LJUDSKA UNIVERZA AJDOVŠČINA
CESTA 5. MAJA 14
5270 AJDOVŠČINA

Na podlagi 44. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno
besedilo) ter v skladu s Pravilnikom o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v izobraževanju odraslih (Uradni
list RS, št. 82/98) Ljudske univerze Ajdovščina objavlja

JAVNI RAZPIS
izobraževanja odraslih v šolskem letu 2012/2013 v programih:
-

Osnovna šola za odrasle,

-

srednjega poklicnega izobraževanja; Administrator, Gastronomske in hotelske storitve,
Trgovec, Bolničar/negovalec,
programe srednje strokovnega izobraževanja; Ekonomski tehnik, Gastronomija in turizem,
programe poklicno-tehniškega izobraževanja: Gastronomija, Ekonomski tehnik,

-

Projektno učenje za mlajše odrasle,

-

Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Most do izobrazbe, Moj korak, Izzivi podeželja,

-

Računalniška pismenost za odrasle.

POGOJI ZA VPIS IN ŠTEVILO PROSTIH VPISNIH MEST:
*V osnovno šolo za odrasle se lahko vpiše, kdor je star vsaj 15 let in ima izpolnjeno osnovnošolsko
obveznost, ni pa zaključil osnovnošolskega izobraževanja. Predvideno je 15 prostih vpisnih mest.
*V programe srednjega poklicnega izobraževanja se lahko vpiše, kdor je uspešno končal: osnovno
šolo oziroma program nižjega poklicnega izobraževanja ali njemu enakovreden program po prejšnjih
predpisih in izpolnjuje druge (posebne) pogoje za vpis, ki so opredeljeni pri posameznih
izobraževalnih programih. Predvideno je 25 prostih vpisnih mest.
*V programe srednjega strokovnega izobraževanja se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil: osnovno
šolo oziroma program nižjega poklicnega izobraževanja ali njemu enakovreden program po prejšnjih
predpisih in izpolnjuje druge (posebne) pogoje za vpis, navedene pri posameznem izobraževalnem
programu. Predvideno je 25 prostih vpisnih mest.
*V programe poklicno-tehniškega izobraževanja se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil ustrezni
program srednjega poklicnega izobraževanja oziroma njemu ustrezen program po prejšnjih predpisih
oziroma je pridobil ustrezni naziv srednje poklicne izobrazbe hkrati pa izpolnjuje tudi druge navedene
pogoje pri posameznih programih. Predvideno je 25 prostih vpisnih mest.
*Projektno učenje za mlajše odrasle - V program se lahko vpišejo mlajši odrasli, ki:
- so stari od 15 do 25 let, nimajo statusa učenca, vajenca, dijaka ali študenta, niso v delovnem
razmerju, niso pridobili poklicne izobrazbe. Predvideno je 24 prostih vpisnih mest.
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*Programi usposabljanja za življenjsko uspešnost (UŽU):
1. UŽU - Most do izobrazbe (MI) - Predvideno je 16 prostih vpisnih mest.
V program se lahko vpišejo odrasli, ki so izpolnili šolsko obveznost.
2. UŽU - Izzivi podeželja (IP) - Predvideno je 16 prostih vpisnih mest.
Posebnih pogojev za vpis ni.
3. UŽU - Moj korak (MK) - Predvideno je 8 prostih vpisnih mest.
Posebnih pogojev za vpis ni.
*Računalniška pismenost za odrasle - Predvideno je 48 prostih vpisnih mest.
V program se lahko vpišejo odrasli, ki želijo pridobiti temeljno znanje za delo z računalnikom.
NAVODILA IN ROKI ZA PRIJAVO NA RAZPIS IN ZA PREDLOŽITEV USTREZNE DOKUMENTACIJE

Navodila: Za vse programe velja, da zainteresirani odrasli izpolnijo obrazec Prijavo za vpis
osebno pri organizatorki izbranega izobraževanja.
Priloge k prijavi: Fotokopija dokazila o ustrezni predhodni izobrazbi oz. dokazil o
izpolnjevanju ostalih navedenih pogojev.
Roki za prijavo: Prijava na razpis in vpis v vse programe je možen do zapolnitve prostih mest, od 6.
8. 2012 do 31. 8. 2013.
KONTAKTNA OSEBA IN NAČINI KOMUNIKACIJE: organizatorka izobraževanja je dosegljiva vsak
delovni dan od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00 na 05/ 36 64 750 ali 041 437 785 ali info@luajdovscina.si.

