovira na življenjski poti mla-
dostnika ali odraslega človeka. Prav zato je vpis v osnovno šolo prvi, a 
zelo pomemben korak k uspehu v življenju. 

V program se lahko vpiše vsak, ki je dopolnil 15 let in je izpolnil osnov-
nošolsko obveznost. Vpis je možen celo leto. Program je zastavljen tako, 
da lahko v enem šolskem letu udeleženci zaključijo dva razreda. Izvaja se 

v dopoldanskih ali popoldanskih urah, zaposleni udeleženci pa se naj-
večkrat odločijo za samoizobraževanje, na izpite se pripravljajo sami s 
pomočjo izposojenih gradiv.

Udeleženci se v osnovni šoli učijo maternega jezika, angleščine, splošnih, 
naravoslovnih, družboslovnih in izbirnih predmetov ter imajo možnost, 
da pridobljeno znanje preverijo s testi nacionalnega preverjanja znanja. 

Izobraževanje financira Ministrstvo za šolstvo in šport, zato je za udele-
žence brezplačno. Tudi učna gradiva so brezplačna. za brezposelne, ki jih 
v šolanje napoti zavod RS za zaposlovanje, nudimo dodatno, brezplačno 
učno pomoč. zavod jim povrne tudi potne stroške od doma do šole.

Spričevalo o končani osnovni šoli je javnoveljavna listina, ki je enako-
vredna spričevalom redne osnovne šole in omogoča našim udeležen-
cem nadaljnji vpis v vse programe srednjega izobraževanja. Velikokrat 
se udeleženci odločijo za nadaljevanje šolanja prav na Ljudski univerzi 
Ajdovščina.

Poklicno in srednješolsko izobraževanje

Na podlagi potreb po izobraževanju za določene poklice, ki smo jih za-
znali na območju občin Ajdovščina in Vipava, pa tudi širše, smo začeli, v 
sodelovanju s Centom za dopisno izobraževanje Univerzum iz Ljubljane, 
v šolskem letu 1997/1998 izvajati prvi poklicni in srednješolski program - 
Ekonomski tehnik ssi. V februarju 1999 smo vpisali prvo generacijo stroj-
nih tehnikov. 

na ljudski univerzi Ajdovščina smo od šolskega leta 1961/62 
izvajali osemletno osnovno šolo, v katero je bilo vpisanih 
2059 udeležencev, od šolskega leta 2005/06 pa izvajamo 
devetletno osnovno šolo, v katero smo do sedaj vpisali 57  
udeležencev.

Od  šolskega leto 1999/2000  do 2008/2009 je 46 zaposlenih 
mentorjev nudilo 1547 udeležencem učne pomoči skupno 
12.524 ur učne pomoči.                                                                                                                                                                                                                                                      
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izpolnjujejo z razpisi določene pogoje, imajo včasih možnost povrnitve 
sredstev. V letu 2006 smo na razpis Ministrstva za šolstvo in šport udele-
žence prijavili prek Ljudske univerze in jim tako omogočili, da so pridobili 
100% povračilo šolnine za uspešno končan letnik, zaključni izpit ali po-
klicno maturo. Sledil je razpis za šolsko leto 2006/07, v avgustu 2009 pa je 
sofinanciranje šolnin za šolska leta 2007/08, 2008/09 in 2009/10 omogo-
čil razpis javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendiranje.

Marsikdaj je mnogim zaposlenim udeležencem plačalo šolnine podjetje 
(Iskra Avtoelektrika, Fructal d.d., Mlinotest d.d., Agroind d.d., Soške elek-
trarne, …). Brezposelnim pa je stroške šolanja kril zavod RS za zaposlo-
vanje (Program 10.000 +). 

za izvajanje izobraževalnega programa je zelo pomemben tudi stik s 
prakso, zato imajo naši strojni tehniki ekskurzijo v Soške elektrarne, go-
stinski tehniki pa so imeli praktični pouk v gostilni Na žagi, v gostišču 
Rustja, v učilnici gospodinjskega pouka Oš Danila Lokarja, v hotelu Gold 
Klub Pigal d.o.o. v Ajdovščini in še kje. Ljudska univerza Ajdovščina pa 
ima stike tudi s podjetji s področja strojništva, gostinstva in ekonomije 
ter trgovine v lokalnem in širšem okolju.

šolanje v poklicnih programih se zaključi z zaključnim izpitom (3 izpitne 
enote, od tega dve s stokovnega področja), v srednješolskih programih 
pa s poklicno maturo (4 izpitne enote, od tega dve s stokovnega podro-
čja). zaključni izpit in poklicno maturo izvajamo trikrat v šolskem letu. 
Do leta 2009 je bila tajnica poklicne mature Ana Bizjak, tajnica zaključnih 
izpitov pa Eva Mermolja. V letu 2009 je obe zadolžitvi prevzela Helena 
Furlan.

Po uspešno opravljenih izpitih se skupaj veselimo uspehov, učitelji pa 
smo zadovoljni s povratno informacijo, da smo udeležence usmerjali v 
pravo smer. Podelitev spričeval je prijeten dogodek, spomnimo se neka-
terih težkih, predvsem pa lepih trenutkov, ki so se zgodili med izobraže-
vanjem. 

Smo ljudska univerza, ki se lahko ponosno ozira na uspehe številnih po-
sameznikov, ki so uspeli na različnih področjih kulturnega, političnega in 
gospodarskega življenja. Imamo tudi zlate maturante.

Organizacija in management  

V sodelovanju z Univerzo v Mariboru oz. s Fakulteto za organizacijske 
vede Kranj smo v Ajdovščini vse od leta 1997 izvajali dodiplomski študij-
ski program Organizacija in management dveh smeri, in sicer Organiza-
cija in management poslovnih in delovnih sistemov ter Organizacija in 
management kadrovskih in izobraževalnih sistemov. 

Navedenemu programu smo dodali še programe za pridobitev V. sto-
pnje izobrazbe: Ekonomski tehnik ssi, Ekonomski tehnik pti, Gostinski 
tehnik ssi in Gostinsko turistični tehnik pti ter triletne poklicne programe 
Trgovec spi, Administrator spi in Gostinska dela spi (kuhar, natakar, kuhar 
in natakar). 

V letu 2003/04 smo naredili korak naprej. Od Ministrstva za šolstvo, zna-
nost in šport smo pridobili lastne verifikacije za izvajanje vseh navedenih 
programov, razen za program Strojni tehnik pti. 

Jeseni 2009 smo pričeli izobraževati po prenovljenih programih Eko-
nomski tehnik pti, Ekonomski tehnik ssi, Gatronomija pti, Gastronomija 
in turizem ssi, Gastronomske in hotelske storitve spi, Trgovec spi, Kuhar 
spi, Natakar spi. 

Programi so namenjeni vsem, ki si zaradi potreb na delovnem mestu že-
lijo razširiti znanje z določenega področja ali pridobiti prekvalifikacijo za 
drug zanimiv poklic, ki daje večje zaposlitvene možnosti. Namenjeni so 
tudi tistim, ki so prekinili redno izobraževanje in želijo pridobiti ustrezno 
poklicno oz. strokovno izobrazbo. Pogoji za vpis so različni. Glede na vr-
sto programa je izobrazba ustrezne smeri in stopnje lahko nedokončana 
ali končana. 

