OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE
šolsko leto 2022/23
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Spoštovani udeleženci in starši,
uspešno dokončana osnovna šola je temelj za nadaljevanje šolanja in grajenje
kariere vsakega med nami. Na Ljudski univerzi Koper se tega zavedamo, zato
ponujamo program osnovne šole za odrasle za vse, ki zaradi različnih situacij
redne osnovne šole ne zaključijo. Pri nas se za vsakogar najde druga priložnost,
da samostojno zakoraka na novo življenjsko pot.
Z našo pomočjo boste najprej pripravili načrt za uspešno dokončanje osnovne
šole, nato pa pod strokovnim vodstvom in ob izkušenih učiteljih sledili
zastavljenim ciljem. Verjamemo in zaupamo, da bo – tako kot mnogim – ob
številnih vzpodbudah in z marljivim delom to uspelo tudi vam!

dr. Tina Rožac
direktorica Ljudske univerze Koper

Ljudska univerza Koper, Cankarjeva 33, 6000 Koper | E: info@lu-koper.si | T: 05 612 8000
FB: ljudskauniverzakoper | LinkedIn: ljudska-univerza-koper

1. Kontaktni podatki

Informacijska pisarna
E: info@lu-koper.si
T: 05 612 8000
FB: ljudskauniverzakoper
LinkedIn: ljudska-univerza-koper
Tina Mržek, vodja izobraževanja
E: tina.mrzek@lu-koper.si
T: 05 612 8005
M: 040 283 010
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2. Predstavitev Ljudske univerze Koper
Ljudska univerza Koper je izobraževalno, svetovalno in informacijsko središče za
izobraževanje odraslih na Obali, ki v letošnjem letu praznuje 60 let delovanja. V
zavodu je 18 redno zaposlenih, katerim se letno pridruži skoraj 100 zunanjih
sodelavcev. Pri nas se izobražuje ali poišče nasvet v zvezi z izobraževanjem in
razvojem kariere več kot 3000 odraslih letno.
Izvajamo programe za pridobitev izobrazbe/poklica in nacionalne poklicne
kvalifikacije. Pri nas lahko dokončate osnovno šolo. Obiskujete lahko
srednješolske programe za pridobitev poklica: ekonomski tehnik, vzgojitelj
predšolskih otrok ter trgovec. V sodelovanju s fakulteto DOBA izvajamo
višješolske in visokošolske programe ter podiplomski on-line študij.
V naših programih lahko pridobite ali nadgradite znanja in veščine za vaš karierni
in osebni razvoj. Naš jezikovni center se ponaša z najdaljšo tradicijo na Obali.
Široko standardno ponudbo programov za učenje tujih jezikov in slovenščine
dopolnjujemo s specializiranimi programi, ki jih pripravljamo po naročilu podjetij.
Smo pooblaščeni za izvajanje izpitov Državnega izpitnega centra iz tujih jezikov
za odrasle. Po pooblastilu Filozofske fakultete v Ljubljani – Centra za slovenščino
kot drugi tuji jezik pa izvajamo tudi izpite iz slovenščine na osnovni ravni.
Izvajamo tudi različne brezplačne programe in dejavnosti v pomoč in podporo
posameznikom pri njihovem osebnem in poklicnem razvoju. Tako nudimo
brezplačno svetovanje za izobraževanje in razvoj kariere v okviru Regionalnega
svetovalnega središča ter vodeno samoizobraževanje s pomočjo mentorja in IKT
v Središču za samostojno učenje.
Skrbno spremljamo tudi kakovost našega dela in naših programov. Smo nosilci
nacionalnega certifikata kakovosti v izobraževanju odraslih – znaka POKI
(Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje).
Vabimo vas, da si več o naših bogatih izobraževalnih in svetovalnih dejavnostih
preberete na naši spletni strani: www.lu-koper.si
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3. Podatki o programu
Ustanova, ki izvaja program Osnovne šole za odrasle je Ljudska univerza Koper.
Vzgojno-izobraževalni program izvajamo zgolj za III. obdobje (7., 8. in 9. razred),
pouk pa izvajamo v dveh semestrih po spodnjem predmetniku. Posamezen
razred lahko udeleženec zaključi v enem semestru, kar pomeni, da lahko na
Osnovni šoli za odrasle na Ljudski univerzi Koper v enem šolskem letu zaključite
dva razreda. Šolanje je za vse udeležence brezplačno*.
*Udeleženec se lahko v program osnovne šole za odrasle brezplačno vpiše največ dvakrat.

