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Ljudska univerza Celje, katere tradicija izobraževanja odraslih poteka že 100 let, odraslim omogoča kakovostno 

in prijazno izobraževanje, usposabljanje in osebnostno rast v skladu z načeli vseživljenjskega učenja. Naša vizija 

je, da ohranimo sloves hiše znanja, ki je odprta za vse in prepoznavna po kakovosti in pestri izobraževalni 

ponudbi. 

 

Že kar stoletje je naša Univerza dom znanja in kulture v katero ljudje radi zahajajo, se tam družijo, zabavajo, 

učijo in ustvarjajo nepozabne spomine. 

Vseh nasmehov, vsega veselje, iskric v očeh, pohval in toplih besede, pa seveda ne bi bilo brez ambiciozne, 

odgovorne in profesionalne ekipe, ekipe dobrih ljudi, ki s svojo marljivostjo iz leta v leto dokazuje, da Ljudska 

univerza z odličnostjo izvaja svoje poslanstvo v izobraževanju odraslih. 
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100 LET PRENOSA ZNANJ NA LJUDSKI UNIVERZI CELJE 
 
100 let je hkrati dolga in kratka časovna doba, odvisno, s čim jo primerjamo. Če se osredotočimo na področje izobraževanja, se v takem obdobju 
zagotovo zamenjajo metode dela z udeleženci, tematsko je iz pogleda nazaj, v zgodovino, razvidna razpršenost delovanja na številna področja, 
potrebe ljudi postajajo drugačne, tehnologija napreduje ali se določena celo opušča, navsezadnje vsi vsak dan odraščamo ter za nami znova in 
znova prihajajo nove generacije s svojimi cilji, potrebami, z željami … na področju formalnega in neformalnega šolanja … Svet se vrti, a nekaj od 
leta 1921 ostaja ves čas nespremenjeno. To je poslanstvo nas, ljudskih univerz, tudi Ljudske univerze Celje: posameznikom in skupnostim 
omogočamo kakovosten dostop do učenja in izobraževanja. 
 
Ljudske univerze na današnje potrebe ljudi ne odgovarjamo več s praksami in z načini mišljenja iz preteklosti, kakor je razvidno iz zbornika, ki je 
pred nami. Vedno znova stopamo v nove čevlje, iščemo nove programe ali posodabljamo obstoječe, jih delamo primernejše za ožja in širša lokalna 
okolja, v katerih delujemo, spreminjamo načine učenja, saj le-to postaja ekspanzivno, transformativno, transgresivno ipd., krepimo kompetence, 
ki so potrebne za naš razvoj … Celotno sodobno izobraževanje odraslih razvijamo v koraku glede na sodobne značilnosti človeka in glede na odnose 
v družbi. Ljudem vedno prisluhnemo in jih razvijamo ne le v smeri prenosa znanja, temveč v dialogu med različnimi akterji, v smeri novih razmerij 
med delom in izobraževanjem, med učenjem in različnimi generacijami, med tehnologijami in ljudmi, v drugačnih delovnih razmerah, kot so bile 
v preteklosti. Ljudske univerze se posvečamo vsakemu posamezniku posebej in mu pomagamo tam oziroma na tistem področju, kjer nekdo 
potrebuje pomoč, spodbudo, motivacijo, podporo, nasvet in/ali nadgradnjo. Tako že sto let soustvarjamo slovensko družbo, temelječo na znanju 
in vseživljenjskem učenju. V zborniku ob 60-letnici ljudskih univerz sem zapisal, da želimo ljudske univerze »[m]isliti sedanjost – kritično in 
poglobljeno z različnimi metodami, da bi previdno in odgovorno ustvarjali prihodnost.«1  Vem in verjamem, da Ljudska univerza Celje počne prav 
to. V imenu Zveze ljudskih univerz Slovenije (ZLUS) vsem soustvarjalcem stoletne zgodbe na Ljudski univerzi Celje iskreno čestitam ob visokem 
jubileju in vsem želim, da še naprej uspešno izvajajo poslanstvo v okviru svoje ustanove. 
 
Mag. Bojan Hajdinjak, 
predsednik Zveze ljudskih univerz Slovenije 

 

 
1 Mermolja, E., Benko, A., Grželj, A., Ličen, N., 2019: Soustvarjamo družbo znanja; zbornik ob 60-letnici Zveze ljudskih univerz Slovenije. Ljubljana: Zveza ljudskih univerz Slovenije. Str. 10. 
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Ljudsko vseučilišče v Celju (1921–1942) 

  
 

Naša zgodba, ki traja že sto let, se je začela pisati leta 1921, ko je Klub 

Naprednih slovenskih akademikov 3. septembra 1921 sklical 

informativni sestanek glede »ljudske vseučilišča«. V Narodni dom so 

povabili predavatelje, urednike celjskih, ljubljanskih in mariborskih 

listov, zastopnike celjskih kulturnih društev in delavstva.2  

Prvo predavanje Ljudskega vseučilišča je, 19. septembra 1921, 

izvedel vladni svetnik Emilijan Lilek o francoski revoluciji.3   

 

 

 
 
Slika 1: Vabilo na prvo predavanje 
Vir: Prvo predavanje ljudskega vseučilišča v Celju, Nova doba,  

10. september 1921, št. 105, str. 2. 

 
2 Klub naprednih slovenskih akademikov, Nova doba, 1. september 1921, 
št. 101, str. 2. 

 

3 Prvo predavanje Ljudskega vseučilišča v Celju, Nova Doba, 10. september 
1921, št. 105, str. 2. 

 
KLUB NAPREDNIH SLOVENSKIH AKADEMIKOV V CELJU 

 
Klub so celjski akademiki ustanovili leta 1907, ko je bil celjski boj 

za narodne pravice in obstoj naroda posebno oster. Akademiki 

so že imeli svoja društva, toda Klub celjskih naprednih 

akademikov je imel posebno nalogo, da širi zavest in kulturo 

med ljudstvom. To je dosegel z ustanavljanjem knjižnic, s 

predavanji in prireditvami ter z zbiranjem prispevkov v korist 

Družbe Cirila in Metoda. 

 

Leta 1921 je Klub v okviru svoje organizacije ustanovil Ljudsko 

vseučilišče. 

 

 
Vir: Janko Orožen, Zgodovina Celja in okolice, 2. Del, 1849–1941, 

Kulturna skupnost, Celje 1971, str. 541, 542. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Emilijan Lilek je septembra 1922, na ustanovnem občnem zboru 
Ljudskega vseučilišča v Celju, postal prvi predsednik. Za 
podpredsednika je bil imenovan Joško Bizjak, tajnica je postala Zofka 
Debelak, blagajničarka Ivanka Zupančič, knjižničar pa Nikolaj 
Omerza.4  
V odboru novoustanovljenega društva so delovali predavatelji in 
predstavniki celjskih kulturnih in strokovnih društev: Kluba 
naprednih slovenskih akademikov, Bratstva, Učiteljskega društva za 
Celjski okraj, Sokola, Svobode in Zmernosti.5   
Ker naše Ljudsko vseučilišče v tistem času še ni imelo svojih 
prostorov, so predavanja potekala v risalnici deške meščanske šole, 
vsak drugi ponedeljek, ob 19.30 uri.6 
 
Že v prvem letu smo izvedli kup zanimivih predavanj s katerimi smo 
želeli znanje deliti z ukaželjnim delavstvom. Priredili smo predavanja 
s področja zgodovine, geografije, ekonomije, zdravstva, kemije, 
fizike, biologije, filozofije, pedagogike, sociologije, glasbe …  
Zanimiva in bogata predavanja so pripravili še imenitnejši 
predavatelji; pri nas so predavali zdravniki, odvetniki, ravnatelji, 
profesorji uredniki časopisov, predstojniki glavne davkarije …7 
Predavatelji so bili skrbno izbrani, po večini visoko izobraženi, znani 
tudi drugod, marsikatero ime pa poznamo še danes. Med njimi je 
sicer le peščica ženskih imen, a so slednje prav tako pustile pečat v 

 
4 Ljudsko vseučilišče v Celju, Nova doba, 28. September 1922, št. 111, str. 2. 
5 Ljudsko vseučilišče v Celju, Nova doba, 5. november, 1921, št. 129, str. 2. 

slovenskem prostoru. Nekaj znanih predavateljev: Emilijan Lilek; 
Vladimir Levstik, pisatelj, pesnik, prevajalec; Ante Gnidovec, prvi 
jugoslovanski smučarski sodnik, igralec in režiser; Andrino Kopinšek, 
celjski alpinist; dr. Boris Zarnik, znani biolog, predavatelj in 
znanstvenik; Gustav Šilih, pedagog in pisatelj; Srečko Brodar, znani 
arheolog, geolog, izkopaval je Potočko Zijalko; Bogomir Magajna, 
pripovednik, pisatelj, zdravnik; Valter Bohinec, geograf, kartograf, 
speleolog, bibliotekar; dr. Anton Slodnjak, literarni zgodovinar, kritik, 
pisatelj, prešernoslovec; Karlo Sanrin, ravnatelj Glasbene Matice v 
Celju; Franjo Roš, pesnik, pisatelj, dramatik, častni meščan Celja; dr. 
Bogumil Vošnjak, celjski rojak, pravnik, politik, diplomat, minister v 
pokoju in bivši član Jugoslovenskega odbora v Londonu; dr. Metod 
Dolenc, pravnik, sodnik, pedagog; Aleksander Bilimovič, ljubljanski 
univerzitetni profesor, bivši finančni minister Rusije; Henrik Tuma, 
znani alpinist; Ludvik Bohm, ljubljanski univerzitetni profesor, eden 
najboljših slovenskih gospodarskih strokovnjakov; Josip C. Oblak, 
znani alpinist in odvetnik; Viktor Lebzelter, vodja antropološkega 
oddelka naravoslovnega oddelka na Dunaju; Janko Kukovec, 
predsednik Ljudske univerze v Mariboru; Albert Bazala, predsednik 
Akademije znanosti in umetnosti v Zagrebu, priznan znanstvenik; 

6 Klub naprednih slovenskih akademikov, Nova doba, 1. september 1921, št. 101, 
str. 2. 
7 Ljudsko vseučilišče v Celju, Nova doba 17. september 1921, št. 108, str. 2. 

