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MESTNEMU SVETU
MESTNE OBČINE PTUJ

Zadeva: Predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa izobraževanja odraslih v Mestni
občini Ptuj za leto 2015

Na podlagi 23. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) in
v skladu s 76.  členom  Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne
občine Ptuj, št. 12/07, 1/09 in 2/14) predlagam mestnemu svetu v obravnavo in sprejem predlog
Sklepa o sprejemu Letnega programa izobraževanja odraslih v Mestni občini Ptuj za leto 2015.

Miran SENČAR,
župan Mestne občine Ptuj

Priloge:
- predlog sklepa z obrazložitvijo,
- predlog letnega programa izobraževanja odraslih za leto 2015,
- letni delovni načrt Javnega zavoda Ljudske univerze Ptuj za leto 2015.
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PREDLOG
APRIL 2015

Na podlagi  82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 - ZUOPP, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 -
popr., 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D in 2/15–odl. US), 28. in 30. člena Zakona o
izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo) in v skladu z 12.
členom Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet
Mestne občine Ptuj na svoji _________seji, dne _________, sprejel naslednji

S K L E P

1.

Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme Letni program izobraževanja odraslih v Mestni občini
Ptuj za leto 2015.

2.

Ta sklep prične veljati z dnem sprejema na Mestnem svetu Mestne občine Ptuj in se objavi v
Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj.

Številka: 410-295/2014
Datum:

OBRAZLOŽITEV:

Zakon o izobraževanju odraslih v svojem 30. členu opredeljuje, da se organizacijam za
izobraževanje odraslih, katerih ustanoviteljica je lokalna skupnost zagotavljajo sredstva za
izvedbo programov. Ti so določeni z letnim programom izobraževanja odraslih, ki ga sprejme
lokalna skupnost.

Prav tako tudi tretji odstavek 29. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza
Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 5/01 in 13/09) določa, da zavod za pridobitev
sredstev za izvedbo programov ustanovitelju v potrditev posreduje letni program izobraževanja
odraslih.
Mestna občina Ptuj znotraj letnega programa izobraževanja odraslih sofinancira izvajanje
programa izobraževanja odraslih v osnovni šoli, le – ta je natančneje predstavljen v predlogu
letnega programa izobraževanja odraslih.

Mestnemu svetu Mestne občine Ptuj predlagam, da predloženi sklep po obravnavi sprejme.

Pripravil: Boris Emeršič
Miran SENČAR,

župan Mestne občine Ptuj
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PREDLOG

LETNI PROGRAM IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH V MESTNI OBČINI PTUJ ZA
LETO 2015

Pravno osnovo za financiranje javnih zavodov oz. organizacij za izobraževanje odraslih
predstavlja Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07
- UPB5, 118/06 - ZUOPP, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-
ZPCP-2D in 2/15-odl. US, v nadaljevanju ZOFVI) ter Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni
list RS, št. 110/06-UPB1), Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Ptuj (Uradni
vestnik Mestne občine Ptuj, št. 5/01 in 13/09) in  drugi področni zakoni in podzakonski akti na
področju izobraževanja in javnih financ.

Mestna občina Ptuj bo v letu 2015 na podlagi zakonskih določil in sprejetih aktov na nivoju
lokalne skupnosti, zagotavljala sredstva in pogoje za izvajanje neprogramskih in temeljnih
programskih nalog na področju izobraževanja odraslih.

V skladu s 30. členom Zakona o izobraževanju odraslih, Mestna občina Ptuj na področju
izobraževanja odraslih iz proračuna zagotavlja sredstva za sofinanciranje delovanje javnega
zavoda Ljudska univerza Ptuj, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Ptuj. Sredstva se
zagotavljajo za delno kritje neprogramskih stalnih stroškov, ki obsegajo materialne stroške za
obratovanje, stroške za tekoče vzdrževanje in stroške za plačilo najemnine.

Prav tako bo Mestna občina Ptuj v letu 2015 zagotavljala sredstva za sofinanciranje izvedbe
programa, in sicer bo v manjšem odstotku sofinancirala osnovno šolo za odrasle. V
odvisnosti od določil zakonodaje in tretjega odstavka 29. člena Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Ljudska univerza Ptuj, zavod za namen pridobitve sredstev za izvedbo programov
ustanoviteljici v potrditev posreduje letni program izobraževanja odraslih.

Čeprav Mestna občina Ptuj neposredno financira le segment celotnega letnega programa, pa
mestni svet v skladu z veljavno zakonodajo potrjuje celoten letni program izobraževanja odraslih.

Letna višina sredstev za pokrivanje dejavnosti zavoda se določi na podlagi letnega finančnega
načrta zavoda in z odlokom o proračunu.