3. 1. Predmetnik Osnovne šole za odrasle
PREDMETI

7. razred

8. razred

9. razred

Slovenščina

90 ur

90 ur

90 ur

Italijanščina 2

36 ur

36 ur

36 ur

Matematika

72 ur

72 ur

90 ur

Angleščina

54 ur

54 ur

54 ur

Likovna umetnost

18 ur

/

/

Glasbena umetnost

/

18 ur

/

Geografija

25 ur

20 ur

25 ur

Zgodovina

25 ur

25 ur

25 ur

Državljanska in domovinska kultura
/
in etika

12 ur

12 ur

Fizika

/

25 ur

20 ur

Kemija

/

25 ur

20 ur

Biologija

/

25 ur

25 ur

Naravoslovje

36 ur

/

/

Tehnika in tehnologija

18 ur

/

/

Izbirni predmet 1

*18 ur

* 18 ur

* 18 ur

Izbirni predmet 2

18 ur

** 18 ur

*** 18 ur

* Računalništvo (Urejanje besedil, Računalniška omrežja, Multimedija)
** Etnologija
*** Retorika
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4. Pogoji za vpis
V program Osnovne šole za odrasle Ljudske univerze Koper se lahko vpišejo
udeleženci, ki:

• so izpolnili osnovnošolsko obveznost* in
• so zaključili vsaj 5. razred osemletke oz. vsaj 6. razred devetletke ali
prilagojeni izobraževalni program osnovne šole z nižjim izobrazbenim
standardom*

V skladu s 3. členom Zakona o izobraževanju odraslih ZIO-1 (Uradni list RS, št.
6/2018) imajo udeleženci izobraževanja odraslih, ki se izobražujejo po
javnoveljavnem programu osnovnošolskega izobraževanja, pravico do
zdravstvenega varstva iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v skladu z
zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, in pravico do
drugih ugodnosti ter pravic v skladu s posebnimi predpisi, če ni v delovnem
razmerju, prijavljen kot brezposelna oseba ali se ne izobražuje v skladu s predpisi
o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.
Vpis poteka med junijem in avgustom 2022 ter januarja 2023. Razpis za vpis je
objavljen na spletni strani Ljudske univerze Koper (www.lu-koper.si) mesec dni
pred vpisom.

