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Uvod
Zakon o izobraževanju odraslih (Ur. l. RS, št. 6/18) samoupravni lokalni skupnosti zaradi
ustvarjanja pogojev za izobraževanje odraslih in drugih dejavnosti, pomembnih za razvoj in
kakovost življenja njenih prebivalcev, nalaga sprejetje letnega program (v nadaljevanju LPIO).

Programi, ki smo jih vključili v LPIO, izhajajo iz prepoznanih potreb okolja in strateških ciljev
zavoda, občine, nacionalnih in evropskih temeljnih dokumentov, ki so povezani z dejavnostjo
izobraževanja odraslih.

Med temeljnimi dokumenti izpostavljamo le nekatere:


Resolucija o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za
obdobje 2013–2020,



Manifest za učenje odraslih v 21. stoletju,



Evropski program za učenje odraslih,



Strategija za mlade v Občini Ajdovščina 2019-2023,



Strategija razvoja občine Ajdovščina do 2030,



Razvojni načrt 2019 – 2025 (Ljudska univerza Ajdovščina).

V letnem programu so predstavljeni programi, opredeljeni so cilji, ciljne skupine, vsebine,
kazalniki in potrebna sredstva za njihovo izvajanje.
Poleg navedenih programov zavod izvaja številne druge projekte in programe, za izvajanje
katerih si je sredstva zagotovil iz drugih virov. Pretežno gre tu za nacionalna in evropska
sredstva, pa tudi sredstva z naslova izvajanja tržne dejavnosti.
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Letni program izobraževanja odraslih v občini Ajdovščina pomembno prispeva k zagotavljanju
kakovostnih pogojev za izvajanje in razvoj dejavnosti izobraževanja odraslih, s tem pa vplivu
pozitivnih učinkov, ki jih razvito podoročje izobraževanja odraslih ima na lokalno okolje.

Osnovni podatki o zavodu
Naziv javnega zavoda:

Ljudska univerza Ajdovščina

Naslov:

Stritarjeva ulica 1a, Ajdovščina

Matična številka:

1434233

Datum in številka vpisa

pri reg.sodišču:1. 7. 2002 1/04240/00

Številka proračunskega porabnika:

72672

Številka transakcijskega računa:

SI 56 01201 – 3000000220

Davčna številka:

SI88942767

Telefon:

05 366 47 50, 041 437 785

Elektronski naslov:

info@lu-ajdovscina.si

Spletna stran:

www.lu-ajdovscina.si

Javni zavod je ustanovljen za opravljanje javne službe, katere izvajanje je v javnem interesu.
Osnovna dejavnost javnega zavoda je izobraževanje odraslih, ki niso vključeni v redno šolsko
in univerzitetno izobraževanje. Obsega področje splošnega in kulturnega izobraževanja,
usposabljanja in izpopolnjevanja ter pridobivanja izobrazbe. Izobraževanje otrok in mladine,
ki so vključeni v redno šolsko izobraževanje, zavod izvaja kot dopolnjevanje izobrazbe.
Izobraževanje poteka v obliki šolskega pouka, izrednega izobraževanja, seminarskega dela,
tečajev, študijskih skupin in krožkov, inštrukcij, vodenega samoizobraževanja, učenja na
daljavo, praktičnega izobraževanja in usposabljanja ter drugih oblik izobraževanja.
Poleg izobraževanja javni zavod izdeluje in prodaja programe izobraževanja, opravlja
svetovalno dejavnost, predvsem na področju izobraževanja, ter druge dejavnosti, ki so
povezane s celovito ponudbo.
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Glavna dejavnost Ljudske univerze Ajdovščina po SKD je 85.590 Drugje nerazvrščeno
izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje. Javni zavod lahko poleg izobraževalne
dejavnosti opravlja tudi dejavnosti socialnega varstva.
Organi zavoda
Organa zavoda sta:


svet zavoda,



direktor.

Strokovna organa zavoda sta:


andragoški zbor,



strokovni aktiv.