»…predavanja s področja zgodovine, geografije, ekonomije, zdravstva, kemije, fizike, biologije, filozofije, 
pedagogike, sociologije, glasbe … » 
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Janko Mlakar, znani alpinist; Radivoj Rehar, glavni urednik Večernika 
in pisatelj; dr. Vekoslav Kukovec, politik in odvetnik …8 
 
In čeprav morda mislite, da so bila v tistem času predavanja v domeni 
moških, smo pri nas z največjim veseljem prisluhnili tudi ženskim 
predavateljicam, kot so bile učiteljice Ana Župančič9, Marja Boršnik 
in Anica Černej ali naša slavna celjska popotnica Alma Karlin. Oh, 
zaradi Alme, ki je predavala v nemškem jeziku, smo dobili strašne 
očitke.10 Naše Ljudsko vseučilišče je bilo namreč 
dom ponosnih slovenskih intelektualcev, ki so si 
ves čas prizadevali za slovenski jezik, v 
»nemškem Celju« pa delavstvu, ki je že pozabilo 
pisati in brati v materinščini, našo lepo slovensko 
besedo predstaviti tudi kot jezik znanosti.11 In 
povedali smo jim tudi, da ni dovolj samo priti na 
predavanja, ampak je treba v roke vzeti knjige in 
se prijeti dela ter študirati naše lepe slovenske 
knjige.12 V ta namen smo izdajali tudi Prosvetne 
knjižice, v katerih smo natisnili vsebino 
predavanj v knjižni obliki.13 V deški meščanski 
šoli pa smo imeli tudi svojo knjižnico.14    
 
Večkrat pa smo bili na naše slušatelje tudi malo 
jezni. Na začetku so bila predavanja dobro 
obiskana in to nam je dalo elan, da priredimo še 

 
8 Nova doba, 1921–1941. 
9 Socialno delovanje armade delovanja v Londonu, Nova doba, 11. Marec 1922, št. 
29, str. 2.  
10 O Polineziji, Nova doba, 21. januar. 1928, št. 8, str. 2. 
11 Ljudsko vseučilišče v Celju, Nova doba, 11. november, 1921, št 130, str. 2.  
12 Ljudsko vseučilišče v Celju, Nova doba, 19. november 1921, št. 135, str. 2.  

več predavanj in povabimo še več zanimivih predavateljev. Toda kaj 
kmalu je začetnemu navdušenju, sledil slab obisk naših predavanj. 
Zato smo naše slušatelje kar javno pograjali in apelirali tudi na druga 
društva, da naj na naša predavanja zvabijo svoje člane, ker smo 
prirejali predavanja za najširši krog slušateljev.15  

Da bi ljudje prišli na predavanje, smo objavili tudi zanimive članke, s 
katerimi smo ljudi želeli zvabiti na predavanja.16  

13 »prosvetna knjižica« Kluba naprednih slovenskih akademikov v Celju, Nova doba, 
16.maj. 1922, št. 55, str. 1. 
14 Ljudsko vseučilišče, Nova doba, 4. oktober 1927, št. 112, str. 2. 
15 Naše Ljudsko vseučilišče v Celju, Nova doba, 8. november 1921, št. 130, str. 3.  
16 Naše Ljudsko vseučilišče v Celju, Nova doba, 8. november 1921, št. 130, str. 3. 

»Smo pač Slovenci. Idealisti, 
se navdušimo hipno za 

kakšno stvar, ne znamo pa 
je ceniti in ne izkoriščati, če 

jo enkrat imamo in je še 
tako dobra in koristna.« 

 
Graja delavstvu ob slabih 

obiskih Ljudskega 
vseučilišča (Ljudsko 

vseučilišče v Celju, Nova doba, 
11. november, 1921, št. 135, 

str. 2). 

 
 

 

 

 

 

 

Slika 2: Navodila za predavanja 
Vir: Naše Ljudsko vseučilišče v Celju, Nova doba, 8. 
november 1921, št. 130, str. 3. 



Vstop na predavanja smo na začetku dovolili samo rednim članom z 
izkaznico, ki so poravnali članarino, le-ta je znašala le 12 din.17 To je 
bilo izredno malo, če vam damo za primerjavo, da je časnik Nova 
doba18, v katerem smo objavljali vabila, pomembne novice, poročila 
z občnih zborov …, stal 2 din.   
 

Slika 3: 

Članska knjiga Ljudskega vseučilišča in stran iz članske knjige 

Vir: Pokrajinski arhiv Maribor (dalje PAM), Ukinitveni komisar za društva, 

organizacije in združenja na Spodnjem Štajerskem, SI_PAM/10122/03062, 

1934–1941 

 
17 Ljudsko vseučilišče v Celju, Nova doba, 3. oktober. 1922, št. 113, str. 2.  
18 Nova doba, liberalno celjsko glasilo, ki je od 4. januarja 1919 izhajalo enkrat do 
trikrat tedensko. Članki in prispevki so prinašali novice iz Celja in okolice ter 
obravnavali kulturo in gospodarska vprašanja območja. Urednik in predstavnik 
konzorcija Rado pečnik je vtisnil liberalno in jugoslovansko usmerjenost. 
Prevladovali so informativni prispevki, analitični članki in obravnavali kulturno 

V začetku leta 1923 smo začeli, poleg predavanj, izvajati tudi tečaje: 

slovenščine, fizike, srbohrvaščine, knjigovodstva s trgovskim 

računstvom in kemijo.19 Toda na žalost je bilo zanimanje ljudi samo 

za tečaj srbohrvaščine.20  

 

Kljub temu da je imelo Ljudsko vseučilišče leta 1924 kar 119 članov, 

pa smo na predavanjih začeli opažati, da se le-te udeležuje vedno 

manj obiskovalcev. Če je bila na začetku risalnica deške meščanske 

med predavanji nabito polna, je bilo v tem letu na predavanjih le po 

trideset obiskovalcev, včasih pa le pet. In zaradi slabega obiska, je 

veliko predavanj celo odpadlo. Zaradi tega smo se v letu 1924 na 

sejah odbora večkrat pogovarjali, da bi Ljudsko vseučilišče 

razpustili.21       

Ukinitev? Si predstavljate, da bi se to res 
zgodilo?  
Toda na našo in vašo srečo smo vztrajali, in smo ponosni na našo 

stoletno zgodovino, polno znanosti, učenja, ustvarjanja, razvijanja, 

reševanja problemov, samoizobraževanja, lepih besed in verjetno 

nepozabnih spominov. Zavedali smo se, da je vsak začetek težak, 

življenje v Celju in okolici. Časnik je izhajal do 4. Aprila 1941. (Enciklopedija Slovenije, 
zvezek 8, Mladinska knjiga, Ljubljana 1994, str. 12)  
19 Ljudsko vseučilišče v Celju, Nova doba, 9. januar 1923, št. 3, str 3. 
20 Ljudsko vseučilišče v Celju, Nova doba, 23. junij 1923, št. 70, str 2. 
21 Občni zbor Ljudskega vseučilišče v Celju, Nova doba, 30. oktober 1924, št. 124, 
str 2. 
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zato smo vztrajali in kar kmalu so bila naša predavanja zopet dobro 

obiskana. 

Naša zanimiva in za tisti čas izredno 

napredna predavanja, saj smo v tistem 

času, v dvajsetih letih, poslušali že o 

električnih strojih, so naši predavatelji 

podprli s skioptičnimi slikami.22 

Elektrika, to pa ni bilo kar tako, saj smo 

morali kakšen tečaj ali predavanje v 

tistem času tudi odpovedati, ker je takrat 

električna napeljava večkrat zatajila in 

smo bili v učilnici brez razsvetljave.23 

Slika 4: Skioptikon 

Vir: https://educalingo.com/en/dic-de/skioptikon, povzeto 22. junij 2021. 
 

 

Ta aparat je namreč projiciral barvne slike, narisane na steklo. Ali ni 

najboljša podpora predavanjem, da vidiš resnično sliko o tem, o 

čemer se predava? Poleg tega smo na predavanjih uporabljali tudi 

gramofon, s katerim smo poslušali različne jezike.24 Že takrat smo 

razmišljali mednarodno in se zavedali pomena znanja tujih jezikov. 

 
22 Električni stroji in električne naprave, Nova doba, 13. junij 1925, št. 63, str. 2. 
23 Ljudsko vseučilišče v Celju, Nova doba, 15. januar 1924, št. 6, str, 1. 
24 Metodologija modernih jezikov, Nova doba, 15. oktober 1928, št. 117, str. 2. 

Včasih pa smo bili tudi malo previdni in smo vstop dovolili le staršem 

in odraslim osebam, saj smo se bali, da bi kakšna neprimerna beseda 

prišla v otroška ušesa, hkrati pa smo opogumili starše, da so naše 

predavatelje vprašali tisto, kar bi jim bilo morda nerodno pred 

otroki.25 

 

»… risalnica deške meščanske šole že pokala  
po šivih, tako priljubljena so bila naša 

predavanja …« 
 

Do začetka tridesetih let je risalnica deške meščanske šole že pokala 

po šivih, tako priljubljena so bila naša predavanja, na katerih so bili 

povprečno kar 103 poslušalci. In da se pohvalimo, na enem izmed 

njih je bilo največ, kar 304 poslušalci.26 Neprecenljivo. Nedosegljivo. 

Za današnji čas. 

 

Predavatelji so bili največkrat znani Celjani, povabili pa smo tudi 

predavatelje iz drugih krajev Kraljevine. Naše vseučilišče pa je bilo 

tudi ves čas v tesnih stikih z mariborsko, ljubljanski, zagrebško in 

beograjsko ljudsko univerzo.27 

 

 

25 Vzgoja naše mladine v šolski dobi, Nova doba, 21. januar 1922, št. 8, str. 2. 
26 Delovanje Ljudskega vseučilišča, Nova doba, 3. oktober 1930, št. 79, str. 1. 
27 Politični pregled, Nova doba, 24. maj 1935, št. 22, str. 2. 

Skioptikon, ta čarobna luč, je zares naredil 
predavanja privlačnejša. 

https://educalingo.com/en/dic-de/skioptikon


 
 

Slika 5: Vabilo Franju Bašu za izvedbo predavanja 
Vir: PAM, Franjo Baš, SI_PAM/1703/002/ 011_00016, 1940. 

 
 

Slika 6: Plačilo honorarja za predavanje 
Vir: PAM, Ukinitveni komisar za društva organizacije in združenja na 

Spodnjem Štajerskem, SI_PAM/10122/03062, 1934-1941. 



7 | S t r a n  
 

 21. septembra 1931 smo se na občnem zboru proslavili že s prvo 
desetletnico našega delovanja. V desetih letih je Ljudsko vseučilišče 
pripravilo več kot 200 predavanj poljudnoznanstvene vsebine, 
ustanovilo lastno znanstveno knjižnico in izdalo štiri predavanja v 
knjižicah. To delo so podpirale oblasti, denarni zavodi in 
posamezniki. Seveda pa naša ustanova svoj ugled in uspehe v delu v 
največji meri dolguje dolgoletnemu predsedniku Emilijanu Lileku, ki 

je Ljudsko vseučilišče 
vodil od prvih dni obstoja. 
Zato mu je takraten 
odbor, v znak hvaležnosti, 
podelil prvo častno 
članstvo.28   
In v tem letu smo skupaj z 
našimi dobrotniki nabavili 
tudi epidiaskop, optično 
napravo za projiciranje 
diapozitivov. Za ta aparat 
je Mestna hranilnica 
darovala 3000 din, Celjska 
posojilnica 1000 din, 
Ljubljanska kreditna 
banka in naš radodarni 
predsednik Lilek po 200 
din, Prva hrvatska 

 
28 Desetletnica Ljudskega vseučilišča v Celju, 25. oktober. 1931, št. 77, str. 1. 
29 Ljudsko vseučilišče, Nova doba, 9. oktober 1931, št. 81, str. 2. 