Posebnost izobraževanja v programih za pridobitev poklicne in srednje-
šolske izobrazbe je, da vpisujemo kadarkoli v šolskem letu. Učenje pote-
ka po sistemu bloka, kar pomeni, da vzporedno potekajo predavanja za 
dva predmeta. Eden je težji, drugi lažji, ko se srečanja zaključijo, nadalju-
jemo s predavanji za naslednja dva predmeta. Organizacija predavanj, 
konzultacij ter rednih in izrednih izpitov je zastavljena tako, da omogoča 
boljšim učencem prehitevanje, počasnejši pa predavanja lahko večkrat 
obiskujejo. 

Udeležence spodbujamo k uporabi multimedijskih in e-gradiv v Središču 
za samostojno učenje, k iskanju informacij na spletu in k izdelavi kreativ-
nih, razvojno naravnanih seminarskih nalog. Na voljo imamo zgoščenke, 
slovarje, e-gradiva. 

Ker smo bili vedno odprti do novih pobud, smo pri izvajanju izobraže-
vanj upoštevali ideje, mnenja učiteljev, udeležencev, podjetij in ostalih 
zunanjih sodelavcev. Vsem udeležencem zagotavljamo tudi individualen 
pristop, ki vključuje pomoč pri izbiri izobraževalnega programa, časov-
nem načrtovanju šolanja, izpolnjevanju vlog za sofinanciranje šolanja, 
pri učenju za posamezni predmet itd.

Izobraževanje odraslih v programih za pridobitev poklicne ali srednješol-
ske izobrazbe je, žal, največkrat povezano s plačevanjem, vendar imamo 
na Ljudski univerzi Ajdovščina posluh tudi za finančne težave odraslih. 
Udeleženci lahko obročno plačujejo šolnino, pa tudi samoplačniki, ki 
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študij je do šolskega leta 2007/08 obiskovalo veliko število udeležencev 
iz cele primorske regije. V prvih generacijah je bilo tudi več kot 100 štu-
dentov, kasneje pa okrog 60. Predavanja so potekala v starem kulturnem 
domu, ki danes ne stoji več (ob podjetju Tekstina d.d.) in v najetih učilni-
cah Srednje šole Veno Pilon iz Ajdovščine.

V šolskem letu 2009/10 smo ponudili nadaljevanje tega programa, podi-
plomski študij bolonjski magisterij OM informacijskih sistemov.

Višješolski strokovni program Strojništvo

V sodelovanju s šolskim centrom Novo mesto smo v šolskem letu 
2002/03 v višješolski strokovni program Strojništvo vpisali prvo genera-
cijo oseminštiridesetih študentov. Vključili smo predvsem udeležence, ki 
so pri nas ali drugje zaključili program Strojni tehnik pti. 
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zadovoljni smo, ker smo v šolskem letu 2004/05 vpisali še eno genera-
cijo, v šolskem letu 2008/09 pa še 25 kandidatov, ki so zelo uspešni in so 
letos že napredovali v 2. letnik.
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Neformalno izobraževanje
Alenka Magajne

Vseživljenjsko učenje na Ljudski univerzi Ajdovščina ni zgolj parola. Svojo 
temeljno nalogo - širjenje kulture učenja - uresničujemo redno, s pestro 
in kvalitetno ponudbo programov, ki so namenjenih vsem generacijam: 
najmlajšim, mladostnikom, odraslim, starejšim, brezposelnim, zaposle-
nim, predvsem pa vsem vedoželjnim. 

Vsako leto se vključimo v vseslovensko prireditev Teden vseživljenjskega 
učenja z več tisoč dogodki po vsej Sloveniji in v njegovem okviru orga-
niziramo letno več kot štirideset brezplačnih izobraževanj, delavnic, sre-
čanj in prireditev za vse starostne skupine.  

zavedamo se namreč, da se svet vse hitreje spreminja in vedno po-
membnejše postaja osvajanje novih znanj, bodisi zaradi sprememb na 
delovnem mestu, ali želje po prodorih na tuja tržišča ipd. Prav tako se 
zavedamo, da že majhna sprememba v izobrazbi človeka pomeni velik 
korak v boljše življenjske pogoje.

Na Ljudski univerzi Ajdovščina zato že od začetka omogočamo številna 
strokovna izobraževanja za posameznike in tudi za podjetja. Izobraže-
vanja so zelo uspešna, saj visoko kvalificirani predavatelji s sodobnimi 
metodami sistematično usmerjamo udeležence v nova izkustva in spo-
znanja. 

Veliko udeležencev se je odločilo za prekvalifikacijo na delovnem mestu 
in pri nas opravilo različne programe: Izobraževanje za voznike viličarje, 
Strojepisje na računalniku, Tečaj dvostavnega knjigovodstva, Usposa-
bljanje skladiščnikov, Tečaj za strojnike težke gradbene mehanizacije, 
Usposabljanje tajnic, Tečaj za lokalnega turističnega vodiča, Tečaj za 
varstvo pri delu, Računovodska in knjigovodska dela, Tečaj higienskega 
minimuma, Frizerski tečaj, Usposabljanje za telefoniste in receptorje ali 
Tečaj za skladiščnike ... 

Drugi, ki hočejo svoja poklicna znanja samo dopolniti in izpopolniti, se 
najpogosteje udeležijo usposabljanj, kot so: Poslovna korespondenca, 
Delavnice poti do uspeha, Komuniciranje s strankami za trgovce in go-
stince, Retorika, Angleščina, Italijanščina, Nemščina, Francoščina, špan-
ščina, Ruščina, Tečaj za voditelje čolnov, Aranžiranje in zavijanje daril, 
Kuharski tečaj, Tečaj krojenja in šivanja, Klasična ročna masaža, Osnove 
digitalne fotografije, Delavnica mešanja pijač in še bi lahko naštevali.

Veliko je računalniškega izobraževanja. Na Ljudski univerzi Ajdovščina Iz-
vajamo začetne tečaje, kjer udeleženci spoznavajo osnove računalništva, 
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računalniški program Word ter elektronsko pošto in splet, pa zahtevnej-
še, nadaljevalne in specializirane tečaje, kot sta AutoCAD, Oblikovanje v 
3D ipd. Mnogi udeleženci računalniških tečajev so starejši odrasli, ki, za 
razliko od današnje mladine, niso »rasli z računalniki«. Njim so namenjeni 
posebni tečaji.

Usposabljanja za življenjsko uspešnost (UŽU)

Od leta 2003 sodelujemo z Andragoškim centrom Slovenije pri izvajanju 
brezplačnih programov Usposabljanja za življenjsko uspešnost (UŽU). 
Ti programi so namenjeni osebam, ki imajo do deset let šolanja, cilj pa 
je pridobivanje osnovnih spretnosti, ki so povezane s pismenostjo, uče-
njem računalništva, socialnih spretnosti, načel vseživljenjskega učenja in 
aktivnega državljanstva. 

Pri oblikovanju vsebin programa izhajamo iz izobraževalnih potreb in 
interesov posamezne ciljne skupine, saj je izbira privlačnih vsebin in 
ustreznih metod dela ključnega pomena pri motiviranju udeležencev za 
vključitev v izobraževanje. 

Vsi programi so brezplačni, kajti v letih 2008-2010 smo uspešno kandidi-
rali na Javnem razpisu za sofinanciranje programov za zviševanje ravni 
pismenosti in pridobili možnosti črpanja Evropskih sredstev.

