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UVODNIK

Andragoški zavod Maribor –  Ljudska univerza je ena izmed najstarej-
ših institucij za izobraževanje odraslih v Sloveniji. V 100 letih smo de-
lovali pod raznimi imeni in različnimi družbenimi sistemi, a zmeraj za 
potrebe ljudi v lokalni in širši skupnosti. Vsaj v zadnjih dveh desetletjih 
smo prispevali veliko tudi k poglabljanju partnerskega sodelovanja in 
povezovanju različnih institucij v lokalnem in regionalnem okolju. 
Ponosni smo, da nadaljujemo delo slovenskih akademikov iz daljnega 
leta 1922 in gradimo na temeljih, ki so jih postavile pretekle generacije. 
Skozi bogato zgodovino smo se razvili v sodobno izobraževalno, sve-
tovalno in informacijsko ustanovo za izobraževanje odraslih. Današnji 
hitro spreminjajoči se časi zahtevajo, da vseživljenjsko učenje postane 
ključna kompetenca 21. stoletja. Ključne kompetence so tiste, ki jih 
vsi ljudje potrebujemo za osebno izpopolnitev in razvoj, dejavno drža-
vljanstvo, socialno vključenost in uspešno obvladovanje prehodov na 
trgu dela. Zavedamo se, da bomo  le opremljeni posamezniki sposob-
ni soustvarjati enakopravnejšo in bolj demokratično družbo. K temu 
prispeva tudi digitalna pismenost, kompetenca, ki se je  izkazala kot 
nepogrešljiva v času epidemije koronavirusa pri skupinah odraslega 
prebivalstva vseh starosti in stopenj izobrazbe.
Poslanstvo Andragoškega zavoda Maribor – Ljudske univerze je po-
nuditi odraslim kakovostno celostno vseživljenjsko izobraževanje in 
svetovanje, ki omogočata pridobivanje znanja in razvijanje sposob-
nosti za doseganje poklicnih in osebnih ciljev. 
Z odgovornostjo do preteklih, sedanjih in prihodnjih generacij bomo 
še naprej izpolnjevali svoje poslanstvo, vizijo in udejanjali vrednote, 
ki smo jih prepoznali sami. Trudili se bomo, da bo prihodnost izobra-
ževanja stabilnejša in bolj gotova ter nam vsem v ponos.

Irena Urankar, 
direktorica Andragoškega zavoda Maribor – Ljudske univerze
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LJUDSKA UNIVERZA 
V MARIBORU, 1922–1941
»Ljudska univerza bodi duševno zdravilišče, v katerem se bodo srca 
in duhovi odpirali blagodejnim žarkom resnice, znanja, misli, lepote 
in plemenitosti«.1  
V mnogih evropskih državah so se ljudske univerze kot ljudske vi-
soke šole pojavile že v sredini 19. stoletja, medtem ko se v deželah 
nekdanje Avstro-Ogrske monarhije pojavijo šele ob koncu stoletja. 
Na Dunaju je bila leta 1897 ustanovljena ljudska univerza Urania, 
katere dom je v letih 1909–1910 zasnoval slovenski arhitekt Maks 
Fabiani. Pomen in razvoj ljudskih visokih šol sta tesno povezana s 
spreminjajočimi se družbenimi razmerami. Hiter gospodarski in 
tehnološki razvoj sta prinašala tudi potrebo po nadaljnjem izobra-
ževanju odraslih.2

Ker Slovenci leta 1919 še nismo imele svoje nacionalne univerze, so 
spoznanja o izobraževanju odraslih v Slovenijo prinašali zlasti štu-
denti, ki so študirali na univerzah na Dunaju in drugih evropskih sre-
diščih. Seznanili so se z načinom dela ljudske visoke šole, ki jo je na 
Danskem ustanovil evangeličanski pastor Nikolai Frederik Grundtvig 
(1783–1872) ter daje poudarek nadaljnji izobrazbi in vzgoji prepros-
tega prebivalstva, prav tako so upoštevali tudi spoznanja in ideje an-
glosaškega prostora, ki je primernejši za izobraževanje inteligence, 
ki bi lahko prenesla znanost v poljudnoznanstveni obliki med prep-
roste ljudi.3 
Po letu 1918 so se na Slovenskem začele ustanavljati ustanove, ki so 
skrbele za izobraževanje odraslih. Ime za te vrste šol ni bilo enotno, 
saj poleg imena »ljudska visoka šola« zasledimo tudi imeni »ljud-
sko vseučilišče« in »ljudska univerza«.4

Zamisel o nujnosti »ljudskega vseučilišča« je v Mariboru, v mestu, 
ki mu je konec prve svetovne vojne prinesel korenite spremembe, 
oživela že zelo zgodaj, poleti 1919, še pred podpisom mirovne po-
godbe z Avstrijo. To zamisel je spodbudila »razveseljiva novica v 
časnikih«, da so ljudski univerzi ustanovili v Zagrebu in Beogradu.
V uvodniku mariborskega katoliškega časnika Male novice so zapi-
sali: »Pri tej priliki se pa spomnimo tudi našega Maribora. Sloven-
ski napisi, to še ni vse. Močni bomo postali še le, če okrepimo na 
tej tako važni naši obmejni postojanki našo kulturo in jo zanesemo 
med najširše ljudske množice. Tu bi bila potreba ljudskega vseučili-
šča bolj kot kje drugje.«5 
V Mariboru so se takoj po začetku županovanja Ivan Grčarja pole-
ti 1921 začeli resno ukvarjati s problemom izobraževanja odraslih 
in ljudske prosvete. Socialni demokrati so imeli svoje nazore o iz-

obraževanju delavcev in jih skušali uresničiti v Ljudski univerzi. Že 
22. novembra 1921 je bil v dvorani Rotovža sestanek o ustanovitvi 
»ljudskega vseučilišča« v Mariboru.6 

Viktor Grčar, prvi slovensko izvoljeni župan Maribora (1921–1924) in 
prvi predsednik Ljudske univerze v Mariboru (18. 1. 1922–25. 2. 1924)

Vir: PAM, Zbirka fotografij in razglednic, signatura SI_PAM/1693

Ivan Favai, gonilna sila te akcije, je zbranim predstavil svoj pogled 
na načrt o ustanovitvi in organiziranosti ljudske univerze. Ljudska 
univerza naj bi postala središče novega prosvetnega dela v mestu. 
Strokovna in splošno-izobraževalna predavanja naj bi širila duhovno 
obzorje mariborskega delavstva in srednjega sloja. Pogovora se je 
udeležil tudi župan Viktor Grčar, ki je zagotovil ljudskemu vseučilišču 
ustrezne prostore.7

         
1 Božidar Borko, Tabor, Občni zbor Ljudske univerze, 17. 1. 1922, str. 3.
2 Ljudska univerza Koper = Università popolare Capodistria : 50 let = [50] anni : 1961–
2011. Koper, 2011, str. 11.
3 Melita Cimerman, Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza: sprehod skozi čas. 
Maribor, 2021, str. 4; Monika Govekar-Okoliš, Razvoj in pomen ljudskih visokih šol na 
Slovenskem v letih 1918-1941. V: Andragoška spoznanja, letn. 14, 2008, št. 1/2, str. 16.
4 Monika Govekar-Okoliš, Razvoj in pomen ljudskih visokih šol na Slovenskem v letih 
1918–1941. V: Andragoška spoznanja, Letn. 14, 2008, št. 1/2, str. 19.
5 Male novice, Ljudsko vseučilišče in knjižnica, 26. 8. 1919, str. 1; Bruno Hartman, Ljud-
ska univerza v Mariboru: 1922–1941: tudi na Studencih in na Ptuju. Časopis za zgodovino 
in narodopisje (odslej ČZN), letn. 66, 1995, št. 1, str. 72.

         
6 Bruno Hartman, Ljudska univerza v Mariboru, 1922–1941, tudi na Studencih in na Ptu-
ju. V: ČZN, letn. 66, 1995, št. 1, str. 73.
7 Prav tam, str. 75–76.
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Ivan Favai (25. 6. 1886, Ljubljana, † 21. februar 1958, Ljubljana)    

Vir: UKM, Zbirka drobnih tiskov

Izvoljeni pripravljalni odbor Ljudske univerze v Mariboru, katerega 
gonilna sila je bil tajnik prof. Ivan Favai je poskrbel za društvena pra-
vila; potrdila jih je pokrajinska uprava v Ljubljani.
Društvena pravila so določala, da Društvo Ljudska univerza v Ma-
riboru deluje v mestu in političnem okraju Maribor. Njegov namen 
je bil širiti splošno izobrazbo med vsemi sloji na območju njenega 
delovanja.
1. z brezplačnimi predavanji in specialnimi tečaji;
2. z javnimi literarnimi prireditvami;
3. s poučnimi ekskurzijami;
4. s tiskom in knjižnicami.8 

Predložena pravila Ljudske univerze v Mariboru je odobrila Pokrajin-
ska uprava za Slovenijo, dne 14. decembra 1921 (št. 12020/V).9 

         
8 Prav tam, str. 76.
9 Pravila Ljudske univerze v Mariboru. Arhiv Republike Slovenije, Zbirka pravil št. 3989.
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    Janko Kukovec
Vir: UKM Zbirka drobnih tiskov

PAM,   SI_PAM/1679 Družina Kukovec, AŠ 1

Uvodno predavanje po novi zasnovi jo bil prvi javni radijski koncert 
v Mariboru, v veliki kazinski dvorani 22. oktobra 1924. Pionir radio-
fonije v Mariboru, inž. Dušan Tomšič, ravnatelj Mestne plinarne, je 
pripravil prenos radijskih oddaj – glasbenih in govornih – iz Breslaua 
(Wrocława), Berlina, Rima in Londona. Dvorana je bila nabito polna 
poslušalcev, dijaki so zasedli tudi vse galerije. 

Napoved prvega »Radio-koncerta« v Mariboru v časniku  Straža 
(20. 10. 1924,  str. 3).
 
Inž. Dušan Tomšič, ki je nekaj dni poprej ustanovil Radio klub Mari-
bor, je uvodoma obrazložil princip radiofonije, njen začetek in razvoj 
v zahodnih deželah. Potem pa je sprožil naprave, postavljene na po-
dij – »visoko anteno, poleg nje na mizi aparat s šestimi žarnicami, 
poleg mikrofon, zadaj baterije; spredaj je bil postavljen ojačevalec, 
ki nekoliko spominja na gramofon«. Občinstvo se jo na moč zaba-
valo; »noben ni zapustil dvorane, da se ne bi čudil radio-telefonu, ki 
ustvarja ogromne perspektive v bodočnosti«.14 Novo vodstvo Ljud-
ske univerze je s spretno predstavitvijo tehnične novosti nagovori-
lo širše kroge potencialnih članov, zaradi ogromnega zanimanja so 
morali radijski koncert ponoviti že kar v soboto, 25. oktobra 1924. 
Jaro Dolar v Spominih o »radio-koncertu« zapiše: »Dobro se spo-
minjam »radio koncerta«. Bili smo strašansko radovedni. Oče ga 
je zabeležil v Kroniki 22. 10. 1924 brez komentarja. Predavanja se 
zelo dobro spominjam. Nad odrom je bila žica, na kateri so visele 
nekakšne špirale. Razumel nisem ničesar. Za drugi del predavanja 
je bil napovedan prenos. Napeto smo poslušali in res zaslišali neka-
kšno piskanje. Predavatelj nam je razložil, da gre za fading. O kakšni 
melodiji ni bilo sluha. Ko sva se z očetom vračala, sva razočarana 
ugotovila, da za sedaj pri nas o tem ne more biti govora. Ker pa smo 
o radio prenosih mnogo brali, je oče sodil, da je to najbrž le za velike 
narode, on pa tega prav gotovo ne bo več doživel.«15 
Vprašanje financiranja Ljudske univerze ni bilo dorečeno, zato je pred-
sednik inž. Janko Kukovec sprožil nabiralno akcijo in se v časniku Tabor 
obrnil k »Vsem prijateljem Ljudske univerze v Mariboru«, s prošnjo za 
nakazilo prispevkov. Z njimi bi si Ljudska univerza kupila episkop za pro-
jiciranje slik iz knjig in razglednic, pa tudi »glasovir«, saj je namerava-
la v svoj program vključiti glasbene prireditve. Ponovno je opomnil na 
zamisel, da bi v Mariboru zazidali »Mariborski ljudski kulturni dom«16.