štedionica, Rudolf Stermecki, Peter Majdič, Ivo Tončič in Ivo Čater pa 
po 100 din.29 V tistem času so nas izdatno finančno podpirali tudi 
celjska občina ter dravska banovina.30 
 

»… veliko predavanj izvedli tudi v veliki 
dvorani Narodnega doma, seveda, 

če ni bilo preveč mrzlo …« 
 
V tridesetih letih je postala risalnica deške meščanske šole, zaradi 
številčnega obiska predavanj, pretesna, zato smo veliko predavanj 
izvedli tudi v veliki dvorani Narodnega doma, seveda, če ni bilo preveč 
mrzlo, saj je bilo potrebno ogrevanje dvorane plačati posebej, pa tudi 
čiščenje in elektriko.31  
 

 
 

Slika 8: Račun za uporabo dvorane v Narodnem domu 
Vir: PAM, Zbirka Varia, SI_PAM/1700/00964, 1940. 

30 Redni občni zbor Ljudskega vseučilišča Celje, Nova doba, 27. september 1937 št. 
106, str. 2. 
31 Politični pregled, Nova doba, 24. maj 1935, št. 22, str. 2. 

Slika 7: Račun za epodiaskop 
Vir: PAM, Zbirka Varia, SI_PAM/1700/00964, 1941. 



Ob binkoštih pa smo za naše člane izvedli tudi ekskurzije, opravili smo 
dvo-dnevni izlet v Prekmurje, kjer smo si ogledali slovenske kraje32, 
se tri dni družili s Korošci33, odšli na poučni izlet v Istro …34 
 
Kar 19 let je bil gonilna sila Ljudskega vseučilišča vladni svetnik 

Emilijan Lilek, ki je skupaj s podpredsednikom ravnateljem dekliške 

meščanske šole Francem Cilenškom skrbel za prečudovita 

predavanja, tečaje, družabne večere, ekskurzije. Toda 19. februarja 

1940 smo ga izgubili. Emilijan Lilek, ni bil le naš ustanovitelj, naš 

dolgoletni predsednik, naš častni član, bil je, kakor so znali o njem 

povedati drugi, izredno plemenit, vzorno značajen, marljiv mož, 

ugleden znanstvenik in velik sin svojega naroda.35 

Po Lilekovi smrti je vodenje Ljudskega vseučilišča prevzel Franc 

Cilenšek, ki pa Ljudskega vseučilišča na žalost ni vodil dolgo, kajti 

zgodila se je druga svetovna vojna. Nemški okupator je načrtoval 

hitro in popolno raznarodovanje, s čimer so želeli ljudi čim hitreje 

ponemčiti in uničiti vse, kar bi kakor koli vzpodbujalo slovensko 

narodno zavest.  

 

Prepovedali so uporabo slovenščine v javnem 
življenju, prepovedali so slovenske knjige in tisk, 
prepovedali so slovenska društva in organizacije. 

 
32 Politični pregled, Nova doba, 24. maj 1935, št. 22, str. 3. 
33 Binkoštni izlet Ljudskega vseučilišča, Nova doba 15. maj 1937, št. 48, str. 3.  
34 Ljudsko vseučilišče v Celju, Nova doba, 21. april 1939, št. 17, str. 3. 

In tako je za nekaj let zamrlo živahno delovanje naše ustanove. 15. 

januarja 1942 je Komisariat za mirovanje klubov, organizacij in 

združenj za Spodnjo Štajersko uradno ukinil Ljudsko vseučilišče. Vsa 

materialna sredstva in premoženje so bila zaplenjena in namenjena 

za gradnjo na Spodnjem Štajerskem.36 

 

 
 

Slika 9: Ukinitveni akt Ljudskega vseučilišča 
VIR: PAM, Ukinitveni komisar za društva, organizacije in združenja na 

Spodnjem Štajerskem, SI_PAM/0122/03062, 1942. 

35 Vladni svetnik – Emilijan Lilek, Nova doba, 23. februar 1940, št. 9, str. 1 in 2.  
36 SI_PAM/0122/03062, Ljudsko vseučilišče v Celju: ukinitveni spis, 15. 1. 1942. 
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Emilijan Lilek se je rodil 15. oktobra 1851 v Zgornji 

Voličini pri Sv. Lenartu v Slovenskih goricah v gradu 

Hrastovec. Ljudsko šolo je obiskoval v Sv Lenartu, 

gimnazijo v Mariboru, kasneje pa se je vpisal na 

filozofsko fakulteto v Gradcu, kjer se je posvetil študiju 

geografije in zgodovine. Študij je končal leta 1975. Čez 

dve leti je opravil profesorski izpit iz geografije in 

zgodovine kot glavnih predmetov z nemškim učnim 

jezikom. Izpit je nagradil še s srbohrvaškim in 

slovenskih učnim jezikom. Po študiju je nekaj časa 

služboval na učiteljišču in višji realki v Wiener 

Neustadu. Ker po opravljenem izpitu ni dobil službe, se 

je zopet vpisal na graško univerzo in sicer na študij 

francoščine in nemščine.37 Leta 1981 je hotel nastopiti 

službo v Ljubljani, a je vlada njegovo prošnjo zavrnila, 

ker je mesta zgodovinarjev v srednjih šolah na 

slovenskem ozemlju rezervirala le za Nemce. Zato je 

sprejel službo na Mahrovem trgovskem zavodu v 

Ljubljani. V letih 1882 in 1883 je bil učitelj in vzgojitelj 

na zasebni gimnaziji v Gradcu. V oktobru 1983 je bil 

imenovan za suplenta na gimnaziji v Sarajevu, kjer je 

 
37 Vladni svetnik Emilijan Lilek – 85-letnik, Nova doba, 16. oktober 1936, št. 42, str. 
1 

 

 leta 1884 postal pravi učitelj in leta 1889 

profesor. V šolskih letih 1888–1902 je 

zgodovino poučeval tudi na sarajevski 

šeriatski šoli. Leta 1899 so mu ponudili 

vodstvo na novo ustanovljeni gimnaziji v 

Dolnji Tuzli, a je le-tega odklonil in ostal na 

sarajevski gimnaziji vse do oktobra 1902, ko 

je bil premeščen na višjo državno gimnazijo s 

srbohrvaškim učnim jezikom v Zadar. Med 

leti 1907 in 1909 je bil njen upravnik, direktor 

pa ni postal, ker je nastopil proti Zrinsko-

Frankopanskemu kultu. Po tem, ko se je 

moral odpovedati upravništvu gimnazije, se 

je naselil v Celju. Septembra 1909 je bil 

imenovan za pedagoško-didaktičnega vodjo 

na nižji slovenski gimnaziji v Celju, 

novembra 1918 mu je narodna vlada SHS v 

Ljubljani poverila začasno vodstvo novo 

ustanovljene državne gimnazije v Celju, kjer 

je do upokojitve leta 1924 delal kot 

gimnazijski profesor zgodovine, geografije 

EMILIJAN LILEK – OČE LJUDSKE UNIVERZE CELJE 

 

 

 

 

 

 

Slika 10: Emilijan Lilek 
Vir: 

https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:IMG-

F6QAS927, povzeto 22. junij 2021. 

https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:IMG-F6QAS927
https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:IMG-F6QAS927


in srbohrvaščine.38 Bil je pa užaljen, ker po enem letu uspešnega 

vodenja gimnazije ni postal njen ravnatelj in je zato želel oditi v 

Skopje na novo gimnazijo. Mesto profesorja pa zaradi starosti ni 

dobil. Nova šolska uprava se je zavedala storjene krivice in na njen 

predlog mu je prestolonaslednik Aleksander 11. februarja 1921 

podelil naslov »vladnega svetnik«. Prejel je še res sv. Save IV. razreda 

(1924) in res sv. Save III. razreda.39  

 

V času službovanja v Bosni in Hercegovini je napisal več 

srednješolskih zgodovinskih učbenikov in se v številnih strokovnih 

prispevkih dotikal aktualnih in političnih vprašanj (zrinsko-

frankopanskega mita, širjenje habsburške oblasti na prostor Alp in na 

slovenskem ozemlju …). Med obema vojnama je napisal več 

zgodovinsko-političnih študij, ki so dokazale upravičenost slovenskih 

zahtev na Koroškem. V priznanje zaslug v borbi za naše pravice na 

Koroškem, je prejel častno članstvo Kluba koroških Slovencev v 

Ljubljani.40 Leta 1900 je na mednarodnem kongresu srednjega 

šolstva v Parizu zastopal bosansko srednje šolstvo, kjer je bil izvoljen 

za sopredsednika kongresa, bosanska vlada pa je dobila na takratni 

razstavi za svoje šolstvo zlato kolajno. Za kongres je Lilek spisal razvoj 

srednjega šolstva v Bosni in Hercegovini od turške dobe do 1900. 

 
38 Prav tam. 
39 Emilijan Lilek, Ovtarjeve novice, 26. Februar 2010, št. 2, str. 15. 
40 https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/oseba/lilek-emilijan/ (povzeto: 16. junij 
2021) 
41 Vladni svetnik Emilijan Lilek – 85-letnik, Nova doba, 16. oktober 1936, št. 42, str. 
1 

Leta 1901 so mu zaupali sestavo učbenika zgodovine srednjega veka 

za višje razrede srednjih šol v Bosni in Hercegovini, ki pa vladi ni bila 

po volji, ker je bila v njej obdelana zgodovina vseh slovanskih 

narodov. Sestavil je enak učbenik za nižje srednješolske razrede ter 

po naročilu avstrijskega ministrstva za uk in bogočastje štiri 

zgodovinske učne knjige za srednji in novi vek za višje in nižje razrede 

srednjih šol s srbohrvaškim učnim jezikom v Dalmaciji in Istri. V Bosni 

je vzgojil celotno generacijo v nacionalnem duhu in pripravljal svoje 

številne učence na velika dan vstajenja in zedinjenja Jugoslovanov. 