*V program osnovne šole za odrasle se lahko vpiše tudi oseba, ki je stara vsaj 15 let,
če ni mogoče ugotoviti, ali je zaključila osnovnošolsko izobraževanje oziroma izpolnila
osnovnošolsko obveznost, ali če ni zaključila osnovnošolskega izobraževanja oziroma
izpolnila osnovnošolske obveznosti zaradi izjemnih okoliščin, zaradi katerih je bilo
ogroženo njeno življenje ali zdravje (npr. vojna, naravne nesreče).
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5. Organizacija vzgojno-izobraževalnega procesa
5.1. Udeležba na predavanjih in urnik
Vzgojno-izobraževalni proces poteka med delovnimi dnevi tako v dopoldanskem
kot popoldanskem času, v času zimskih, jesenskih, pomladnih in poletnih počitnic
ter dela prostih dni pouka ne izvajamo. V enem šolskem letu lahko udeleženec
zaključi dva razreda.
Vzporedno potekajo predavanja iz več predmetov. Prisotnost na predavanjih ni
obvezna, za lažjo organizacijo ter zagotavljanje uspešnega vzgojnoizobraževalnega procesa pa vodimo evidenco prisotnosti udeležencev.
Udeleženec, ki se odloči, da bo predavanja obiskoval, mora biti prisoten na
najmanj 80 odstotkih vseh predavanj, v kolikor tega ne zagotovi, se mora na
predmetni izpit pripravljati samostojno. Če udeleženec več kot šest mesecev ne
izvaja obveznosti po osebnem izobraževalnem načrtu ali ne upošteva pravil, ki so
sestavni del pogodbe o izobraževanju, lahko izvajalec programa osnovne šole za
odrasle udeleženca izpiše.
Urnik predavanj je sestavljen za celoten semester ter je pravočasno objavljen na
e-učilnici, spletni strani ter obešen na oglasni deski v 1. nadstropju Ljudske
univerze Koper. Šolsko leto 2022/23 prične 1. septembra 2022 ter se zaključi 31.
avgusta 2023.
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5.2. Preverjanje znanja
Za dokončanje osnovnošolskega izobraževanja mora biti udeleženec pozitivno
ocenjen iz vseh predmetov posameznega razreda.
Če udeleženec redno obiskuje predavanja, pridobi ocene z rednim pisnim ter
ustnim ocenjevanjem. V kolikor udeleženec predavanj ne obiskuje, nima
zadostnega števila ocen, je pri predmetu negativno ocenjen ali ne zagotovi
predvidene prisotnosti, lahko posamezne predmete opravlja s predmetnimi
izpiti na izrednih izpitnih rokih.
Izpitni roki potekajo enkrat mesečno, pri čemer se mora udeleženec na izpitni
rok pravočasno prijaviti oz. se odjaviti. Za opravljanje izpita na izrednem izpitnem
roku je potrebno izpolniti prijavnico ter jo pravočasno oddati v referatu Ljudske
univerze Koper.
V posameznem izpitnem roku lahko udeleženec opravlja največ tri predmetne
izpite, od katerih sta lahko največ dva pisna.
Prvo opravljanje predmetnega izpita je brezplačno, za vsako naslednje
opravljanje izpita pa bo udeleženec odštel 15,00 €. Prav tako velja, da je
naslednje opravljanje predmetnega izpita plačljivo, če udeleženec na izpit, na
katerega se je prijavil, ni pristopil oz. se ni pravočasno odjavil. Stroške opravljanja
predmetnega izpita udeleženec poravna ob prijavi.
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6. Druge pomembne informacije
6. 1. Središče za samostojno učenje
Udeležencem je brezplačno na voljo naše Središče za
samostojno učenje. Središče je namenjeno
samostojnemu učenju. Opremljeno je z računalniki,
na katerih so naloženi programi za samostojno učenje,
udeležencem pa je ves čas na voljo tudi izkušen
strokovni mentor, ki jim svetuje, jih usmerja pri učenju
ter jim pomaga pri morebitnih težavah.
Računalniško predznanje za obisk središča ni
potrebno. Vsak udeleženec si lahko sam izbere čas,
ritem in dolžino učenja v okviru urnika središča, pri
čemer mora svoj termin predhodno rezervirati.
Prav tako so v Središče za samostojno učenje vabljeni vsi, ki se želijo samostojno
(s pomočjo računalniških programov in spletnih gradiv) učiti tujih jezikov,
računalništva, desetprstnega tipkanja, odkrivati svoje poklicne interese …
Več informacij lahko najdete na spletni strani Ljudske univerze Koper (www.lukoper.si). Veseli bomo vašega obiska.
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6. 2. Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O)
Brezplačni program Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O) izvaja
Izobraževalni center Memory (Ferrarska 30, 6000 Koper).
Namenjen je mladim (15-26 let), ki so iz različnih razlogov opustili šolanje ter so
trenutno brezposelni. V program se je mogoče vključiti kadarkoli med šolskim
letom.
Namen programa je motivirati mlade za nadaljevanje opuščenega
izobraževanja, nadaljevanje šolanja ali se preizkusiti na delu.
Vključeni v program si svojo motivacijo dvignejo z vključitvijo v številne aktivnosti
ter prek druženja s sovrstniki, pridobi pa tudi delovne navade in pozitivne
izkušnje z učenjem in projektnim delom. Mentorji pri svojem delu upoštevajo
interese in sposobnosti udeležencev ter skupaj načrtujejo delo. Le-to poteka v
sproščenem vzdušju, znanje, ki ga pridobijo mladi, pa je zelo uporabno, saj
omogoča dokončanje šolanja in je vezano na vsakodnevne življenjske izzive.
V času izobraževanja na PUM-O lahko mladi opravljajo predmetne izpite in druge
izpitne obveznosti. Delo poteka po metodi projektnega dela, kjer se mladi učijo
delovati v skupini ter aktivno sodelovati v različnih projektih.
Kontaktne informacije
Klavdija Mervič
T: 05 631 1313
M: 040 645 666
E: koper@memory.si
Splet: www.memory.si/pum-o
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6. 3. Pravilniki in drugi dokumenti
Zakon o izobraževanju odraslih
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7641
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v
osnovni šoli
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11583
Pravilnik o vpisnem postopku v program osnovne šole za odrasle
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13866
Pravila šolskega reda Osnovne šole za odrasle Ljudske univerze Koper
http://lu-koper.splet.arnes.si/?page_id=118
Šolski koledar za osnovne šole
https://www.gov.si/teme/solski-koledar-za-osnovne-sole/
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Ljudska univerza Koper,
1. 6. 2022
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