Glede na različne potrebe in motivacijo odraslih za izobraževanje izvaja-
mo pet programov: Most do izobrazbe, Izzivi podeželja, Moj korak, Jaz in 
moje delovno mesto ter Beremo in pišemo skupaj. Do danes smo izvedli 
22 UŽU programov, v katere je bilo vključenih skupno 271 udeležencev. 

Program  most do izobrazbe je namenjen manj izobraženim odraslim, 
ki se želijo vključiti v izobraževanje za pridobitev poklica oz. stopnje iz-
obrazbe. Glavni namen programa je, da udeleženci pridobijo učne na-
vade, tehnike in spretnosti, ki jim bodo olajšale ponoven vstop v izobra-
ževanje, hkrati pa osvežujejo tudi znanje, ki jim pomaga pri reševanju 
vsakodnevnih problemov. 

Osebam s posebnimi potrebami je namenjen program moj korak. Cilj 
tega programa je obnavljanje in pridobivanje temeljnega znanja in spre-
tnosti, kar udeležencem omogoča lažje obvladovanje situacij v vsakda-
njem življenju, večjo samostojnost in odgovornost, vključevanje v različ-
ne družbene dejavnosti ter dvig samozavesti in večjo kakovost življenja. 

Program Beremo in pišemo skupaj je namenjen staršem, ki imajo otro-
ka v prvem triletju devetletke in mu želijo pomagati pri šolskem delu, pa 
ne vedo, kako. S tem programom želimo pomagati staršem pri spozna-
vanju načinov spodbujanja in motiviranja otroka za šolsko delo, razviti 

sodelovalno učenje; starši sočasno osvežijo tudi lastno znanje, kar jim 
pomaga pri reševanju vsakodnevnih problemov. 

Prebivalcem podeželja je namenjen program izzivi podeželja. Glavni 
namen programa je, da udeleženci pridobijo temeljno znanje in spretno-
sti, s katerimi bodo lažje prepoznavali in vrednotili lastne potenciale ter 
možnosti podeželskega okolja za izvajanje dejavnosti na podeželju. Cilj 
programa je doseganje večje samostojnosti ter izboljšanja ekonomskega 
in socialnega položaja, saj je podeželje vir številnih možnosti, ki predsta-
vljajo izziv in priložnost za njegovo prebivalstvo. 

350 urni program  moje delovno mesto  je namenjen zaposlenim na 
delovnih mestih, ki se ukinjajo zaradi spremembe tehnologije in prenosa 
proizvodnje na območja s cenejšo delovno silo ter tistim zaposlenim, ki 
želijo pridobiti osnovnošolsko ali poklicno izobrazbo. 

Pri zaposlenih želimo spodbuditi razvoj in izpopolnjevanje, zmožnosti za 
kakovostno opravljanje dela in nalog na delovnem mestu in jih tudi pri-
praviti za samostojno opravljanje delovnih nalog in zahtev, ki jih prinaša-
jo razvoj tehnologije, organizacijske spremembe, poslovne spremembe 
... Ta program spodbuja udeležence k ustvarjalnemu in razmišljujočemu 
opravljanju dela, k nadaljnjemu poklicnemu in osebnostnemu razvoju 
ter k zviševanju izobrazbene ravni. 

Slovenščina za tujce

Velik prispevek k opismenjevanju predstavljajo izpiti in tečaji Slovenšči-
na za tujce, ki jih izvajamo že od leta 2002. Izpiti potekajo v sodelovanju 
z Izpitnim centrom na Centru za slovenščino kot drugi/tretji jezik na Filo-
zofski fakulteti Univerze v Ljubljani. 

Izpiti temeljijo na javno veljavnem izobraževalnem programu za odrasle 
in so namenjeni tujcem, ki potrebujejo javno veljavno listino o znanju 
slovenščine. Do danes je izpit iz slovenščine uspešno opravilo kar 572 
kandidatov iz različnih predelov sveta – držav bivše Jugoslavije, držav EU, 
Rusije, Dominikanske republike, Vietnama, Indije, Albanije, Turčije, Kube, 
Indonezije, Ukrajine, Moldavije … Vsak ima svojo zgodbo.  

Namen opravljanja izpitov je v večini primerov povezan z uradnimi zah-
tevami (pridobitev državljanstva, opravljanje poklica, študij). Izpiti odlo-
čajo o tem, ali bo posameznik sprejet ali zavrnjen. 

Glede na interese in cilje kandidatov organiziramo priprave na izpit ali 
tečaje slovenščine, ki se razlikujejo po dolžini, intenzivnosti učenja in 
vsebini. V sodelovanju z zavodom za zaposlovanja nudimo brezplačne 
90-urne tečaje. 
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Izobraževanja za brezposelne

Na Ljudski univerzi Ajdovščina je precej izobraževalnih programov na-
menjenih brezposelnim. V sodelovanju z zavodom RS za zaposlovanje 
izvajamo 170 urni program druga možnost. Udeleženci se seznanijo z 
načrtovanjem poklicne kariere, z veščinami iskanja zaposlitve ter načini, 
kako obdržati zaposlitev. 

V krajšem, 16 urnem  programu poti do dela in zaposlitve, se udeležen-
ci naučijo pisati prošnjo za delovno mesto, uspešno nastopati na inter-
vjuju za delovno mesto ter spoznajo mrežo zaposlitvenih možnosti. 

V programu priprave na učenje se udeleženci naučijo tehnik in metod 
učinkovitega učenja, kar jim olajša delo pri ponovni vključitvi v študij.

za osnovnošolce, ki se odločajo za nadaljnji študij in začenjajo stopati 
na poklicno pot, izvajamo program drugače o poklicih. Omogočamo 
jim predstavitev različnih poklicev, ogled delovnega mesta ter pogovor z 
zaposlenimi o njihovih nalogah in opravilih.  

študijski krožki in Središče za samostojno učenje

Neformalno obliko učenja in druženja predstavljajo tudi študijski krožki. 
To so brezplačne oblike prostovoljnega učenja odraslih. Odnosi v krožku 
so enakopravni, sproščeni in prijateljski. Delo je ustvarjalno, sodelovalno 
in načrtovano. Izhaja iz potreb in zanimanja udeležencev, ki se po svojih 
močeh in volji dejavno vključujejo v učenje in delo krožka. Tako učenje 
je zahtevno, vendar daje udejstvovanju posameznika svobodo in smisel.  

