INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA
1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv družbe: LJUDSKA UNIVERZA AJDOVŠČINA, Cesta 5. maja 14, 5270 Ajdovščina
Odgovorna oseba: EVA MERMOLJA, mag. medkult. menedž., dipl. ekon.
Uradna oseba po ZDIJZ: EVA MERMOLJA, mag. medkult. menedž., dipl. ekon.
Datum zadnje spremembe: 11. 8. 2015
Spletni naslov, kjer je katalog dostopen: www.lu-ajdovscina.si
Druge oblike kataloga: V pisni obliki na sedežu Ljudske univerze Ajdovščina.

2. Splošni podatki o družbi in informacijah javnega značaja s katerimi
razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji družbe
Ljudska univerza Ajdovščina deluje skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza
Ajdovščina (Ur.l.RS 36/02), Zakonom o izobraževanju odraslih (Ur.l.RS 12/96), Zakonom o financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur.l.RS 12/96) ter podzakonskimi predpisi, ki urejajo področje vzgoje in
izobraževanja. Ustanovljena je bila 16. oktobra 1959, ustanoviteljica je bila Občina Ajdovščina. Pred
tem je Ljudska univerza Ajdovščina delovala kot društvo, že od leta 1945 dalje. V vseh letih delovanja
je tako v različnih organizacijskih oblikah opravljala izobraževalno, svetovalno in informacijsko
dejavnost, širila možnosti za pridobivanje znanja in razvijala kulturo učenja v lokalnem okolju.
Izobraževanje odraslih na Ljudski univerzi Ajdovščina sestavlja pet področij:


izobraževanje za pridobitev izobrazbe,



strokovno usposabljanje,



splošno izobraževanje,



Središče za samostojno učenje,



informacijsko svetovalna dejavnost.

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje
informacij:
EVA MERMOLJA, mag. medkult. menedž., dipl. ekon., direktorica
Tel.: (05) 366 47 51
Elektronska pošta: eva.mermolja@lu-ajdovscina.si
Naslov: Cesta 5. maja 14, 5270 Ajdovščina

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z
delovnega področja družbe:


Register predpisov Slovenije



Ministrstvo za šolstvo in šport



Uradni list RS



Državni zbor



EU portal



Evropske uredbe



Odlok o ustanovitvi LU Ajdovščina



Katalog lokalnih predpisov Občine Ajdovščina

2.d Seznam predlogov predpisov


Register predpisov Slovenije (predlogi)



Portal e-uprava



Preusmeritev na trenutno predlagane predpise

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih


Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 20132020



Regionalni razvojni program Severne Primorske (Goriške razvojne regije) 2014-2020



Program razvoja LU Ajdovščina 2015-2020



Poročilo o delu LU Ajdovščina za leto 2014



Letni delovni načrt LU Ajdovščina 2014/2015

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov


postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja,



postopki volitev v organe zavoda,



postopek izbire kandidata za zaposlitev,



postopek spremembe aktov,



postopek izbire najugodnejšega ponudnika za dobavo opreme in opravljanja storitev.

2.g Seznam javnih evidenc s katerimi organ upravlja


seznam zaposlenih



seznam zunanjih strokovnih sodelavcev LU Velenje



evidence kandidatov, ki opravljajo OŠ za odrasle



evidenca izpitnega odbora in šolske maturitetne komisije



evidence izdanih spričeval in drugih javno veljavnih listin



evidenca izdanih potrdil

2.h Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma
seznam posameznih dokumentov


seznam programov, ki se izvajajo v tekočem šolskem letu



seznam nacionalnih in EU projektov

3. Opis načina dostopa do posameznih sklopov informacij
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
Dostop prek spleta
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.lu-ajdovscina.si
Fizični dostop
Na lokaciji Ljudske univerze Ajdovščina : Cesta 5. Maja 14, 5270 Ajdovščina
Uradne ure:
ponedeljek-petek, od 8. do 16. ure

Delni dostop
V skladu z : Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov:


Dostop do našega e-portala



Pravila o opravljanju in plačevanju NPK



Vpogled v izpitno dokumentacijo