Janko Kukovec je kot široko razgledan svetovljan iz ljudske univerze 
ustvaril eno najpomembnejših ustanov v mestu in najboljšo ljudsko 
univerzo v Sloveniji. Po zgledu danske ljudske visoke šole je skušal v 
poslušalcih doseči čim globje pojmovanje življenjskih in kulturnih poja-
vov. Predavanja je prav sistematično organizirala v ciklih, tako da so se 

Ustanovni občni zbor Ljudske univerze v Mariboru se je vršil v mali 
kazinski dvorani 18. januarja 1922, v poslopju nekdanje nemške ka-
zine na Slomškovem trgu. Zbora se je udeležilo 40 udeležencev. Od-
ločili so se za »resno, nestrankarsko, sistematično kulturno delo«. 
Odbor je bil sestavljen iz privržencev različnih strank: predsednik je 
bil župan Viktor Grčar, za podpredsednika so izvolili profesorja ma-
riborskega bogoslovja dr. Franca Kovačiča, tajnik je bil časnikar Bo-
židar Borko, tajnikov namestnik prof. Ivan Favai, za blagajnika je bil 
izvoljen profesor klasične gimnazije Fran Bračun, za njegovega na-
mestnika pa slavist prof. dr. Makso Kovačič.10 

Tabor, 20. 1. 1922, str. 4.

Deset dni po ustanovnem občnem zboru mariborske Ljudske uni-
verze, 28. januarja 1922, je bilo prvo predavanje Ljudske univerze 
»O pravi in nepravi izobrazbi, kakor jo pojmujejo danes in kakršna 
naj bo v resnici«.11 
Predavanje je izvedel suspendirani profesor mariborske klasične gi-
mnazije Ivan Favai, ki je v Mariboru deloval v delavskih organizacijah 
in socialističnem gibanju in bil leta 1919 med soustanovitelji društva 
Svoboda. Leta 1920 je na volitvah v ustavodajno skupščino kandidi-
ral na listi KPJ, po razglasitvi zakona o zaščiti države leta 1921 so prof. 
Favaia, ki se je zavzemal za skupno politično pot socialdemokratov 
in komunistov, odstranili iz državne službe profesorja na klasični gi-
mnaziji zaradi komunistične propagande. Konec decembra 1921 je 
bil premeščen na realko, na kateri naj bi poučeval 12 ur tedensko, 
preostale službene ure pa naj bi opravljal kot knjižničar javne študij-
ske knjižnice, v kateri je deloval prve mesece leta 1922.12 

Leta 1924 se je župan Viktor Grčar zaradi naraščajočih obveznosti pri 
vodenju mesta odpovedal predsedstvu Ljudske univerze. 25. febru-
arja 1924 je na občnem zboru Ljudske univerze prevzel vodstvo inž. 
Janko Kukovec13, osrednja osebnost Ljudske univerze in njen pred-
sednik v letih 1924–1941, od leta 1933 tudi njen častni član. Ljudsko 
univerzo je vodil do začetka (nemške) okupacije leta 1941.

         
10 Bruno Hartman, Ljudska univerza v Mariboru, 1922–1941, tudi na Studencih in na Ptu-
ju. ČZN, letn. 66, 1995, št. 1, str. 76; Dragan Potočnik, Kulturna in prosvetna društva v 
Mariboru v obdobju med svetovnima vojnama. Zgodovinski časopis, letn. 54, 2000, št. 
4, str. 621
11 Tabor, Ljudska univerza, 1. 2. 1922, str. 3.
12 Bruno Hartman, Petinsedemdeset let Univerzitetne knjižnice Maribor (1903-1978). V: 
Univerzitetna knjižnica Maribor 1903–1978: jubilejni zbornik, Maribor 1978, str. 28–29.
13 Janko Kukovec se je rodil 9. decembra 1883 v Ljutomeru kot sin znanega borca za 
pravice slovenskega naroda Ivana Kukovca, soorganizatorja prvega slovenskega tabora 
v Ljutomeru leta 1868 in dolgoletnega poslanca v štajerskem deželnem zboru. Sin Janko 
je obiskoval ljudsko šolo v domačem kraju, nižjo realko pa v Mariboru. Da bi ga iztrgal 
nemškemu okolju, ga je oče poslal v Ljubljano, kjer je obiskoval višje razrede realke in 
leta 1904 maturiral. Gradbeništvo je študiral v Zürichu na tamkajšnji znameniti tehnični 
visoki šoli (ETH). V Švici se je poročil z zdravnico dr. Klaro Doktor (1883–1980), rusko 
Židinjo iz Hersona v Ukrajini, ki je imela prvo žensko zasebno zdravniško ordinacijo v Ma-
riboru, na Gosposki ul. 2. Z njo je imel dva sinova – starejši, pravnik Vladko (1908–1892), 
je bil odvetnik in pravni referent v Mariboru, mlajši, Robert (1910–1945) je bil kirurg in je 
padel kot partizanski zdravnik. Kot inženir za nizke gradnje je služboval po raznih krajih 
v Evropi, v Sankt Peterburgu, Innsbrucku, Firencah in na Dunaju, kjer je nekaj časa štu-
diral umetnostno zgodovino na univerzi. Med prvo svetovno vojno je bil leta 1915 mo-
biliziran. Po prvi svetovni vojni, in sicer leta 1920, se je z družino naselil v Mariboru, kjer 
je kot gradbenik služboval na okrajnem glavarstvu v Mariboru, kasneje pa kot gradbeni 
svetnik na Sreskem načelstvu Maribor - levi breg. Okupacijo je preživel kot dnevničar v 
Ljubljani. Po letu 1945 je bil nameščen v tedanjem ministrstvu za gradnje kot šef odseka 
za šolstvo, že po nekaj mesecih pa je bil premeščen na mesto šefa uprave javnih zgradb 
v Maribor. V pokoj je stopil leta 1946. Umrl je 10. 5. 1968 v Mariboru, kjer je tudi pokopan. 
Glej: Bogo Teply, Ing. Janko Kukovec, Večer, 21. 5. 1968, str. 8.

         
14 Bruno Hartman, Ljudska univerza v Mariboru, 1922–1941, tudi na Studencih in na Ptu-
ju. ČZN, letn. 66, 1995, št. 1, str. 81–82.; Tabor, Radio v »Ljudski univerzi«, 24. 10. 1924, 
str. 2.
15 Jaro Dolar, Spomini. V preddverju literature. Maribor, 1995, str. 60.
16 Tabor, Kultura in umetnost, 10. 3. 1925, str. 3.
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vseh niansah njegove duše.«20 Kljub odsotnosti Otona Župančiča so 
lože in parter napolnili »odlični predstavniki civilnih in vojaških ob-
lasti in mnogoštevilno občinstvo, medtem ko je stojišče bilo nabito 
dijaštva.«21 
Ljudska univerza se je posvetila tudi prezentaciji glasbe in obogati-
la prizadevanja Glasbene matice, Narodnega gledališča, Glasbenega 
društva Drava in številnih pevskih društev. Hinko Druzovič (1873–
1959), profesor glasbe na mariborskem učiteljišču in strokovni re-
ferent za glasbo Ljudske univerze, je pripravil številna predavanja 
in skrbel za koncertno dejavnost. Od leta 1925 je Ljudska univerza 
pripravila več komornih koncertov in glasbenih večerov, pri kate-
rih so prišli do izraza predvsem slovenski in slovanski umetniki in 
ansambli (pianisti Ivan Noč, Marijan Lipovšek, Jadviga Poženelova, 
Zora Zarnikova iz Ljubljane, Hugo Kroemer iz Gradca, Vietinghoff iz 
Petrograda, violinisti Saša Popov iz Sofije, Karlo Rupel iz Ljubljane, 
Ljerko Spiller iz Zagreba, Čeh Jaroslav Kocian, Artur Michl, koncertni 
mojster graške Opere in graške Filharmonije, pevci Julij Betetto, Dra-
go Hržić, Svetozar Banovec, Mirko Pugelj, Fran Neralić).
V  sezoni 1926/27  je v veliki kazinski dvorani koncertiral ugledni slo-
venski pianist Anton Trost, profesor na dunajskem glasbenem kon-
servatoriju.

Jutro, 6. 11. 1926, str.3.

V sezoni 1928/29 je koncentriral, mladi slovenski violinist Karlo Ru-
pel, ki se je kasneje violinsko izpopolnjeval v tujini.    

Vir: NUK

Glasbene prireditve so imele zraven umetniškega še poučni značaj. 
Organizirali so večere francoske, ruske in češke glasbe, kot tudi ve-
čere slovenske, hrvaške in srbske narodne in umetne pesmi. Pripravili 
so spominske večere posvečene glasbenim osebnostim. Ob stoletnici 
smrti Ludwiga van Beethovna so leta 1927 pripravili Beethovnov večer 
v izvedbi Ševčikovega kvarteta Varšavske filharmonije. Obiskovalci so 
lahko prisluhnili še ljudskim in mladinskim vokalnim ter instrumental-
nim koncertom s predavanji. Nastopili so še: Pariški trio, Belgijski kvar-
tet državnega konservatorija, Ptujski trio (Karol Pahor, Čenda Šedlbauer 
in pianistka Stöhrova), Ljubljanski komorni kvartet in drugi.22 

obiskovalci seznanili s kulturo jugoslovanskih in drugih narodov.
Leta 1930 je Janko Kukovec v Maribor povabil Marijo Skušek, rojeno 
Tsuneko Kondō Kawase (1893–1963), prvo Japonko, ki se je naturali-
zirala v Sloveniji, po njenem prvem odmevnem predavanju v Ljubljani.

Marija Skušek, roj. Tsuneko Kondō-Kawase 

Vir: Slovenski etnografski muzej

Jaro Dolar se spominja tretjega obiska slovenske Japonke: »V živem 
spominu mi je ostal japonski večer. V dveh zaporednih predstavah je 
naša Japonka Skuškova, žena slovenskega mornariškega častnika, 
predstavila Japonsko. Mikavna je bila že zaradi bogatega kostuma, 
zaradi svojega petja in tudi plesa. Spremljala jo je njena hčerka, ki 
pa je bila mnogo večja od nje, pa tudi manj očarljiva.«17 
Ljudska univerza je organizirala cikle tudi s področja biologije, medicine, 
pedagogike, sociologije, etike. Pri tem pa je vselej izbirala najboljše pre-
davatelje in znanstvenike. Tako so na mariborski ljudski univerzi predavali 
tudi univerzitetni profesorji iz Ljubljane, Zagreba in drugih, tujih univerz. 
Med odličnimi gostujočimi strokovnjaki so v Ljudski univerzi Maribor 
predavali med drugimi tudi znameniti avstrijski psihiater Alfred Ad-
ler, utemeljitelj individualne psihologije, poljsko-avstrijski umetno-
stni zgodovinar dr. Josef Strzygowski, ravnatelj dunajskega inštituta 
za zgodovino likovne umetnosti, srbski zgodovinar dr. Aleksej Jelačić 
iz Skopja, biolog dr. Boris Zarnik in psiholog dr. Zoran Bujasa iz Zag-
reba, več profesorjev ljubljanske univerze, dr. Julius Kugy, znameniti 
alpinist iz Trsta, irsko-škotska jezikoslovka, novinarka in alpinistka 
Fanny Susan Coopeland, svetovna popotnica Alma Karlin in drugi.18 

»Posebne pozornosti je bil deležen sloviti Alfred Adler, zgodnji Freu-
dov učenec, s predavanjem o individualni psihologiji. Ker je Kukovec 
vedel, da bo precejšen naval, je najel veliko kazinsko dvorano, v ka-
teri smo se tiščali. Dijaki smo stali zadaj, kdor je imel srečo, je lahko 
sedel na z rdečim žametom prevlečenih klopeh, kjer smo predava-
telja sicer slabše videli, a dobro slišali. Predaval je seveda nemško, 
kar v Mariboru sploh ni bil problem. Vem, da smo še tedne po pre-
davanju govorili o manjvrednostnih kompleksih.«19 
Ljudska univerza je pozornost namenjala tudi besedni umetno-
sti. Posebnost ljudske univerze so bili spominski večeri, posvečeni 
slovenskim pesnikom. Poudarjeno slovensko slovesnost je Ljudska 
univerza priredila skupaj z mariborskim Narodnim gledališčem 23. 
januarja 1928 – proslavo petdesetletnice rojstva pesnika Otona Žu-
pančiča. Proslava je obsegala polurno predavanje prof. Janka Gla-
zerja o Otonu Župančiču.