Letni program izobraževanja odraslih v osnovni šoli za leto 2015 je ovrednoten v višini 970,00
EUR.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

7722 Osnovna šola za odrasle - LU   (vrednost programa 970,00 EUR)
Izobraževanje odraslih na Ljudski univerzi Ptuj sestavlja šest področij, in sicer izobraževanje za
pridobitev izobrazbe (od osnovne šole do vključno fakultetne izobrazbe) oz. formalni javno-
veljavni izobraževalni programi, neformalni javno-veljavni izobraževalni programi (sem sodijo
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programi UŽU – usposabljanje za življenjsko uspešnost ter javno veljavni tečaji angleščine in
nemščine), poklicno usposabljanje (npr. usposabljanje za računovodje, za voznika viličarja,
socialni oskrbovalec, izdelovalec spletnih strani…), neformalno izobraževanje (tečaji tujih
jezikov, računalniški tečaji, programi Univerze za tretje življenjsko obdobje, specializirani tečaji
za podjetja, usposabljanje s področja zakonodaje, komunikacijske veščine…), dejavnosti
izobraževanja odraslih v nacionalnem interesu (Center medgeneracijskega učenja, Borza znanja,
študijski krožki, Središče za samostojno učenje) ter dodatna strokovna pomoč udeležencem
(Svetovalno središče Ptuj). Prav tako predstavlja močno dejavnost Ljudske univerze Ptuj delo na
mednarodnih projektih.
Osnovna šola za odrasle spada v prvo področje izobraževanja.
Ljudska univerza Ptuj izvaja program osnovne šole za odrasle - devetletko in je umeščena v javno
mrežo izvajalcev osnovne šole za odrasle. Le-ta poteka redno vsako šolsko leto, v obsegu
sedmega, osmega in devetega razreda. Vpis je odvisen od števila odraslih udeležencev, vendar je
realiziran prav vsako leto dva krat (v septembru in februarju ali marcu koledarskega leta).

Program devetletne osnovne šole za odrasle je namenjen tistim, ki so izpolnili osnovnošolsko
obveznost, niso pa uspešno končali osnovnošolskega izobraževanja.
Program osnovne šole za odrasle upošteva dve starostno različni skupini odraslih: to so mlajši
odrasli, stari najmanj 15 let in starejši odrasli. Program upošteva tudi njihove nadaljnje
življenjske cilje, in sicer ali želijo nadaljevati izobraževanje po končani osnovni šoli ali pa želijo
izobraževanje na tej ravni formalno tudi končati.
Predmetnik osnovne šole za odrasle je izdelan na podlagi predmetnika vzgojno-izobraževalnega
programa osnovne šole. Od šestega razreda dalje vsebuje predmetnik tudi izbirne predmete, ki se
jih praviloma izvaja kot projekte.
Izobraževanje udeležencev tega programa je organizirano v različnih oblikah, in sicer: po
razredih in predmetih, s tečajno razvrstitvijo predmetov, z inštruktažno obliko, s kombinacijo
naštetih organizacijskih oblik ali drugače.

Prednostni cilji osnovne šole za odrasle so zlasti:
- doseganje enakovrednega izobrazbenega standarda, kot ga zagotavlja vzgojno

izobraževalni program OŠ,
- razvijanje temeljne pismenosti ter sposobnosti za razumevanje, sporočanje in izražanje v

slovenskem jeziku,
- razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti ter védenja o zgodovini

Slovenije in njeni kulturi,
- razvijanje védenja o zgodovinski, naravni in kulturni dediščini,
- usposabljanje odraslih za samostojno in vseživljenjsko učenje in izobraževanje,
- spodbujanje in omogočanje osebnostnega razvoja udeležencev in izboljšanje kakovosti

življenja,
- usmerjanje za dejavno načrtovanje življenjskih ciljev in poklicne kariere,
- razvijanje delovnih navad in
- pripravljanje za nadaljnje (formalno in neformalno) izobraževanje.

V šolskem letu 2014/2015 se po programu osnovne šole za odrasle izvajata dva kombinirana
oddelka:
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- kombiniran oddelek osmega in devetega razreda za prvo polletje šolskega leta 2014/2015
(september – februar) – vpisanih je bilo osem udeležencev ter

- kombiniran oddelek osmega in devetega razreda za drugo polletje šolskega leta 2014/2015
(marec – avgust) – vpisanih je osem udeležencev.

Učiteljev v osnovni šoli za odrasle je skupaj 11. V veliki večini poučujejo učitelji s sedmo
stopnjo izobrazbe. Glede na delovno razmerje je osem učiteljev zaposlenih po pogodbi, trije so v
rednem delovnem razmerju.

Ljudska univerza Ptuj mora izpolnjevati vse kadrovske, prostorske in druge pogoje za izvedbo
OŠ - devetletke.
Program osnovne šole za odrasle se zagotavlja za vse ljudi v našem okolju z nedokončano
osnovno šolo, saj se jim s tem omogoči možnost za ponovno vključevanje v izobraževalni sistem.

Pripravila: Mojca Volk za Ljudsko univerzo Ptuj in
Boris Emeršič


