
 

 

 

Razpis za vpis in izvedba vpisa v izobraževalne programe izrednega poklicnega in 

strokovnega izobraževanja v šolskem letu 2022/2023 

 

Podlaga razpisa: 

 Pravilnik o razpisu in izvedbi vpisa v izredno izobraževanje po javno veljavnih 

izobraževalnih programih srednjega šolstva, Ur. l. RS, št. 56/2022, 

 Soglasje MIZŠ k obsegu razpisa za vpis v izredno srednješolsko izobraževanje v šolskem 

letu 2022/2023 v Republiki Sloveniji (Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju, 

Ur. l. RS, št. 79/06, 68/17 in 46/19).  

 

Naziv zavoda: Javni zavod Cene Štupar-Center za izobraževanje Ljubljana 

Naslov zavoda: Ulica Ambrožiča Novljana 5, 1000 Ljubljana 

Kontaktni podatki zavoda:  

T: 01 234 44 00 

e-pošta: info@cene-stupar.si 

https://www.cene-stupar.si 

 

Informacije za vse izobraževalne programe: 

Začetek izvajanja izobraževanja v šolskem letu:  3.10.2022 

Organizacijski model izvajanja izobraževalnih programov: Izobraževanje poteka po 

individualnem organizacijskem modelu. 

Predvideni ukrepi v primeru premajhnega ali prevelikega števila prijav: V primeru 

prevelikega števila prijav bomo izvedli omejitev vpisa skladno s sklepom MIZŠ št. 6035-

118/2008. 

Datum informativnega dne: 24.5.20022 

Možnost svetovanja pred vpisom: v okviru javne službe v zavodu deluje svetovalno središče 

in udeleženci imajo možnost informiranja in svetovanja pred, med in po izobraževanju. 

Prijavno – vpisni postopek: kandidat se lahko elektronsko prijavi preko e naslova info@cene-

stupar.si ali preko e naslova organizatorja, ki skrbi za določen izobraževalni program. Ob prijavi 
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predloži ustrezno dokumentacijo, osebni dokument in dokazila o predhodno pridobljenem 

formalnem in neformalnem znanju. Prijavnico za vpis z navedenimi prilogami lahko kandidat 

odda osebno v zavodu ali pa jo pošlje s priporočeno pošto. Zavod kandidata obvesti, da 

izpolnjuje vpisne pogoje. Kandidat lahko odda vlogo za priznavanje predhodno pridobljenega 

znanja. Sledi postopek vrednotenja predhodno pridobljenega znanja, izdaja sklepa o 

priznavanju predhodno pridobljenega znanja, priprava osebnega izobraževalnega načrta in 

pogodbe o izobraževanju za šolsko leto. Sledi podpis osebnega izobraževalnega načrta in 

pogodbe o izobraževanju. 

Zadnji rok za prvi vpis je 31.5.2023 oziroma do zapolnitve prostih mest za prvi vpis. 

Vpis v primeru zaščitnih ukrepov: informiranje, svetovanje in začetni del vpisnega postopka 

bo potekal na daljavo preko e naslova organizatorja, ki skrbi za določen izobraževalni program. 

V nadaljevanju bo ob predhodni najavi in dogovoru dokončanje vpisnega postopka lahko 

izpeljano v prostorih zavoda na Ulica Ambrožiča Novljana 5, Ljubljana.  