Vir: UKM, Zbirka drobnih tiskov

O Glazerjevem predavanju je dnevnik Jutro zapisal: »Z veliko ljubez-
nijo so bile prežete njegove besede, ko nam je zgradil Župančiča v          

17 Jaro Dolar, Spomini. V preddverju literature. Maribor, 1995, str. 59.
18 Dragan Potočnik, Kulturna in prosvetna društva v Mariboru v obdobju med svetovnima 
vojnama. Zgodovinski časopis, letn. 54, 2000, št. 4, str. 621.

         
19 Jaro Dolar, Spomini. V preddverju literature. Maribor, 1995, str. 59.

         
20 Jutro, Župančičeva proslava v Mariboru, 24. 1. 1928, str. 3.
21 Bruno Hartman, Oton Župančič na mariborskem odru. Dokumenti Slovenskega gleda-
liškega muzeja, letn. XIV, 1978, št. 31, str. 15.

         
22 Hinko Druzovič, Deset let slovenske glasbe v Mariboru (1918–1928). ČZN, letn. 23, 
1928, str. 234.; Bruno Hartman, Ljudska univerza v Mariboru, 1922–1941, tudi na Stu-
dencih in na Ptuju. ČZN, letn. 66, 1995, št. 1, str. 88, 100.
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Vir: NUK

Sezona 1927/28 je bila ena najuspešnejših v zgodovini Ljudske uni-
verze, saj je v tej sezoni priredila 88 predavanj. Uspešno delo je od-
mevalo tudi v drugih delih Kraljevine SHS. Pohvaljen je bil zlasti njen 
sistem predavanj v ciklusih in povezanost z okoliškimi kraji. Svojo 
dejavnost je razširila tudi v delavsko predmestje Studenci, kjer sta 
za izobraževanje skrbela Sokol in Katoliško izobraževalno društvo. 
15. novembra 1927 je bil občni zbor novega društva na Studencih. 
Poročevalec o njem v listu Mariborski večernik Jutra je ustanovitev 
društva na Studencih pozdravil; menil je, da bo velika naloga Ljudske 
univerze delavce »pridobiti zase, prikleniti jih, izvabiti jih iz zakaje-
nih gostiln – imamo jih hvalabogu čez trideset«.23 
Kljub uspešnemu delu se je Ljudska univerza znašla v nezavidlji-
vem finančnem položaju, saj ji je mestna občina odtegnila podpo-
ro. Odvisna je bila od pomoči mariborske oblasti, po ukinitvi le-te 
leta 1929 pa od banske uprave v Ljubljani. Nekaj sredstev je pridobila 
še od mariborske Posojilnice in podpornikov ter seveda s skromno 
vstopnino, ki je znašala, kot se spominja Jaro Dolar, »dva dinarja, 
lahko bi rekli nekakšen števni dinar, nam dijakom so razdelili v šoli 
legitimacije za brezplačen obisk«.24 
Zviševanje vstopnine bi pomenilo, da bi postajala Ljudska univerza 
vedno manj dostopna ravno tistim slojem, katerim je namenjena.25 
Ljudska univerza se je zato 12. 1. 1928 na Mestni magistrat v Maribo-
ru obrnila s prošnjo za subvencijo 15.000 dinarjev za kritje stroškov 
v sezoni 1927/28, ki so bili povezani s prireditvami (honorarji, po-
tni stroški, nagrade članom odbora, prirejanje brezplačnih tečajev). 

»Ob tej priložnosti si usojamo opozoriti, da je nadaljnji obstoj in ra-
zvoj ljudske univerze resno ogrožen, če se ne izvršijo prav kmalu 
temeljite spremembe«.26 

Pročelje stavbe SNG Maribor okrog leta 1929. V njej sta delovali Študij-
ska knjižnica (1921–1941) in Ljudska univerza (1922–1941, 1945–1950).

Vir:  PAM, Zbirka fotografij in razglednic, sign. A1.3.16.25-1

Opozorili so tudi na pomanjkanje osebja in izpostavili najbolj pereč 
problem, ki se je zaostril konec dvajsetih let – to so bili stalni prostori 
Ljudske univerze. Prireditve Ljudske univerze so bile v stavbi Sloven-
skega narodnega gledališča, in to v prvem nadstropju, v katerem sta 
bili sicer čitalnica in izposojevalnica Študijske knjižnice, ki se je že 
konec septembra 1921 po odločbi župana Viktorja Grčarja vselila v tri 
prostore v 1. nadstropju nekdanje kazinske stavbe na Slomškovem 
trgu 7 (v nekdanjo jedilnico na zahodni strani, malo slavnostno dvo-
rano na južni ter govorilnico v jugovzhodnem vogalu).
Ob ponedeljkih in petkih, ko so bila predavanja Ljudske univerze, so 
zložili bralne mize ob vhod in razpostavili stole. Spričo utesnjenosti 
je kuratorij Študijske knjižnice večkrat odpovedal prostore. 

Tloris 1. nadstropja kazinske stavbe na Slomškovem trgu 17, kjer je 
Ljudska univerza delovala v letih 1922–1929.
 

Vir: UKM, Zbirka drobnih tiskov

Resolucija Ljudske univerze,  sprejeta na občnem zboru 27. maja 
1929, »da je nadaljno delovanje pri obstoječih razmerah edino 
možno v dosedanjih prostorih Študijske knjižnice«.27 
Težak položaj Ljudske univerze se je rešil šele leta 1929, ko je mestna 
občina Ljudski univerzi dovolila uporabo dvorane nekdanjega kina 
Apolo v pritličju kazinske stavbe, vzdolž Gledališke ulice. V njej je bila 
od otvoritve Kazine leta 1865 kazinska kavarna, od leta 1916 Mestni 
kino, od leta 1925 pa kino Apolo. 

 Jutro, 17. 11. 1929, str. 4.

V teh prostorih je Ljudska univerza ostala do aprila 1941. »Tako 
je bila pretrgana nadležna in neprikladna simbioza med Ljudsko 
univerzo in Študijsko knjižnico«, ki sta si dotedaj delili malo ka-
zinsko dvorano, prav tako v stavbi gledališča.28 Program priredi-
tev Ljudske univerze, ki je bil napisan za dva tedna naprej, je na 
majhnem lepaku, ki je bil nalepljen na velikem plakatnem panoju 

med gledališkimi in drugimi oznanili, vabil v Ljudsko univerzo tudi 
v tridesetih letih.29 

Tloris pritličja kazinske stavbe na Slomškovem trgu 17, kjer je Ljudska 
univerza delovala v letih 1929–1941.

 
Vir; UKM, Zbirka drobnih tiskov

Janko Kukovec je posebej skrbel za populariziranje likovne umetno-
sti, za kar je zadolžil mladega in razgledanega akademskega slikar-
ja Franja Stiplovška. Predavatelji so bili izbrani: dr. France Stele, dr. 
France Mesesnel, dr. Josef Strzygowski, Ljubo Babić, dr. Viktor Ste-
ska, Anton Podbevšek, prof. dr. Silva Trdina, dr. Stanko Vurnik, dr. 
Željko Jiroušek itd.30 
Jaro Dolar se spominja karizmatičnega predavatelja dr. Jose-
fa Strzygoskega (1862–1941), ki se je leta 1892 zaposlil kot prvi 
umetnostni zgodovinar na graški univerzi. Umetnostno zgodovino je 
promoviral v Münchnu in je bil oster nasprotnik dunajske umetno-
stnozgodovinske šole. Leta 1909 je ustanovil lasten inštitut na Du-
naju.31 »Zame je bilo pomembno predavanje znamenitega nem-
škega umetnostnega zgodovinarja Josefa Strzygowskega. Njegova 
analiza antičnega nagrobnika Hegeso me je navdušila. Začel sem se 
zanimati za umetnostno zgodovino, in ko sem si zaslužil prvi denar 
z inštrukcijami, sem si nakupil več raznih ilustriranih umetnostno 
zgodovinskih monografij.«32 
V času, ko v Mariboru ni več deloval Klub upodabljajočih umetnikov 
Grohar, je Ljudska univerza priredila dve umetniški razstavi. 25. 3. 
1933 je v organizaciji Ljudske univerze bila odprta razstava »Sloven-
ska likovna umetnost« v veliki kazinski dvorani.33

Prisotnost zastopnikov kulturne javnosti in oblasti pa tudi besede 
Riharda Jakopiča so tej razstavi dajali poseben pomen. Razstava je 

         
23 Bruno Hartman, Ljudska univerza v Mariboru, 1922–1941, tudi na Studencih in na Ptu-
ju. ČZN, letn. 66, 1995, št. 1, str. 92, 95. Dragan Potočnik, Kulturna in prosvetna društva 
v Mariboru v obdobju med svetovnima vojnama. Zgodovinski časopis, letn. 54, 2000, 
št. 4, str. 620–621.
24 Jaro Dolar, Spomini. V preddverju literature. Maribor, 1995, str. 59.
25 Dragan Potočnik, Kulturna in prosvetna društva v Mariboru v obdobju med svetovni-
ma vojnama. Zgodovinski časopis, letn. 54, 2000, št. 4, str. 620–621.

         
26 PAM, SI_PAM/0005, AŠ 282, spis 3303/28.

         
27 PAM, SI_PAM/1212, AŠ 11, spis 2213
28 Bruno Hartman, Zgradbe Slovenskega narodnega gledališča v Mariboru: kratek zgo-
dovinski pregled. Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja, 6, 1970, št. 15, str. 15.

         
29 Jaro Dolar, Spomini. V preddverju literature. Maribor, 1995, str. 59.
30 Franci Pivec, Potreba po likovni umetnosti v Mariboru. V: Monografija Društva likovnih 
umetnikov Maribor ob stoletnici organizirane likovne dejavnosti v okoljih severovzho-
dne Slovenije. Maribor, DLUM, 2020, str. 1.
31 Marjeta Ciglenečki, Ob stoletnici smrti Avguština Stegenška. V: AVGUŠTIN Stegenšek: 
[razstava] : (1875-1920) : ob stoletnici smrti, Maribor, 2020, str. 3.
32 Jaro Dolar, Spomini. V preddverju literature. Maribor, 1995, str. 59.
33 Katalog umetnostne galerije Maribor, 1970, str. 27–28. 
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Vir: UKM, Zbirka drobnih tiskov

Osrednji osebnosti v uspešnem delovanju društva sta bila predse-
dnik  Janko Kukovec in prof. dr. Franc Kovačič, od leta 1922 do leta  
1939 podpredsednik Ljudske univerze Maribor.

prof. dr. Franc Kovačič

Vir: UKM, Zbirka drobnih tiskov

Janko  Kukovec je v pismu, podpredsedniku Ljudske univerze prof. dr. 
Francu Kovačiču 26. 3. 1937 ob njegovi sedemdesetletnici, zapisal:
»Vi ste nam kulturnim delavcem postali vzvišeni vzor zvestega, 
vztrajnega služabnika, vsega v službi svojega dragega naroda. Ko 
omahujemo – v vašem velikem vzgledu najdemo trajno oporišče!«37