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

predstavnica zaposlenih, predsednica

Izidor Peljhan

predstavnik ustanovitelja, podpredsednik

Suzana Krašna

predstavnica ustanovitelja

Maja Lemut

predstavnica zaposlenih

Direktorica
Direktorica je poslovodni organ in andragoški vodja zavoda. Direktorica organizira in vodi
strokovno delo in poslovanje, predstavlja in zastopa javni zavod in je odgovorna za zakonitost
dela javnega zavoda. Temeljne naloge direktorice so določene z Odlokom o ustanovitvi
Javnega zavoda Ljudske univerze Ajdovščina. Pristojnosti direktorice so opredeljene v 34.
členu Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18).
Strokovni organi
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Strokovna organa v javnem zavodu sta andragoški zbor in strokovni aktiv. Sestavo, oblikovanje
in pristojnosti strokovnih organov opredeljujeta 38. in 39. člen Zakona o izobraževanju
odraslih (Uradni list RS, št. 6/18).

Programi
V Letni program izobraževanja odraslih v Občini Ajdovščina za leto 2020 so umeščeni programi,
ki so namenjeni različnim ciljnim skupinam in zasledujejo različne cilje. Nekateri se nanašajo
na mlade, drugi so zasnovani za starejše, brezposelne ali druge ranljive skupine odraslih, tretji
dajejo prednost medgeneracijskemu povezovanju in prenosu znanja ali pridobivanju
specifičnih znanj. V nadaljevanju so vsi programi predstavljeni, skupaj z opredeljenimi
vsebinami, ciljnimi skupinamik, cilji in kazalniki ter načini spremljanja in izvajanja.
Potrebna sredstva za izvedbo Letnega programa: 36.850 EUR (od tega predstavljajo stroški
dela 12.800,00 EUR, stroški materiala in storitev pa 24.050,00 EUR).
Za vse programe bomo zagotovili spremljanje izvajanja ter doseganja ciljev in kazalnikov. Pri
programih bomo spremljali tudi realizacijo načrtovanih aktivnosti.

Program za mlade
Glavni namen programa je mlade med 15. in 34. letom starosti spodbuditi k razvijanju
kompetenc za dosego individualnih ciljev, ki jih potrebujejo za razvoj v avtonomne, aktivne in
družbeno odgovorne odrasle ter za dejavno vključevanje v družbo in na trg dela. Cilji
programa, ki hkrati zasledujejo cilje Strategije za mlade Občine Ajdovščina za obdobje 20192023, so:


okrepitev kompetenčne opremljenosti mladih,



spodbujanje zaposlovanja mladih,



izboljšanje pogojev za socialno vključenost mladih,



vključevanje mladih v odločanje v lokalni skupnosti.

Cilj projekta je tudi z aktivnim vključevanjem in odločanjem za sodelovanje v družbenih,
ekonomskih in političnih dejavnostih prispevati k bolj enakopravnemu položaju mladih v
družbi. Namen projekta je s promocijo in spodbujanjem participacije mladih pri doseganju
ciljev trajnostnega razvoja spodbujati njihovo kreativnost, solidarnost (problemi revščine,
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naraščajoča neenakost možnosti, družbeni konflikti), samoiniciativnost in podjetnost, krepiti
zmogljivost mladih in spodbujati aktivno vključevanje mladih v civilno družbo ter povezovanje
v lokalni skupnosti.
V letu 2020 se bo Ljudska univerza Ajdovščina povezala s Srednjo šolo Veno Pilon Ajdovščina
in s tamkaj delujočo skupino, ki deluje na področju trajnostnega razvoja. Preko sodelovanja s
strokovnjaki na tem področju ter povezovanja z društvi, ki so že dejavna v lokalnem okolju
(IMP, Rdeči križ, Hiša mladih, Ljudska univerza Ajdovščina), bomo v programu izvajali različne
aktivnosti. Aktivnosti bomo izvajali v različnih krajevnih skupnostih in bodo v korist okolja,
gospodarstva, družbe in človeka. Mladi bodo razvijali veščine vodenja lastne kariere, lastnih
talentov, sposobnosti in aspiracij, komunikacijskih veščin ter spretnosti, ki jih bodo potrebovali
na nadaljnji karierni poti (inovativnost, kreativnost, sposobnost sprejemanja odločitev,
kritično mišljenje, čustvena inteligenca, razumevanje medkulturnih, medjezikovnih odnosov,
vzgoja za večjo kakovost življenja v dobi odraslosti in starosti, preprečevanje negativnih vplivov
vsakdanjega življenja, izmenjava znanja in izkušenj med generacijami). Tekom celega šolskega
leta se bodo na srečanjih izobraževali o tematikah trajnostnega razvoja, skušali načrtovati in
izvesti aktivnosti, ki bodo zagotavljale varnejšo, prijaznejšo in solidarnejšo skupnost, v kateri
sobivajo.
Ciljne skupine in predvideno število udeležencev: Ciljna skupina so mladi od 15 do 34 let, predvideno
število udeležencev v skupini je 10, na osrednji dogodek bo povabljena širša javnost.
Trajanje projekta/programa: 20 srečanj v času od novembra 2019 do junija 2020
Vrste in višina stroškov projekta/programa (v eur): 3.500,00 EUR (od tega predstavljajo stroški dela
1.800,00 EUR, stroški materiala pa 1.700,00 EUR)