Do danes se je zvrstila vrsta študijskih krožkov na različne teme: Vsak 
otrok je lahko uspešen – tudi moj, Nasilje med mladimi, Vloga staršev pri 

razvijanju samopodobe, Prosti čas – priložnost in izziv, Domača kuhinja, 
Bralni študijski krožek, Oblikovanje gline in lončarstvo, Učimo se javne-
ga nastopanja, Otrok – družina – šola, Italijanska kuhinja v mediteranski 
kuhinji, Gaberje – sodelovanje z zamejci v vasi Gaberje v Italiji, šola za 
starše, Izdelava itinerarja, Učimo se učiti, Živimo, ljubimo in se učimo, 
Pogovorimo se z otrokom o …, Učimo se med seboj, Svet pred doma-
čim pragom, Vstop v naselje – ali ko nam že prvi vtis zaželi dobrodošlico, 
Pomagajmo otroku pri učenju, Sprostitev in dobro počutje, zdrava pre-
hrana, čajnik, Nit čez nit – lep je vzorec in barvit, S klikom se nam odpira 
svet, Gaberje je lepa vas – je Vipavski v okras, Suho sadje na krožniku, 
Obudimo kulturno življenje na vasi, Ustavimo korak in podobni.

za udeležence, ki jim bolj ustreza samostojno učenje, imamo že deset let 
odprto Središče za samostojno učenje. Do sedaj so udeleženci opravili 
kar 17.200 ur samostojnega učenja na računalniku. S pomočjo multime-
dijskega gradiva so se učili tujih jezikov, računalništva, pisali seminarske 
naloge, z našo pomočjo napisali prošnjo za delovno mesto in življenjepis 
ipd. Najmlajši obiskovalci pa so se zabavali v svetu pravljic. 

za samostojno pridobivanje znanja smo izdelali tudi spletni portal www.
cvzu-vita.si, prek katerega lahko uporabniki brezplačno dostopajo do ra-
znih e-gradiv iz računalništva, neverbalne komunikacije, psihologije, na-
črtovanje kariere, zdravilnih rastlin, zdrave prehrane, nordijske hoje itn. 

Tečaji in delavnice

V naši hiši znanja znamo poskrbeti tudi za zabavo in sprostitev. Udeležen-
cem nudimo razne tečaje in delavnice za dušo in telo. Posebej priljubljeni 
so bili tečaji Slikanje na svilo, Slikanje na steklo, Tečaj lončarstva, Tečaj 
aranžiranja, Oblikovanje nakita, Umetnost ročnih spretnosti, Kuharski te-
čaj, Kako smo si različni, V harmoniji s samim seboj, Orientalski ples ipd.
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»Vsem, ki bi se radi udeležili tečaja slovenskega jezika, svetu-
jem, da to čim prej storijo. na tečaju sem se dosti naučila. naj-
bolj sem uživala v medsebojnih pogovorih z ostalimi udeleženci 
tečaja in v zanimivih vajah, ki nam jih je sestavila profesorica.«  

merima  

»slovenski jezik je lep. med ostalimi jeziki ima nekaj posebne-
ga (dvojina, štetje ...) Hvala profesorici, ki je znala v nas vzbudi-
ti ljubezen do jezika.« 

Rina
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Udeleženci programa Računalniška pismenost za odrasle.
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Projektno učenje za mlajše odrasle - PUM
Eva Mermolja

Kaj je PUM?

Na Ljudski univerzi Ajdovščina smo leta 2000, med prvimi izobraževal-
nimi ustanovami v Sloveniji, pričeli izvajati program Projektno učenje za 
mlajše odrasle. Program je leta 2007 dobil priznanje za najboljši program 
med programi socialne politike v okviru Evropskih skupnosti – European 
Regional Champions Awards 2007. Danes se program PUM izvaja že v 
dvanajstih različnih krajih po vsej Sloveniji. 

PUM je javno veljavni izobraževalni program za mlade od 15. do 25. leta, 
ki so brez poklicne ali strokovne izobrazbe in še nimajo zaposlitve. 

Namen programa je pomagati mladim pri preseganju socialne osamelo-
sti in jih spodbuditi k nadaljevanju šolanja, kjer to ni mogoče, pa spod-
bujati pridobivanje veščin, ki olajšajo pot do zaposlitve. S pomočjo men-
torjev mladi rešujejo tudi težave, ki so pripomogle k temu, da so opustili 
šolanje (odnosi v družini, slaba samopodoba, odvisnosti, socialne stiske 
…).

PUM se glede na svoje učinke uvršča med izjemno uspešne preventivne 
programe za mlade. Uspešnost dosega z uporabo izvirnih pristopov, ki 
temeljijo na upoštevanju dejanskih interesov in zmožnosti udeležencev. 
V njem je vsakdo neposredno vključen v načrtovanje nalog in odgovor-
nosti, ki jih prevzema. 

Delo  temelji na projektnem učenju, ki zahteva dejavno udeležbo, kar 
pomaga mladim prepoznavati svoje interese in poklicna nagnjenja. Ude-
leženci v skupini skupaj z mentorji gradijo odnose pripadnosti, spoštova-
nja, sprejemanja, veselja in odgovornosti. 

Poleg projektnega dela v skupini potekajo tudi individualni učni projekti. 
Mentorji ob vključitvi posameznikov v program skupaj z njimi določijo 
individualni načrt za vsakega posebej. Glede na njegove potrebe in želje 
mu nudijo potrebno podporo in pomoč (učno pomoč, svetovanje, po-
moč pri iskanju zaposlitve ...).

Rezultati

Po evalvacijski študiji z naslovom Socialnointegracijska vloga programa 
PUM, ki jo je v letih 2000–2002 za Ministrstvo za šolstvo in šport (Mšš) 
opravila Filozofska fakulteta, se je izkazalo, da dve tretjini udeležencev 

izpolnjuje zastavljene cilje programa. Podobne rezultate dosegamo tudi 
mi, saj velika večina udeležencev program uspešno zaključi in doseže za-
stavljene cilje.

Uspešnost programa se kaže predvsem v šolskem uspehu in zaposlitvi, 
izpostaviti pa je treba tudi zadovoljstvo udeležencev z lastnim uspehom 
in z dosežki skupine.

V preteklih letih sta izvedbo programa finančno podpirala Ministrstvo za 
šolstvo in šport in Občina Ajdovščina. za obdobje 2008-10 pa smo bili, 
kot izvajalec programa PUM, izbrani na javnem razpisu Ministrstva za šol-
stvo in šport, sofinanciranega s sredstvi Evropskega socialnega sklada. 

V tem času smo vzpostavili partnerstva s številnimi institucijami, kar je 
velikega pomena za uspešno izvedbo in promocijo programa. Pri tem 
ima za nas posebej pomembno vlogo  zavod RS za zaposlovanje, OE 
Nova Gorica, s katerim sodelujemo predvsem pri animaciji in vključe-
vanju udeležencev v program. Pri animaciji smo sodelovali tudi s Cen-
tri za socialno delo Ajdovščina in Nova Gorica, mladinskimi centri ter 
osnovnimi in srednjimi šolami. Pri izvajanju različnih delavnic in izbirnih 
projektov smo se povezovali tudi z Mladinskim svetom Ajdovščina, Mla-
dinskim centrom Hiša mladih Ajdovščina, s Centrom za izobraževanje, 
rehabilitacijo in usposabljanje CIRIUS Vipava, šENT Ajdovščina, škofijsko 
Karitas Koper, z zdravstvenim domom Ajdovščina in številnimi drugimi 
organizacijami.  

»V pum-u mi je bilo všeč vse, kar smo počeli. Vsak dan se je 
kaj novega dogajalo ali zgodilo. uresničili smo veliko načr-
tovanih projektov. najbolj pa se mi je v spomin vtisnil pro-
jekt čarobne šatulje. udeleženci smo se zelo dobro ujeli in 
postali prijatelji.«

mateja

»Všeč mi je to, da lahko delaš več različnih stvari in spoznaš 
nove ljudi.«

Tjaša
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Projekti in mednarodno sodelovanje
Mojca Volk

če želi Evropa postati najbolj konkurenčno in dinamično, na znanju za-
snovano gospodarstvo na svetu, kot je zapisano v Lizbonski strategiji, je 
potrebno neprestano razvijati in povečevati možnosti za izobraževanje 
in usposabljanje. 