Isto skrb in ljubezen je posvečal tudi srednješolski mladini v Celju.41  

Zelo pomembno in obsežno je tudi njegovo znanstveno delo. Izpod 

njegovega peresa je izšla v teku desetletij dolga vrsta pedagoških, 

zgodovinskih, narodopisnih, geografskih, političnih in polemičnih 

spisov v slovenskem, hrvaškem, nemškem in angleškem jeziku. Pisal 

je tudi za bosanske, avstrijske in nemške revije.42  

 

Pogosto je pisal za Novo dobo, kjer velja izpostaviti podlistka 

Jugoslovanka politika Celjskih grofov in Slovenski šolniki v Bosni in 

Hercegovini 1879-1918.43  

42 Vladni svetnik Emilijan Lilek – 85-letnik, Nova doba, 16. oktober 1936, št. 42, str. 
1 
43 https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/oseba/lilek-emilijan/ (povzeto: 16. junij 
2021) 

https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/oseba/lilek-emilijan/
https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/oseba/lilek-emilijan/
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Leta 1921 je ustanovil Ljudskega vseučilišča v Celju, ki ga je vse do 

smrti leta 1940 vodil z veliko vnemo in požrtvovalnostjo. Od 

upokojitve dalje je bil vsa leta srce in duša Ljudskega vseučilišča.44 

 

Za vseučilišče je večkrat pripravil predavanja s 
področja zgodovine, njegova zasluga pa je bila, da 
je celjsko Ljudsko vseučilišče uživalo sloves, 
resne, smotrne in zelo delovne kulturne 
institucije. 

 
44 Vladni svetnik Emilijan Lilek – 80.letnik, Nova doba, 12. oktober 1931, št. 82, str. 
1. 

 
Slika 11:Spomin Cirila Špinderja na Elilijana Lileka 

Vir: Emilijan Lilek, Ovtarjeve novice, 26. februar 2010, št. 2, str. 15 
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Ljudska univerza v Celju (1945–1959) 

 

Že nekaj mesecev po končani drugi svetovni vojni, ki je zaznamovala 

usodo celotnega prebivalstva in spremenila miselnost in politični 

režim v marsikateri državi, je naša ustanova zopet odprla svoja vrata.  

 

3. decembra 1945 smo pripravili naše prvo predavanje, po nekaj letni 

ukinitvi, ki je govorilo o pohodu XIV. divizije na Štajersko. 

 

V tistem času smo se zavezali, da bo vloga 
ljudske univerze izobraževanje širše ljudske 
množice za napredek in razvoj družbe. 
 

Zaradi tega smo se zavezali, da bomo pripravili izobraževanja o 

aktualnih vprašanjih slovenske kulture, politične zgodovine, o 

osvobodilni borbi, geopolitiki, politični ekonomiji, biologiji, 

sociologiji, medicini in higieni. Ljudska univerza naj bi postala eden 

od temeljev povojnega obnavljanja slovenske družbe, pri čemer bi 

 
45 Ljudska univerza v Celju odprta, Nova Pota, 23. november 1945, št. 20, str. 6. 
46 Ljudska univerza izdelala načrt za svoje delo, Naše delo, 23. november 1946, št. 
33, str. 3. 

naj imelo izobraževanje najpomembnejši vlogo.45 Že naslednje leto 

smo pripravili različne sklope predavanj, iz različnih področij. Še prej 

pa smo naslove predavanj objavili v časopisju in naše obiskovalce 

pozvali, da podajo predloge, mnenja in morebitne pripombe na 

naša razpisana predavanja.46   

 

Nova država nam je v tistem času zadala našo prvo in glavno nalogo. 

Ta naloga je bila, da kulturno dvignemo našega človeka, kmeta in 

delavca, ki v tistem času, zaradi obnove domovine, nista imela časa, 

prilike in sredstev za samostojno izobraževanje. Naša druga naloga 

pa je bila, da kot izobraževalna ustanova podpiramo ljudsko oblast.47  

 

V letu 1948 so na konferenci ljudsko prosvetnih delavcev iz okraja 

Celje – mesto in Celje – okolica, določili, da naj pripravimo mesečno 

vsaj dvoje predavanj. Tretje predavanje pa smo morali pripraviti o 

zadružništvu za eno od bližnjih gradbišč.48  

 

47 Ljudska prosveta in kultura, Naše delo, 16. november 1946, št. 32, str. 4.  
48 Ljudsko prosvetno delo, Celjski tednik, 28. Februar 1948, št. 2, str 7. 
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Da bi pomagali izobraziti najširše množice prebivalstva, smo se na 

enem izmed sestankov v naslednjem letu dogovorili, da bodo naši 

predavatelji stopili v neposreden stik z delovnimi množicami v 

tovarnah in na terenu. V mestu pa bomo pripravljali centralna 

predavanja.49   

Pri povezovanju s podjetji in njihovimi sindikati nam je pomagala 

Mestna ljudska oblast Celje in OF odbori.50  

 

Izvedli smo številna predavanja s področja 
spolne vzgoje, kirurgije, glasbe, pesništva ...51 

 

Toda v tistem času je oblast najbolj stremela k temu, da bi Ljudska 

univerza »širila miselnost tistega časa«, zato smo pripravljali 

predavanja o Leninu, državni ureditvi FLRJ, ekonomskih odnosih med 

socialističnimi državami …52 

Oblast nas je večkrat pograjala, da imamo preslabo povezavo s 

sindikalnimi vodstvi in da v podjetjih (Cinkarna Celje, Tovarna 

emajlirane posode, Kemična tovarna, Tovarna sadnih sokov …) 

 
49 Ljudska univerza na pragu nove sezone, Celjski tednik, 8. oktober 1948, št, 41, 
str. 3.  
50 Kaj nam bo v tem trimesečju nudila Ljudska univerza, Celjski tednik, 14. Januar 
1950, št. 2, str. 3.  
51 Prav tam.  
52 Prav tam. 
53 Kako je s predavanji Ljudske univerze po sindikalnih podružnicah?, Celjski tednik, 
17. junij 1951, št. 24, str. 3.  

izvajamo preslabo propagando, zato se delavci predavanj niso 

udeležili in so naša predavanja večkrat odpadla.53 S strani 

Komunistične partije in odborov OF smo čutili vedno večji politični 

vpliv na vsebino predavanj, na katerih naj bi ozaveščali njene člane 

(komuniste).54  

 

Ljudska univerza je začela uradno delati leta 1950. Vodstvu ustanove 

so poverili Ivu Švarcu.55  

Decembra 1952 je bil naši univerzi z odločbo okrajnega ljudskega 

odbora priznan značaj samostojne ustanove.56 V dvorani 

Sindikalnega doma smo imeli ustanovni občni zbor Društva Ljudske 

univerze Celje. V društvo smo povabili vse ljudi, ki jim je bilo mar za 

to, da se izobrazba širi med ljudmi. Na občnem zboru smo sprejeli 

društvena pravila in izvolili odbor.57 

 

V petdesetih letih še vedno nismo imeli svojih prostorov. Zaradi tega 

smo izvajali predavanja na učiteljišču58 oziroma po t. i. »terenskih 

predavalnicah« po podjetjih, na sedežih Socialistične zveze 

delavskega ljudstva in sedežih mestnih četrti. Ljudje pa so se prihajali 

54 Za boljše in uspešnejše delo, , Savinjski vestnik, 21. Marec 1953, št. 11, str. 1. 
55 Janko Orožen, Oris sodobne zgodovine Celja – okolice 1941–1979, Kulturna 
skupnost občine, Turistično društvo, Celje 1980 str. 455.  
56 Prav tam. 
57 V Celju bo ustanovni občni zbor Društva ljudske univerze, Savinjski vestnik, 13. 
december 1952, št. 50, str. 5. 
58 Danes Gimnazija Celje Center. 



za tečaje in predavanja dolgo časa vpisovali kar v knjižnico, kjer smo 

imeli uradne ure.59  

 

Izvedli smo raznolika predavanja, s področja naravoslovja, 

zgodovine, geografije in zdravstva, ki smo jih podprli z diafilmi in 

skioptičnimi slikami.60 

V tistem času smo razpisali tudi tečaje tujih jezikov. Izredno velik 

zanimanje je bilo za tečaja angleščine in nemščine, ki sta bila 

množično obiskana. Izvedli smo tudi tečaj esperanta, medtem ko so 

tečaji slovenščine, italijanščine in francoščine, zaradi premalo prijav, 

odpadli. Zaradi velikega povpraševanja smo izvedli tudi tečaja 

stenografije in strojepisja.61 

 

V tem času so bili poleg predavateljev, za uspešno izvedbo in obisk 

predavanj, v veliki meri zaslužni in pohvaljeni tudi organizatorji 

izobraževanja za odrasle in popularizatorji izobraževanj. Uspešno 

delo Univerze je omogočil tudi Mestni odbor Občine Celje s svojimi 

rednimi dotacijami.62  

 

Ob naši peti uradni obletnici, decembra 1955, čeprav smo začeli 

delati že leta 1945, se je lahko naš takratni predsednik Ivo Švarc že 

 
59 O predavanjih Ljudske univerze v raznih predavalnicah, Celjski tednik, 6. maj 
1955, št. 18, str. 1. 
60 Izobraževalno delo Ljudske univerze, Savinjski vestnik, 17. december 1954, št. 
50, str. 4.  
61 O predavanjih Ljudske univerze v raznih predavalnicah, Celjski tednik, 6. maj 
1955, št. 18, str. 1. 

pohvalil, da smo v teh petih letih pripravili 312 predavanj, ki so imela 

25715 udeležencev. Kar 50 predavateljev je bilo iz Celja in 31 

predavateljev iz Ljubljane. Ljudje, ki so prihajali na predavanja, so si 

želeli predvsem tem, ki so imela tesno vezo s sodobnim življenjem 

(vzgoja, zdravstvo, gospodarstvo, politika) ali so dala znanje o 

kakšnem zanimivem področju (vesoljstvo, atomi, potopisi). Žalostilo 

nas je predvsem to, da smo pripravili sorazmerno malo predavanj po 

podjetjih. Kot svetle izjeme so v tistem času izstopala podjetja Aero, 

Metka in Tovarna emajlirane posode.63 

 

Bolj kot s podjetji pa smo bili uspešni pri sodelovanju z drugimi kraji 

v okraju: Štore, Laško, Vojnik, Rogaška Slatina Mozirje, Pristava, 

Prebold, Dobrna, Šoštanj, Polzela, Ljubno, Laziše nad Laškim, 

Špitalič, saj so naši predavatelji tam pripravljali redna predavanja.64   

 

Za vse tiste, ki jim je bilo dovolj resnih tem, pa smo pripravili literarne 

večere. Zamislite si, da smo na našem prvem literarnem večeru 

gostili cel šopek velikih imen slovenske književnosti.  

 

62 Izobraževalno delo Ljudske univerze, Savinjski vestnik, 17. december 1954, št. 
50, str. 4. 
63 Pet let Ljudske univerze Celje, Celjski tednik, 16. december 1955, št. 50, str. 3. 
64 Prav tam. 