Center medgeneracijskega učenja
Na Ljudski univerzi Ajdovščina že šesto leto deluje Center medgeneracijskega učenja
Ajdovščina – CMU, ki je del mreže Centrov medgeneracijskega učenja Zveze ljudskih univerz
Slovenije. Medgeneracijsko učenje povezujemo z učenjem v skupnosti, katerega značilnost je
prostovoljna udeležba in delitev vlog učenja oz. poučevanja med člani in spreminjanje
posameznika ter skupnosti, zato je Center medgeneracijskega učenja zasnovan na
partnerskem sodelovanju. CMU vključuje različne organizacije iz naše občine, ki sodelujejo pri
delovanju centra in zagotavljanju mentorjev prostovoljcev. Mentorji so namreč tudi
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prostovoljci, ki želijo svoje znanje prenašati na mlajše oziroma starejše generacije. V okviru
centra bomo izvajali skrbno načrtovane in vsebinsko pestre programe medgeneracijskega
učenja, ki bodo načrtno povezovali generacije pri izmenjavi znanj in izkušenj v obojestransko
korist. Gre torej za načrtovane in organizirane dejavnosti, ki spodbujajo stike, izmenjavo virov
in sodelovanje med generacijami.

V CMU želimo prenos in izmenjavo znanja in izkušenj med generacijami še naprej krepiti,
spodbujati in zagotoviti vzajemno pomoč med generacijami ter zagotavljati informacijsko točko
medgeneracijskega sodelovanja.

Center medgeneracijskega učenja – CMU je umeščen v Regionalni razvojni program Severne
Primorske (Goriške razvojne regije) 2014–2020, in sicer sodi v Prvo razvojno prioriteto Dvig
konkurenčnosti, inovativnosti in zaposlitvenih možnosti v regiji, v ukrep 1/U2: Izboljšanje
kompetenc za povečanje zaposljivosti, aktivnost A2: Podpora in izvajanje programov
vseživljenjskega učenja za povečanje zaposljivosti in kvalitete življenja.
V okviru Center medgeneracijskega učenja bomo v letu 2020:


izvajali programe vseživljenjskega in medgeneracijskega učenja v občini na različnih
lokacijah (tudi v manjših krajih in vaseh),



spodbujali vključevanje občanov k večji vključenosti v vseživljenjsko učenje,



spodbujali vključevanje prostovoljcev v dejavnosti partnerskih organizacij,



obveščali javnost o aktivnostih Centra,



s povezovanjem generacij ustvarjali spodbudno okolje za ohranjanje tradicionalnih in
specifičnih ekoloških, zelenih znanj in veščin,



izobraževali s področja varstva naravnih vrednot in kulturne krajine,



spodbujali izobraževanje za krepitev lokalnega trajnostnega razvoja,
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spodbujali povezovanje organizacij za razvoj lokalnega turizma (povezovanje nesnovne
kulturne dediščine s turizmom in drugimi dejavnostmi),



zagotavljali informacijsko točko medgeneracijskega sodelovanja.

Načrtovane dejavnosti
Po naših izkušnjah so se bolj kot občasni posamični dogodki izkazali kot učinkoviti programi, ki
se redno izvajajo in potekajo dalj časa. Zato smo pripravili različne programe tako, da potekajo
čez celo leto, izvajajo pa se enkrat tedensko.
V nadaljevanju predstavljamo programe medgeneracjskega sodelovanja, ki jih bomo izvajali v
CMU.
Aktivno druženje vasi
Dejavnost aktivno povezuje in združuje krajane različnih krajevnih skupnosti Občine
Ajdovščina. Udeleženci se srečujejo enkrat tedensko na prej dogovorjeni lokaciji in se nato
odpravijo na krajši pohod (dolg do tri ure). Pohodi ne pomenijo samo aktivnosti na prostem,
ampak so zasnovani načrtno in so tematsko obarvani. Med počitnicami se pestri množici
odraslih pridružijo tudi otroci. Tako se različne generacije med seboj pogovarjajo, izmenjujejo
izkušnje in znanja ter si z zgodbami iz našega vsakdana še tako strmo in naporno pot skrajšajo.
Med udeleženci poteka izmenjava znanj in izkušenj. Na poti srečujejo tudi druge pohodnike in
si včasih ogledajo kakšno lokalno znamenitost. Prav slednje jim da večkrat vedeti, da živijo v
okolju, kjer jih možnosti za aktiven in poučen oddih praktično spremljajo na vsakem koraku.
Cilji programa:


spodbujanje zdravega načina življenja prebivalcev Občine Ajdovščina,



prizadevanje za ohranjanje telesne, duševne in delovne svežine,



medgeneracijsko povezovanje – izmenjava znanj in izkušenj,



spodbujanje stikov, spoštovanja med generacijami,



spoznavanje okolja, kulturne dediščine in preteklosti.

Ciljna skupina:


krajani vseh krajevnih skupnosti Občine Ajdovščina in njene okolice,
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otroci od 5 leta naprej, mladostniki, upokojenci, zaposleni, brezposelni, tujci, nižje
izobraženi.

Joga plesa
Dejavnost skozi gibanje razvija notranjo harmonijo in osebno rast. Harmonično sestavljene
raztezne vaje - asane, različni plesni koraki, dihalne tehnike in ritmična koordinacija, usklajeni
z mentalno pozornostjo in mantro delujejo na sistemu osmih čaker. Vse to pripomore k večji
gibljivosti, pretočnosti, mehkobi, sproščenosti in izraznosti. Dejavnost ima pozitiven vpliv na
posameznikovo psihofizično počutje.
Cilji programa:


spodbujanje vitalnosti in zdravega načina življenja,



spodbujanje ustvarjalnosti,



razvijanje sposobnosti umetniškega izražanja, čustvenega, čutnega, miselnega,
estetskega in vrednostnega doživljanja,



razvijanje prostorskih, časovnih, vizualnih in telesnih predstav.

Ciljna skupina:


vsi odrasli, ki bi želeli izboljšati psihofizično počutje z vključlitvijo v organizirano
dejavnost v skupini.

Zdravo za nas in naravo
Namen: Na delavnicah udeleženci spoznajo številne nasvete o ekologiji, kako skrbeti za dom,
vrt, zdravje, okolje, kako izdelati lastna čistila, kozmetiko, kako reciklirati. V sklopu dejavnosti
bo organizirana tudi zelemenjava, ki spodbuja srečanja med izkušenimi vrtnarji in popolnimi
začetniki, mladimi in starimi ter tako krepi zavest o pomenu nastajanja novih zelenih delovnih
mest.
Cilji programa:


spodbujanje vzajemno koristnih dejavnosti, ki vključujejo izmenjavo informacij, znanja,
izkušenj in razmišljanj med različnimi generacijami,



spodbujanje samooskrbe,
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spodbujanje zanimanje za zelena delovna mesta,



spodbujanje stikov, spoštovanja med generacijami,



spoznavanje pomena reciklaže, ekologije in skrbi za zdravje,



zavedanje pomena angažiranja posameznika za trajnostni razvoj.

Ciljna skupina:


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

Modrost zgodbe zate in zame
Dejavnost spodbuja druženje različnih generacij, ki si ob prebiranju zgodb delijo svoja mnenja,
znanja in izkušnje. Vse to skozi dramsko igro delijo z drugimi. Dejavnost združuje učence
Osnovne šole Danila Lokarja, člane Društva upokojencev Ajdovščina in člane Društva ŠENT.
Udeleženci bodo pripravili dramsko igro, ki prikazuje rezultat sodelovanja različnih generacij
in skupin, ki so si med seboj zelo različne.
Cilj programa:


spodbujanje sodelovanja med različnimi generacijami,



spodbujanje medsebojnega spoštovanja,



sodelovanje različnih društev, ustanov in posameznikov,



krepitev ustvarjalnosti.

Ciljna skupina:


učenci OŠ, člani Društva ŠENT, upokojenci, brezposelni

Telovadba za možgane
Dejavnost udeležencem omogoča da skozi reševanje križank, ugank, rebusov in zapletenih
ugank vzpodbudijo povezovanje možganov, čutov in telesa ter s tem pripomorejo k bolj
učinkovitemu učenju, izmenjavi izkušenj in znanj med različnimi generacijami.
Cilj programa:
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krepitev raznih vrst spomina preko vaj za urjenje prepoznavanja perspektiv in vidnoprostorskega zaznavanja,



medgeneracijsko sodelovanje,



kognitivni trening.

