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OSNOVNI PODATKI O KATALOGU 

Izdajatelj: Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana, Linhartova cesta 13, 1000 

Ljubljana

Številka transakcijskega računa: 01261-6030716302

Davčna številka: SI19354266

Matična številka: 505201700

Številka dejavnosti: 85.590

Zakoniti zastopnik, ki ga je sprejel: mag. Bojan Hajdinjak, direktor

Datum prve izdaje kataloga: 19. 3. 2007

Datum zadnje spremembe: april 2017

Katalog je dostopen na spletni strani: http://www.cene-stupar.si

Druge oblike: tiskana oblika, dostopna v tajništvu zavoda

Pristojna oseba za posredovanje IJZ in informacij za medije (45. člen ZMed-A): direktor, mag. 

Bojan Hajdinjak

e-pošta: bojan.hajdinjak@cene-stupar.si

telefon: 01 234 4404

Druga pooblaščena oseba: Breda Tomašič

e-pošta: breda.tomasic@cene-stupar.si

telefon: 01 234 4402



SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU

PODATKI O ZAPOSLENIH
Seznam vseh zaposlenih je dostopen na spletni strani pod zavihkom kontakti in v tajništvu zavoda.

Svet zavoda je sestavljata dva predstavnika Mestne občine Ljubljana, 2 predstavnika zaposlenih in 

en zunanji udeleženec. 

SVET ZAVODA

SVET ZAVODA

DIREKTOR

PEDAGOŠKO ANDRAGOŠKA 
DEJAVNOST 

RAČUNOVODSKO 
ADMINISTRATIVNA DEJAVNOST 

VZDRŽEVALNO TEHNIČNA 
DEJAVNOST

ANDRAGOŠKI ZBOR



DELOVNO PODROČJE
Začetek delovanja javnega zavoda sega v 50. leta, ko so se ustanavljale delavske univerze. Danes je 

zavod ena izmed večjih organizacij na področju izobraževanja odraslih v Sloveniji. V okviru svoje 

osnovne dejavnosti izvaja različne formalne in neformalne izobraževalne programe za pridobitev 

izobrazbe, poklicno rast in osebnostni razvoj.

V osnovni šoli za odrasle in mladostnike izvajajo program od 1. do 9. razreda v dveh semestrih. 

Pomemben razvoj so dosegli na področju srednješolskega izobraževanja odraslih. So izvajalci 

šestnajstih javno veljavnih izobraževalnih programov za pridobitev formalne izobrazbe. Prenovili so 

tudi jezikovno ponudbo. Od leta 2000 so pooblaščeni izpitni center Državnega izpitnega centra za 

izvajanje izpitov iz tujih jezikov na osnovni in višji ravni in tudi pooblaščeni center Univerze v Ljubljani 

za izvajanje izpitov iz znanja slovenščine na osnovni ravni.

V zadnjih letih so prizadevanja usmerjena tudi na področje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, 

strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja, mednarodnih in nacionalnih projektov ter usposabljanj 

za življenjsko uspešnost.

Delovna področja so: 

Osnovna šola za odrasle in mladostnike

Srednje šole za odrasle

Jezikovno izobraževanje

Usposabljanje in izpopolnjevanje

Nacionalne poklicne kvalifikacije

Projekti in koncesija

Večgeneracijski center Ljubljana

Podporno okolje za podjetništvo

Več o posameznih delovnih področjih je opisano na spletni strani pod posameznim izobraževalnim 
programom. 



Kališnikov trg 11/12, Ljubljana

Linhartova cesta 13, 1. in 2. nadstropje, Ljubljana

Vojkova cesta 1, Ljubljana

Ulica Luize Pesjakove 9, Ljubljana

ORGANIZACIJSKE ENOTE

PODATKI O INFORMACIJAH JAVNEGA 
ZNAČAJA
Povezava na državni register predpisov, ki veljajo za področje delovanja zavoda 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: www.mizs.gov.si

Uradni list RS: www.uradni-list.si

Državni zbor: www.dz-rs.si

Druge povezave na državne registre:

EU portal: europa.eu

Mestna občina Ljubljana: www.ljubljana.si

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje: www.ess.gov.si

Zavod Republike Slovenije za šolstvo: www.zrs.si

Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje: www.cpi.si

Državni izpitni center: www.ric.si

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: www.mddsz.gov.si

Evropski socialni sklad: www.ess.gov.si/slo/ESS/ess.htm

Andragoški center Republike Slovenije: www.acs.si



Seznam sprejetih programov in načrtov za področje delovanja zavoda 

Letni delovni načrt

Poročilo zavoda o doseženih ciljih in rezultatih 

Finančni plan zavoda 

Letno poročilo

Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja zavod 

Evidenca o zaposlenih delavcih

Evidenca o osebnih prejemkih (plače in honorarji)

Evidenca vpisanih udeležencev izobraževanja

Evidenca pogodb o izobraževanju

Evidenca zapisnikov o izpitih

Evidenca o opravljenih zaključkih izobraževanja

Evidenca o priznavanju izobrazbe

Evidenca o izdanih javnih listinah

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 

Zavod ne vodi drugih informatiziranih zbirk podatkov.

Seznam posameznih dokumentov kot druga informacija javnega značaja 

Ustanovitveni akt zavoda – Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Cene Štupar – Center za 

permanentno izobraževanje z dne 27.11.1997, Ur.l.RS, št. 76 z dne 10.12.1997

Letna bilanca zavoda 



Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest zavoda Cene Štupar – Center za permanentno 

izobraževanje z dne 13. 5. 2010.

Pravilnik o osnovah in merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti delavcev zavoda Cene Štupar – 

Center za permanentno izobraževanje z dne 5.7.2006,

Izjava o varnosti z oceno tveganja za zavod Cene Štupar – Center za permanentno izobraževanje 

z dne 2. 10. 2011.

Pravilnik o računovodstvu zavoda Cene Štupar – Center za permanentno izobraževanje z dne 

1.1.2000, aneks št. 1 k pravilniku o računovodstvu zavoda Cene Štupar – Center za permanentno 

izobraževanje z dne 20. 12. 2005 in aneks št. 2 z dne 2. 11. 2010,

Pravilnik o popisu zavoda Cene Štupar – Center za permanentno izobraževanje z dne 1.1.2000.

Pravilnik o varovanju osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva zavoda Cene 

Štupar – Center za permanentno izobraževanje.

Navodila za oddajo javnih naročil male vrednosti zavoda Cene Štupar – Center za permanentno 

izobraževanje z dne 9.11.2005,

Poslovnik sveta zavoda Cene Štupar – Center za permanentno izobraževanje z dne 15.10.2001

Pravilnik o nabavi, uporabi in hrambi pečatov zavoda Cene Štupar – Center za permanentno 

izobraževanje z dne 16.12.2005.

Dokumenti so fizično dostopni v tajništvu zavoda.

Dokumenti niso povezani s katerimikoli javnimi evidencami.