Janko Kukovec se je izkazal kot predavatelj, razumnik, poliglot in 
spreten organizator. V 16-ih letih je Ljudska univerza pod Kukovče-
vim vodstvom priredila 833 prireditev. Vztrajala je na začrtani poti s 
predavanji, strokovnimi tečaji, razstavami, literarnimi in glasbenimi 
prireditvami, med njimi okrog sto glasbenimi večeri in desetinami 
poučnih izletov. Te prireditve naj bi obiskalo 127.000 obiskovalcev. 
Ljudska univerza je hotela oblikovati samostojno mislečega človeka, 
kulturno je vzgajala vse sloje prebivalstva in bila je vseskozi nestran-
karsko opredeljena. Razvila se je v pomemben center ljudskopros-
vetnega dela na severnem slovenskem ozemlju. Leta 1935 je bila na 
pobudo Janka Kukovca ustanovljena Zveza ljudskih univerz Jugo-
slavije, v katero so bile poleg mariborske ljudske univerze, vključeni 
tudi ljudski univerzi iz Ljubljane in Celja.38

Inž. Janko Kukovec je kot gradbenik služboval na okrajnem gla-
varstvu in je bil kot gradbeni svetnik na Sreskem načelstvu Maribor-
-levi breg. 31. marca 1939 z dekretom premeščen v Novo mesto in 
naslednje leto v Celje. Zaradi tega so se odborniki Ljudske univerze 
in predstavniki drugih kulturnih organizacij v Mariboru obrnili na mi-
nistra, da bi zopet odobril premestitev nazaj v Maribor. Kljub temu, 
da je od leta 1939 služboval v Novem mestu in v Celju, je ob nedeljah 
redno prihajal v Maribor39. 

bila hkrati znamenje povezovanja Maribora v slovenski likovni razvoj. 
Dejansko pa je bila Ljudska univerza izjemno pomembna opora ma-
riborskim likovnikom, ker jim je pripeljala publiko na njihove razsta-
ve, ki so na ta način postale odmevni dogodki, o katerih se je veliko 
govorilo in pisalo.34

Vodstvo  Ljudske univerze  Maribor s predsednikom Jankom Kukov-
cem  na občnem zboru leta 1933. 
 

Vir: PAM, SI_PAM/1679 Družina Kukovec, AŠ 1

V prvi vrsti sedijo od leve proti desni: prof. Ivan Kos, akademski sli-
kar, tajnik, Marija Maister, soproga generala Rudolfa Maistra, inž. 
Janko Kukovec, predsednik Ljudske univerze, prelat prof. dr. Franc 
Kovačič, podpredsednik, Marija Ažman, blagajničarka.
V drugi vrsti stojijo od leve proti desni: vadniški učitelj Aleksander 
Koprivec, prof. Hinko Druzovič, glasbeni referent, sodni svetnik dr. 
Vladimir Travner in gimnazijski katehet in pisatelj prof. Ivan Bogovič.
V odboru so bile skozi celotno medvojno obdobje reprezentativne oseb-
nosti Maribora, od leta 1932 Marija Maister, žena generala Rudolfa Ma-
istra, predsednica ženskega društva v Mariboru, odvetnik dr. Vekoslav 
Kukovec – minister v več vladah, tudi v prvi slovenski leta 1918, urednik 
pedagoške revije Popotnik Matija Senkovič (ki je po smrti prof. dr. Fran-
ca Kovačića l. 1939 prevzel mesto podpredsednika društva), gimnazijski 
profesor dr. Anton Dolar, pedagog in predsednik Pedagoške centrale 
prof. Gustav Šilih, sodni svetnik dr. Vladimir Travner (po smrti ga je na-
domestil pisatelj in odvetnik dr. Makso Šnuderl), glasbenik prof. Hinko 
Druzovič, naravoslovec in matematik z realne gimnazije prof. Leon De-
tela. Sestava odbora je bila svetovnonazorsko in politično raznorodna, 
vendar je odbornike družila skupna vnema za izobraževanje in vzgajanje 
odraslih. V sestavi odbora so bili pomembni kulturni delavci v Mariboru, 
kar dokazuje, da je predstavljala Ljudska univerza eno izmed osrednjih 
kulturnih društev v medvojnem času v Mariboru.35

Proslava desetletnice Ljudske univerze leta 1932 v veliki kazinski 
dvorani.
 

VIR: UKM, Zbirka drobnih tiskov

Proslava 15-letnice Ljudske univerze je bila za Maribor pomemben 
kulturni dogodek, ki je privabil številne kulturne delavce vseh pok-
licev in naziranj ter je dal vso priznanje kulturnemu delu Ljudske 
univerze.36

         
34 Dragan Potočnik, Likovna umetnost v Mariboru med svetovnima vojnama. V: Mono-
grafija Društva likovnih umetnikov Maribor ob stoletnici organizirane likovne dejavnosti 
v okoljih severovzhodne Slovenije. Maribor, DLUM, 2020, str. 1.
35 Bruno Hartman, Ljudska univerza v Mariboru, 1922–1941, tudi na Studencih in na Ptu-
ju, ČZN, letn. 66, 1995, št. 1, str. 97–98.

         
36 Dragan Potočnik, Kulturna in prosvetna društva v Mariboru v obdobju med svetovni-
ma vojnama. Zgodovinski časopis,  letn. 54, 2000, št. 4, str. 623.

         
37 PAM, SI_PAM/1517 Kovačič Franc, aš 5, ovoj 12/70/1

         
38 Dragan Potočnik, Kulturni utrip v Mariboru med svetovnima vojnama. Edinost in dia-
log, letn. 73, leto 2018, str. 72.
39 Bogo Teply, Ing. Janko Kukovec, Večer, 21. 5. 1968, str. 8.
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Sezona 1940/41 je bila zaradi druge svetovne vojne nedokončana, 
zadnje predavanje je imel 17. marca 1941 pedagog dr. Stevan Pata-
ki iz Zagreba.40 Kmalu po vdoru okupatorja leta 1941 je šef civilne 
uprave za spodnjo Štajersko, Sigfried Uiberreither, s tremi uradni-
mi listi: Ukinitveni komisar za društva, organizacije in združenja na 
Spodnjem Štajerskem, Maribor 1941–43 (Der Stillhaltekommissar 
fur Vereine, Organisationen und Verbände in Der Untersteiermark) 
določil, da morajo vsa društva, organizacije in združenja na sloven-
skem Štajerskem takoj prenehati z delom.
1. decembra 1941 je Ukinitveni komisar za društva, organizacije in 
združenja na Spodnjem Štajerskem ukinil Ljudsko univerzo, sledila 
je zaplemba premoženja. Premoženje ukinjenih društev je bilo veči-
noma namenjeno »izgradnji« Spodnje Štajerske ter ga je prevzela 
pokrajinska blagajna NSDAP v Gradcu.41 Tako je za nekaj let zamrlo 
živahno delovanje Ljudske univerze.

Odredba Ukinitvenega komisarja za društva, organizacije in združe-
nja na Spodnjem Štajerskem o izbrisu Ljudske univerze in zaplembi 
njenega premoženja leta 1941. 

Vir: PAM, SI_PAM/0122, AŠ 26, spis 1095

LJUDSKA UNIVERZA 
MARIBOR, 1945–1959
Po drugi svetovni vojni je nova socialistična država poudarjala po-
men izobraževanja in pripomogla k množičnemu ustanavljanju ljud-
skih univerz kot posebnih oblik amatersko organiziranih izobraže-
valnih dejavnosti. Tako je že v letu 1946 delovalo 72 ljudskih univerz, 
večinoma v okviru prosvetnih organizacij in društev.42 Njihov namen 
je bil usposabljati ljudi, ki bodo prevzeli odgovorne naloge na po-
dročju gospodarskega in družbenopolitičnega razvoja ter omogočati 
formalno šolanje vsem, ki jim ga je preprečila vojna.43

Ljudska univerza v Mariboru je bila po drugi svetovni vojni obnovljena 
na pobudo Prosvetnega odseka MNOO (Mestni narodnoosvobodilni 
odbor) in je pričela z delom po osvoboditvi v septembru leta 1945.
22. oktobra 1945 je Ljudska univerza v Kazinski dvorani priredila 
otvoritveno predavanje Staneta Teržana, okrajnega šolskega nad-
zornika, o »Pohodu XIV. udarne divizije na Štajersko«, ki se ga je 
sam udeležil, »predavanje so spremljali recitacije Kajuhovih pesmi 
in petje«44. Ker je to uvodno predavanje pomenilo začetek delovanja 
v novih družbenih in političnih razmerah, istočasno pa je bilo nada-
ljevanje ustaljene tradicije, so ga pripravili še posebej svečano, saj so 
na prireditvi sodelovali radijski oktet, mladinski pevski zbor in člani 
Slovenskega narodnega gledališča.45

Vestnik, 20. 10. 1945, str. 4.

Vir: PAM, SI_PAM/0005, AŠ 468, spis 7438/39

Članski imenik Ljudske univerze Maribor (1940-1941),  v katerega je 
bilo vpisanih 264 članov.
 

Vir: PAM, SI_PAM/0122, AŠ 115, spis 3211

         
40 Bruno Hartman, Ljudska univerza v Mariboru, 1922–1941, tudi na Studencih in na Ptu-
ju. ČZN, letn. 66, 1995, št. 1, str. 105.
41 Jure Maček, Ukinitveni komisar za društva, organizacije in združenja na Spodnjem Šta-
jerskem – Maribor, Pokrajinski arhiv, 2004., str. 10.

         
42 Ljudska univerza Koper = Università popolare Capodistria : 50 let = [50] anni : 1961–
2011. Koper, 2011, str. 10.
43 Rok Trdan, Razvoj Ljudskih univerz v času. V: Soustvarjamo družbo znanja: zbornik ob 
60-letnici Zveze ljudskih univerz Slovenije. Ljubljana, 2019, str. 15.
44 Vestnik, Otvoritev Ljudske univerze v Mariboru, 27. 10. 1945, str. 4.
45 Melita Cimerman, Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza: sprehod skozi čas. 
Maribor, 2021, str. 7.
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Vir: PAM, Zbirka lepakov, letakov in plakatov, signatura SI_PAM/1807

Vir: PAM, Zbirka lepakov, letakov in plakatov, signatura SI_PAM/1807

Viktor Gruntar (Šmarje pri Ajdovščini, 4. 11. 1891–Maribor, 30. 3. 
1980), profesor zemljepisa in zgodovine ter dolgoletni predavatelj 
na Ljudski univerzi

Vir: Večer, 4. 10. 1952, str. 3.

Vir: UKM, Zbirka drobnih tiskov

Okupacija je težko prizadela tako Maribor kot Ljudsko univerzo. Pritlični 
prostori Ljudske univerze na Slomškovem trgu 17, ki so jih med oku-
pacijo vnovič uporabljali za kino, so bili spet predani v uporabo Ljudski 
univerzi, vendar je v njih najprej zasedalo Sodišče narodne časti.46

Poleg ostalega premoženja je izgubila tudi najbolj neobhodni pogoj 
za uspešno delo – lastno dvorano. Okupator je dal razkopati tla v 
njeni bivši dvorani na Slomškovem trgu 17 in zgradil pod njo protile-
talsko zaklonišče in telefonsko centralo. Obnova dvorane in vrnitev 
prejšnjemu namenu je zahtevala precejšnje izdatke.47