 

Srednje poklicno izobraževanje: 

Ime javno veljavnega izobraževalnega programa: ADMINISTRATOR 

Kontaktna oseba: Branka Bricl, GSM: +386 41 606 285, e naslov: branka.bricl@cene-stupar.si 

Pogoji za vpis v izobraževalni program: končana osnovna šola ali nižje poklicno izobraževanje 

Trajanje izobraževanja: izobraževalni program obsega tri letnike, ki jih udeleženec v 

izobraževanju odraslih lahko opravi v treh letih ali prej 

Število vpisnih mest za prvi vpis: 40  

Kraj izvajanja izobraževalnega programa: Ulica Ambrožiča Novljana 5, 1000 Ljubljana 

Cenik izobraževanja: https://www.cene-stupar.si/sl/pridobitev-izobrazbe/srednja-

sola/administrator 

Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti ob vpisu: javno veljavne listine (možnosti: 

spričevalo zaključnega razreda osnovne šole, letna spričevala, tuje spričevalo, obvestilo o 

uspehu, potrdilo o uspehu, potrdilo o izpitu, indeks), listine o neformalno pridobljenih znanjih 

(možnosti: certifikat NPK, dokazilo o usposabljanju), osebni dokument (davčna številka, EMŠO) 

Pogoji za uspešno dokončanje izobraževanja: uspešno opravljeni vsi izpiti, praktično 

izobraževanje pri delodajalcu ter uspešno opravljen zaključni izpit 

 

Ime javno veljavnega izobraževalnega programa: BOLNIČAR NEGOVALEC 

Kontaktna oseba: Mateja Lakner Vrtačnik, GSM: +386 30 709 889, e naslov: mateja.lakner-

vrtacnik@cene-stupar.si 
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Pogoji za vpis v izobraževalni program: končana osnovna šola ali nižje poklicno izobraževanje 

Trajanje izobraževanja: izobraževalni program obsega tri letnike, ki jih udeleženec v 

izobraževanju odraslih lahko opravi v treh letih ali prej 

Število vpisnih mest za prvi vpis: 55 

Kraj izvajanja izobraževalnega programa: Ulica Ambrožiča Novljana 5, 1000 Ljubljana 

Cenik izobraževanja: https://www.cene-stupar.si/sl/pridobitev-izobrazbe/srednja-

sola/bolnicar-negovalec 

Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti ob vpisu: javno veljavne listine (možnosti: 

spričevalo zaključnega razreda osnovne šole, letna spričevala, tuje spričevalo, obvestilo o 

uspehu, potrdilo o uspehu, potrdilo o izpitu, indeks), listine o neformalno pridobljenih znanjih 

(možnosti: certifikat NPK, dokazilo o usposabljanju), osebni dokument (davčna številka, EMŠO) 

Pogoji za uspešno dokončanje izobraževanja: uspešno opravljeni vsi izpiti, praktično 

izobraževanje pri delodajalcu ter uspešno opravljen zaključni izpit 

 

Ime javno veljavnega izobraževalnega programa: GASTRONOM HOTELIR 

Kontaktna oseba: Mateja Lakner Vrtačnik, GSM: +386 30 709 889, e naslov: mateja.lakner-

vrtacnik@cene-stupar.si 

Pogoji za vpis v izobraževalni program: končana osnovna šola ali nižje poklicno izobraževanje 

Trajanje izobraževanja: izobraževalni program obsega tri letnike, ki jih udeleženec v 

izobraževanju odraslih lahko opravi v treh letih ali prej 

Število vpisnih mest za prvi vpis: 50 

Kraj izvajanja izobraževalnega programa: Ulica Ambrožiča Novljana 5, 1000 Ljubljana 

Cenik izobraževanja: https://www.cene-stupar.si/sl/pridobitev-izobrazbe/srednja-

sola/gostinsko-turisticni-poklici/gastronom-hotelir 

Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti ob vpisu: javno veljavne listine (možnosti: 

spričevalo zaključnega razreda osnovne šole, letna spričevala, tuje spričevalo, obvestilo o 

uspehu, potrdilo o uspehu, potrdilo o izpitu, indeks), listine o neformalno pridobljenih znanjih 

(možnosti: certifikat NPK, dokazilo o usposabljanju), osebni dokument (davčna številka, EMŠO) 

Pogoji za uspešno dokončanje izobraževanja: uspešno opravljeni vsi izpiti, praktično 

izobraževanje pri delodajalcu ter uspešno opravljen zaključni izpit 

 