Ciljna skupina:


mladostniki, upokojenci, zaposleni, brezposelni, tujci, nižje izobraženi

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


medgeneracijsko učenje tujega jezika,



spodbujanje strpnosti, sodelovanja in izmenjave znanj med različnimi generacijami,



spodbujanje ustvarjalnosti.

Ciljna skupina:


Otroci, starši, stari starši

Parada učenja
V mesecu maju bomo organizirali Parado učenja, na kateri se bomo predstavili skupaj z našimi
partnerji. Na Paradi se bodo tako s svojim programom predstavila društva, organizacije in šole.
Na osrednjem prizorišču, ki bo potekalo v neposredni bližini Ljudske univerze Ajdovščina, na
novo obnovljenem trgu v središču mesta, bo dogajanje popestril odprti oder, na katerem bodo
nastopile različne dramske, pevske in folklorne skupine. Parada učenja bo obiskovalcem
ponudila različne preventivne vsebine, ki bodo zagotavljale socialno vključenost različnih
ciljnih skupin in jih spodbujale k vseživljenjskemu učenju, in sicer:
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1. NEFORMALNO DRUŽENJE IN SREČEVANJE, ki predstavlja možnost za ustvarjanje,
sodelovanje in mreženje med različnimi generacijami, ciljnimi skupinami, organizacijami in
podjetji.
2. INFORMIRANJE OBISKOVALCEV, ki bo potekalo preko informacijsko-svetovalnih stojnic, kjer
bo možno dobiti informacije o možnostih neformalnega in formalnega izobraževanja,
možnostih kreiranja kariere in vključevanja v medgeneracijsko sodelovanje.
3. IZOBRAŽEVALNO-ZABAVNI PROGRAM, ki bo vključeval nastope različnih društev, inštitucij,
podjetij, šol in vrtcev v Ajdovščini in njeni širši okolici. Vsebine bodo poudarjale integracijo,
socialno vključenost, medgeneracijsko sodelovanje in zavest o vseživljenjskem učenju.
Razstave
V avli Ljudske univerze Ajdovščina se mesečno odvijajo razstave različnih umetnikov,
fotografov, slikarjev, kiparjev in grafikov iz Ajdovščine in njene širše okolice. Razstave
obiskovalcem ponujajo možnost vpogleda v ustvarjalne opuse domačih umetnikov, hkrati pa
ponujajo priložnost izmenjave znanj in izkušenj med različnimi ciljnimi skupinami. V letu 2020
se bodo zvrstile sledeče razstave:
23.12.2019–24.1.2020

Razstava Fotografskega društva Veno Pilon Ajdovščina

27.1. 2020–21.2.2020

Razstava društva Norma 7

24.2.2020–20.3.2020

Razstava Društva upokojencev Ajdovščina

23.3.2020–24.4.2020

Razstava ob svetovnem dnevu voda (KSD Ajdovščina)

27.4.2020–22.5. 2020

Razstava Fotografskega društva Veno Pilon Ajdovščina

25.5.2020–26.6.2020

Društvo upokojencev Ajdovščina

29.6.2020–17.7.2020

Razstava o tujerodnih vrstah v gozdovih

20.7.2020–28.8.2020

Razstava Fotografskega društva Veno Pilon Ajdovščina

31.8.2020–25.9.2020

Razstava Društva upokojencev Ajdovščina

28.9.2020–23.10.2020

Razstava udeležencev študijskih krožkov

26.10.2020–20.11.2020

Razstava društva POC
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23.11. 2020–18.12.2020

Razstava Fotografskega društva Veno Pilon Ajdovščina

21.12.2020–22.1. 2021

Razstava Fotografskega društva Veno Pilon Ajdovščina

Trajanje
Dejavnosti bodo potekale čez celo leto. Programi izobraževanja bodo potekali od januarja do
junija in od septembra do decembra, enkrat tedensko, po dve šolski uri. Informacijska točka
bo delovala vsak dan od ponedeljka do petka, v času uradnih ur Ljudske univerze Ajdovščina.
Razstave bodo potekale po terminskem načrtu.
Ciljne skupine in predvideno število udeležencev
Ciljne skupine so predstavniki različnih generacij, ki želijo znanje prenašati oziroma se učiti od
tistih, ki določena znanja imajo in jih želijo deliti ter tako izboljšati kvaliteto bivanja v družbi.
Poudarek je na vključevanju ranljivih ciljnih skupin. Predvideno število udeležencev na
posamezno delavnico je 10.
Vrednost programa:
9.500,00 EUR (od tega predstavljajo stroški dela 5.000,00 EUR, materialni stroški pa 4.500,00
EUR)

