
 
Razpis za vpis in izvedba vpisa v izobraževalne programe izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja v šolskem letu 2021/22 

Javni zavod Cene Štupar-Center za izobraževanje Ljubljana 

Šmartinska 134 a, 1000 Ljubljana 

Ime  izob. 
programa za 
odrasle, za 
katerega se 
objavlja razpis 

Javna 
veljavnost 
izob. 
programa 

Število 
prostih 
vpisnih mest 
(prvi/nadalj
nji vpis) 

Pogoji za 
vpis 

Navodila in 
roki za prijavo 
na razpis za 
vpis in za 
predložitev 
ustrezne 
dokumentacij
e (postopek in 
roki za 
izvedbo vpisa) 

Postopek in 
rok za izvedbo 
vpisa 

Predvideni 
rok za 
začetek 
izobraževa
nja v 
razpisanem 
programu 

Način in 
pogoji 
izvedbe 
izobraževanja 

Pogoji za 
uspešno 
dokončanje 
izobraževanja 

Kontaktna oseba 

ADMINISTRATOR 
(SPI) 

Da 40/30 Končana 
osnovna 
šola 

V program se 
lahko 
elektronsko 
prijavite preko 
e naslova 
info@cene-
stupar.si 
 
Prijava na 
razpis je 
možna do 
21.9.2021. 

V program se 
lahko vpišete 
do 30.10.2021. 
 
Predložite 
ustrezno 
dokumentacijo 
osebni 
dokument in 
dokazila o 
predhodno 
pridobljenem 
znanju 
(formalno in 
neformalno).  
 

1.10.2021 Izobraževanje 
poteka po 
individualnem 
organizacijsk. 
modelu 
izrednega 
izobraževanja
. 

Uspešno 
opravljeni 
izpiti, 
praktično 
izobraževanje 
v šoli ter pri 
delodajalcu, 
opravljene 
interesne 
dejavnosti ter 
uspešno 
opravljen 
zaključni izpit. 
 
 
 
 
 

Branka BRICL 
tel.: 01 23 44 406 
 
branka.bricl@cene
-stupar.si 
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TRGOVEC (SPI) Da 40/30 Končana 

osnovna 
šola 

V program se 
lahko 
elektronsko 
prijavite preko 
e naslova 
info@cene-
stupar.si 
 
Prijava na 
razpis je 
možna do 
21.9.2021. 

V program se 
lahko vpišete 
do 30.10.2021.  
 
Predložite 
ustrezno 
dokument.: 
osebni 
dokument in 
dokazila o 
predhodno 
pridobljenem 
znanju 
(formalno in 
neformalno).  

1.10.2021 Izobraževanje 
poteka po 
individualnem 
organizacijsk. 
modelu 
izrednega 
izobraževanja
. 

Uspešno 
opravljeni 
izpiti, 
praktično 
izobraževanje 
v šoli ter pri 
delodajalcu, 
opravljene 
interesne 
dejavnosti ter 
uspešno 
opravljen 
zaključni izpit. 

Branka BRICL 
tel.: 01 23 44 406 
 
branka.bricl@cene
-stupar.si 
 

BOLNIČAR 
NEGOVALEC 
(SPI) 

Da 40/30 Končana 
osnovna 
šola 

V program se 
lahko 
elektronsko 
prijavite preko 
e naslova 
info@cene-
stupar.si 
 
Prijava na 
razpis je 
možna do 
21.9.2021. 

V program se 
lahko vpišete 
do 30.10.2021. 
 
Predložite 
ustrezno 
dokument.: 
osebni 
dokument in 
dokazila o 
predhodno 
pridobljenem 
znanju 
(formalno in 
neformalno). 

1.10.2021 Izobraževanje 
poteka po 
individualnem 
organizacijsk. 
modelu 
izrednega 
izobraževanja
. 

Uspešno 
opravljeni 
izpiti, 
praktično 
izobraževanje 
v šoli ter pri 
delodajalcu, 
opravljene 
interesne 
dejavnosti ter 
uspešno 
opravljen 
zaključni izpit. 
 