Ime javno veljavnega izobraževalnega programa: TRGOVEC 

Kontaktna oseba: Branka Bricl, GSM: +386 41 606 285, e naslov: branka.bricl@cene-stupar.si 
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Pogoji za vpis v izobraževalni program: končana osnovna šola ali nižje poklicno izobraževanje 

Trajanje izobraževanja: izobraževalni program obsega tri letnike, ki jih udeleženec v 

izobraževanju odraslih lahko opravi v treh letih ali prej 

Število vpisnih mest za prvi vpis: 40 

Kraj izvajanja izobraževalnega programa: Ulica Ambrožiča Novljana 5, 1000 Ljubljana 

Cenik izobraževanja: https://www.cene-stupar.si/sl/pridobitev-izobrazbe/srednja-

sola/trgovec 

Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti ob vpisu: javno veljavne listine (možnosti: 

spričevalo zaključnega razreda osnovne šole, letna spričevala, tuje spričevalo, obvestilo o 

uspehu, potrdilo o uspehu, potrdilo o izpitu, indeks), listine o neformalno pridobljenih znanjih 

(možnosti: certifikat NPK, dokazilo o usposabljanju), osebni dokument (davčna številka, EMŠO) 

Pogoji za uspešno dokončanje izobraževanja: uspešno opravljeni vsi izpiti, praktično 

izobraževanje pri delodajalcu ter uspešno opravljen zaključni izpit 

 

Srednje strokovno izobraževanje: 

Ime javno veljavnega izobraževalnega programa: EKONOMSKI TEHNIK 

Kontaktna oseba: Mateja Lakner Vrtačnik, GSM: +386 30 709 889, e naslov: mateja.lakner-

vrtacnik@cene-stupar.si 

Pogoji za vpis v izobraževalni program: končana osnovna šola ali nižje poklicno izobraževanje  

Trajanje izobraževanja: izobraževalni program obsega štiri letnike, ki jih udeleženec v 

izobraževanju odraslih lahko opravi v štirih letih ali prej 

Število vpisnih mest za prvi vpis: 50 

Kraj izvajanja izobraževalnega programa: Ulica Ambrožiča Novljana 5, 1000 Ljubljana 

Cenik izobraževanja: https://www.cene-stupar.si/sl/pridobitev-izobrazbe/srednja-

sola/ekonomski-tehnik/ssi 

Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti ob vpisu: javno veljavne listine (možnosti: 

spričevalo zaključnega razreda osnovne šole, letna spričevala, tuje spričevalo, obvestilo o 

uspehu, potrdilo o uspehu, potrdilo o izpitu, indeks), listine o neformalno pridobljenih znanjih 

(možnosti: certifikat NPK, dokazilo o usposabljanju), osebni dokument (davčna številka, EMŠO) 

Pogoji za uspešno dokončanje izobraževanja: uspešno opravljeni vsi izpiti, praktično 

izobraževanje pri delodajalcu ter uspešno opravljena poklicna matura 

 

Ime javno veljavnega izobraževalnega programa: GASTRONOMSKO TURISTIČNI TEHNIK 

Kontaktna oseba: Jure Jamšek, GSM: +386 30 645 365, e naslov: jure.jamsek@cene-stupar.si 
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Pogoji za vpis v izobraževalni program: končana osnovna šola ali nižje poklicno izobraževanje 

Trajanje izobraževanja: izobraževalni program obsega štiri letnike, ki jih udeleženec v 

izobraževanju odraslih lahko opravi v štirih letih ali prej 

Število vpisnih mest za prvi vpis: 40 

Kraj izvajanja izobraževalnega programa: Ulica Ambrožiča Novljana 5, 1000 Ljubljana 