Ekonomske in družbene razmere spreminjajo temeljne spretnosti, ki 
omogočajo delovanje v delovnem, družinskem in družbenem življenju. 
Trg dela zahteva večjo in stalno vključenost zaposlenih v učenje in nad-
grajevanje znanja ter pridobivanje novih spretnosti. zlasti zato, ker šte-
vilo delovnih mest, ki ne zahtevajo določenih znanj in spretnosti, upada 
oziroma izginja.

Na Ljudski univerzi Ajdovščina smo se neprestano prilagajali potrebam 
ljudi, družbe, trga dela, države … in Evropske skupnosti. Pred nekaj leti 
smo odprli popolnoma novo poglavje v delovanju. Sledili smo smerni-
cam, ki jih je narekovala priključitev Slovenije Evropski skupnosti. Doku-
menti, ki jih je Slovenija ratificirala v času vključenosti v EU, narekujejo 
tudi spremembe na področju izobraževanja, predvsem pri dostopnosti 
in seznanjanju z informacijsko tehnologijo in pri širjenju možnosti za izo-
braževanje za vse ciljne skupine prebivalstva. 

Lizbonska strategija, Memorandum o vseživljenjskem učenju, Operativ-
ni program razvoja človeških virov … vsi ti dokumenti so spremljali in 
spreminjali Ljudsko univerzo Ajdovščina, ki danes deluje kot institucija 
za izobraževanje odraslih v lokalnem okolju in hkrati kot institucija za 
izobraževanje ranljivih ciljnih skupin prebivalstva na nacionalnem in 
mednarodnem nivoju. 

Danes, po petih letih uspešnega spopadanja z nacionalnimi in mednaro-
dnimi projekti, smo že stalnica v nacionalnem prostoru, prav tako pa si 
uspešno utiramo pot v tujino. 

Aktivna socialna vključenost in Grundtvig

Bili smo prva slovenska institucija, ki je dobila povabilo za članstvo v 
Evropskem multikulturnem združenju s sedežem v Londonu, kar smo 
tudi z veseljem izkoristili. Povabilo je bilo posledica prvega mednaro-
dnega sodelovanja Ljudske univerze Ajdovščina v dvoletnem projektu 
Aktivna socialna vključenost, na katerega smo se prijavili na povabilo z 
Norveške. V programu Grundtvig je sodelovalo 6 evropskih držav. Pro-
jekt je sofinancirala Evropska skupnost in Nacionalna agencija CMEPIUS. 

zaključno srečanje smo organizirali v Sloveniji: poleg tematskih srečanj 
smo vključili tudi turistično predstavitev Vipavske doline. Gostili smo 
preko 30 ljudi iz različnih evropskih držav in pridobili velike simpatije ter 
možnosti nadaljnjega sodelovanja.

Tandems Go

Kmalu smo razvili novo partnerstvo, nov dvoletni projekt Tandems Go, ki 
spodbuja medgeneracijsko učenje. V projektu poleg Slovenije sodelujejo 
še Poljska, Slovaška, Francija, Portugalska, Malta, Turčija in Grčija, vsem 
pa je skupna velika mera zagnanosti in entuziazma v izobraževalnem 
delu z mladimi, odraslimi in s starejšimi odraslimi. Izobraževalni model, v 
katerem otroci učijo odrasle, je novost, ki je v izobraževalne prakse vne-
sel veliko svežine in dodatnega zagona za učenje vsem sodelujočim. 

Center za vseživljensko učenje VITA

Na nacionalnem nivoju smo se usmerili predvsem na javne razpise, ki 
omogočajo napredovanje in razvoj novih metod in pristopov v izobra-
ževanju odraslih in večajo dostopnost do učenja s širjenjem mreže iz-
obraževalcev in z zniževanjem stroškov za vključitev v različne oblike 
izobraževanj. Uspešno smo nastopili na prvem javnem razpisu Ministr-
stva za šolstvo in šport, ki podpira ustanavljanje Centrov za vseživljensko 
učenje. Ti naj bi v prihodnosti postali nosilci neformalnega učenja, sve-
tovanja in informiranja v regijah. Partnerska mreža, ki smo jo postavili, 
je pokrivala občine Ajdovščina, Vipava, Idrija, Cerkno, Tolmin in Bovec, 
kot partnerji pa so sodelovali še Idrijsko Cerkljanska razvojna agencija, 
Posoški razvojni center, Lavričeva knjižnica, Območna obrtna zbornica 
Ajdovščina in Center za razvoj podeželja TRG Vipava. Center vseživljen-
skega učenja VITA sta sofinancirala Evropski socialni sklad in Ministrstvo 
za šolstvo in šport, glavni namen projekta pa je širjenje kulture učenja. 

V spletno učilnico www.cvzu-vita.si se je do danes prijavi-
lo 446 udeležencev, skupno pa je bilo opravljenih 850 ur 
učenja preko spleta. 
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Vzpostavili smo spletno učilnico www.cvzu-vita.si, ki je po obdobju 
trajanja projekta postala eden najbolj prepoznavnih projektov Ljudske 
univerze Ajdovščina. Namenjena je sodelovanju in prijavljanju na nove 
javne razpise in ohranjanju partnerskega sodelovanja v širšem lokalnem 
okolju. Spletna učilnica omogoča brezplačno učenje prek spleta in po-
nuja osnovne računalniške vsebine ter vsebine, s katerimi se srečujemo 
v vsakdanjem življenju. Te so Neverbalna komunikacija, Psihologija barv, 
Ustvarimo otrokom varno gnezdo, Učinkovito iskanje zaposlitve, zdravil-
na zelišča, Uredi si potovanje, Načrtovanje kariere, Poslovni načrt, Nordij-
ska hoja in mnoge druge.

V spletno učilnico www.cvzu-vita.si se je do danes prijavilo 446 udele-
žencev, skupno pa je bilo opravljenih 850 ur učenja preko spleta. 

V okviru projekta smo postavili tudi nove Točke vseživljenjskega učenja, 
ki so možnost samostojnega učenja približale prebivalcem, oddaljenim 

od lokalnih izobraževalnih središč. 

Iz projekta CVŽU VITA se je dejavnost nadaljevala v dve smeri, v dva 
različna projekta, ki nadgrajujeta idejo vseživljenjskega učenja, oba pa 
prav tako sofinancirata Evropski socialni sklad in Ministrstvo za šolstvo 
in šport. 

Partnerstva in Točka vseživljenjskega učenja

Konzorcij, v katerem sodelujejo Ljudska univerza Ajdovščina kot nosi-
lec, Center za razvoj podeželja TRG Vipava, Idrijsko Cerkljanska razvojna 
agencija in Občina Idrija, vodi projekt Odpiranje sistemov izobraževanja 
in usposabljanja v širše okolje – Partnerstva. Ta teži k sprotnem prilaga-
janju sistema izobraževanja potrebam gospodarstva, omogoča pripravo 
e-gradiv, ki upoštevajo potrebe zaposlenih in zaposlovalcev ter hkrati z 
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nižjimi stroški zagotavlja enako kvalitetno in kvantitetno raven izobra-

ževanja. 