MERILA IN POSTOPEK ZA IZBIRO KANDIDATOV V PRIMERU OMEJITVE VPISA:
Če se za osnovno šolo za odrasle ali posamezen srednješolski program prijavi preveč zainteresiranih
odraslih (več kot je prostih mest), pride do omejitve vpisa. Pri izbiri med prijavljenimi kandidati se
upošteva kriterij zaključne ocene pri posameznih predmetih in učni uspeh v letniku. Boljše ocene
pomenijo več točk za sprejem. V izbirnem postopku sodelujejo prijavljeni kandidati, ki izpolnjujejo
vpisne pogoje, določene z zakonom in izobraževalnim programom. Izbira kandidatov v srednješolskih
programih se izbira opravi v enem krogu. Šola izbere kandidate, prijavljene v ta izobraževalni
program, na 100 % razpisanih mest za novince v skladu z merili za izbiro. Če je na koncu izbirnega
seznama več kandidatov z enakim številom točk, se število izbranih kandidatov zmanjša do prvega
kandidata z različnim številom točk. Ne glede na prejšnji odstavek lahko šola poveča število izbranih
kandidatov do prvega kandidata z različnim številom točk, če to dopuščajo kadrovske in prostorske
zmogljivosti šole in s tem soglaša ministrstvo. Kandidat s posebnimi potrebami, ki izpolnjuje vpisne
pogoje za vpis v izobraževalni program, v katerega se je prijavil in ima veljavno odločbo o usmeritvi v
ta izobraževalni program, ne sodeluje v izbirnem postopku iz 17. oziroma 18. člena Pravilnika o vpisu
v srednje šole (Uradni list RS, št. 12/06 in 12/08).
Pri ostalih programih je merilo za izbiro izpolnjevanje navedenih pogojev in datum prijave. V
izbirnem postopku odloča strokovni aktiv – organizatorji izobraževanja odraslih ter učitelji na
posameznem izobraževalnem področju.
Šola pisno obvesti kandidate o sprejemu naslednji dan po opravljenem postopku. V sklepu o
sprejemu se za kandidate, ki niso sprejeti, navedejo razlogi za ne sprejem in možnost pritožbe zoper
odločitev o izbiri. Kandidat prejme sklep o sprejemu na šoli najkasneje naslednji dan po izdaji sklepa.
Če ga kandidat ne prevzame na šoli v roku iz prejšnjega stavka, se mu ga najkasneje naslednji dan
pošlje priporočeno po pošti.
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POSTOPEK IN ROKI ZA IZVEDBO VPISA
Kandidati se na razpis za vpis v navedene programe prijavijo na Ljudski univerzi Ajdovščina od 6. 8.
2012 do 31. 8. 2013. Prijava za vpis mora vsebovati pisno vlogo in dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki
so v besedilu navedeni pri posameznem programu. Vpis v programe se bo izvajal v času od 6. 8. 2012
do najkasneje 31. 8. 2013, razen v programe Usposabljanja za življenjsko uspešnost do 31. 3. 2013.
Kandidati, ki bodo prijavljeni na program, za katerega bo sprejeta odločitev, da se ne bo izvajal zaradi
premajhnega števila prijav, bodo o tem obveščeni najkasneje v treh dneh po sprejeti odločitvi.
PREDVIDEN ROK ZA ZAČETEK IZOBRAŽEVANJA V RAZPISANEM PROGRAMU:
Začetek izobraževanja po posameznih programih je predviden v jesenskem času (od 6. septembra
2012 dalje). Informacije o predvidenem začetku izvajanja programa prijavljeni kandidati dobijo pri
kontaktni osebi ali na informativnih dnevih, 28. 8. in 11. 9. 2012.

NAČIN IN POGOJI IZVEDBE IZOBRAŽEVANJA TER POGOJI ZA USPEŠNO DOKONČANJE
IZOBRAŽEVANJA

Na Ljudski univerzi Ajdovščina se izvaja izobraževalno delo po letnem delovnem načrtu, ki vsebuje
predviden obseg in razporeditev izobraževalnega in drugega dela v posameznem letu, roke za
opravljanje izpitov, delo poslovodnega organa in strokovnih organov ter druge zadeve s področja
izobraževalnega dela.
Programi izobraževanja se bodo predvidoma izvajali, ko bo vsaj 12 prijavljenih za vpis v posamezni
program.
Trajanje izobraževanja po posameznih programih je prilagojeno posebnostim izobraževanja odraslih
in predznanju udeležencev. Pred vpisom v program se udeležencu izdela individualni izobraževalni
načrt. V srednješolskih programih se bo izobraževanje izvajalo po individualnem organizacijskem
modelu.
Pogoji za uspešno dokončanje izobraževanja so določeni s posameznim programom.

JAVNA VELJAVNOST IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA in VIŠINA PRISPEVKA ZA POSAMEZNEGA
UDELEŽENCA IZOBRAŽEVANJA:
Vsi programi iz razpisa so javno veljavni. Osnovno šolo za odrasle, Projektno učenje za mlajše
odrasle, Usposabljanje za življenjsko uspešnost in Računalniško pismenost za odrasle financira
Ministrstvo za izobraževanje, kulturo in šport. Zato je udeležba v teh programih za udeležence
brezplačna. Pri srednješolskih programih je višina prispevka na posameznega udeleženca določena s
cenikom, ki je javno objavljen.

Boža Bolčina,
direktorica
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