Cenik izobraževanja: https://www.cene-stupar.si/sl/pridobitev-izobrazbe/srednja-

sola/gostinsko-turisticni-poklici/gastronomsko-turisticni-tehnik 

Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti ob vpisu: javno veljavne listine (možnosti: 

spričevalo zaključnega razreda osnovne šole, letna spričevala, tuje spričevalo, obvestilo o 

uspehu, potrdilo o uspehu, potrdilo o izpitu, indeks), listine o neformalno pridobljenih znanjih 

(možnosti: certifikat NPK, dokazilo o usposabljanju), osebni dokument (davčna številka, EMŠO) 

Pogoji za uspešno dokončanje izobraževanja: uspešno opravljeni vsi izpiti, praktično 

izobraževanje pri delodajalcu ter uspešno opravljena poklicna matura 

 

Ime javno veljavnega izobraževalnega programa: KOZMETIČNI TEHNIK 

Kontaktna oseba: Renata Bačvić, GSM: +386 30 333 500, e naslov: renata.bacvic@cene-

stupar.si 

Pogoji za vpis v izobraževalni program: končana osnovna šola ali nižje poklicno izobraževanje 

Trajanje izobraževanja: izobraževalni program obsega štiri letnike, ki jih udeleženec v 

izobraževanju odraslih lahko opravi v štirih letih ali prej 

Število vpisnih mest za prvi vpis: 55 

Kraj izvajanja izobraževalnega programa: Ulica Ambrožiča Novljana 5 in Ulica Luize Pesjakove 

5, 1000 Ljubljana 

Cenik izobraževanja: https://www.cene-stupar.si/sl/pridobitev-izobrazbe/srednja-

sola/kozmeticni-tehnik 

Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti ob vpisu: javno veljavne listine (možnosti: 

spričevalo zaključnega razreda osnovne šole, letna spričevala, tuje spričevalo, obvestilo o 

uspehu, potrdilo o uspehu, potrdilo o izpitu, indeks), listine o neformalno pridobljenih znanjih 

(možnosti: certifikat NPK, dokazilo o usposabljanju), osebni dokument (davčna številka, EMŠO) 

Pogoji za uspešno dokončanje izobraževanja: uspešno opravljeni vsi izpiti, praktično 

izobraževanje pri delodajalcu ter uspešno opravljena poklicna matura 

 

Ime javno veljavnega izobraževalnega programa: LOGISTIČNI TEHNIK 

Kontaktna oseba: Branka Bricl, GSM: +386 41 606 285, e naslov: branka.bricl@cene-stupar.si 
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Pogoji za vpis v izobraževalni program: končana osnovna šola ali nižje poklicno izobraževanje 

Trajanje izobraževanja: izobraževalni program obsega štiri letnike, ki jih udeleženec v 

izobraževanju odraslih lahko opravi v štirih letih ali prej 

Število vpisnih mest za prvi vpis: 40 

Kraj izvajanja izobraževalnega programa: Ulica Ambrožiča Novljana 5, 1000 Ljubljana 

Cenik izobraževanja: https://www.cene-stupar.si/sl/pridobitev-izobrazbe/srednja-

sola/logisticni-tehnik/ssi 

Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti ob vpisu: javno veljavne listine (možnosti: 

spričevalo zaključnega razreda osnovne šole, letna spričevala, tuje spričevalo, obvestilo o 

uspehu, potrdilo o uspehu, potrdilo o izpitu, indeks), listine o neformalno pridobljenih znanjih 

(možnosti: certifikat NPK, dokazilo o usposabljanju), osebni dokument (davčna številka, EMŠO) 

Pogoji za uspešno dokončanje izobraževanja: uspešno opravljeni vsi izpiti, praktično 

izobraževanje pri delodajalcu ter uspešno opravljena poklicna matura 

 

Ime javno veljavnega izobraževalnega programa: PREDŠOLSKA VZGOJA 

Kontaktna oseba: Jure Jamšek, GSM: +386 30 645 365, e naslov: jure.jamsek@cene-stupar.si 