 
 
 
 

Mateja LAKNER 
VRTAČNIK 
tel.: 01 23 44 412 
 
mateja.lakner-
vrtacnik@cene-
stupar.si 
 
 
 
 
 
Renata BAČVIČ 
tel.: 01 23 44 412 
 
renata.bacvic@cen
e-stupar.si 
 
 

mailto:info@cene-stupar.si
mailto:info@cene-stupar.si
mailto:branka.bricl@cene-stupar.si
mailto:branka.bricl@cene-stupar.si
mailto:info@cene-stupar.si
mailto:info@cene-stupar.si
mailto:mateja.lakner-vrtacnik@cene-stupar.s
mailto:mateja.lakner-vrtacnik@cene-stupar.s
mailto:mateja.lakner-vrtacnik@cene-stupar.s
mailto:renata.bacvic@cene-stupar.si
mailto:renata.bacvic@cene-stupar.si


 
GASTRONOM 
HOTELIR (SPI) 

Da 110/160 Končana 
osnovna 
šola 

V program se 
lahko 
elektronsko 
prijavite preko 
e naslova 
info@cene-
stupar.si 
 
Prijava na 
razpis je 
možna do 
21.9.2021. 

V program se 
lahko vpišete 
do 30.10.2021. 
 
Predložite 
ustrezno 
dokument.: 
osebni 
dokument in 
dokazila o 
predhodno 
pridobljenem 
znanju 
(formalno in 
neformalno).  

1.10.2021 Izobraževanje 
poteka po 
individualnem 
organizacijsk. 
modelu 
izrednega 
izobraževanja
. 

Uspešno 
opravljeni 
izpiti, 
praktično 
izobraževanje 
v šoli ter pri 
delodajalcu, 
opravljene 
interesne 
dejavnosti ter 
uspešno 
opravljen 
zaključni izpit. 

Jure JAMŠEK 
tel.: 01 23 44 425 
 
jure.jamšek@cene-
stupar.s 

EKONOMSKI 
TEHNIK (SSI) 

Da 20/40 Končana 
osnovna 
šola 

V program se 
lahko 
elektronsko 
prijavite preko 
e naslova 
info@cene-
stupar.si 
 
Prijava na 
razpis je 
možna do 
21.9.2021. 

V program se 
lahko vpišete 
do 30.10.2021. 
 
Predložite 
ustrezno 
dokument.: 
osebni 
dokument in 
dokazila o 
predhodno 
pridobljenem 
znanju 
(formalno in 
neformalno).  

1.10.2021 Izobraževanje 
poteka po 
individualnem 
organizacijsk. 
modelu 
izrednega 
izobraževanja
. 

Uspešno 
opravljeni 
izpiti, 
praktično 
izobraževanje 
v šoli ter pri 
delodajalcu, 
opravljene 
interesne 
dejavnosti ter 
uspešno 
opravljena 
poklicna 
matura. 

Mateja LAKNER 
VRTAČNIK 
tel.: 01 23 44 412 
 
mateja.lakner-
vrtacnik@cene-
stupar.si 
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LOGISTIČNI 
TEHNIK (SSI) 

Da 60/40 Končana 
osnovna 
šola 

V program se 
lahko 
elektronsko 
prijavite preko 
e naslova 
info@cene-
stupar.si 
 
Prijava na 
razpis je 
možna do 
21.9.2021. 

V program se 
lahko vpišete 
do 30.10.2021. 
 
Predložite 
ustrezno 
dokument.: 
osebni 
dokument in 
dokazila o 
predhodno 
pridobljenem 
znanju 
(formalno in 
neformalno).  

1.10.2021 Izobraževanje 
poteka po 
individualnem 
organizacijsk. 
modelu 
izrednega 
izobraževanja
. 

Uspešno 
opravljeni 
izpiti, 
praktično 
izobraževanje 
v šoli ter pri 
delodajalcu, 
opravljene 
interesne 
dejavnosti ter 
uspešno 
opravljena 
poklicna 
matura. 

Branka BRICL 
tel.: 01 23 44 406 
 
branka.bricl@cene
-stupar.si 
 

PREDŠOLSKA 
VZGOJA (SSI) 

Da 32/40 Končana 
osnovna 
šola 

V program se 
lahko 
elektronsko 
prijavite preko 
e naslova 
info@cene-
stupar.si 
 
Prijava na 
razpis je 
možna do 
21.9.2021. 

V program se 
lahko vpišete 
do 30.10.2021. 
 
Predložite 
ustrezno 
dokument.: 
osebni 
dokument in 
dokazila o 
predhodno 
pridobljenem 
znanju 
(formalno in 
neformalno).  