Vir: PAM, Zbirka lepakov, letakov in plakatov, signatura SI_PAM/1807

V sezoni 1947/1948 je bil izvoljen nov odbor, ki je  izdelal seznam 
predavanj za vse leto. Odbor je sklical sestanek predavateljev raz-
ličnih strok, ki so predlagali število in teme predavanj. Tako je bil 
ustvarjen prvi plan Ljudske univerze po osvoboditvi. Predavanj se je 
največ udeleževala mladina, manj pa delavstvo,  zato je odbor skle-
nil, da bo predavanja prenesel  v tovarne in podjetja, toda načrt za-
radi delovnega časa v tovarnah ni uspel. 
Spomladi leta 1948 so bila predavanja v Žepovcih, Apačah, Podgor-
ju, Črešnjevcih in Slatini Radencih. V tem času je Ljudska univerza 
organizirala 50 predavanj, od katerih je bilo 37 v matični ljudski uni-
verzi. Ustanovitev ljudske univerze v Radvanju in na Studencih spada 
v sezono 1948/1949. Takrat se je odbor že redno sestajal in izdelal 
načrt predavanj za prihodnji mesec. Ciklus predavanj o družbenem 
razvoju je imel največ uspeha, saj se ga je razen srednješolcev ude-
ležilo mnogo delavcev in drugih. V letu 1948/49 je bilo 50 predavanj, 
od tega 10 v novoustanovljenih ljudskih univerzah na Studencih in v 
Radvanju. Ljudska univerza se je, da doseže vse sloje prebivalstva, 
leta 1950 povezala tudi z Društvom inženirjev in tehnikov, Ljudsko 
tehniko, Zdravstveno službo in Zgodovinskim društvom ter skupaj 
z njimi organizirala vrsto poljudnih predavanj.48 Pozitivni uspehi 
tega prizadevanja so se pokazali že istega leta, ko je bilo v tovarnah  

nad deset uspešnih predavanj.49 Za Ljudsko univerzo je nastopil nov 
problem, in sicer pomanjkanje primernega prostora. V tem obdobju 
prostorske stiske je važen dejavnik postala mariborska radijska po-
staja. Po radiu so predvajali predavanje prof. Boga Teply »Iz zgodo-
vine krompirja«.50

Tako je centralna Ljudska univerza, kljub temu da še ni razpolagala 
z lastnimi prostori, pripravila bogat spored predavanj, ki so se vrši-
la vsak petek ob 20. uri v Kazinski dvorani Slovenskega narodnega 
gledališča v Mariboru. Ciklična predavanj so bile razdeljena v več 
tematskih področij (družba, vzgoja, tehnika, kmetijstvo, kultura).51

Vabila na predavanja Ljudske univerze Maribor

Vir: PAM, Zbirka lepakov, letakov in plakatov, signatura SI_PAM/1807

Vir: PAM, Zbirka lepakov, letakov in plakatov, signatura SI_PAM/1807

         
46 Bruno, Hartman, Kultura v Mariboru: gibanja, zvrsti, osebnosti. Maribor, 2001, str. 332.
47 Vestnik, Za izpopolnitev Ljudske univerze, 5. 4. 1946, str. 3.
48 Večer, Ljudska univerza od osvoboditve do danes, 10. 1.1950, str. 2; Melita Cimerman, 
Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza: sprehod skozi čas. Maribor, 2021, str. 8.

         
49 Ljudska pravica, 30 let Ljudske univerze v Mariboru, 5. 7. 1952, str. 7.
50 Večer, Ljudska univerza od osvoboditve do danes, 10. 1. 1950, str. 2.
51 Ljudska pravica, Kaj ima v letošnji sezoni na sporedu Centralna ljudska univerza v 
Mariboru, 13. 11. 1950, str. 3.
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Večer, 5. 11. 1952, str. 4.

Vir: UKM, Zbirka drobnih tiskov

Ob 400-letnici prve slovenske tiskane knjige leta 1950 je Ljudska 
univerza Maribor dobila svojo dvorano v prostorih Zadružnega doma 
na Partizanski cesti 6 in lasten epidiaskop.52

Vir: PAM, Fond Zavod za urbanizem Maribor, signatura SI_PAM/1889, 
Partizanska cesta 6, Zadružni dom

 
Večer, 15. 2. 1952, str. 2.

Ciklus predavanj, ki so skušala zbližati poslušalce s predstavami v 
mariborskem gledališču, je odprl Branko Rudolf (1904–1987), knji-
ževnik, nekaj časa tudi direktor mariborske Drame in upravnik SNG v 
Mariboru ter dolgoletni ravnatelj Umetnostne galerije Maribor.

         
52 Ljudska pravica, 30 let Ljudske univerze v Mariboru, 5. 7. 1952, str. 7.
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Uradni vestnik Okraja Maribor, štev. 20/63, str. 204.

Zaradi naraščajočih potreb po znanju so pri kulturno prosvetnih 
društvih in Svobodah leta 1949 pričeli ustanavljati amaterske ljud-
ske univerze po vseh delih mesta in okraja. Tako je leta 1953 v ma-
riborskem okraju delovalo 71 ljudskih univerz, dve leti kasneje pa že 
93 ljudskih univerz – centralna Ljudska univerza je bila v Mariboru. 
V desetih letih so vse ljudske univerze v mariborskem okraju izved-
le okoli 3100 predavanj s 450.000 poslušalci.53 Ljudska univerza je 
prav zaradi pomanjkljive izobrazbe odraslih po drugi svetovni vojni 
pomenila enega od glavnih izobraževalnih stebrov na Štajerskem.

DELAVSKA UNIVERZA 
MARIBOR, 1959-1992
Za ljudske univerze je leto 1959 pomenilo veliko prelomnico. Čedalje 
večja potreba po strokovnem in načrtnem izobraževanju odraslih ter 
ustrezna zakonodaja sta jim omogočila, da so se preoblikovale v po-
klicne ustanove, ki so imele možnost ponuditi udeležencem verifici-
rane programe s pridobitvijo javnih listin. Hkrati so ljudske univerze 
v Sloveniji preimenovali v delavske univerze, ki so običajno združe-
vale več manjših ljudskih univerz.
Na pobudo Zveze sindikatov in Zveze kulturnih društev Svoboda je 3. 
12. 1959 nastala Zveza delavskih in ljudskih univerz, v katero je bilo 
vključenih 48 delavskih in 14 ljudskih univerz ter en zavod za izobra-
ževanje odraslih. V Mariboru so najprej ustanovili Okrajno delavsko 
univerzo. Njen prvi upravnik je postal Branko Pungartnik.54 Nato pa 
so ustanovili namesto številnih ljudskih še tri Delavske univerze: De-
lavska univerza Tabor, Delavska univerza Tezno, Delavska univerza 
Center in Delavska univerza Maribor (poimenovane so bile po ta-
kratnih mariborskih občinah). Delavska univerza Maribor - Center, s 
sedežem na Gosposki ulici, se je leta 1962 preimenovala v Delavsko 
univerzo Jože Hermanko Maribor.55

Leta 1963 so se DU Jože Hermanko Maribor, DU Maribor -Tabor in 
Propagandno servisne službe DU Maribor združile v samostojni za-
vod za izobraževanje – imenovan Delavska univerza Maribor. Zdru-
ženi Delavski univerzi Maribor se je leta 1966 pridružila še DU Mari-
bor - Tezno.

         
53 30 let delavske univerze Maribor. Maribor, 1989, str. 12.

         
54 Melita Cimerman, Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza: sprehod skozi čas. 
Maribor, 2021, str. 10–11.
55 30 let delavske univerze Maribor. Maribor, 1989, str. 12. Večer, 8. 8. 1959, str. 5.

Odločba o ustanovitvi 
Delavske univerze Ma-
ribor, ki jo je 5. marca 
1963 sprejel Občinski 
ljudski Maribor - Center. 

Branko Pungartnik, prvi upravnik Okrajne delavske univerze v Mariboru, 1959–1962
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Vir: UKM, Zbirka drobnih tiskov

Maribor je postal v šestdesetih letih pomembno industrijsko in za-
poslitveno središče, zaradi možnosti zaposlitve v različnih industrij-
skih panogah so začeli v Maribor prihajati ljudje s slovenskega po-
deželja in drugih jugoslovanskih republik. Večina ni imela primerne 
izobrazbe, mnogi med njimi niso imeli dokončane niti osnovne šole. 
Na Delavski univerzi Maribor so v šolskem letu 1964/1965 bili odprti 

prvi trije oddelki osnovne šole za odrasle, ki so bili posebej financi-
rani in leta 1966 je bila v okviru Delavske univerze Maribor ustanov-
ljena osnovna šola pod vodstvom upravitelja Janeza Arsenjuka, kar 
je pomenilo razširitev dejavnosti DU Maribor. 
Osnovna šola za odrasle je omogočala pridobitev temeljne izobrazbe 
vsem, ki v času rednega šolanja niso končali osem razredov osnovne 
šole. Delavska univerza je v sodelovanju z osnovnimi šolami in izo-
braževalnimi centri v tovarnah pospešeno razvijala osnovno splošno 
izobraževanje. V II. poletju leta 1968 je imela že deset oddelkov z 267 
odraslimi učenci.58

Vir: 30 let delavske univerze Maribor, Delavska Univerza, 1989, str. 12.

Zmaga Kavčič, upravnica Delavske univerze občine Maribor Center, 
1962–1963 in prva direktorica enotne Delavske univerze Maribor, 
1963–65

Vir: Večer, 5. 2. 1960, str. 2.

Po letu 1965 je enotna Delavska univerza Maribor svojo dejavnost 
razdelila na področja družbenega (Center za družbeno izobraževa-
nje), splošnega (Center za splošno izobraževanje) ter strokovnega 
izobraževanja (Center za strokovno izobraževanje) in Osnovno šolo 
za odrasle (od 5. razreda naprej)56  V okviru Centra za družbeno iz-
obraževanje je bil poudarek na usposabljanju za samoupravljanje, 
ki ga je Jugoslavija uvedla leta 1950 in na političnem izobraževanju. 
Vendar se je interes za tovrstno izobraževanje iz leta v leto zmanjše-
val. Center za strokovno izobraževanje za svojo delo ni imel najpri-
mernejših pogojev, saj za oblike praktičnega usposabljanja niso imeli 
primernih prostorov. Izvajali so izobraževalne oblike, ki so omogočile 
pridobitev javne listine. Ob tem so vsako leto organizirali mnoge te-
čaje in seminarje, vsebine pa so se nanašale na trenutne potrebe 
okolja. Center za splošno izobraževanje je bil na zavodu dolga leta 
zelo uspešen del dejavnosti. Starši so lahko obiskovali šolo za starše, 
ki so jo organizirali tudi na šolah in v tovarnah. Šola za življenje je bila 
najprej načrtovana kot priprava na zakon (s sodobnimi pogledi na 
vzgojo in zdravstvena vprašanja v družini), kasneje pa se je razvila v 
poseben program, v katerem so udeleženci pridobivali znanje s hu-
manističnega in družbeno – ekonomskega področja.57

         
56 30 let delavske univerze Maribor. Maribor, 1989, str. 13.
57 Melita Cimerman, Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza: sprehod skozi čas. 
Maribor, 2021, str. 13.

         
58 Melita Cimerman, Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza: sprehod skozi čas. 
Maribor, 2021, str. 20.
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Dr. Avgust Majerič, direktor Delavske univerze, 1967–1969  

Večer, 27. 11. 1969, str. 9.

Od leta 1974 so na Delavski univerzi  udeležencem jezikovnih teča-
jev izdajali verificirana potrdila za vsako zaključeno stopnjo, ki jo je 
odobril republiški sekretariat za prosveto in kulturo. Do začetka de-
vetdesetih let so bili edina pooblaščena ustanova, ki je lahko izdajala 
potrdila o aktivnem znanju nemškega, angleškega, francoskega in 
italijanskega jezika. 

Vir: 30 let delavske univerze Maribor, Delavska Univerza, 1989. 

Zveza ljudskih univerz in z njo Delavska univerza Maribor sta bili vklju-
čeni v ICC (International Certificate Conference), s sedežem v Frankfur-
tu. S temi izpiti so si kandidati pridobili mednarodno veljaven certifikat 
o aktivnem znanju tujega jezika. Po dogovoru z Goethe  inštitutom je 
bila Ljudska univerza določena, da bo izvajala prve izpite Goethejevega 
inštituta za regijo. Od leta 1974 do leta 1992 je 112 udeležencev opravilo 
tečaje in izpite za aktivno znanje nemškega jezika.59

Število slušateljev na Delavska univerzi je z uvajanjem novih oblik 
izobraževanja nenehno naraščalo. Pojavile so se težave s prostori, 
zato je Delavska univerza konec šestdesetih in v začetku sedemde-
setih let v času, ko je DU Maribor vodil Martin Učakar (direktor Dela-
vske univerze v letih  1969– 1972 in 1976– 1980) redno gostovala na 
OŠ Antona Aškerca  (po letu 1972/73 OŠ bratov Polančič) in  OŠ Ivana 
Cankarja, v dveh dvoranah  Doma družbenopolitičnih organizacij in 
občasno v vseh dvoranah krajevnih skupnosti.