15 | S t r a n  
 

Nastopili so namreč France Bevk, Miško 
Kranjec, Janez Potrč, Mile Klopčič in Matej 
Bor.65 

 

Našli pa smo pot tudi k Svobodam66. Naloga Svobod je bila v prvi 

vrsti dvigovati izobrazbo svojega članstva, dajati kulturno 

razgledanost in napredno družbeno orientacijo, ki bi ljudi pripravila 

in usposobila za velike naloge, ki jih je pred vse nas postavila 

socialistična graditev naše družbe. Skupaj s Svobodami smo na 

začetku pripravljali predavanja, seminarje in druge oblike 

izobraževanj za delavstvo.67 

 

 
65 Deset let Ljudske univerze v Celju, 13. julij 1956, št. 28, str. 5.  
66 Pobudnik ustanovitve socialdemokratskega kulturnega društva Vzajemnost, ki se 
je kmalu preimenovalo v Svobodo, je bil Ivan Cankar. Namen leta 1909 v Ljubljani 
ustanovljenega društva je bil razvijanje kulturnega in prosvetnega dela med 
slovenskim delavstvom in to preko različnih kulturnih in športnih dejavnosti. 
Svoboda je po industrijskih centrih Slovenije ustanavljala svoje podružnice, v Celju 
je bila podružnica ustanovljena 1919. leta. Prav celjska Svoboda je bila med 
najaktivnejšimi v Sloveniji; tudi zato je Celje leta 1935 gostilo odmevno delavsko 
kulturno manifestacijo Zlet Svobod z okoli 10.000 udeleženci. Po drugi svetovni 

 

 
Slika 12: Kolektiv Ljudske univerze leta 1955 
Vir: 5 let LU Celje, Celjski tednik, 16. december 1955, št. 50, str. 3. 

 

Leta 1957, ko je vodenje naše ustanove prevzel Franjo Jakhel, smo 

za podjetja uvedli kolektivna članstva, s katerimi so podjetja dobila 

vojni se je Svoboda vzpostavila na novih temeljih in bistveno razširila svojo 
dejavnost na področju množične kulture. Še vedno pa je njeno poslanstvo ostajalo 
enako – posredovanje kulture delavstvu in njegovo vključevanje v kulturno 
dogajanje. V drugi polovici 20. stoletja so znotraj celjskega društva delovale 
različne sekcije, ki so rezultate svojega dela predstavljale na vsakoletni reviji 
Svoboda poje in igra (Marija Počivalšek, Kulturo ljudstvu!: 100 let kulturnega 
društva Svoboda Celje, Muzej novejše zgodovine Celje, Celje 2019) 
67 Izobraževalne in vzgojne naloge »Svobod«, Celjski tednik, 4. april 1957, št. 13, 
str. 4. 



pomoč pri izobraževanju članov kolektiva. V prvem letu je k temu 

pristopilo kar 18 podjetij.68  

Začeli pa smo uvajati tudi cikluse predavanj in seminarje s področja 

gospodarstva, aktualno političnega dogajanja doma in po svetu, 

sindikalnega gibanja, zgodovine, tehnike, naravoslovja, umetnosti, 

zdravstva …69  

Še istega leta pa smo naredili nov korak, tisti korak, po katerem so 

bile ljudske univerze dobro poznane oziroma so še vedno.70  

 

V tem letu smo namreč prvič organizirali šolo za odrasle, ki se je je 

že v prvem šolskem letu udeležilo kar 350 odraslih, željnih znanja. 

Naši udeleženci so se takrat pripravljali za izpite na gimnazijah, za 

izpite na Tehnični srednji šoli v Ljubljani, smer strojništvo, za izpite na 

Gradbenem tehniku mu pa tisti, ki so si izbrali gradbeno stroko.71  

 

Našo večerno šolo smo kasneje nadgradili še z izobraževanjem za 

pridobivanje šolskih kvalifikacij in prekvalifikacij za delavce.72  

 

 

 
68 Ljudska univerza v Celju pred novimi nalogami, Celjski tednik, 22. februar 1957, 

št. 7, str. 4.  
69 Ključ glavnih vrat do blagostanja je izobraženost!, Celjski tednik, 20. september. 
1957, št. 36, str. 4.   
70 Večerna šola Ljudske univerze v Celju, Celjski tednik, 27. oktober 1957, št. 45-46, 
str. 4. 
71 Prav tam. 

Že takrat smo začeli sodelovati tudi s celjskimi osnovnimi šolami. 

Skupaj z Društvom prijateljev mladine in Pedagoškim društvom smo 

osnovali šolo za starše, s katero smo se v glavnem naslonili na 

roditeljske sestanke po šolah. Le-ti so bili izredno dobro obiskani, v 

dogovoru s starši pa smo obravnavali tiste teme, ki so bile zanimive 

in primerne stopnji njihovih otrok.73 

 

V tistem času pa se je Ljudska univerza vključila tudi v študij 

kongresnega gradiva Zveze komunistov Jugoslavije. Pripravili smo 

vrsto predavanj, s katerimi smo šli pred širšo publiko in širili gradivo 

takrat ene, edine in najboljše stranke.74 Za današnje čase nepojmljiv 

pojav. 

 

Ker smo v tistem letu močno razširili svojo dejavnost, smo poleg 

svojega sedeža na učiteljišču dobili tudi centralno predavalnico v 

bivšem kinu Dom.75  

 

 

72 Tri smeri izobraževanja, Celjski tednik, 11. september 1959, št. 36, str. 4. 
73 Ljudska univerza s poudarkom trajnostnega izobraževanja, Celjski tednik, 24. 
oktober 1958, št. 42, str. 4. 
74 Prav tam.  
75 Večerna šola Ljudske univerze v Celju, Celjski tednik, 27. oktober 1957, št. 45-46, 
str. 4. 
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Slika 13: Kino Dom (Celjski dom) 
Vir: Osebni arhiv, Marjana Kopitar (razglednica) 

 

Še vedno smo močno sodelovali s Svobodami, požrtvovalno 

pripravljali lastna predavanja za celjska podjetja in ustanove, 

drugim ljudskim univerzam v okraju pomagali z nasveti in 

predavatelji. Najživahnejše sodelovanje smo imeli z Ljudskimi 

univerzami v Vojniku, Preboldu in Šoštanju.76 

 

 
76 Prav tam. 
77 Prav tam. 

S svojo agilnostjo in prizadevnostjo nam je v svoje vrste uspelo 

pridobiti odlične predavatelje iz vrst profesorjev, inženirjev, 

tehnikov, pravnikov, zdravnikov, umetnikov, učiteljev in drugih 

strokovnjakov.77 

 

V letu 1959 smo kolektivno članstvo uvedli tudi za mlade. Temu so 

se pridružili dijaki celjskega učiteljišča, ekonomske in trgovske šole.78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78 Mladina kot kolektivni član Ljudske univerze, Celjski tednik, 6. marec 1959, št. 9, 
str. 4. 
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Delavska univerza Celje (1959-1992) 
 

Oktobra 1959 so se na plenumu Okrajnega komiteja Zveze 

komunistov Slovenije in Okrajnega odbora Socialistične zveze 

delavskega ljudska  v mali dvorani Narodnega doma v Celju sklenili, 

da naj ljudske univerze prevzamejo izobraževanje, Svobode pa 

kulturno prosvetno dejavnost.79  

Seveda je bil to velik korak za nas. Že naslednji mesec smo namreč 

dobili pravi značaj okrajne ustanove. Z odločbo okrajnega zbora 

Socialistične zveze delavskega ljudstva in okrajnega sindikalnega 

sveta Celje, z dne 19. oktober 1959, smo dobili naziv »Delavska 

univerza okraja Celje«.80 Čez slaba dva meseca, 17. decembra, pa 

smo dobili že odločbo, da se Delavska univerza prizna kot pravno in 

finančno samostojen zavod. Ta dan smo na prvi seji Delavske 

univerze okraja Celje, kamor so bili povabljeni zastopniki kulturnih in 

družbenih organizacij, sprejeli navedeno odločbo, sprejeli pravilnik, 

potrdili imenovanje direktorja Lojzeta Selana, se dogovorili za 

najem prostorov na Gospodarskem sodišču. Na seji je bilo določeno 

tudi to, da mora naša ustanova ustvariti 60% dohodkov, 40% pa naj 

bi dobili v obliki dotacij celjskega okraja in celjske občine.81   

 
79 Za kvalitetnejše in množično izobraževanje, Celjski tednik, 16. oktober 1959, št. 
41, str. 1.  
80 Seja Okrajnega ljudskega odbora v Celju, Celjski tednik, 20. november 1959, št. 
46, str. 1.  

 

Na tej seji smo izrazili tudi željo, da se da ustanovi tudi občinski 

značaj, saj so nastale take ustanove tudi po drugih občinah.  

 

Tej želji je bilo ustreženo dne 16. februarja 1961, ko je občinska 

skupščina sprejela sklep, da se ustanova prizna kot »Delavska 

univerza Celje«.82 

 

Okrajni ljudski odbor se je s tem strinjal in je skupaj z občinskim 

ljudskim odborom dal na razpolago potrebna osnovna sredstva, 

določil je tudi, da posluje ustanova pod nadzorstvom okrajnega 

odbora Socialistične zveze delavnega ljudstva in okrajnega 

sindikalnega sveta. Tehniška šola je dala delavski univerzi na 

razpolago prostore za seminarje in za vsa tista izobraževalna dela, ki 

jih je doslej opravljal Zavod za napredek gospodarstva.83 V tistem 

času smo imeli sicer nekaj neprimernih prostorov tudi na Malgajevi 

ulici.84 

 

81 Rodila se je Okrajna Delavska univerza v Celju, Celjski vestnik, 29. december 
1959, št. 51-52, str. 2.  
82 Janko Orožen, Oris sodobne zgodovine Celja – okolice 1941-1979,  
83 Prav tam. 
84 Celjska delavska univerza, Celjski vestnik, 15. julij 1960, št. 28, str. 2. 
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Slika 14: Ustanovni akt Delavske univerze Celje iz leta 1961 
Vir: Arhiv Ljudske univerze Celje 

V zvezi s temi odločbami je Delavska univerza dopolnila svojo 

organizacijo. Razdelila se je v tri sektorje: za družbeno-politično 

 
85 Oris sodobne zgodovine Celja – okolice 1941-1979, str. 457. 
86 S seje LO celjske občine, Celjski tednik, 12. maj 1961 

izobraževanje, za družbeno-ekonomsko izobraževanje, za splošno 

izobraževanje.85  

 

V mesecu maju istega leta je Ljudski odbor celjske občine potrdil 

Ivana Seničarja za direktorja Delavske univerze.86 

 

Leta 1961 smo skupaj z občinskim komitejem Zveze komunistov 

Slovenije ustanovili politično šolo, ki je nudila izobrazbo določenim 

ljudem, ki so jih v Zvezi komunistov videli kot perspektivne v 

gospodarskem in političnem življenju.87 Ta šola je bila zastavljena 

zelo široko in perspektivno, tako, da smo vsako leto s teoretičnim in 

praktičnim znanjem opremili več kot 500 absolventov, med katerih 

je bilo po navadi okrog 300 članov Zveze Komunistov.88 

 

Ogromno udeležencev te šole ni končalo, saj so bili v šolo poslani na 

silo (kar 50%) ali pa jim je po mnenju vodstva Zveze komunistov 

manjkalo individualne zavesti, da bi se učili o ekonomski 

problematiki v luči pogojev samoupravljanja, razvoju socialistične 

miselnosti, organizaciji podjetij in vseh samoupravnih organih in 

organov v delovnih kolektivih, o sindikalnih funkcionarjih in 

87 Politična šola, Celjski tednik, 10. marec 1961, št. 9, str. 2. 
88 S solidnim znanjem v uspešno prakso, Celjski tednik, 19. junij 1964, št. 24, str. 



sekretarjih tovariških komitejev ….89 Težke, zapletene besede, ki se 

jih je mogoče marsikdo naučil, redki pa razumeli. 

