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Ljudska univerza Kranj na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 
21/2013) objavlja prosto delovno mesto 
 

ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH – m/ž 
 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo v skladu z Zakonom o izobraževanju 
odraslih (Uradni list RS, št. 110/2006) izpolnjevati naslednje pogoje: 
 

 visokošolska izobrazba (7. raven), 

 pedagoško-andragoška izobrazba, 

 strokovni izpit za delavce v vzgoji in izobraževanju, 

 2 leti delovnih izkušenj na področju izobraževanja odraslih  
 
Kandidati morajo imeti še naslednja dodatna znanja in sposobnosti: 
• dobro ustno in pisno izražanje v slovenskem jeziku 
• znanje vsaj enega tujega jezika na maturitetni ravni (6. stopnja) 
• računalniška znanja (oblikovanje besedil, preglednic, predstavitev, uporaba elektronske pošte in 

interneta) 
• vozniški izpit B kategorije 
• dobre organizacijske sposobnosti 
• sposobnost učinkovitega komuniciranja 
• veselje do dela z ljudmi 
 
Opis del in nalog: 

 vodenje vpisnih postopkov in sodelovanje pri načrtovanju ter izvedbi vpisa;  

 svetovanje in pomoč predavateljem pri delu z udeleženci,  

 sodelovanje pri poklicnem usmerjanju udeležencev v nadaljnje izobraževanje; 

 spremljanje in analiza učnega uspeha udeležencev in druge vzgojno-izobraževalne problematike; 

 zbiranje dokumentacije in posredovanje prijav za vpis v srednje šole;  

 izvajanje informacijsko-dokumentacijskega dela; 

 sodelovanje pri načrtovanju dela ljudske univerze;  

 sodelovanje s predavatelji pri izvajanju izobraževalnega procesa;  

 sodelovanje v strokovnih organih ljudske univerze,  

 sodelovanje s starši, drugimi ustanovami in organizacijami,  

 vodenje dokumentacije,  

 strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje,  

 mentorstvo dijakom in študentom,  

 mentorstvo pripravnikom,  

 sodelovanje s šolami in visokošolskimi zavodi, ki izobražujejo strokovne delavce, 

 sodelovanje pri organizaciji akcij in dogodkov ljudske univerze, 

 zbiranje in obdelava podatkov v zvezi z opravljanjem izobraževalnega in drugega dela, 

 informiranje in trženje, 

 projektno delo, 

 razvojno delo.       
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Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, in sicer za 1 leto  (do 16. 11. 
2015), s polnim delovnim časom. 
 

Prijava mora vsebovati: 
1. Europass življenjepis 
2. kopijo dokazila o zahtevani izobrazbi, 
3. kopijo dokazila o pedagoško-andragoški izobrazbi, 
4. kopijo strokovnega izpita za delavce v vzgoji in izobraževanju. 

 
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje na elektronski naslov mateja.smid@luniverza.si., 
in sicer v roku 8 dni od objave na spletni strani Ljudska univerza Kranj, pri čemer se kot dan 
objave šteje 16. 10. 2014. 
Neizbrani kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po sklenitvi pogodbe 
o zaposlitvi z izbranim kandidatom. 
Dodatne informacije o izvedbi javne objave lahko dobite po telefonu št. 04 280 48 12. 
 
V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni 
kot nevtralni za ženske in moške. 
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