E-učenje je posledica razvoja informacijske tehnologije, pogostih in hi-

trih sprememb v gospodarski, politični in družbeni sferi in je zaradi svoje 

narave in fleksibilnosti, ki jo omogoča, postalo zanimivo tudi kot alterna-

tivni način izobraževanja zaposlenih v podjetjih in v različnih interesnih 

društvih in organizacijah. 

Drugi projekt pa je partnersko sodelovanje v projektu Center vseživljenj-

skega učenja Severno primorske regije, s katerim je Ljudska univerza pri-

dobila Točko vseživljenjskega učenja.  Tu ponujamo brezplačen dostop 
do organiziranega samostojnega učenja, spleta, učenja prek spleta, sve-
tovanja, informiranja in različnih delavnic, ki na takšen ali drugačen način 
dopolnjujejo in nadgrajujejo že pridobljena znanja.

Vseživljenjsko učenje predstavlja tako potencial, ki je v regiji še kako 
perspektiven, saj ponuja nešteto novih možnosti in izzivov, in sicer za 
organizacije ter tudi za udeležence. Na Ljudski univerzi Ajdovščina se 
trudimo, da se oblike izobraževanj s svojo raznolikostjo in aktualnostjo 
približujejo vsem ciljnim skupinam, podeželju in mestu, mlajšim odra-
slim in starejšim, brezposelnim in zaposlenim, manj in bolj izobraženim. 

Pomembno je, da prihaja pomen vseživljenjskega učenja v zavest in za-
vedanje ljudi, da so spretnosti, veščine in različna znanja nekaj, kar po-
samezniku povečuje karierne možnosti in zagotavlja aktivnejši nastop v 
sodobni družbi znanja in informacij. In to je tudi del naše vizije – spod-
buditi vsakega posameznika, da postane odgovoren za lastno znanje – 
možnosti je prav gotovo dovolj.
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There is no problem, there is only a situation.

dr. Tara mukherjee
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SPOMINI IN PISMA
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Ob vesti, da  je letos zlata obletnica Ljudske univerze v Ajdovščini, ki je 
dajala in še daje mnoga dodatna znanja ljudem, ki to želijo, sem vzela v 
roke družinski album in poiskala posnetek fotografije iz leta 1962. Po-
gled na skupino mladih deklet iz Ajdovščine in bližnje okolice ter učite-
ljico strojepisja Livijo Pahor mi je oživel spomine na tiste čase. Gledam in 
gledam. Počasi oživijo spomini na desetmesečni administrativni tečaj, ki 
sem ga opravila na tej ustanovi skupaj z drugimi dekleti. 

V tistem času je bila Ajdovščina  v upravnem in gospodarskem razcvetu 
in segala tudi na območje politično ukinjene občine Vipava. Pisarniški 
kadri z dobrim znanjem strojepisja so bili iskani. zato  smo tečajnice 
upale na zaposlitev. 

Tečaj, ki je obsegal pouk strojepisja po desetprstni slepi metodi, pouk 
strojeznanstva, oblikovanja spisov, slovenskega pravopisa, družbeno 
ekonomske vzgoje in administrativno tehničnega poslovanja, nam je 
dal dobro osnovo  pri iskanju zaposlitve. 

Tečaj je potekal v stari gimnaziji  v Ajdovščini na Idrijski cesti v letih 
1961/62. Ko smo vadile slepo tipkanje pri uri strojepisja, so prsti dela-
li s polno paro v povezavi s spominom in pisalni stroji so brneli kot v 
kotlovnici. Občutek, da stroj dela po ukazu tvojih desetih prstov, je bil 
božanski. Rade smo hodile na tečaj in ga opravile z vso resnostjo in od-
govornostjo. 

Večino predmetov nas je učil spoštovani prof. Fran Toš, galanten  gospod 
v pravem pomenu besede, ki nam je bil dober učitelj, svetovalec in se 
nam je znal približati kot se približa oče svojim otrokom. Spominjam se 
učiteljice strojepisja Livije Pahor, ki sem jo pred nekaj leti srečala v Can-
karjevem domu v Ljubljani. Kot vedno, je bila zelo lepo urejena. Prišla je 
na Gregorčičevo proslavo. Stopila sem k njej, jo pozdravila in jo spomni-
la, od kje se poznava. Upravnica Vojkove delavske univerze je bila takrat 
gospa prof. Mira Novak, ki je tudi podpisana na Potrdilu o opravljenem 
tečaju. V stari gimnaziji na Idrijski cesti je bilo zelo živahno. Veliko mladih 
se je tu izobraževalo  za različne poklice in dopolnjevalo svoje znanje.

Takrat si nisem mislila, da bom tudi s tem znanjem služila svoj kruh in 
da bom lahko zapisala in zapisovala mnoge stvari, ki bi sicer šle v poza-
bo. Tako sem lahko opravljala tajniške posle v raznih društvih in orga-
nizacijah, pisala ljudem  prošnje,  zapisnike in objavljala članke v raznih 
časopisih in v Vipavskem glasu. To znanje mi je pozneje olajšalo delo z 
računalnikom, ker mi tipkovnica ni delala nobenih težav. Obzorje se mi 

Na Ljudski univerzi v Ajdovščini sem se dodatno 
izobraževala

je kar naprej širilo in zato sem to delo tudi vzljubila. Povezovalo me je in 
me še povezuje z mnogimi ljudmi od blizu in daleč.

Mnogo let kasneje, ko sem bila že v pokoju, sem bila spet deležna doda-

Magda Rodman

Desetmesečni strojepisni tečaj v letu 1961/62 na Vojkovi univerzi 
Ajdovščina. Od leve proti desni stojijo Marija Raspor, Majda štrancar, 
Nada Božič, Magda Bajc, Irena Bratuž, Dora Bajc, spredaj Florjana 
Bajc, Livija Pahor in Rafka štrancar.
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tnega izobraževanja v tej ustanovi. Leta 1997 sem opravila tečaj za turi-
stične vodnike, ki ga je organizirala Ljudska univerza v Ajdovščini, ko je 
delovala v okviru zavoda za kulturo, izobraževanje in šport. Potekal je od 
12. 3. 1997 do 23. 5. 1997. Snov je bila zelo zanimiva. Udeleženci tečaja, 
bodoči turistični vodiči za občini Ajdovščina in Vipava, smo po dolgem 
in počez spoznavali naravne lepote naše zgornje Vipavske doline, ume-
tnostno zgodovino gradov, cerkva, kapelic in vsega, kar turiste zanima. 

Odnos turističnega vodnika do turista nam je lepo predstavila gospa iz 
Turistične šole Tolmin. Njeni nasveti mi še danes pridejo prav in rada jih 
upoštevam. Po koncu teoretičnega dela smo hodili po terenu in praktič-
no spoznavali  vse potrebno ob razlagi umetnostne zgodovinarke go-
spe Ane Marije Stibilj. zgodovinski del sta nam  predstavila prof. Pavel 
Bogataj in mag. Borut Koloini. Ob koncu tečaja smo morali vsi pripraviti  
raziskovalno nalogo. Spominjam se, da sem sama predstavila Vipavsko 
narodno nošo. Gospo Ljubo smo tudi oblekli, da je bila podoba Vipavske 
narodne noše živa in pristna.