Program izobraževanja v Učnem centru Brje
V Učnem centru Brje bomo čez vse leto izvajali usposabljanja s področja pridelave in predelave
sadja. Posamezna srečanja bodo namenjena izkušenjskemu učenju in spoznavanju strojev za
predelavo sadja, tehnologije predelave različnega sadja v različne izdelke primerne za trg,
načinov zagotavljanja kakovosti in potrebnih kemijskih analiz, pa tudi spoznavanju postopkov
ter varstva pri delu.

Cilj predavanj in delavnic je, da udeleženci pridobijo teoretična ter praktična znanja s področja
pridelave in predelave sadja. Pridobljena znanja bodo udeleženci lahko uporabili pri pridelavi in
predelavi za lastne potrebe ali pri razvoju kmetijske dejavnosti. Program bo prispeval k večji
ozaveščenosti o pomenu lastne pridelave in predelave, možnosti razvoja dejavnosti na kmetiji
ter prispeval k večji samooskrbi in razvoju dejavnosti na kmetijah.
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Ukrepi po prednostnih področjih:
V Učnem centru Brje z organizacijo predavanj in delavnic zasledujemo tri prednostna področja
izobraževanja odraslih, ki zajemajo vsebine, vezane na trajnostni razvoj, zaščito okolja,
sodelovanje lokalne skupnosti, medgeneracijsko učenje in sodelovanje, spodbujanje
nadgrajevanja poklicne izobrazbe, možnost pridobitve poklicnih kvalifikacij ter podpornih
dejavnostih s poudarkom na svetovanju, informiranju in kakovosti.
V letu 2020 načrtujemo izvedbo sledečih teoretičnih oz. praktičnih delavnic:


Podlage za različne sadne vrste, pogoji uspevanja, gojitvene oblike in razdalje sajenja;



Priprava tal za sajenje različnih sadnih vrst, sajenje, ukrepi po sajenju, nega v prvem
letu, cepljenje sadnega drevja in osnove rezi;



Praktična učna delavnica oz. prikaz obrezovanja sadnega drevja (glede na možnosti –
predvidoma češnje, breskve, marelice, kaki, jabolka);



Sadovnjak starih sadnih sort v Kojskem v Brdih: Goriško sadje iz preteklosti v
prihodnosti;



Prikaz obrezovanja oljk;



Teoretične vsebine in praktična učna delavnica na temo sušenja sadja, ki dozori v
poletnih mesecih (marelice, češnje, fige, slive…);



Praktična delavnica o teoretičnih podlagah na temo kuhanja češnjeve marmelade in
prikaz izdelave drugih domačih izdelkov iz češenj;



Praktična učna delavnica o teoretičnih podlagah na temo kuhanja marelične
marmelade;



Praktična in teoretična delavnica na temo kuhanja soka in marmelade iz aronije;
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Teoretična in praktična delavnica na temo izdelave zeliščnih sirupov;



Teoretične vsebine in praktična učna delavnica na temo sušenja kakijev in jabolk;



Teoretična in praktična delavnica na temo spoznavanja, gojenja in nabiranja gob;



Predavanja na temo digitalizacije, inovativnosti, znanja in povezovanja ter kmetijskih
tehnik za visoko učinkovito in trajnostno kmetovanje.

Skupno število ur predavanj in delavnic: 100 ur
Predvideno število udeležencev: 200
Vrednost programa:
8.000,00 EUR (od tega predstavljajo stroški dela 3.000,00 EUR, materialni stroški pa 5.000,00
EUR)

Programi za dvig temeljnih kompetenc
Cilj projekta je organizirati neformalne izobraževalne programe za izboljšanje temeljnih
kompetenc odraslih, s poudarkom na besedilnih in jezikovnih spretnostih. Poleg omenjenih
kompetenc je cilj programov tudi razvijanje digitalnih spretnosti za bolj samostojno in dejavno
vključevanje v družbo znanja.