Pogoji za vpis v izobraževalni program: končana osnovna šola ali nižje poklicno izobraževanje 

Trajanje izobraževanja: izobraževalni program obsega štiri letnike, ki jih udeleženec v 

izobraževanju odraslih lahko opravi v štirih letih ali prej 

Število vpisnih mest za prvi vpis: 50 

Kraj izvajanja izobraževalnega programa: Ulica Ambrožiča Novljana 5, 1000 Ljubljana 

Cenik izobraževanja: https://www.cene-stupar.si/sl/pridobitev-izobrazbe/srednja-

sola/vzgojiteljica-predsolskih-otrok/ssi 

Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti ob vpisu: javno veljavne listine (možnosti: 

spričevalo zaključnega razreda osnovne šole, letna spričevala, tuje spričevalo, obvestilo o 

uspehu, potrdilo o uspehu, potrdilo o izpitu, indeks), listine o neformalno pridobljenih znanjih 

(možnosti: certifikat NPK, dokazilo o usposabljanju), osebni dokument (davčna številka, EMŠO) 

Pogoji za uspešno dokončanje izobraževanja: uspešno opravljeni vsi izpiti, praktično 

izobraževanje pri delodajalcu ter uspešno opravljena poklicna matura 

 

Poklicni tečaj: 

Ime javno veljavnega izobraževalnega programa: PREDŠOLSKA VZGOJA 

Kontaktna oseba: Jure Jamšek, GSM: +386 30 645 365, e naslov: jure.jamsek@cene-stupar.si 
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Pogoji za vpis v izobraževalni program: končan zaključni letnik izobraževalnega programa za 

pridobitev srednje strokovne izobrazbe ali končan četrti letnik gimnazije 

Trajanje izobraževanja: eno leto 

Število vpisnih mest za prvi vpis: 50 

Kraj izvajanja izobraževalnega programa: Ulica Ambrožiča Novljana 5, 1000 Ljubljana 

Cenik izobraževanja: https://www.cene-stupar.si/sl/pridobitev-izobrazbe/srednja-

sola/vzgojiteljica-predsolskih-otrok/poklicni-tecaj 

Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti ob vpisu: javno veljavne listine (možnosti: 

spričevalo zaključnega razreda osnovne šole, letna spričevala, tuje spričevalo, obvestilo o 

uspehu, potrdilo o uspehu, potrdilo o izpitu, indeks), listine o neformalno pridobljenih znanjih 

(možnosti: certifikat NPK, dokazilo o usposabljanju), osebni dokument (davčna številka, EMŠO) 

Pogoji za uspešno dokončanje izobraževanja: uspešno opravljeni vsi izpiti, praktično 

izobraževanje pri delodajalcu ter uspešno opravljena poklicna matura 

 

Poklicno tehniško izobraževanje: 

Ime javno veljavnega izobraževalnega programa: EKONOMSKI TEHNIK 

Kontaktna oseba: Mateja Lakner Vrtačnik, GSM: +386 30 709 889, e naslov: mateja.lakner-

vrtacnik@cene-stupar.si 

Pogoji za vpis v izobraževalni program: uspešno zaključen program srednjega poklicnega 

izobraževanja za pridobitev poklica administrator ali trgovec 

Trajanje izobraževanja: izobraževalni program obsega dva letnika, ki jih udeleženec v 

izobraževanju odraslih lahko opravi v dveh letih ali prej 

Število vpisnih mest za prvi vpis: 30 

Kraj izvajanja izobraževalnega programa: Ulica Ambrožiča Novljana 5, 1000 Ljubljana 