Tudi to znanje koristno in z veseljem uporabljam še danes. številni stiki z 
ljudmi, ki prihajajo v naše kraje, me bogatijo in napravijo marsikateri dan 
lepši, kot če bi ga preživela samo za štedilnikom.

Pravijo, da se vse življenje učimo. To je res. Res je tudi, da smo lahko vse 
življenje drug drugemu učitelji. Brez znanja pa ne bi bili niti enega niti 
drugega. In tako sem že tretjič, leta 2008, iskala znanje preko  Ljudske 
univerze v Ajdovščini  v študijskem krožku, v katerem  smo, skupaj z dru-
gimi člani, raziskovali in spoznavali pomen starega spomenika, ki stoji 
pred cerkvijo  Matere tolažnice žalostnih v Logu pri Vipavi. Žal je ohra-
njen le podstavek. Na njem pa je nekdaj stala podoba hrabrega vojaka 
huzarja Paula Rostasa, ki se je  boril proti francoski vojski  in bil tam v 
boju ubit.

Spomenik stoji ob cesti Vipava Ajdovščina in je v zelo slabem stanju. V 
krožku si prizadevamo, da bi ga očistili in obnovili.

Prav gotovo je naša Ljudska univerza v Ajdovščini v petdesetih letih do-
kazala, da je to ustanova za ljudi v vsakem življenjskem obdobju, da zna 
in zmore dajati mnogo znanja vsakomur, ki se za to zanima, hoče dogra-
jevati in širiti svoje obzorje. Ustanova vedno deluje za razvoj okolja  ter 
ljudi,  ki so nosilci vsakega napredka.

Upam  da bodo mnogi preko te ustanove še dobili  dodatno znanje in 

Spomini na administrativno šolo

Brskam po spominu, ne morem se spomniti, kdaj in kje sem bila 
seznanjena z vpisom na enoletni administrativni tečaj. Vem le, da 
ga je organizirala delavska univerza v Ajdovščini. 

z veliko radovednostjo sem dočakala točno dan začetka. Bile 
smo sama dekleta. Med seboj se nismo poznale, a to ni bila ovira. 
Bile smo ukaželjne, predvsem pa radovedne, kako bomo osvojile 
slepo desetprstno pisanje na pisalnem stroju. 

Predavateljica je bila gospodična Livija, izredno sposobna, prija-
zna in urejena učiteljica, ki nas je na zanimiv način vpeljala v svet 
strojepisja. 

V programu šolanja smo imele tudi ekonomijo in ustavo. Spo-
minjam se, da nam je profesor Toš, takratni ravnatelj ekonomske 
šole, podajal neznano snov na zelo lep in zanimiv način, med 
drugim pa nam je dal tudi marsikateri koristen nasvet za življe-
nje. 

Po zaključku šole sem dobila povabilo profesorja Toša in en me-
sec delala v tajništvu šole. Nato me je čakalo delovno mesto v 
Ljubljani, a tega nisem sprejela. 

Ko sedaj razišljam o tem tečaju, ugotavljam, da druženje tečajni-
kov ni bilo samo učenje, razvila so se tudi prijateljstva. In v vese-
lje mi je, ko se s katerimi od njih srečam in kaj pogovorim.

Florjana Bajc

ga posredovali širši okolici. Ustanovi želim še veliko uspehov in iskreno 
čestitam  vsem zaposlenim za dosežene uspehe. 
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Nepriljubljena stenografija
Vera Kodrič

človeški duh je v tisoč letih iznašel posebno pisavo za hitro pisanje, ki ji 
pravimo navadno stenografija, kar pomeni tesnopis, primernejši izraz bi 
bil »hitropis« Stenografijo delimo na dva dela. Prvi del je poslovno pismo, 
ki zadostuje zahtevam poslovnega življenja, kar omogoča hitrost pisanja 
do 160 zlogov na minuto. Drugi del je govorno pismo, s katerim lahko 
stenografiramo tudi najhitrejše govore in razprave.

Stenografija je bila poleg strojepisa med pomembnejšimi predmeti na 
administrativnih šolah. Tudi meni osebno ni bila priljubljen predmet, če-
prav sem jo kar dobro znala. Profesorica, ki smo jo imenovali »kavka«, je 
bila zelo stroga in zahtevna. Vzpodbujala nas je. »Dekleta vadite, vadite 
… Le z odličnim znanjem stenografije in strojepisja boste lahko izbirale 
zaposlitev in tudi več zaslužile, saj so dobri stenodaktilografi zelo iskani. 
Vadila sicer sem, po tihem pa sem si mislila, da bom raje tajnica in se 
bom izogibala taki zaposlitvi. Ljudski pregovor pravi, da se poje največ 
zarečenega kruha, tako se je zgodilo tudi meni. V svoji delovni dobi sem 
kar 20 let delala kot stenodaktilografka in 15 let kot tajnica, ko sem se le 
občasno srečevala s stenografijo.

Po ukinitvi Srednje ekonomske šole v Ajdovščini je takratna direktorica 
Ljudske univerze prof. Mira Novak organizirala večerno administrativno 
šolo v Ajdovščini. V prvi letnik je bilo vpisanih okrog 25 slušateljev. Iskali 
so učitelja za predmet stenografija. Prof. Novakova me je poznala z mo-
jega delovnega okolja v Tekstini ter me vprašala, če bi bila pripravljena 
poučevati ta predmet. Najprej sem imela pomisleke, kako bom pouče-
vala meni nepriljubljen predmet. Ker pa je bila že od osnovne šole moja 
velika želja postati učiteljica, kar so mi domači odsvetovali, sem ponudbo 
sprejela kot izziv. Končno se mi je uresničila dolgoletna želja. čeprav sem 
imela že dva majhna otroka in smo pričeli z gradnjo stanovanjske hiše, 
časa je bilo malo, sem poučevanje stenografije vzela resno. Prvo leto po-
učevanja sem vložila zelo veliko dela in truda v priprave in pri delu upo-
rabljala metode in načine dela svoje profesorice v Ljubljani.

Učenje stenografije je zahtevno, ker moraš znati črke, znake, samoznake 
in okrajšave za posamezne besede. Da pridobiš hitrost, moraš zelo veli-
ko vaditi, da lahko slediš razpravam. Tudi mojim učenkam in učencem 
je bila stenografija nepriljubljena in so imeli nekateri kar precej težav. z 
novimi učnimi programi pa je bil predmet stenografija ukinjen, ker ga je 
spodrinila elektronika za snemanje razprav.

Po nekaj letih pa je Ljudska univerza ostala tudi brez učitelja strojepisja. 
Takratna direktorica ga. Nada Lozej me je prosila, če bi lahko poučevala 

še ta predmet. Ker se je z leti zmanjševal vpis slušateljev za administra-
tivno šolo, so organizirali 100-urne strojepisne tečaje še na starih me-
hanskih strojih znamke Tops, ki so jih uporabljali dijaki ekonomske šole. 
Odkar so v rabi računalniki, je učenje strojepisja lažje in hitrejše, zato se 
izvajajo le 20-urni tečaji strojepisja z osnovami poslovne korespodence.

Letos je že 35 let, kar poučujem odrasle na Ljudski univerzi. V vseh letih 
se je zvrstilo kar veliko število slušateljev in nekaterim je uspelo poleg 
srednje šole pridobiti še višješolsko in visoko izobrazbo. Poučevanje na 
večernih šolah in tečajih mi zelo veliko pomeni. Vesela in srečna sem, ko 
vidim, da ob zaključku tečaja vsi pišejo 10-prstno in slepo, sicer bolj po-
časi, ker je potrebno za pridobitev hitrosti še veliko vaj. 