 

Slika 15: Urnik politične šole I. stopnje 
Vir: Arhiv Ljudske univerze Celje 

 

Širše množice so se v teh letih raje udeleževale različnih poljudnih 

predavanj, tečajev tujih jezikov, tečajev tehničnega risanja, 

seminarjev za varnostne tehnike, skladiščnike, babice …, šole za 

starše, šole za življenje, strojepisnih in knjigovodskih tečajev, javnih 

tedenskih tribun, kjer smo obravnavali in predelali aktualne teme 

tistega časa, se pripravljali za sprejemne izpite, opravili osnovno šolo, 

prekvalifikacije, pridobivali kvalifikacije za različne strokovne poklice 

...90  

 

 

Slika 16: Program šole za odrasle 
Vir: ZAC, DU Celje okvirni program tečajev predavanj seminarjev 1961-1962 

aš2 

 

 

 

 

 
89 Prav tam. 90 Vsak tretji občan, Celjski tednik, 27. april 1963, št. 16., str. 5 



21 | S t r a n  
 

 

Slika 17: Program šole za življenje 
Vir: ZAC, DU Celje okvirni program tečajev predavanj seminarjev 1961-1962 

aš2 

 

Čeprav smo naša predavanja in seminarje prirejali širom celjske 

občine, večkrat odšli tudi v druge občine pa smo svoj glas močno 

 
91 Uspešne izobraževalne oblike, Celjski tednik, 29. april 1964, št. 17, str. 5. 
92 Prav tam. 

razširili, ko smo sredi šestdesetih uvedli novo izobraževalno 

obliko.91 

Odšli smo na radio. 

Naša radijska tribuna, ki je obravnavala najbolj perečo problematiko 

tistega obdobja, ter radijska šola za starše s priznanimi pedagogi, 

sta dobili ogromen krog zvestih poslušalcev.92 Ker je bil to čas hladne 

vojne, smo z predavanji poskrbeli tudi za obrambno vzgojo 

prebivalstva. S filmi in diapozitivi smo ljudi poučevali o nevarnostih 

atomskega in raketnega orožja.93 

 

 

Slika 18: Razpored predavanj za obrambno vzgojo prebivalstva 

Vir: Arhiv Ljudske univerze Celje 

93 Celjska Delavska univerza v novih prostorih, Celjski tednik, 15. Julij 1963, št. 19, 
str. 5. 



 
 

Slika 19: Razpored predavanj s področja civilne zaščite za podjetje 

MERX Celje 

Vir: Arhiv Ljudske univerze Celje 

 

So pa v tistem času Celjani z velikim veseljem sprejeli naše koncerte, 

kot je bila na primer kulturno zabavna prireditev v Narodnem domu 

Celjani Celjanom, kjer so nastopala velika imena slovenske resne in 

zabavne glasbe.94 

 

 

 
94 Kulturno zabavna prireditev Celjani Celjanom, Celjski tednik, 24. februar 
1967, št. 7, str. 6. 

 

Slika 20: Vabila na koncerte in prireditve 
Vir: Arhiv Ljudske univerze Celje 
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Ivana Seničarja je septembra 1962 zamenjal Jure Jug, ki je večkrat 

poudaril, da ima naša univerza premalo kadra, poleg tega pa je na 

trgu izredno malo literature za izobraževanje odraslih.95 In podobna 

slika je na žalost še danes, po šestdesetih letih.  

 

Dobili pa smo tudi sedem prostorov v bivšem 
Domu OF na Titovem trgu. Toda tudi ti prostori 
še niso bili tisto »naši in pravi«. Še vedno je 
marsikatera predavalnica služila kot pisarna ali 
obratno.96  

 

Kljub neprimernim prostorom pa je imela Delavska univerza Celje v 

sezoni 1962/63 kar 391 predavanj. In to je bilo več kot jih je 

pripravila Delavska univerza »Borisa Kidriča« v Ljubljani (352 

predavanj) ali Delavska univerza Tezno v Mariboru (121 predavanj).97 

Pred vsakim predavanjem smo pa pripravili tudi kratko kroniko 

najvažnejših dogodkov v mestu.98 

 
95 Dejavnosti, problemi in težave celjske Delavske univerze, Celjski tednik, 
30. avgust 1963, št. 35, str. 4. 
96 Prav tam. 
97 Prav tam.  
98 Celjska Delavska univerza odpira sezono torkove tribune, Celjski tednik, 
19. september 1961, št. 35, str. 1. 

Za predavatelje smo po navadi pred začetkom izobraževalne sezone 

priredili seminarje in jih poučili o izvedbi predavanj.99 Kljub temu pa 

je bilo v tistem času še veliko predavateljev precej konservativnih in 

so naši tehnični pripomočki ostali neizkoriščeni. V začetku 

šestdesetih smo razpolagali z dia in episkopom, magnetofonom, 

filmi in diafilmi ter sredstvom za razmnoževanje.100   

 

So se pa v tistem času naši predhodniki, zaposleni na Delavski 

univerzi, veselili in se aktivno udeleževali izobraževanj in seminarjev, 

prirejenih širom po Jugoslaviji. Zaposleni pa so morali tudi opraviti 

dvoletno dopisno izobraževanje kadra na Hrvaški zvezi delavskih 

univerz.101    

 

Medtem sta v Celju nastala Zavod za poučevanje tujih jezikov in 

Združenje študijskih centrov višjih šol. Obe ustanovi sta se leta 1965 

priključili Delavski univerzi, kar je potrdila skupščina občine Celje s 

svojim odlokom dne 16. decembra 1965 (za Zavod za poučevanje 

tujih jezikov) in dne 24. decembra 1965 (za Združenje študijskih 

centrov visokih šol).102 

99 Predavatelji Delavske univerze, Celjski tednik, 25. avgust 1961 
100 Na robo omejenih možnosti, Celjski tednik, 16. november 1962, št. 45, 
str. 7. 
101 Ugoden začetek sezone, Celjski tednik, 17. Julij 1964, št. 28, str. 5. 
102 Oris sodobne zgodovine Celja – okolice 1941-1979, str. 456. 



 

Slika 21: Sklep o pripojitvi študijskih centrov 
Vir: Arhiv Ljudske univerze Celje 

 
103 Arhiv Ljudske univerze Celje. 
104 Oris sodobne zgodovine Celja – okolice 1941-1979, str. 456 in 457. 
105 Prav tam. 

V tistem letu je vodstvo Delavske univerze prevzel Igor Ponikvar, 

konec leta 1969 pa ga je zamenjal Alojz Selan.103 

 

V sedemdesetih letih je v Sloveniji delovalo 43 ljudskih univerz. To 

je bilo dosti manj kot v šestdesetih letih (75 ljudskih univerz), saj so 

se nekatere zaradi nezmožnosti ustvarjanja lasnih sredstev, ki bi 

zadostovala za kritje dejavnosti, združile. 104 

 

Tako so se 1. januarja 1970 združile celjska, 
žalska in šentjurska univerzi, pod vodstvom 
naše, celjske univerze.105 

 

Ko je vodstvo univerze prevzel Viktor Opaka, je Republiški 

sekretariat za prosveto in kulturo, dne 19. decembra 1973, verificiral 

Delavsko univerzo za naloge, ki jih je trajno opravljala in so določene 

z ustanovitvenim aktom.106  

 

Ta akt je določal, da je delavska univerza opravljala naslednje 

osnovne dejavnosti: ugotavlja potrebe, programira in vrednoti 

izobraževanje delavcev oziroma občanov, organizira izobraževalne 

oblike, ki omogoča delavcem in občanom, da se izobražujejo pri 

106 Prav tam. 
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Delavski univerzi, organizira izpopolnjevanje idejnopolitičnih, 

strokovnih in splošnih znanj, ki so potrebna za samoupravljanje, za 

delo in za osebno življenje delavcev in občanov, razvija in izvaja 

oblike izobraževanja v skladu z zakonskimi predpisi ter strokovnimi 

navodili pristojnih organov, posreduje informacije in spoznanja o 

izobraževanju odraslih ter nudi andragoško pomoč drugim 

organizacijam, izvaja izobraževanja za organizacije združenega dela, 

organizira pomoč za 

individualno učenje ter 

preverjanje znanj, nabavlja in 

posreduje udeležencem 

izobraževanja ter delovnim 

organizacijam učila, učne 

pripomočke …107 

 

 

 

 

 

 

Slika 22: Verifikacija Delavske univerze 

Vir: Arhiv Ljudske univerze Celje 

 
107 Prav tam, stran 457. 

Za izvajanje svojega programa je imela, v tistem času, Delavska 

univerza naslednje študijske enote: 

• Strokovne šole: lesno, kovinarsko, gradbeno in 

elektrodelovodsko, tekstilno tehnično in administrativno;  

 

• Center za izredni študij na višjih in visokih šolah, ki posluje v 

sodelovanju z visoko ekonomsko-komercialno, višjo tehniško, 

višjo pravno in viško agronomsko šolo v Mariboru, pedagoško 

akademijo v Ljubljani in višjo šolo za organizacijo dela v 

Kranju;Oddelek za prirejanje seminarjev za člane samoupravnih 

organov in vodij sindikalnih organizacij, za družbeno politične 

seminarje za prosvetne delavce, za seminarje za novo sprejete 

člane Zveze komunistov; 

 

• Oddelek za prirejanje predavanj družbenopolitične in 

ekonomske vsebine ter tečajev za strokovno izobraževanje: 

kurjačev centralnih naprav, skladiščnikov, voznikov viličarjev, 

varilcev; za strojepisje, za tehnično risanje, za varstvo pri delu, za 

interno kvalifikacijo; za seminarje za proučevanje psihologije 

potrošnika za šole za specializirane poklice in seminarje za 

funkcionalno izobraževanje kadrov v gospodarstvu; 

  

• Osnovna šola za odrasle, tečaje tujih jezikov (za angleščino, 

nemščino, italijanščino, francoščino in ruščino), pripravljalne 



tečaje a vpis na višje in visoke šole, seminarje za strokovne izpite 

prosvetnih delavcev, šolo za starše, šolo za življenje, 

gospodinjski pouk, tečaje o kozmetiki, tečaje o uporabi in 

vzdrževanju gospodinjskih strojev, razna predavanja za 

občane.108 Vzdrževali smo se s šolnino, ki so jo udeleženci plačali 

osebno, bodisi ustanove, kjer so bili zaposleni.109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
108 Prav tam. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109 Prav tam, str. 458. 