Naši programi bodo zato udeležencem omogočali pridobivanje kompetenc, ki krepijo
besedilne spretnosti, med katere sodijo tudi komunikacija v tujih jezikih ter kulturna zavest in
izražanje. S tem namenom bomo v letošnjem letu pripravili urice slovenščine, ki bodo
namenjene tujcem, ki si želijo naučiti slovenskega jezika, kar bo prispevalo k njihovi boljši
vpetosti v okolje. Organizirali jih bomo v dveh obdobjih (spomladanski in jesenski termin),
potekale pa bodo enkrat tedensko. Prav tako bomo organizirali 20-urne začetne in
nadaljevalne tečaje tujih jezikov (angleščine, italijanščine, francoščine, ruščine, nemščine).
Pripravili bomo tudi programe, ki so vezani na pridobivanje računalniških in digitalnih
kompetenc. Računalniški tečaji bodo razdeljeni na začetne in nadaljevalne (temeljno
računalniško opismenjevanje) ter programe, ki bodo namenjeni učenju uporabe pametnih
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telefonov in različnih računalniških aplikacij ter praktične uporabe računalnika (desetprstno
slepo tipkanje, uporabno računalništvo za vsak dan).
Med programi bodo tudi programi, ki bodo omogočali vključitev priseljencev iz drugih držav v
lokalno skupnost. Preko učenja slovenskega jezika bodo udeleženci spoznavali slovenski jezik,
krepili stike z lokalno skupnostjo in se lažje integrirali v okolje.
Z izvedbo teh programov bomo povečali vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter
izboljšali kompetence, ki jih ti potrebujejo za dejavno vključevanje v družbo znanja in na trg
dela.
Ciljne skupine in predvideno število udeležencev: Programi so namenjeni predvsem odraslim
iz ranljivih ciljnih skupin, in sicer manj izobraženim, brezposelnim, starejšim in priseljencem,
ki se pogosto znajdejo na robu družbe ali pa se manj oziroma težje vključujejo vanjo. Ciljna
skupina ima predvidoma slabše razvite splošne kompetence, poleg tega je tudi finančno
omejena, kar predstavlja dodatno oviro za dostop do izobraževanj in usposabljanj. Predvideno
minimalno število udeležencev na program je 10, izvedli bomo 15 programov.
Trajanje projekta/programa:
15 programov po 20 ur
Vrednost programa:
12.500,00 EUR (od tega predstavljajo stroški dela 3.000,00 EUR, materialni stroški pa 9.500,00
EUR)

»Outreach« izobraževanje za lokalni trajnostni razvoj
Namen programa je spodbuditi povezovanje organizacij, društev ter spodbuditi sodelovanje
in dejavnosti ozaveščanja v lokalnem okolju.