SPOšTOVANI,

najiskrenejše čestitke za Vaš praznik - praznovanje petdesetega rojstne-
ga dne. čestitam!

Ob tem dogodku vam želim povedati, da je bilo šolanje na vaši ljudski 
univerzi prijetno in mi je bilo v veselje. Prijetno sem združila s koristnim, 
spoznala nov krog prijateljev, imela prekrasen odnos s predavatelji oz. 
učitelji, dopolnila svoje znanje in uspešno zaključila šolanje.

Pohvalila bi urejena, lepo organizirana predavanja - kljub velikemu števi-
lu učencev, prihajajočih iz različnih šolskih programov, rednih učencev in 
tudi nekaj zamudnikov. Vsemu ste se znali prilagoditi in vsakemu ugoditi.

zelo pomembna in kvalitetna je bila zame učna pomoč, ki  jo nudite na 
šoli, ter prostor, v katerem lahko najdeš svoj mir in se posvetiš učenju. 
Tudi možnost uporabe računalnikov je zelo pomembna.

HVALA Vam za ves trud! Veliko uspeha tudi v prihodnje in vse dobro Vam 
želim.

Prisrčen pozdrav,

Tamara Jelič,  
udeleženka programa Ekonomski tehnik pti
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Pisma

RAčUNALNIšKA PISMENOST!

Od 15. 1. 2009 do 23. 3. 2009 sem obiskovala tečaj računalniške pisme-
nosti v Vipavi. Bilo nas je dvanajst in smo se imeli super. Imeli smo tudi 
čudoviti učiteljici, zelo požrtvovalni, tako da smo se ogromno naučili. Ni 
mi žal, da sem se udeležila tečaja in ga priporočam vsem starejšim, ki 
imate računalnike. Tako si lahko krajšamo čas in se marsikaj naučimo. Se-
daj obvladam stvari, za katere še vedela nisem, da obstajajo. 

Ob tej priliki čestitam ob 50. letnici obstoja vsem zaposlenim na Ljudski 
univerzi Ajdovščina in jim želim še veliko uspeha.

Vedno hvaležna Irena Vovk iz Vipave

UčENJE

V mladih letih se na 
računalnik nismo učili. 
zato v društvo MOST smo 
se vključili.

Na Ljudski univerzi 
se računalniških 
spretnosti učimo, 
da v manj mladih letih 
novega znanja dobimo.

Naša mentorica Martina 
nas potrpežljivo uči, 
o namizju, ikonah 
in kaj vse se na 
internetu dobi.

Mi pridno poslušamo 
njena navodila, 
da se v Word programu 
ne izgubimo.

Lep pozdrav in hvala lepa za vaš trud, 
učenec Stane

šolanje na Ljudski univerzi Ajdovščina mi bo za vedno ostalo v lepem 
spominu. Iskrena zahvala direktorici, gospe Boži Bolčina, za optimističen 
in vzpodbuden pristop, ki je ob kakovostnem izobraževanju vselej poka-
zal pot čez na videz nepremostljive ovire.

Lep pozdrav, Olga

Prejšne leto sem vestno obiskovala računalniški tečaj za odrasle. Naša 
mentorica Martina Rebek se je izredno potrudila, da  je znanje prihajalo 
do naših sivih celic. Izredno sem vesela, da sem del tega posredovanega 
znanja tudi osvojila. 

Tudi sedaj, v času počitnic, rada komuniciram po spletu. Močno si želim 
izpopolniti začetno znanje, zato komaj čakam na nov začetek šolskega 
leta. 

Lepo pozdravljeni vsi skupaj, posebno pa Martina, ki ima veliko potrplje-
nja z nami.

Andrejina

Pot do znanja je kot hoja po stopnicah, stopiš na prvo in vse naslednje, 
nikdar pa ne stopiš na zadnjo.

Dragica Novak

Samo malo poguma je potrebno za veliko spremembo. Boljše ustanove 
za ta korak, kot je LU Ajdovščina, verjetno ni. zahvala velja zaposlenim na 
LU in izrednim profesorjem in profesoricam: gospe šinkovec, gospodom 
Kalinu, Kovaču, dr. Furlanu, dr. Okornu in drugim.

Tomaž Jakin,  
zlati maturant v programu Strojni tehnik pti
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SPOšTOVANE KOLEGICE IN SPOšTOVANI KOLEGI,

hvala za vabilo na praznovanje, ki ga pripravljate za pol stoletja dela na 
LU Ajdovščina.

Veseli me, da imamo v našem okolju tako ustvarjalno organizacijo za iz-
obraževanje odraslih. Take prodornosti in zanesljivega dela pa ne bi bilo, 
če ne bi bilo izjemnih ljudi, ki ste zaposleni na Ljudski univerzi v Ajdo-
vščini.

Ob vašem jubileju bi vam rada izrazila svojo hvaležnost, ker ste kar nekaj-
krat sprejeli študente Oddelka za pedagogiko in andragogiko Filozofske 
fakultete Univerze v Ljubljani na obisk, zanje soustvarjali študentske an-
dragoške šole, sprejemate jih na njihovo obvezno prakso, radi jim svetu-
jete, ko potrebujejo informacije iz prakse, sprejemate jih v svoje progra-
me, da skupaj z vami oblikujejo seminarska dela ... In vedno se vračajo 
zelo zadovoljni in z veliko novega znanja, kakršnega v akademskem pro-
cesu izobraževanja ne morejo pridobiti.

Rada bi vam izrazila tudi hvaležnost, da smo pripravljali študijske krožke 
za starše in da ste sodelovali pri postavitvi skupnostne šole za starše, ki 
smo jo po izkušnjah v študijskih krožkih organizirali skupaj s Karitas. Vsa 
predavanja pri vas so bila zanimiva, pa četudi se je včasih zaradi burje 
zbrala le peščica ljudi. Je bil pogovor še bolj zanimiv, ko ga je spremljalo 
zvočno ozadje pišev!

Rada bi vam izrazila hvaležnost za inovativno sodelovanje z osnovno 
šolo v programih Beremo in pišemo skupaj, v medgeneracijskih progra-
mih in mednarodnih projektih. Skupaj v prakso vpeljujemo to, kar ime-
nujejo mreženje med različnimi izobraževalnimi institucijami.

Povezovanje med ljudsko univerzo, osnovno šolo in univerzo se ne bi 
zgodilo brez vaše zavzetosti za razvijanje polja vzgoje in izobraževanja, 
brez vaše predanosti pri iskanju novih rešitev.

Želim vam veliko ustvarjalnosti in vas z željo po nadaljnjem sodelovanju 
prisrčno pozdravljam.

Nives Ličen
Priznanje Občine Ajdovščina ob 40-letnici delovanja Ljudske 
univerze Ajdovščina.
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LJUDSKA UNIVEzA AJDOVščINA 
Cesta 5. maja 14 
5270 Ajdovščina 

T: +386 5 366 47 50 
F: +386 5 366 47 55 

GSM: +386 (0)41 437 785 
E: info@lu-ajdovscina.si 

www.lu-ajdovscina.si