Večer , 19. 9. 1967, str.  8.

Značilno za prva leta DU Maribor je bila množična 
udeležba na predavanjih, namenjenih najširšim kro-
gom prebivalstva (šole za starše, potopisna, zdra-
vstvena in druga predavanja, filmske predstave in 
razstave). Tako so v prvih desetih letih delovanja DU 
Maribor zabeležili okoli 100.650 udeležencev razstav 
in filmskih predstav (teh je bilo 845). Takrat je pod 
vodstvom Jurija Lučovnika delovala Propagandno 
servisna služba DU, ki je izposodila preko tisoč filmov 
in izdelala veliko število učnih pripomočkov.

VIR: UKM, Zbirka drobnih tiskov
         
59 Večer, Vedno korak spredaj, 21. 7. 1992, str. 10. 

Samostojno osnovno šolo za odrasle so ustanovili 
v času, ko je vodstvo DU Maribor prevzela Ela Ulrih 
Letonja, (part. ime Atena), direktorica Delavske 
univerze v letih 1965–1967.



26 27

Leta 1973, v času, ko je Delavsko univerzo vodil Darin Hasl (direktor 
1972–1976) je uspela rešiti prostorsko vprašanje. Skupščina občine 
Maribor je s podporo predsednika Vitje Rodeta soglasno sklenila, da 
preda Delavski univerzi Maribor celotno stavbo na Maistrovi ulici 5 v 
upravljanje in uporabo. V upravljanje pa je dobila tudi po vojni zgra-
jeno stavbo na Prešernovi ulici.

Secesijska stavba iz leta 1907 na Maistrovi ulici 5 je bila leta 1948 
po obsodbi na Okrajnem sodišču v Mariboru, skupaj z vrtom polnim 
belih magnolij, zaplenjena znanemu mariborskemu zdravniku Ivanu 
Zorjanu (1884–1963)60. Leta 1993 je na Andragoški zavod – Ljudska 
univerza Maribor, prispel zahtevek za vrnitev premoženja, v katerem 
so dediči Ivana Zorjana želeli vrnitev nepremičnine v naravi. Kljub 
temu da je zakon predvideval, da se zgradbe, ki so v javnem intere-
su, ne vračajo v naravi, se je zavod uspel šele po dolgotrajnem po-
stopku in pogajanjih z upravičenko denacionalizacijskega postopka 
leta 2001 dogovoriti, da odstopi od zahteve po vrnitvi v naravi in tako 
je uspelo AZM– LU Maribor  doseči, da je  zgradba na Maistrovi ulici 5 
ostala v lasti lokalne skupnosti.61

Leta 1979 je začela delovati na Delavski univerzi avtošola, ki se je v 
80-ih letih razvila v eno največjih in najuspešnejših avtošol v Ma-
riboru. Šola ni bila uspešna samo pri izobraževanju, ampak tudi 
finančno. Izobraževanje za pridobitev vozniškega dovoljenja lahko 
sicer uvrstimo v splošno izobraževanje odraslih, vendar je zara-
di specifike dela v okviru zavoda obstajala posebna enota. V prvih 
finančnih težavah, se je dotedaj uspešna šola za voznike znašla v 
začetku devetdesetih let 20. stoletja, zaradi konkurence množice 
privatnih avtošol. Avtošola, ki je delovala v okviru zavoda skoraj šti-
rideset let, je leta 2008 bila primorana prenehati z izobraževanjem 
kandidatov za voznike, saj je spadala v tisto izobraževalno področje, 
ki je prinašalo finančno izgubo in ga brez javne finančne podpore ni 
bilo več mogoče izvajati.62

  
Vir: 30 let delavske univerze Maribor, Delavska Univerza, 1989, str. 9, 15.

Za uspešno delo ji je Mestni sekretariat za notranje zadeve mesta 
Maribor leta 1989 podelil priznanje.

Vir: AZM- LU

Delavska univerza je oktobra 1989 uvedla sistem izobraževanja po 
programu REFA, ki so ga pripravili skupaj s partnerjem iz takratne Zve-
zne republike Nemčije in v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slo-
venije. Metoda REFA (Reichsausschuß für Arbeitszesitermittlung) je 
nastala leta 1924 v Nemčiji. REFA je združenje vodilnih nemških 

Martin Učakar, direktor Delavske univerze v letih 1969–1972 in 
1976–1980

Večer, 4. 2. 1972, str. 15.

         
60 Peter Luknjar, Dr. Ivan Zorjan (1884-1963). V: Zgodovinski zapisi, letn. 11, 2014, str. 
73-94. 
61 Melita Cimerman, Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza: sprehod skozi čas. 
Maribor, 2021, str. 89, 208.
62 Prav tam, str. 63, 303.
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Delavska univerza Maribor je od ustanovitve leta 1959 sprejela več 
kot 500.000 udeležencev izobraževanja. Najugodnejši je bil položaj 
takoj po ustanovitvi, potreba po izobraževanju je bila velika in vsi 
odločujoči dejavniki družbe so se zavedali potreb po znanju. Kasneje 
so se razmere spreminjale ter  se začele slabšati  konec sedemdese-
tih let, ko je znanje pričelo izgubljati veljavo, nagrajevanje po delu se 
je izrodilo, vrhunec krize predstavlja čas priprave in uvajanja Zakona 
o usmerjenem izobraževanju. Po letu 1981 se z uvedbo usmerjene-
ga izobraževanja srednješolsko izobraževanje za krajši čas preseli v 
redne šole in se delavske univerze opredeli zlasti kot nosilke druž-
benopolitičnega izobraževanja. Obseg  izobraževanja odraslih se je 
zmanjševal, tudi na Delavski univerzi Maribor. Negativni trend se je 
ustavil šele leta 1983. Zaradi potreb po izobraževanju odraslih, iz-
popolnjevanju znanj, prekvalifikacijah in usposabljanju je prišlo do 
spoznanja, da brez specializiranih ustanov za izobraževanje odra-
slih ne bo mogoče opraviti vseh začrtanih nalog.64 Razvoj Delavske 
univerze Maribor dokazuje, da je preživela zaradi hitrega prilagajanja 
novi gospodarski situaciji, saj je v svoje programe vključevala pod-
jetniške vsebine (program REFA), nova tehnološka znanja, tuje jezike 
in nove digitalne veščine. 

Vir: UKM, Zbirka drobnih tiskov

ANDRAGOŠKI ZAVOD 
MARIBOR – LJUDSKA 
UNIVERZA, 1992-2022
Leta 1991, v času nastajanja nove samostojne države Republike Slo-
venije,  so delavske univerze doživele korenite spremembe. Libera-
lizacija izobraževalnega trga in ukinjanje zagotovljenega financiranja 
je bistveno poseglo v programsko in organizacijsko strukturo teh 
ustanov. Ostali so sicer javni zavodi v okviru enotnega izobraževal-
nega sistema, a z izjemo osnovne šole za odrasle, brez urejenega fi-
nanciranja. V tem času so se znova preimenovale v ljudske univerze, 
njihovo število pa je še upadlo.65

»Z družbenimi spremembami pri nas so se pojavile pripombe o 
imenu, zato je Zveza delavskih univerz opravila posebno anketo 
med slušatelji. Večina je bila mnenja, da je treba ime spremeniti, 
prav slušatelji pa so se tudi odločili za ljudsko univerzo«.66

V letu 1992, ko je ustanova praznovala 70 let od začetka delovanja 
Ljudske univerze v Mariboru, so se Delavske univerze v Sloveniji pre-
imenovale v Ljudske univerze. V Mariboru so dodali še ime Andrago-
ški zavod, s tem so poudarili, da je glavna dejavnost predvsem izo-
braževanje odraslih, in sicer na  splošnem, jezikovnem, poklicnem in 
strokovnem področju. Novi slogan Andragoškega zavoda – Ljudske 
univerze se je glasil: Vaša šola za življenje.67 

1. septembra 1992 se je Delavska univerza Maribor preimenovala v 
Ljudsko univerzo – Andragoški zavod Maribor.

organizacij za oblikovanje dela, organizacijo in ra- z v o j 
podjetja. Sistematično in znanstveno se ukvarja s štu- d i j e m 
dela, raziskovanjem ter optimiranjem delovnih in pro- izvodnih 
procesov. Usposabljanja so bila primerna predvsem za s r e d n j i 
in višji management v podjetjih in so bila za slovenske razmere 
precej draga. Delavska univerza Maribor si je  pridobila l i c e n c o 
za izvajanje izobraževalnih programov v podjetjih ter licenco za 
izobraževanje učiteljev. Ustanovljena je bila tudi REFA z v e z a 
Slovenija s sedežem na Delavski univerzi Maribor. Pre- davatelj i 
so bili predvsem tuji strokovnjaki, zato je bilo potrebno poskrbeti 
za prevajanje in izdajo ustrezne strokovne literature.63

Marino Bicman, direktor Delavske univerze, 1980-1990   

30 let delavske univerze Maribor, Delavska Univerza,
1989, str. 

5.
Večer, 26. 8. 1989, str. 7.

      
63 Melita Cimerman, Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza: 
sprehod skozi čas. Maribor, 2021, str. 61, 100.          

64 30 let delavske univerze Maribor, Delavska Univerza, 1989, str. 5–7.

         
65 Ljudska univerza Koper = Università popolare Capodistria: 50 let = [50] anni: 1961-
2011. Koper, Ljudska univerza, 2011, str. 14.
66 Melita Cimerman, Letos praznujejo 70-letnico, Večer, 11. 9. 1992, str. 9.
67 Melita Cimerman, Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza: sprehod skozi čas. 
Maribor, 2021, str. 69.



30 31

profesionalnih standardov za učitelje in udeležence in diseminacijo 
primerov dobre prakse. ICC standard zagotavlja evropski standard 
znanja tujega jezika in kvaliteto, ki jo nadzira mednarodna izpitna 
komisija v sodelovanju s člani Mednarodnega sveta spraševalcev.69 
V Sloveniji  se je v letu 1994 173 udeležencev uspešno udeležilo  je-
zikovnega izobraževanja. Na AZM – LU Maribor so dosegli izjemne 
uspehe pri mednarodnih diplomah, tako je  v šolskem letu 1994/1995 
bila povprečna ocena pri podeljevanju mednarodnih certifikatov za 
nemški jezik 4,6.70 1. 1. 1994 je podelil Izpitni center Goethejevega 
inštituta  zavodu pooblastilo za izvajanje izpitov iz nemškega jezika 
na različnih stopnjah zahtevnosti. Zavod je postal izpitni center za 
nemški jezik v SV Sloveniji. 