1.10.2021 Izobraževanje 
poteka po 
individualnem 
organizacijsk. 
modelu 
izrednega 
izobraževanja
. 

Uspešno 
opravljeni 
izpiti, 
praktično 
izobraževanje 
v šoli ter pri 
delodajalcu, 
opravljene 
interesne 
dejavnosti ter 
uspešno 
opravljena 
poklicna 
matura. 

Jure JAMŠEK 
tel.: 01 23 44 425 
 
jure.jamšek@cene-
stupar.si 
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KOZMETIČNI 
TEHNIK (SSI) 

Da 20/30 Končana 
osnovna 
šola 

V program se 
lahko 
elektronsko 
prijavite preko 
e naslova 
info@cene-
stupar.si 
 
Prijava na 
razpis je 
možna do 
21.9.2021. 

V program se 
lahko vpišete 
do 30.10.2021. 
 
Predložite 
ustrezno 
dokument.: 
osebni 
dokument in 
dokazila o 
predhodno 
pridobljenem 
znanju 
(formalno in 
neformalno).  

1.10.2021 Izobraževanje 
poteka po 
individualnem 
organizacijsk. 
modelu 
izrednega 
izobraževanja
. 

Uspešno 
opravljeni 
izpiti, 
praktično 
izobraževanje 
v šoli ter pri 
delodajalcu, 
opravljene 
interesne 
dejavnosti ter 
uspešno 
opravljena 
poklicna 
matura. 

Mateja LAKNER 
VRTAČNIK 
tel.: 01 23 44 412 
 
mateja.lakner-
vrtacnik@cene-
stupar.si 
 
 
 
 
Renata BAČVIČ 
tel.: 01 23 44 412 
 
renata.bacvic@cen
e-stupar.si 
 

GASTRONOMIJA 
IN TURIZEM 
(SSI) 

Da 60/30 Končana 
osnovna 
šola 

V program se 
lahko 
elektronsko 
prijavite preko 
e naslova 
info@cene-
stupar.si 
 
Prijava na 
razpis je 
možna do 
21.9.2021. 

V program se 
lahko vpišete 
do 30.10.2021. 
 
Predložite 
ustrezno 
dokument.: 
osebni 
dokument in 
dokazila o 
predhodno 
pridobljenem 
znanju 
(formalno in 
neformalno). 
 
 

1.10.2021 Izobraževanje 
poteka po 
individualnem 
organizacijsk. 
modelu 
izrednega 
izobraževanja
. 

Uspešno 
opravljeni 
izpiti, 
praktično 
izobraževanje 
v šoli ter pri 
delodajalcu, 
opravljene 
interesne 
dejavnosti ter 
uspešno 
opravljena 
poklicna 
matura. 
 
 
 

Jure JAMŠEK 
tel.: 01 23 44 425 
 
jure.jamšek@cene-
stupar.si 
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GASTRONOMIJA 
(PTI) 

Da 60/50 Končan 
SPI program 
gostinska 
dela ali 
gastronom 
hotelir 

V program se 
lahko 
elektronsko 
prijavite preko 
e naslova 
info@cene-
stupar.si 
 
Prijava na 
razpis je 
možna do 
21.9.2021. 

V program se 
lahko vpišete 
do 30.10.2021. 
 
Predložite 
ustrezno 
dokument.: 
osebni 
dokument in 
dokazila o 
predhodno 
pridobljenem 
znanju 
(formalno in 
neformalno).  
 

1.10.2021 Izobraževanje 
poteka po 
individualnem 
organizacijsk. 
modelu 
izrednega 
izobraževanja
. 

Uspešno 
opravljeni 
izpiti, 
praktično 
izobraževanje 
v šoli ter pri 
delodajalcu, 
opravljene 
interesne 
dejavnosti ter 
uspešno 
opravljena 
poklicna 
matura. 

Jure JAMŠEK 
tel.: 01 23 44 425 
 
jure.jamšek@cene-
stupar.si 
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EKONOMSKI 
TEHNIK (PTI) 

Da 24/30 Končan 
SPI program 
administrat. 
ali trgovec 

V program se 
lahko 
elektronsko 
prijavite preko 
e naslova 
info@cene-
stupar.si 
 
Prijava na 
razpis je 
možna do 
21.9.2021. 