Cenik izobraževanja: https://www.cene-stupar.si/sl/pridobitev-izobrazbe/srednja-

sola/ekonomski-tehnik/pti 

Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti ob vpisu: javno veljavne listine (možnosti: 

spričevalo zaključnega razreda osnovne šole, letna spričevala, spričevalo o zaključnem izpitu 

srednjega poklicnega izobraževanja, tuje spričevalo, obvestilo o uspehu, potrdilo o uspehu, 

potrdilo o izpitu, indeks), listine o neformalno pridobljenih znanjih (možnosti: certifikat NPK, 

dokazilo o usposabljanju), osebni dokument (davčna številka, EMŠO) 

Pogoji za uspešno dokončanje izobraževanja: uspešno opravljeni vsi izpiti, praktično 

izobraževanje pri delodajalcu ter uspešno opravljena poklicna matura 
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Ime javno veljavnega izobraževalnega programa: GASTRONOMSKI TEHNIK 

Kontaktna oseba: Mateja Lakner Vrtačnik, GSM: +386 30 709 889, e naslov: mateja.lakner-

vrtacnik@cene-stupar.si 

Pogoji za vpis v izobraževalni program: uspešno zaključen program srednjega poklicnega 

izobraževanja za pridobitev poklica gastronom hotelir, kuhar natakar, oskrbnik, kmetovalec 

gospodinja, pek, slaščičar 

Trajanje izobraževanja: izobraževalni program obsega dva letnika, ki jih udeleženec v 

izobraževanju odraslih lahko opravi v dveh letih ali prej 

Število vpisnih mest za prvi vpis: 30 

Kraj izvajanja izobraževalnega programa: Ulica Ambrožiča Novljana 5, 1000 Ljubljana 

Cenik izobraževanja: https://www.cene-stupar.si/sl/pridobitev-izobrazbe/srednja-

sola/gostinsko-turisticni-poklici/gastronomija 

Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti ob vpisu: javno veljavne listine (možnosti: 

spričevalo zaključnega razreda osnovne šole, letna spričevala, spričevalo o zaključnem izpitu 

srednjega poklicnega izobraževanja, tuje spričevalo, obvestilo o uspehu, potrdilo o uspehu, 

potrdilo o izpitu, indeks), listine o neformalno pridobljenih znanjih (možnosti: certifikat NPK, 

dokazilo o usposabljanju), osebni dokument (davčna številka, EMŠO) 

Pogoji za uspešno dokončanje izobraževanja: uspešno opravljeni vsi izpiti, praktično 

izobraževanje pri delodajalcu ter uspešno opravljena poklicna matura 

 

Ime javno veljavnega izobraževalnega programa: LOGISTIČNI TEHNIK 

Kontaktna oseba: Branka Bricl, GSM: +386 41 606 285, e naslov: branka.bricl@cene-stupar.si 

Pogoji za vpis v izobraževalni program:  uspešno zaključen program srednjega poklicnega 

izobraževanja 

Trajanje izobraževanja: izobraževalni program obsega dva letnika, ki jih udeleženec v 

izobraževanju odraslih lahko opravi v dveh letih ali prej 

Število vpisnih mest za prvi vpis: 30 

Kraj izvajanja izobraževalnega programa: Ulica Ambrožiča Novljana 5, 1000 Ljubljana 

Cenik izobraževanja: https://www.cene-stupar.si/sl/pridobitev-izobrazbe/srednja-

sola/logisticni-tehnik/pti 

Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti ob vpisu: javno veljavne listine (možnosti: 

spričevalo zaključnega razreda osnovne šole, letna spričevala, spričevalo o zaključnem izpitu 

srednjega poklicnega izobraževanja, tuje spričevalo, obvestilo o uspehu, potrdilo o uspehu, 

potrdilo o izpitu, indeks), listine o neformalno pridobljenih znanjih (možnosti: certifikat NPK, 

dokazilo o usposabljanju), osebni dokument (davčna številka, EMŠO) 
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Pogoji za uspešno dokončanje izobraževanja: uspešno opravljeni vsi izpiti, praktično 

izobraževanje pri delodajalcu ter uspešno opravljena poklicna matura 

 