Vir: AZM - LU

AZM – LU Maribor je v sodelovanju z Esperantskim društvom Mari-
bor in podjetjem Inter-kulturo, pod vodstvom Zlatka Tišlarja, začela 
organizirati brezplačne mesečne tribune pod naslovom Nenavadni 
ljudje. 19. januarja 1993 je bilo prvo v seriji srečanj, ki so se nadalje-

vala skoraj dve naslednji desetletji. Na prvem srečanju je Vinko Ošlak 
pripravil predstavitev antologije slovenske proze v esperantu.71 

Leta 1993 so na Andragoškem centru Republike Slovenije (ACS) za-
čeli razvijati projekt  Središče za  samostojno učenje, ki  ob podpori 
mentorjev in svetovalcev omogoča odraslim samostojno učenje. 
Namenjen je bil rednim in honorarnim sodelavcem, študentom an-
dragogike in pedagogike in vsem tistim, ki so se zanimali za samos-
tojni način življenja. Projekt je dve leti kasneje začel delovati tudi v 
praksi in eno prvih takšnih središč je bilo odprto tudi, na Andrago-
škem zavodu – Ljudski univerzi v Mariboru, 20. decembra 1995.72  
Projekt se je  kontinuirano izvajal in zavod danes nudi učna mesta za 
samostojno učenje, ki so opremljena z računalniki, z dostopom do 
interneta ter posameznimi programi za samostojno učenje. Mentor 
v središču svetuje udeležencem pri izbiri programov za samostojno 
učenje ter pri uporabi učne tehnologije in gradiv.73 

Vir: AZM – LU Maribor 

Večer, 11. 9. 1992, str. 9

Andragoški zavod – Ljudska univerza Maribor (dalje AZM – LU Ma-
ribor) je deloval na različnih izobraževalnih področjih, vse od usta-
novitve dalje je bilo vključeno tudi mednarodno sodelovanje. Prva 
sodelovanja na ravni Evropske unije so se začela ob koncu 70 let 20. 
stol., in sicer na jezikovnem in andragoškem področju. S pridobitvijo 
licence REFA so se nadaljevala tudi na področju gospodarstva. Od 
leta 1992 dalje je AZM – LU Maribor, član mednarodnega evropskega 

združenja EBZ (Evropski centri za izobraževanje in povezovanje med 
kulturami), katerega cilj je posredovanje znanj s področja evropske 
zgodovine, politike in kulture ter vzpodbujanje kvalitetnih integra-
cijskih procesov v Evropi.68  
AZM – LU Maribor je leta 1992, v okviru Zveze ljudskih univerz Slove-
nije (ZLUS) postal partner ICC (Mednarodne certifikatne konference), 
s sedežem v Frankfurtu. Organizacija si je prizadevala za določitev 
         
68 Znanje za vse generacije 2003, Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza, str. [6].

         
69 Melita Cimerman, Andragoški zavod Maribor  –  Ljudska univerza: sprehod skozi čas. 
Maribor, 2021, str. 71.
70 Povprečna ocena je 4,6,  Večer, 5. 7. 1995, str. 15.

         
71 Slovenska proza v esperantu, Večer, 21. 1. 1993, str. 14. 
72 Melita Cimerman, Andragoški zavod Maribor –  Ljudska univerza: sprehod skozi čas. 
Maribor, 2021, str. 133.
73 Razvojni program Andragoškega zavoda Maribor – Ljudske univerze, 2018–2022, Ma-
ribor, 2018, str. 16.
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Melita Cimerman, direktorica AZM – Ljudske univerze Maribor, 1991-2009

Vir: Naša žena, jan. 2001, str. 12-13.

Zaradi spremembe zakonodaje in naziva zavoda je ustanoviteljica, 
Mestna občina Maribor, dne 23. 12. 1997 sprejela nov odlok o usta-
novitvi javnega zavoda Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza. 

Leta 1997 je minilo 75 let od začetka kontinuiranega izobraževanja 
odraslih in ustanovitve Ljudske univerze v Mariboru, zato je zavod 
pripravil vrsto prireditev. Na svečani proslavi v Kazinski dvorani SNG 
Maribor 17. januarja se je slavnostni govornik, župan prof. dr. Alojz 
Križman, ozrl na preteklost ter pomen in vlogo tega zavoda. Uro pred 
proslavo so v avli Univerzitetne knjižnice Maribor odprli razstavo 
Ljudska univerza – sooblikovalka omike prostora.74 V sodelovanju s 
Pokrajinskim arhivom so na razstavi predstavili originalne časopisne 
članke in plakate, ki so se nanašali na delovanje Ljudske univerze 
med obema vojnama in v povojnem času. V mesecu septembru so 
pripravili razstavo pod naslovom Vseživljenjsko učenje, na kateri so 
bili na ogled učbeniki skozi čas.75

 

Vir: Melita Cimerman, Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza: 
sprehod skozi čas. Maribor, 2021, str. 158

V šolskem letu 1997/98 je AZM – LU Maribor pričel z novim pro-
jektom iz programa Phare Democracy z naslovom »Izobraževanje 
romskih staršev za dvojezično in dvoidentitetno vzgojo otrok«, na-
menjen romskim staršem, predvsem tistim iz Prekmurja in tistim, ki 
so se v Maribor in okolico priselili s področja Kosova. V okviru projek-
ta, ki sta ga zasnovala Melita Cimerman in Zlatko Tišljar, so skušali 
romskim staršem pomagati, da bi razumeli, kako naj svoje otroke 
uspešno vzgajajo za dve identiteti in dva jezika istočasno.76 Študijski 
krožek »Priložnost za nov začetek« je bil v šolskem letu 1997/98 
s strani Andragoškega centra RS »postavljen za vzgled ostalim, ki 
vodijo ali sodelujejo v študijskih krožkih«.77

         
74 Svečana proslava, Večer, 17. 1. 1997, str. 12.
75 Melita Cimerman, Andragoški zavod Maribor  –  Ljudska univerza: sprehod skozi čas. 
Maribor, 2021, str. 159.
76 Prav tam, str. 167.
77 Znanje za vse generacije 2003, Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza, str. [2].
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Leta 2002 Andragoški zavod – Ljudska univerza Maribor prejme me-
stni pečat za dolgoletno uspešno izvajanje programov vseživljenj-
skega učenja.  

Vir: AZM –LU Maribor

Večer, 19. 1. 2002, str.17.

 

4. 10. 2001 so na Andragoškem zavodu – Ljudski univerzi Maribor odprli 
Svetovalno središče Maribor, kot tretje v Sloveniji (po Kopru in Žalcu). 
Policentrični projekt svetovalnih središč je nastal pod okriljem Andra-
goškega centra Slovenije in v okviru projekta Informiranje in svetovanje.
Svetovalna središča odraslim ponujajo pomoč pri odločitvi za na-
daljnje izobraževanje in učenje, informacije o možnostih izobraže-
vanja za poklic in strokovno izpopolnjevanje, tudi informacije o vpi-
snih pogojih ter svetovanja v zvezi s premagovanjem učnih težav.78

Večer, 12. 1. 2011, str. 20.  

         
78 Odprli svetovalno središče, Večer, 5. 10. 2001, str. 17. Katalog izobraževanje 2011/12, 
AZM, str. 16.
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Večer, 29. 9. 2004, str. 15.

Septembra 2004 se je začel v Mariboru Festival evropskih jezikov. 
AZM – Ljudska univerza se je izmed 800 prijavljenimi kandidatov 
uvrstila med 17 tistih, ki so bili v okviru programa »Socrates Lin-
gua« izbrani za organizacijo festivala. Partnerji v projektu so bili iz 
Nizozemske, Nemčije, Češke, Slovaške in Madžarske.

V času trajana festivala (med 29. septembrom in 2. oktobrom 2004) 
so strokovnjaki iz osemnajstih držav v prostorih AZM – Ljudske uni-
verze v obliki predavanj in delavnic javnosti v štirih dneh predstavili 
vseh 24 evropskih jezikov, ki so bili v rabi v Evropski uniji, preda-
vanja so se ponovila v nekaterih srednjih šolah in drugih ustano-
vah. Evropski sklad »Socrates Lingua« je leta 2005 uvrstil projekt 
Festival jezikov med 50 najboljših svojih projektov, leta 2006 pa je 
projekt dobil še Evropsko jezikovno priznanje v Sloveniji.81

Projekt ni bil namenjen le razvoju zavesti o pomembnosti poznava-
nja tujih jezikov, ampak tudi informiranju državljanov Evropske unije 
o tem, kje dobiti osnovne informacije o manjših kulturah, njihovih 
jezikih in o načinih njihovega učenja.

Večer, 22. 9. 2020, str. 11.
 

Marca 2001 na AZM – Ljudski univerzi pričnejo izvajati program 
»Projektno učenje mladih« (PUM), neformalni izobraževalni pro-
gram, s katerim skušajo mlade med 15. in 25. letom, ki so brez pok-
lica, vključiti v aktivno vsakodnevno projektno delo v skupinah, ki so 
sestavljene iz od 18 do 24. udeležencev.79

Program so razvili pri Andragoškem centru Slovenije. Delo poteka v 
okviru skupinskih ali individualnih projektov, ki jih izvajajo vključe-
ni mladostniki, ob podpori mentorjev in zunanjih sodelavcev, ki se 

kot strokovnjaki za posamezna področja priključijo posameznemu 
projektu.80

Zavod je od leta 2001 edini izvajalec »Projektnega učenja mladih«, 
od leta 2017 pa še PUM-O (»Projektnega učenja mlajših odraslih«) 
v podravski regiji.

         
81 Melita Cimerman, Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza: sprehod skozi čas. 
Maribor, 2021, str. 254. 

         
79 Projektno učenje za mlade brez poklica, Večer,  13. 2. 2001, str. 17.
80 V Mariboru in Ljubljani poslej dve skupini, Večer, 20. 10. 2004, str. 17.
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Ob koncu leta 2011 so se na Andragoškem zavodu Maribor – Ljudski 
univerzi vključili v postopek za pridobitev certifikata »Družini prija-
zno podjetje«.
Nabor ukrepov je po posvetu z zaposlenimi in zunanjim svetovalcem 
opravila štiričlanska projektna skupina, potrdila pa ga je direktorica 
zavoda Irena Urankar. Ob koncu leta 2015 je Ekvilib inštitut izvedel 
končno revizijo postopka za pridobitev polnega certifikata »Družini 
prijazno podjetje«. Polni certifikat družini prijazno podjetje je An-
dragoški zavod Maribor – Ljudska univerza prejel 13. 5. 2016. 

Vir: AZM – LU Maribor

Aprila 2013 je AZM - LU prejel pohvalo Ministrstva za pravosodje, in 
sicer za dosežke na področju izobraževanja in svetovanja obsojen-
cem kazni zapora. AZM LU ima pri izvajanju osnovnošolskega izo-
braževanja odraslih, izkušnje tudi z izvajanjem programa v prostorih 
Zavoda za prestajanje kazni zapora Maribor kot tudi z individualnim 
vključevanjem posameznih obsojencev kazni zapora v obstoječe 
oddelke v prostorih zavoda na Maistrovi ulici 5 v Mariboru.82

Vir: AZM – LU Maribor

V šolskem letu 2004/2005 se ja Andragoški zavod Maribor – Ljud-
ska univerza priključil nacionalnemu projektu Andragoškega centra 
Slovenije »Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje« (POKI), 
ki namenja pozornost kakovosti izobraževalnih programov. 
Skrb za kakovost je stalnica dejavnosti Andragoškega zavoda Ma-
ribor – Ljudske univerze. V letu 2020 je bila podaljšana pravica do 
uporabe Zelenega znaka kakovosti za tri leta, do 31. 3. 2023.

Irena Urankar, direktorica AZM – Ljudske univerze Maribor od  2. 11. 2009

 18 maribor@vecer.com MARIBOR torek, 15. maja 2012
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klub erveè

ker cenimo vaše zaupanje

Za vse, ki vstopate v svet 

gorskega kolesarstva!

GORSKO KOLO CORRATEC 

X-VERT HALCON 2012

Zakaj izbrati prav to kolo:

- okvir kolesa X-VERT HALCON je izdelan iz zelo

  trdnega aluminija 7005

- teža celotnega kolesa je zgolj 12,7 kg

- ponaša se z opremo SHIMANO ALIVIO, 27 prestav 

- LPC (low profile chainstay) 

- zadnje vilice so narejene tako, 

  da veriga med spustom ne udarja ob okvir.

- prednje vzmetenje vam zagotavlja udobno vožnjo

Kolo naprodaj v trgovini ENIM, Tržaška cesta 23, Maribor (bivša Elektrokovina), 

od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure, v soboto od 9. do 13. ure. 

Tel.: 02 300 35 98. Kolièine so omejene! Ponudba velja od 4. 5. do vkljuèno 

17. 5. 2012 oz. do razprodaje zalog. Uveljavite jo z zadnjim potrdilom 

o plaèilu naroènine na Veèer.

499 €

za naroènike 

Veèera

349 € 

������������

Tržaška cesta 23, Maribor

klub erveè

ker cenimo vaše zaupanje

Za 

naroènike 

Veèera:

 - 30 % 
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Popovièeva 10, Maribor

www.gocenter.si

Veè informacij na www.gocenter.si, po e-pošti info@gocenter.si ali po telefonu 

070 206 509.

Ponudba traja od 11. do 31. maja in velja tudi za družinske èlane naroènikov.

Uveljavite jo z zadnjim potrdilom o plaèilu naroènine na Veèer in/ali z izrezano ponudbo.