V program se 
lahko vpišete 
do 30.10.2021. 
 
Predložite 
ustrezno 
dokument.: 
osebni 
dokument in 
dokazila o 
predhodno 
pridobljenem 
znanju 
(formalno in 
neformalno).  

1.10.2021 Izobraževanje 
poteka po 
individualnem 
organizacijsk. 
modelu 
izrednega 
izobraževanja
. 

Uspešno 
opravljeni 
izpiti, 
praktično 
izobraževanje 
v šoli ter pri 
delodajalcu, 
opravljene 
interesne 
dejavnosti ter 
uspešno 
opravljena 
poklicna 
matura. 

Mateja LAKNER 
VRTAČNIK 
tel.: 01 23 44 412 
 
mateja.lakner-
vrtacnik@cene-
stupar.si 
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LOGISTIČNI 
TEHNIK (PTI) 

Da 40/30 Končan 
SPI program  

V program se 
lahko 
elektronsko 
prijavite preko 
e naslova 
info@cene-
stupar.si 
 
Prijava na 
razpis je 
možna do 
21.9.2021. 

V program se 
lahko vpišete 
do 30.10.2021. 
 
Predložite 
ustrezno 
dokument.: 
osebni 
dokument in 
dokazila o 
predhodno 
pridobljenem 
znanju 
(formalno in 
neformalno).  

1.10.2021 Izobraževanje 
poteka po 
individualnem 
organizacijsk. 
modelu 
izrednega 
izobraževanja
. 

Uspešno 
opravljeni 
izpiti, 
praktično 
izobraževanje 
v šoli ter pri 
delodajalcu, 
opravljene 
interesne 
dejavnosti ter 
uspešno 
opravljena 
poklicna 
matura. 

Branka BRICL 
tel.: 01 23 44 406 
 
branka.bricl@cene
-stupar.si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREDŠOLSKA 
VZGOJA 
(Poklicni tečaj) 

Da 35/40 Končan 
četrti letnik 
kateregakoli 
srednje 
strokovnega 
izobražev. 
ali drugi (oz. 
peti) letnik 
v poklicno 
tehniškem 
izobraževa. 

V program se 
lahko 
elektronsko 
prijavite preko 
e naslova 
info@cene-
stupar.si 
 
Prijava na 
razpis je 
možna do 
21.9.2021. 

V program se 
lahko vpišete 
do 30.10.2021. 
 
Predložite 
ustrezno 
dokument.: 
osebni 
dokument in 
dokazila o 
predhodno 
pridobljenem 
znanju 
(formalno in 
neformalno).  

1.10.2021 Izobraževanje 
poteka po 
individualnem 
organizacijsk. 
modelu 
izrednega 
izobraževanja
. 

Uspešno 
opravljeni 
izpiti, 
praktično 
izobraževanje 
v šoli ter pri 
delodajalcu, 
opravljene 
interesne 
dejavnosti ter 
uspešno 
opravljena 
poklicna 
matura. 

Jure JAMŠEK 
tel.: 01 23 44 425 
 
jure.jamšek@cene-
stupar.si 
 
 

 

Informativni dan za vse izobraževalne programe izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja: 15. september 2021, na lokaciji zavoda Šmartinska 

cesta 134 a (v primeru epidemioloških ukrepov izvedba na daljavo), med 10.00 in 16.00 uro. 
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Osnova za interni razpis za vpis v izobraževalne programe izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja: pridobljeno soglasje s strani MIZŠ (27. čl. 

Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju, Ur. l. RS št. 79/06, 68/17 in 46/19). 

Merila in postopek za izbiro kandidatov za vse programe v primeru omejitve vpisa: v primeru prevelikega števila prijav bomo izvedli omejitev vpisa skladno 

s sklepom MIZŠ št.: 6035-118/2008, ki je bil izdan v Uradnem listu RS, št. 1/07. 

Vpis v primeru zaščitnih ukrepov: informiranje, svetovanje in začetni del vpisnega postopka bo potekal na daljavo preko e naslova organizatorja, ki je naveden 

v tabeli izobraževalnega programa. V nadaljevanju bo lahko ob predhodni najavi in dogovoru dokončanje vpisnega postopka izpeljano v prostorih zavoda na 

Šmartinski 134 a, Ljubljana.  

                

Ljubljana, april 2021 