Cilj programov znotraj t.i. »Outreach« izobraževanja je posredovati informacije o možnostih
izobraževanja in storitvah, ki jih ponuja lokalno okolje, ter tovrstne dejavnosti pripeljati med tiste
krajane, ki so zaradi oddaljenosti od mesta zanje pogosto prikrajšani. Dejavnosti bodo
spodbujale ohranjanje nesnovne kulturne dediščine za razvoj turizma, hkrati pa krepile zavest o
pripadnosti lokalnemu okolju in spodbujale medgeneracijskost.
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Znotraj »Outreach« izobraževanja bomo izvedli sledeče dejavnosti:
Kulinarično druženje vasi
Stara tipična lokalna kuhinja je vedno vsebovala le nekaj prostih sestavin, iz katerih so
gospodinje vedno znale pripraviti okusne in raznolike jedi. Mnogo receptov se je skozi čas
ohranilo preko ustnega izročila vse do današnjih dni. Dejavnost bo potekala v različnih
krajevnih skupnostih, kjer se bodo krajani priložnostno srečavali in skupaj skuhali jedi po
tradicionalnem receptu. Izbran recept se bo tudi zapisalo (v slovenskem jeziku in v narečju
posamezne vasi). Ob zaključku dejavnosti bomo izbrane recepte združili v zgibanko, jedi pa
bodo predstavljene na osrednjem dogodku Tedna vseživljenjskega učenja.
Študijski krožek Obnovi Poni
Dejavnost bo potekala v Krajevni skupnosti Velike Žablje in bo združevala udeležence
(predvidevamo, da pretežno moške, ki so sicer v izobraževanju odraslih manj zastopani)
različnih generacij, ki bodo skozi srečanja s skupnimi močmi obnavljali poni kolesa. Na
zaključnem srečanju bomo pripravili tekmovanje s ponijem v vzponu na Vrtovče preko
»žabeljskih rajd«.
Udeleženci bodo pod vodstvom mentorja izmenjevali znanje, informacije in razvijali
spretnosti, ki jih bodo lahko kasneje uporabili pri vsakdanjih opravilih in delu.
Delavnica »modernega mozaika«
Udeleženci bodo v dejavnosti sprostili svojo ustvarjalno energijo. Pridobili bodo znanje in
tehnike oblikovanja visoko kvalitetnih mozaičnih izdelkov. Spoznali bodo raznovrstne
materiale, primerne za izdelavo mozaika, in izvedeli, kako pravilno uporabljati orodje, lepila in
fugirne mase. Kreirali bodo lastno idejno zasnovo in izdelali svoj mozaik. Dejavnost bo potekala
v Krajevni skupnosti Skrilje.
Teden pisanja z roko
Pisanje z roko je pomembna spretnost, ki spodbuja razvoj fine motorike. Naši možgani bolje
delujejo pri pisanju z roko kot pri pisanju z računalnikom. Informacija, ki jo napišemo z roko,
se v spominu zadrži dlje časa. Pri pisanju z roko se nam utrne več idej, ohranjamo pa tudi
dolgotrajnejšo pozornost. Letošnji teden pisanja z roko bo potekal od 20. do 24. januarja 2020,
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tema pa bo »V naši družini radi pišemo z roko«. V ta namen bomo v 27 krajevnih skupnosti v
Občini Ajdovščina pripravili natečaj, v katerem bomo pozvali družine, da na roko napišejo
sporočila, misli, ideje ali anekdote, morda celo zgodbe. Zbrana sporočila bomo v posebni
»potujoči« razstavi predstavili po krajevnih skupnosti in tako povezali misli, ideje in mnenja
različnih družin znotraj Občine Ajdovščina. Istočasno bo natečaj spodbujal tudi
medgeneracijsko sodelovanje.
Teden globalnega učenja
Namen dejavnosti je spodbujati posameznike in lokalne skupnosti za lastno angažiranje in
delovanje na področju razreševanja ključnih skupnih izzivov človeštva. V tednu globalnega
učenja bomo po vaseh krajevnih skupnosti Občine Ajdovščina organizirali posamezne akcije, s
katerimi bodo mladi opozarjali na pomen osrednje teme Tedna globalnega učenja, ki je vezana
na razumevanje vprašanj družbene izključenosti, globalne nepravičnosti in globalne
solidarnosti.
Aktivnost na dogodkih in prireditvah
Ljudska univerza Ajdovščina bo s svojimi programi in aktivnostmi sodelovala tudi na različnih
dogodkih v lokalnih skupnostih, kot so:


Dan za spremembe;



Festival Hiše mladih;



Nastop dramske skupine Mali Holivud na prireditvi za najstarejše občane Občine
Ajdovščina v Domu starejših;



Obiski Krajevnih skupnosti – informiranje prebivalstva o izobraževalnih programih in
drugih možnostih vključevanja v aktivno delovanje v lokalni skupnosti;



Potujoče razstave;



Zeliščarske delavnice na povabilo krajevnih skupnosti;



Krajši organizirani pohodi (Aktivno druženje vasi), ki spodbujajo sodelovanje med
prebivalci različnih vasi v Vipavski dolini;



Obiski krajevnih skupnosti v okviru obiskov partnerjev naših mednarodnih projektov in
naših partnerskih organizacij;
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Organizacija različnih izobraževalnih programov v krajevnih skupnostih;



Aktivnosti v sklopu Tedna vseživljenjskega učenja;



Zelemenjava.

Trajanje projekta/programa:
Dejavnosti se bodo zvrstile čez vse leto.
Vrednost programa:
3.350,00 EUR (od tega predstavljajo stroški materiala in storitev 3.350,00 EUR)

Drugi projekti in dejavnosti, sofinancirani s strani
Občine Ajdovščina
Projekt Center znanosti
Vrednost projekta: 19.030,00 EUR(od tega predstavljajo sredstva za plače 19.030,00 EUR)

InCastra – dan ajdovske industrije in podjetništva
Vrednost projekta: 35.570,00 EUR (od tega predstavljajo sredstva za plače 15.570,00 EUR , stroški
materiala in storitev pa 20.000,00 EUR).
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