VEÈEROV MESEC SKUPINSKIH VADB v GO! CENTRU

TNZ, Spinning, Pump, Pilates, JogaPilates, Zumba, Freestyler

- preoblikujte svoje telo, pridobite vzdržljivost in splošno fizièno pripravljenost

- razlièni programi vodenih skupinskih vadb

- za vse starostne skupine ne glede na spol ali telesno pripravljenost

- Vsi novi èlani trenirate 30 % ceneje!

klub erveè

ker cenimo vaše zaupanje

VEÈEROV MESEC SAMOOBRAMBE ZA ŽENSKE

Za 

naroènike 

Veèera:

 - 40 % 
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Popovièeva 10, Maribor

Èasi varnega 

potepanja 

po mestu so minili ... 

- 20-urni zaèetni 

  teèaj 

  samoobrambe

- nauèimo se, 

  kako reagirati 

  v primeru, 

  da smo napadeni

- vse elemente 

  samoobrambe 

  se na vadbi 

  vedno izvaja 

  popolnoma 

  nadzorovano 

Kdaj? Vsak èetrtek med 16.30 in 17.30 in vsako soboto med 9. in 10. uro 

v Go!centru, Popovièeva 10, Maribor. Veè informacij po telefonu 031/770 124.

Ponudba traja od 4. 5. do 31. 5. 2012 in velja tudi za družinske èlane naroènikov.

Uveljavite jo z zadnjim potrdilom o plaèilu naroènine na Veèer in/ali izrezano ponudbo.

Oder Evropske prestolnice mladih, ki so ga nedavno postavili 
sredi Maribora, je praktično brez kulis, a ima vsebino. Na 
osnovi bridkih izkušenj pa se vendarle ne moremo znebiti 
slutnje, da bo s prestolnico mladih ravno nasprotno: da bo 
namreč, če sploh bo, zgolj kulisa brez tehtne vsebine.

FLORIJAN

Znanje za vse generacije

ANDREJA KAUČIČ

Andragoški zavod Maribor - Ljudska 
univerza letos praznuje 90 let delo-
vanja. Ljudska univerza v Mariboru je 
bila ustanovljena v začetku leta 1922, 
v prvih dveh desetletjih svojega delo-
vanja pa je bila najboljša med sloven-
skimi ljudskimi univerzami. Glavno 
poslanstvo izobraževalnega, svetoval-
nega in informacijskega zavoda je bilo 
vseskozi brezplačno izobraževanje za 
pridobitev novih znanj za odrasle, nu-
denje pomoči družbeno ranljivim sku-
pinam in posameznikom ter nudenje 
celostne podpore pri doseganju izo-
braževalnih ciljev posameznika. Od 
ustanovitve do danes je vrata zavoda 
prestopilo več kot 900 tisoč udeležen-
cev. Odraslim ponujajo dokončanje 
osnovno- in srednješolskega izobra-
ževanja, izvajajo nacionalne poklic-
ne kvalifikacije, razne računalniške 
tečaje, na področju tečaja tujih jezikov 

pa imajo v Mariboru in okolici najdalj-
šo tradicijo. 

"Stati in obstati kar devetdeset let 
je velika stvar. Ponosni smo, da lahko 
na enem mestu ponudimo toliko raz-
ličnih dejavnosti. V zadnjih dvajsetih 
letih smo ob ugotavljanju potreb na 
trgu dela veliko ljudi izobrazili za de-
ficitarne poklice, s tem pa jim dejansko 
omogočili ekonomsko in socialno inte-
gracijo. Vrata naše ustanove so odprta 
za vse," je izpostavila Irena Urankar, 
direktorica Andragoškega zavoda Ma-
ribor - Ljudske univerze. Ob tem se je 
zahvalila vsem udeležencem, učite-
ljem, partnerjem, nekdanjim zapo-
slenim, ustanoviteljici Mestni občini 
Maribor (MOM) ter ministrstvu za izo-
braževanje, znanost, kulturo in šport. 
Na zavodu vsako leto organizirajo šte-
vilne mednarodne projekte in priredi-
tve, ki imajo množičen obisk, zaposleni 
pa sledijo vsem evropskim smernicam. 
"V sklopu univerze za tretje življenjsko 
obdobje starejši udeleženci ohranjajo 
prijateljske vezi in aktivno preživljajo 
prosti čas, za motiviranje mladih, ki 
so opustili šolanje, pa organiziramo 
nadaljevanje izobraževanja," je dodala 
Urankarjeva. "Mladi in starejši sta dve 
občutljivi družbeni skupini občanov, 
ki živijo v specifičnem času. Šolanje 

je ena ključnih zadev, pomembno pa 
je tudi, da se starejši vključujejo v pro-
grame izobraževanja in da imajo za to 
veliko možnosti," je poudaril Tomaž 
Kancler, podžupan MOM. 

Okrogli jubilej Andragoškega 
zavoda letos zaznamujejo v Tednu vse-
življenjskega učenja, ki poteka med 14. 
in 20. majem. Pripravljajo ga številne 
ustanove in posamezniki, usklajuje ga 
Andragoški center Slovenije. Osrednje 
teme letošnjega Tedna vseživljenjske-
ga učenja so med drugim posvečene 
evropskemu letu aktivnega staranja 
in medgeneracijske solidarnosti, ohra-
njanju kulturne in naravne dediščine, 
zaposlovanju, podjetništvu, učenju in 
sodobnim načinom komuniciranja. 
Projekt je postal že tradicionalen vse-
slovenski dogodek, v razširjeni izved-
bi bo potekal do 30. junija. Andragoški 
zavod Maribor - Ljudska univerza je že 
vrsto let lokalni koordinator priredi-
tve in kot vsako leto tudi v tem tednu 
do 20. maja pripravlja pester izbor več 
kot dvajsetih izobraževalno-informa-
tivnih dogodkov - delavnice za sa-
mostojno učenje in programiranje, 
predstavitve krožkov, izpitov in jezi-
kovnih tečajev, interaktivne igrice za 
otroke, potopisna predavanja in tudi 
dnevi odprtih vrat.

Jurij Šink z ministrstva za izobraževanje, direktorica Andragoškega zavoda Irena Urankar in podžupan Tomaž Kancler  
(Boris Vugrinec)

Devetdeset let  
Andragoškega zavoda 
Maribor - Ljudske  
univerze in vseživljenjsko 
učenje z roko v roki

Utrinek - Janko Rath

Kulturna sekcija Mestne četrti Ivana Cankarja v četrtek, 17. maja, ob 18. uri 
pripravlja literarno prireditev, posvečeno dnevu rojstva pisatelja, pesnika in 
dramatika Ivana Cankarja, in sicer v Osnovni šoli Franca Rozmana - Staneta, 
v učilnici za likovno vzgojo v drugem nadstropju. Kulturni program bodo po-
pestrili učenci OŠ Franca Rozmana - Staneta in OŠ bratov Polančičev, ki bodo 
predstavili svoji šolski glasili. Posebno pozornost bodo namenili Teji Gerjovič, 
učenki OŠ Franca Rozmana - Staneta, ki je prejela literarno nagrado Mlada Vi-
lenica 2011 in postala dobitnica Župančičeve frulice 2011. (jad)

Literarna prireditev v čast  
Ivanu Cankarju

Večer, 15. 5. 2012, str. 18. 
         
82 Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2013/2014, AZM LU, 2014, str. 3.
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Vir: AZM – LU Maribor

Andragoški zavod Maribor, nagrada za življenjsko delo na področju 
izobraževanja odraslih 

Vir: AZM - LU Maribor

Obrazložitev nagrade:
Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza že 90 let izjemno us-
pešno opravlja svoje poslanstvo vseživljenjskega izobraževanja in 
svetovanja. Zavod je zrasel, se razvijal in še raste na podlagi izobra-
ževalnih potreb v svojem okolju. Če je leta 1922 ustanovljeno Ljudsko 
vseučilišče organiziralo predvsem predavanja za slovenske izobra-
žence, se je Ljudska univerza po 2. svetovni vojni množično usme-
rila v širjenje znanja med vsemi sloji prebivalstva. Odločilno vlogo je 
odigrala pri dvigu izobrazbene ravni mariborskega delavstva, njen 
prag pa je v devetih desetletjih prestopilo kar 900.000 slušateljev. 
Zadnjih 20 let je zavod, ob ugotavljanju potreb na trgu dela, veliko 
ljudi izobrazil za deficitarne poklice, z izobraževanjem za prvi poklic 
ali prekvalifikacijami pa številnim omogočil socialno in ekonomsko 
vključenost, tako pa postal pomemben socialni korektiv za trg dela 
v svojem okolju. Andragoški zavod Maribor je danes še veliko več. 
Ponuja bogate izobraževalne in svetovalne storitve za številne cilj-
ne skupine. Svoje poslanstvo opravlja s pretanjenim posluhom za 
najrazličnejše odrasle udeležence izobraževanja, zaposlene, brez-
poselne, Rome, priseljence, starejše in mlade, in to z veliko strpnosti 
in občutljivosti. Njegove dejavnosti potekajo tudi v domovih upoko-
jencev, v zavodu za prestajanje kazni zapora in drugod. Odmevno 
in s številnimi nagradami potrjeno je njegovo delovanje v evropskih 
projektih, v andragoški praksi pa dosega nadpovprečne in tudi v 
javnosti prepoznane rezultate.84 

Kolektiv iz leta 2012

Vir: AZM – LU Maribor

Na AZM – LU Maribor so v letu 2015 začeli s pilotnim projektom sve-
tovanja na delovnem mestu, in sicer o možnostih izobraževanja in 
učenja, ki so ga izpeljali v večjem podjetju – Mariborski livarni Ma-
ribor (MLM). V proces svetovanja je bilo vključenih 32 zaposlenih, 
velika večina je bila moških, starejših od 45 let s končano največ 
4-letno srednjo šolo. Posebna pozornost je bila namenjena moti-
vaciji zaposlenih za računalniško izobraževanje. V podjetju MLM je 
bila izvedena metoda interaktivnega raziskovanja, od 32 zaposlenih, 
ki so bili vključeni v proces svetovanja na delovnem mestu, se je 15 
udeležencev vključilo v program izobraževanja za osebni razvoj.

Vir: AZM – LU Maribor 

Poleg svetovalne dejavnosti podjetjem in zaposlenim AZM – LU nudi 
od leta 2016 izobraževanje in usposabljanje v sklopu projekta »Pri-
dobivanje temeljnih kompetenc«, ki je namenjen manj izobraženim 
zaposlenim, pretežno v starosti nad 45 let, ki potrebujejo dodatna 
usposabljanja, znanja ali kvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela ali 
zaradi želje po osebnem napredku. V ospredje so postavljene veščine 
informacijske pismenosti, ki so ključne za prihodnost. AZM – LU v je 
v projektu sodelovala z večjimi in manjšimi podjetji, gospodarstvom 
in javnim sektorjem. Sodelovali so: VDC Polž, Dom Danice Vogrinec, 
Leykam, UKC Maribor, Paloma, Impol, UKM, Študentski domovi, Za-
varovalnica Sava, in drugimi.83

5. oktobra 2012 so bile  v Ljubljani podeljene nagrade RS na področju 
šolstva za leto 2012. Med nagrajenimi je bil Andragoški zavod Maribor, 
ki je prejel nagrado za življenjsko delo na področju izobraževanja od-
raslih. Predlagatelj kandidature je bila Štajerska gospodarska zbornica.

         
83 Irena Urankar, Svetovanje in izobraževanje za zaposlene. V: Soustvarjamo družbo 
znanja: zbornik ob 60-letnici Zveze ljudskih univerz Slovenije. Ljubljana, 2019, str. 92.

         
84 Didakta, letn. 22, 2012/13, št. 159,  str. 74.



42 43

Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza, kolektiv 2022

Foto: Almira Čatović
 

Foto: Almira Čatović

LJUDSKA UNIVERZA MARIBOR 1921–1941
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Melita Cimerman, direktorica Delavske univerze, 1991–1992
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Irena Urankar, direktorica AZM – Ljudske univerze, 2009–
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