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Ime in sedež izvajalca 

 
Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana 
Šmartinska cesta 134 a, Ljubljana 

Ime izobraževalnega programa  OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE 

Število vpisnih mest 200 

Postopek in rok za prijavo v program 
Osnovna šola za odrasle  

V program se prijavite po e-pošti, od 26. 6. 2021 do 19. 8. 2021: 
5. do 9. razred na naslov alenka.rezar@cene-stupar.si. Prijavi je potrebno 
priložiti spričevalo zadnjega uspešno opravljenega razreda in potrdilo o 
opravljeni osnovnošolski obveznosti.  
1. – 4. razred na naslov katja.potocnik@cene-stupar.si. 
Rok za prijavo se izteče 19. 8. 2021. 

Informativni dan 19. 8. 2021  
Informativni dan za kandidate bo potekal preko aplikacije Zoom. Rok za prijavo 
na informativni dan je najkasneje 18. 8. 2021, na naslov katja.potocnik@cene-
stupar.si (1. – 4. razred) in alenka.rezar@cene-stupar.si (5. do 9. razred). 

Postopek in rok za vpis v program 
Osnovna šola za odrasle 

Vpis v program poteka od 23. 8. 2021 do 2. 9. 2021, osebno v referatu JZ Cene 
Štupar-CILJ, po predhodnem opravljenem razgovoru z organizatorko 
izobraževanja ter pripravljenem osebnem izobraževalnem načrtu. Kandidat ob 
prijavi na vpogled prinese originalne listine, ki jih je posredoval ob prijavi. 

Ime kontaktne osebe Informacije, prijave in vpis: Tanja Jeršin, tel. 01 234 44 00, 041 606 057 
Org. izobraževanja za 1. - 4. razred: Katja Potočnik Nussdorfer, tel. 030 313 617  
Org. izobraževanja za 5. - 9. razred: Alenka Rezar, tel. 041 606 268 

Predvideni rok za začetek 
izobraževanja  

 
9. 9. 2021 

Pogoji za vključitev V program Osnovna šola za odrasle se lahko vpiše oseba, ki je: 
- izpolnila osnovnošolska obveznost po programu osnovne šole oz. 

osnovne šole s prilagojenim programom z enakovrednim izobrazbenim 
standardom, vendar osnovne šole ni zaključila, ali 

- zaključila prilagojeni izobraževalni program osnovne šole z nižjim 
izobrazbenim standardom. 

Ne glede na prejšnji odstavek se v program  
Osnovna šola za odrasle 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). 

Obravnava prijav:  

1. Če se je v roku prijavilo manj kandidatov, kot je objavljenih prostih mest, se lahko izvajalec odloči, da ne bo izvedel 
izobraževanja in o tem obvesti prijavljene kandidate najkasneje pet dni po izteku roka za prijavo, ki je naveden v 
pozivu k vpisu. 

2. Izvajalec lahko omeji vpis v program OŠO, če se je pred iztekom roka za prijavo prijavilo večje število kandidatov, kot 
je bilo s pozivom k vpisu objavljenih prostih mest. Prednost imajo predhodno prijavljeni kandidati. Izvajalec o omejitvi 
vpisa obvesti prijavljene kandidate najkasneje pet dni po izteku roka za prijavo, ki je naveden v pozivu k vpisu. 
  

Ljubljana, 7. 7. 2021 
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