Slika 23: Program dela Delavske univerze 
Celje leta 1975 

Vir: Arhiv Ljudske univerze Celje 
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Slika 24: Vabilo izrednim študentom VEKŠA I. stopnje 
Vir: Arhiv Ljudske univerze Celje 

 

 

Slika 25: Vabilo na uvodni sestanek kurjačem 
Vir: Arhiv Ljudske univerze Celje 

 

 

 

 



Neugodno je bilo v sedemdesetih letih še vedno 
to, da nismo imeli enotne stavbe, v tistem času 
smo še vedno delovali v Celjskem domu na 
Titovem trgu in drugod.110 

To je seveda silno oteževalo pedagoško delo. Smo pa konec 

sedemdesetih let že najemali predavalnice v hiši na Cankarjevi 1, ki 

jo je upravljal Zavod za izobraževanje.111  

 

 
Slika 26: naslov!!!! 
Vir: 

 
110 Prav tam. 
111 Prav tam. 
112 Šoferski tečaj, Novi tednik, 28. november 1972, št. 48, str. 14. 

Kot zanimivost naj povemo, da so novembra 1972 na Delavski 

univerzi začeli redna predavanja za šofersko šolo.112  

Od maja 1975 je na Delavski univerzi delovala Šola za delegate, kjer 

so delegati poglabljali znanje o razvoju socialističnih odnosov, o 

delegatskih razmerjih, informiranju in o družbenih dogovarjanju.113 

In čeprav je bilo konec sedemdesetih slišati kritiko, da v celjski občini 

niso zadovoljni z obsegom, organiziranostjo in kakovostjo 

samoupravnega delegatskega izobraževanja114, se bomo spet 

pohvalili, da smo imeli na Delavski univerzi prvo delegatsko šolo v 

Sloveniji, morda celo v Jugoslaviji.115 

 

 

Slika 27: Šola za delegate 
Vir: Šola za delegate na Delavski univerzi v Celju, Novi tednik, 22. december 

1977, št. 50, str. 13 

113 V Celju že tretje leto deluje šola za delegate, Novi tednik, 15. december 1977, 
št. 49, str. 1. 
114 Usposabljanja je premalo, Novi tednik, 23. avgust 1979, št. 33, str. 3. 
115 20-letni utrip, Novi tednik, 20. december 1979, št. 50, str. 8. 
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Slika 28: Prva stran vprašalnika v šoli za delegate 
Vir: arhiv Ljudske univerze Celje 

 
116 Tudi v tovarnah, Novi tednik, 22. januar. 1976, št. 3, str. 2. 

Sredi sedemdesetih smo dobili očitek, da je naša univerza posvečala 

premalo pozornosti izobraževanju delavcev, zato so jeseni 1975 v 

Žalcu zopet vzpostavili Delavsko univerzo.116  

 

V začetku osemdesetih leta, ko je Delavsko univerzo vodil Milan 

Štumberger, je največ kritik šlo predvsem na račun tega, da Delavska 

univerza kot izvajalka Šole za delegate ni uresničila zahteve, da bi se 

omenjena šola preoblikovala v Center za izobraževanje delegatov, v 

katerem bi uvedli nadaljnje oblike izobraževanja delegatov in v kateri 

bi izobraževalni program prilagodili funkciji delegatov. Če smo bili mi 

krivi za premalo angažiranost, da bi za delegate naredili nekaj več, pa 

so bile po drugi strani kritizirane tudi delovne organizacije in krajevne 

skupnosti, v njih pa tudi  družbenopolitične organizacije in 

samoupravni organi, ki so zelo neodgovorno vodili postopek 

kandidiranja v Šolo za delegate. V delovnih organizacijah so se 

večkrat izgovarjali na težko gospodarsko situacijo in na dejstvo, da je 

to izobraževanje za njih bil samo strošek in izpad proizvodnje.117  

 

Nas je pa v osemdesetih zadela še ena realnost – Zakon o 

usmerjenem izobraževanju. S tem zakonom se je namreč delavskim 

univerzam zmanjšalo število oddelkov za pridobitev poklicne 

izobrazbe, saj so to prevzele šole. Znašli smo se na razpotju. Število 

oddelkov osnovnega izobraževanja odraslih se je močno skrčilo, 

zato je naš poudarek prešel na družbenopolitično izobraževanje, 

117 Kdo ni dovolj resen, Novi tednik, 19. marec 1981, št. 11, str. 5. 



usposabljanja za potrebe splošne ljudske obrambe in civilne zaščite 

ter izvajanje raznih seminarjev in tečajev, s katerimi smo pokrivali 

interese občanov in družbenopolitičnih organizacij. In tako smo, s 

tem zakonom, izgubili velik del svojih prihodkov. Delavske univerze 

smo takrat predlagale, da bi občinske izobraževalne skupnosti krile 

stroške za delavce, režijo, materialne izdatke in stroške, izvedbo 

izobraževalnih programov pa naj bi krili naročniki oziroma klubi 

samoupravljavcev. Ker je naš predlog naletel na gluha ušesa, se je 

tako pokazalo, da je bil položaj delavskih univerz nejasen in da jim v 

tistem času nihče ni namenil posebne skrbi.118  

In tako smo se bili prisiljeni ukvarjati predvsem s tistimi dejavnostmi, 

ki so prinašale denar: tečaji tujih jezikov, ročnih spretnosti, 

izobraževanj za kurjača, hišnika in knjigovodjo, ukvarjali pa smo se 

tudi z grafičnimi uslugami, prevajanjem, fotokopiranjem in 

razmnoževanjem.119 

V osemdesetih letih, ko sta Delavsko univerzo vodila Marijan 

Turičnik in Ludvik Jevšenak, je močno padlo zanimanje za delegatsko 

šolo, kljub temu, da smo posredovali pri delodajalcih. Za 

nezanimanje naj bi bila kriva premajhna aktivnost sindikatov in Zveze 

komunistov v podjetjih.120  

 

 
118 Ne zadošča potrebam, Novi tednik, 9. Julij 1981, št. 27, str. 1. 
119 Mesto Delavske univerze?, Novi tednik, 12. avgust 1982, št. 32, str. 3. 
120 Šola za delegate: štart v maju, Novi tednik, 13. maj 1982, št. 19, str. 2.  
121 Bomo leta 2000 slabše izobraženi?, Novi tednik, 13. Junij 1985, št. 23, str. 3.  

Čeprav smo iz leta v leto opažali vpad vpisa, pa je bilo v tistih letih 

kljub temu več zanimanja za osnovno šolo za odrasle, srednje 

usmerjeno izobraževanje: program ekonomske srednje šole in 

keramik, za tečaje tujih jezikov, strojepisja, računalništva, varstva pri 

delu, za skladiščnike, upravljavce gradbene mehanizacije, voznike 

viličarjev, knjigovodje, upravljavce smučarskih žičnic in vlečnic, 

voznike avtobusnega in tovornega cestnega prometa, upravljavce 

mostnih žerjavov in avto dvigal ter energetskih naprav, tajnice, 

voditelje motornih čolnov in voznike traktorjev. Priljubljena je bila 

tudi šola za starše ter različni seminarji za mentorje učencem v 

usmerjenem izobraževanju, seminarji o teorijah in praksah 

marksizma, seminarji o dokumentarnem gradivu v organizacijah 

združenega dela ...121  

Med šolskimi počitnicami smo vedno organizirali tečaje tujih jezikov 

za osnovnošolce122 ter brezplačne tečaje modelarstva, fotografiranja 

in računalništva.123 

 

Takrat smo začeli aktivno pomagati tudi 
brezposelnim.124 
 

122 Počitnice tudi ob učenju, Novi tednik, 24. januar 1985, št. 3, str. 6. 
123 Pester počitniški program za mladino, Novi tednik, 11. julij 1985, št. 27, str. 6 
124 Mnogi mladi zaman trkajo na vrata kadrovskih služb, Novi tednik, 24. marec 
1983, št.  12, str. 5. 
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Ena naših prvih nalog je bila pomoč dekletom, ki so zaman iskala 

zaposlitev, predvsem frizerke, trgovke in gimnazijske maturantke. V 

sodelovanju s skupnostjo za zaposlovanje smo za njih izvedli 

prekvalifikacijo za tista delovna mesta, ki so zahtevala nižjo 

kvalifikacijo, zlasti za delo v Metki, Topru in Emu.125  

 

Kolektiv Delavske univerze pa je večkrat pokazal tudi solidarnost, kot 

npr. z večkratnimi donacijami enodnevnega zaslužka za 

modernizacijo bolnišnice Celje.126 Po osamosvojitvi je vodenje 

univerze prevzel Janez Kranjc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
125 Prav tam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126 Modernizacija bolnišnice v Celju, Novi tednik, 9. oktober 1986, št. 40, str. 14. 
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Ljudska univerza Celje (1992–2021) 
 

18. marca 1992 je izvršni svet skupščine občine Celje sprejel 

spremembo naziva Delavske univerze Celje v »Ljudsko univerzo 

Celje«.127 

 

V devetdesetih smo izvajali naslednje oblike izobraževanj: tečaje 

tujih jezikov (angleščina, nemščina, italijanščina, francoščina – za 

splošni in strokovni jezik, za odrasle in mladino), tečaj knjigovodstva 

za podjetnike in obrtnike, tečaji za upravljavce energetskih naprav 

(kurjač kotla, strojnik centralnega ogrevanja in strojnik kotla), tečaj 

šivanja in strojnega pletenja, tečaj gradbene mehanizacije, program 

lesarski tehnik, program za usposabljanje (USO) – natakarski in 

kuharski pomočnik ter osnovno šolo za odrasle.128 Poleg tega smo 

usposabljali tudi komercialiste, računovodje, poslovne sekretarje, 

izvedli prekvalifikacije za trgovca-prodajalca, različne študijske 

krožke ...129 

 
Slika 29: Logotip Ljudske univerze Celje 
Vir: Arhiv Ljudske univerze Celje. 

