
Poziv k vpisu v program  

 
OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE  

2019/2020 
jesenski rok 

 
Ime in sedež izvajalca 

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

Ime izobraževalnega programa  OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE 

Število vpisnih mest 200 

Navodila in roki za prijavo v 
program osnovne šole za odrasle 

in za predložitev ustrezne 
dokumentacije 

V program se lahko prijavite osebno v referatu JZ Cene Štupar-CILJ, po 
predhodnem opravljenem razgovoru z organizatorko izobraževanja ter 
pripravljenem osebnem izobraževalnem načrtu. Prijavi je potrebno 
priložiti spričevala zadnjega uspešno opravljenega razreda in Potrdilo o 
opravljeni osnovnošolski obveznosti. Kandidat ob prijavi na vpogled 
prinese originale zahtevanih dokumentov.  
Prijava in vpis potekata od 26. 8. 2019 do 6. 9. 2019. 

Ime kontaktne osebe Informacije in vpis: Tanja Jeršin, tel. 01 234 44 00 
Org. izobraževanja za 1. - 4. razred: Alida Zagorc Šuligoj, tel. 01 234 44 14  
Org. izobraževanja za 5. - 9. razred: Alenka Rezar, tel. 041 606 268 

Predvideni rok za začetek 
izobraževanja v razpisanem 

programu 

11. 9. 2019 

Pogoji za vpis V program Osnovne šole 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  
Osnovne šole 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). 

 

Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa: V kolikor bo število prijav večje od razpoložljivih mest v 

programu, bo šola v soglasju z ministrom sprejela sklep o omejitvi vpisa. O tem bodo kandidati pravočasno obveščeni, 

najpozneje do 9. 9. 2019. V primeru omejitve vpisa bo šola izbrala kandidate po vrstnem redu glede na datum in uro prejete 

prijave do zapolnitve razpoložljivih mest.   

  

   

Ljubljana, 21. 6. 2019 