 
127 Arhiv Ljudske univerze Celje. 
128 Ljudska univerza Celje, Novi tednik NT&RC, 3. september 1992, št. 35, str. 20. 

 

 

Slika 30: Sklep o preimenovanju Delavske univerze v Ljudsko 
univerzo 

Vir: arhiv Ljudske univerze Celje 

129 Oglas za vpis, Novi tednik NT&RC, 16. januar. 1997, št. 2, str. 13. 
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Leta 1995 smo izvedli tudi prvi program Usposabljanja za življenjsko 

uspešnost, za mlade v starosti od 20 do 25 let s končano ali 

nedokončano osnovno šolo in brez poklica. Udeležence smo 

motivirali, jih naučili kako se obnašati v različnih družbenih 

okoliščinah, jih naučili funkcionalne pismenosti, oblikovanja ustnih in 

pisnih sporočil, kako si začrtati svojo življenjsko pot in cilje ... Program 

je vključeval tudi praktični del: ogled celjskih kulturnih znamenitosti, 

učenje življenja v naravi …130 

 

29. maja 1997 je občinski svet mestne občine Celje, sprejel odlok po 

kateri je Ljudska univerza postala Javno vzgojno-izobraževalni zavod 

Ljudska univerza Celje.131  

 

15. aprila 1999 smo na odprli Središče za samostojno učenje.132 Z 

odprtjem Središča smo udeležencem ponudili najboljšo podporo pri 

samostojnem učenju, pri učenju jim  svetujemo, nudimo učna 

gradiva in uporabo računalnikov.133  

Konec leta 2001 je vodenje ljudske univerze Celje prevzel Aleš 

Štepihar.134  

Naslednje leto smo v našem zavodu v Tednu vseživljenjskega učenja 

odprli prenovljeno računalniško učilnico, ki udeležencem različnih 

oblik izobraževanj in predavateljem omogoča delo v sodobnem 

 
130 Življenje je lahko tudi lepo, Novi tednik NT&RC, 24. avgust 1995, št. 38, str. 8. 
131 Uradni list RS, št. 37/1997 z dne 20. 6. 1997. 
132 Učenje je zastonj, le volja nekaj stane, Novi tednik NT&RC, 15. april 1999, št. 15, 
str. 12. 
133 Za samostojno učenje v Celju, Novi tednik NT&RC, 22. april 1999, št. 16, str. 13. 

okolju, ki podpira multimedijski pristop k izobraževanju. Učilnica je 

na voljo tudi širši javnosti v okviru Središča za samostojno učenje.135  

V petek, 21.10.2005 ob 10. uri je bila na svečana otvoritev CIPS-a, 

Centra za informiranje in poklicno svetovanje, s katerim je Zavod 

Republike Slovenije za zaposlovanje, OS Celje, preselil celotno 

svetovalno dejavnost CIPS-a na novo lokacijo na Ljudsko univerzo 

Celje. Brezposelni so dobili informacije o prostih delovnih mestih, se 

pogovarjali s svetovalci in našli pomoč pri pisanju prošenj. V okviru 

tega Centra pa smo brezposelnim in iskalcem zaposlitve namenili 

tudi veliko drugih zanimivih vsebin.136 

 

Tega leta smo razširili svoje delovanje še na 
Točke vseživljenjskega učenja v Vojniku, na 
Dobrni ter v celjskih zaporih.137 

 

Leta 2005 smo začeli delati na kakovosti POKI (ponudimo odraslim 

kakovostno izobraževanje), katerega nam je bil spodbuditi 

vzpostavitev in razvoj notranjega sistema kakovosti, ki temelji na 

samoevalvaciji in se dopolnjuje z zunanjimi presojami kakovosti. 

2006/7 je pri nas začel delovati dislokacija svetovalne dejavnosti 

134 Arhiv Ljudske univerze Celje. 
135 Odprta prenovljena računalniška učilnica, Novi tednik NT&RC, 30. oktober 2002, 
št. 44, str. 12.  
136 LU Celje, Novi tednik, 20. januar. 2009, št. 5, stran 3 
137 Prav tam. 



ISIO (Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih). V prvem 

desetletju novega tisočletja smo nudili vpis v osnovno šolo za odrasle 

ter številne programe splošnega in srednjega poklicnega 

izobraževanja. Ker je bilo iz leta v leto opaziti slabši vpis, smo svojo 

ponudbo popestrili s programi neformalnega izobraževanja: borza 

znanja, učna pomoč, šola zdravja, poklicni in jezikovni tečaji, razne 

delavnice ter računalniško opismenjevanje odraslih, tečaj retorike, 

preverbo in potrditev nacionalne poklicne kvalifikacije …138  

Sodelovali smo v mednarodnih projektih in gostili mlade iz več 

evropskih držav (Češka, Danska, Litva, Latvija …).139 
 

 
Slika 31: Kolektiv Ljudske univerze Celje 2003 
Vir: NT, 2003, št. 32, str. 32 Štepihar 

 
138 Nikoli ni prepozno, Novi tednik, 17. junij 2011, št. 47, str. 11. 

 
Slika 32: Prenovljeno središče za samostojno učenje 
Vir: NT, 2004, št. 42, str. 11 

 

Leta 2012 je vodenje Ljudske univerze Celje prevzela Dubravka 

Milovanovič. V času njenega vodstva je naša ustanova z zanimivimi 

projekti, mednarodnimi sodelovanji, delavnicami in krožki ter 

drugimi prireditvami pritegnila velik krog poslušalcev. Univerza je v 

drugem desetletju zopet postala pomembne člen izobraževanja, 

tako v celjski občini kakor tudi v širši regiji. Z raznimi mednarodnimi 

projekti pa poznana tudi zunaj meja naše domovine.  

 

139 Mednarodno sodelovanje, 3. 7. 2009, št. 51, stran 9 
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Leta 2014 smo uradno odprli tudi Info center Ljudske univerze Celje, 

kjer dobite vse informacije. Dostopni smo tudi za invalide in gibalno 

ovirane osebe.  

 
Slika 33: Info center Ljudske univerze Celje 
Vir: Arhiv Ljudske univerze Celje 

 

14. marca 2017 tudi uradno odprla Točko vseživljenjskega učenja 

Dobrna, čeprav se družimo s krajani že vse od leta 2009, ko smo 

pričeli z izvajanjem tečajev računalniškega opismenjevanja. Na točki 

VŽU Dobrna deluje Društvo vseživljenjskega učenja Dobrna, ki ima 

svoje prostore odprte trikrat tedensko. V prostorih je nameščenih 

več računalniških enot, omogočen pa je tudi dostop do interneta. Za 

krajane izvajamo različne oblike neformalnega izobraževanja: 

jezikovne tečaje, tečaje računalniškega opismenjevanja, program 

UŽU Izzivi podeželja, študijske krožke, delavnice za uporabo sodobne 

tehnologije itd. 

 

 
Slika 34: Otvoritev Točke vseživljenjskega učenja na Dobrni, 14. 
marec 2017 
Vir: Arhiv Ljudske univerze Celje 

 

Leta 2018 smo prejeli bronasti grb Občine Dobrna, za dostopnost 

izobraževalnih programov vseživljenjskega učenja izven sedeža 

ustanove in njihovo izvedbo za starejšo populacijo Občine Dobrna. 

 



 
Slika 35: Bronasti grb občine Dobrna, 2018 
Vir: Arhiv Ljudske univerze Celje 

 

 
Slika 36: Podelitev bronastega grb, 2018 
Vir: Arhiv Ljudske univerze Celje 

 

Leta 2020 smo postali Izpitni center za slovenščino, kjer izvajamo 

izpite iz slovenščine na osnovni ravni, od leta 2021 pa tudi na vstopni 

ravni. 

 

V začetku šolskega leta 2020/21 smo se odločili spremeniti naš 

logotip v bolj sodobnega, saj je vaša vizija, da stremimo k sodobnem 

izobraževalnem središču. 
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Slika 37: Logo Ljudske univerze Celje 
Vir: Arhiv Ljudske univerze Celje 

 

Danes za odrasle in mladostnike izvajamo osnovno šolo za odrasle, 

srednje poklicno izobraževanje, srednje strokovno izobraževanje, 

poklicno-tehniško izobraževanje, poklicni in maturitetni tečaj.  

 

 
Slika 38: Zaključek šolskega leta 2017/2018 
Vir: Arhiv Ljudske univerze Celje 

Udeležencem omogočamo nenehno izpopolnjevanje in 

izobraževanje, zato izvajamo različna neformalna 

izobraževanja: nacionalne poklicne kvalifikacije, jezikovne tečaje, 

tečaj retorike, šivanja in krojenja ter računalništva, glasbeno šolo 

za odrasle, šolo risanja, delavnice osebnostne rasti itd.  

 

 
Slika 39: Šola risanja in slikanja, 2017/18 
Vir: Arhiv Ljudske univerze Celje 

 



 
Slika 40: Predavanje Karla Gržana, 2019 
Vir: Arhiv Ljudske univerze Celje 

 

 
Slika 41: Tečaj nemščine, 2019 
Vir: Arhiv Ljudske univerze Celje 

Poleg tega vsako leto pripravimo pester izbor delavnic za 

upokojence, ki jih izvajamo v sklopu Centra medgeneracijskega 

učenja. Upokojencem poskušamo omogočiti čim več delavnic, 

povezanih z uporabnimi znanji (jezikovni tečaji, računalniško 

opismenjevanje, pametni telefoni in mobilne aplikacije, spletno 

nakupovanje, računalniško urejanje slik …). 

 

 
Slika 42: Računalniške delavnice za upokojence, 2018 
Vir: Arhiv Ljudske univerze Celje 
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Slika 43: Podporna skupina za upokojence, 2018 
Vir: Arhiv Ljudske univerze Celje 

 

Ker imamo v Celju in okolici veliko priseljencev izvajamo tekom 

celega šolskega leta v več celjskih osnovnih in srednjih šolah tečaje 

slovenskega jezika. Vsako leto pa pred pričetkom šolskega leta 

organiziramo uvajalni tečaj slovenščine za učence in dijake 

priseljence ter njihove starše.  

 

Pri nas lahko opravite tudi izpit iz slovenščine na vstopni in osnovni 

ravni. 

Celo leto so našim udeležencem na voljo različne infrastrukturne 

dejavnosti: Središče za samostojno učenje, učna pomoč, Karierni 

kotiček, Borza znanja … 

Prav tako vsako leto sodelujemo pri promociji vseživljenjskega 

učenja v TVU, ki poteka v mesecu maju. Strokovni delavci se skozi 

celo leto udeležujemo izobraževanj in usposabljanj, saj želimo 

udeležencem zagotoviti kakovostno izobraževanje in nadgraditi 

kvaliteto, vsebino in obseg naše izobraževalne dejavnosti.  

Na Ljudski univerzi izvajamo tudi svetovalno dejavnost kot eno 

izmed najpomembnejših podpornih dejavnosti na področju 

izobraževanja odraslih. Vsem odraslim, ki potrebujejo našo pomoč, 

najprej pomagamo, da se odločijo za ustrezen način izobraževanja ali 

usposabljanja, nato pa spremljamo njihov napredek. Svetovalno 

dejavnost in več izobraževalnih programov izvajamo tudi v Zavodu 

za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje in 

v Prevzgojnem domu Radeče.  

Poleg tega sodelujemo pri različnih nacionalnih projektih (Teden 

pisanja z roko, Tedni vseživljenjskega učenja, Socialna aktivacija 

albansko govorečih žensk, Pridobivanje temeljnih in poklicnih 

kompetenc, Študijski krožki, Mladinske delavnice, Družinski center, 

Svetovanje zaposlenim v Savinjski regiji …), kakor tudi pri 

mednarodnih (Erasmus + KA2, Rights, Equality and Citizenship 

Programme …). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


