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1. PREDSTAVITEV
Javni zavod Cene Štupar – CILJ izvaja osnovnošolski program v okviru materialnih in kadrovskih
možnosti šole, skladno z določili Zakona o osnovni šoli, Zakona o izobraževanju odraslih in Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Ravnatelj

mag. Bojan Hajdinjak, direktor zavoda

1. - 4. razred

Alida Zagorc Šuligoj

Organizatorka izobraževanja odraslih OŠO
5. - 9. razred
Organizatorka izobraževanja odraslih OŠO

Alenka Rezar

Poslovna sekretarka

Breda Tomašič

Administratorka-informatorka

Tanja Zakotnik Jeršin

Čistilka

Živka Stojkić

Hišnik

Vlado Krulčić

Razredničarka

Aleksandra Vrbančič (1.-4. – opismenjevanje)

Uprava: Šmartinska cesta 134 a, Ljubljana

01 2344 402 tajništvo
01 2344 400 vpisna služba

2. CILJI PROGRAMA
Cilji osnovne šole za odrasle so zlasti:
- doseganje enakovrednega izobrazbenega standarda, kot ga zagotavlja vzgojno izobraževalni
program OŠ,
- razvijanje temeljne pismenosti ter sposobnosti za razumevanje, sporočanje in izražanje v
slovenskem jeziku,
- razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti ter poznavanje slovenske zgodovine
in kulture,
- usposabljanje za samostojno in vseživljenjsko učenje in izobraževanje,
- spodbujanje in omogočanje osebnostnega razvoja udeležencev in izboljševanja kakovosti
življenja,
- usmerjanje za dejavno načrtovanje življenjskih ciljev in poklicne kariere,
- razvijanje delovnih navad,
- pripravljanje za nadaljnje (formalno in neformalno) izobraževanje.
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3. VPIS
V program osnovna šola za odrasle se lahko vpiše oseba, ki je:
- izpolnila osnovno šolsko obveznost po programu osnovne šole oziroma osnovne šole s
prilagojenim programom z enakovrednim izobrazbenim standardom, vendar ni
zaključila osnovne šole, ali
- zaključila prilagojeni izobraževalni program osnovne šole z nižjim izobrazbenim
standardom,
V program osnovne šole za odrasle se lahko vpiše tudi oseba, ki je stara vsaj 15 let in 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.
3.1 VPISNI POSTOPEK
3.1.1 Jesenski semester
Objava javnega poziva: 21. 6. 2019, spletna stran zavoda www.cene-stupar.si
Vpis v program: 26. 8. 2019 do 9. 9. 2019
Trajanje semestra: 2. 9. 2019 do 31. 1. 2020
Poziv k vpisu vsebuje: ime in sedež izvajalca, ime izobraževalnega programa, število vpisnih
mest, navodila, obrazce in roke za prijavo v program in za predložitev ustrezne dokumentacije,
ime kontaktne osebe in vsaj enega od možnih načinov komuniciranja z njo, postopek in roke za
izvedbo vpisa ter predviden rok za začetek izobraževanja v razpisanem programu.
Ob vpisu v program udeleženci skupaj z organizatorjem in/ali učiteljem pripravi osebni
izobraževalni načrt udeleženca. Osebni izobraževalni načrt je sestavni del pogodbe o
izobraževanju.
Ob vpisu v program so udeleženci seznanjeni: s cilji programa, s predmetnikom, z izvedbo
programa, s pogoji za napredovanje in dokončanje izobraževanja, izpitnimi roki, z načinom
prijave k izpitu, z načinom prijave na konzultacije oziroma govorilne ure, s hišnim redom, s
pravili šolskega reda in požarnim redom.
3.1.2 Spomladanski semester
Objava javnega poziva: 6. 12. 2019, spletna stran zavoda www.cene-stupar.si
Informativni dan: 8. 1. 2020
Prijava in vpis v program OŠO: 6. 1. 2020 do 24. 1. 2020
Vpis: 27. 1. 2020 do 31. 1. 2020
Trajanje semestra: 1. 2. 2020 do 31. 8. 2020
Poziv k vpisu vsebuje: ime in sedež izvajalca, ime izobraževalnega programa, število vpisnih
mest, navodila, obrazce in roke za prijavo v program in za predložitev ustrezne dokumentacije,
ime kontaktne osebe in vsaj enega od možnih načinov komuniciranja z njo, postopek in roke za
izvedbo vpisa ter predviden rok za začetek izobraževanja v razpisanem programu.
4

Na informativnem dnevu in individualni pogovorih izvajalec kandidate seznani: s pogoji za
vključitev, s postopki in roki prijave in vpisa, z imenom kontaktne osebe in načina komuniciranja
z njo in drugimi informacijami, ki so pomembne za odločanje kandidatov za prijavo za vpis.
Izvajalec po prejemu popolne prijave za vpis oz. ob vpisu s kandidatom pripravi in podpiše osebni
izobraževalni načrt, ki je sestavni del pogodbe o izobraževanju.
Izpolnjevanje dogovorjenih obveznosti se preverja dvakrat v semestru (evalvacijski pogovor z
učitelji OŠO, mnenje udeleženca).
Ob vpisu v program so udeleženci seznanjeni: s cilji programa, s predmetnikom, z izvedbo
programa, s pogoji za napredovanje in dokončanje izobraževanja, izpitnimi roki, z načinom
prijave k izpitu, z načinom prijave na konzultacije oziroma govorilne ure, s hišnim redom, s
pravili šolskega reda in požarnim redom.
4. ORGANIZACIJA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA
Pouk poteka od ponedeljka do petka, v dopoldanskem in popoldanskem času. V primeru
nadomeščanj, izjemoma lahko poteka pouk tudi ob sobotah.
Izvajamo različne oblike izobraževanja: organizirano izobraževanje, samoizobraževanje in
kombinacijo obeh.
Pouk posameznih predmetov se izvaja v skladu s učnimi načrti posameznih predmetov.
Urnik se oblikuje na podlagi razpoložljivega časa zunanjih izvajalcev.
Urniki za 1. do 9. razred se pripravljajo tedensko oz. mesečno, odvisno od prisotnosti zunanjih
izvajalcev ter realizacijo posameznih predmetov. Udeleženci so o spremembah obveščeni po epošti, sms, spremembe so objavljene tudi na oglasnih deskah na lokacijah izobraževanja.
Razpored konzultacij, govorilnih ur in izpitov se pripravi za vsak mesec posebej; velja za
udeležence razredov od 5. do 9. Udeleženci so o terminih govorilnih ur, konzultacij in izpitov
obveščeni po e-pošti, terminih so objavljeni tudi na oglasni deski.
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PREDMETNIK DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE ZA ODRASLE
Razred
Predmet

Oznaka

1.– 4.

5.

6.

7.

8.

9.

Slovenščina

SLJ

160

110

90

90

90

90

Matematika

MAT

140

90

72

72

72

90

Tuji jezik

TJA

72

54

54

54

18

Likovna umetnost

LUM

9

9

Glasbena umetnost

GUM

9

9

Družba

DRU

36

Geografija

GEO

25

25

20

25

Zgodovina

ZGO

25

25

25

25

Domov. in državlj. kultura in etika

DKE

12

12

Fizika

FIZ

25

20

Kemija

KEM

25

20

25

25

Biologija

BIO

Naravoslovje

NAR

Naravoslovje in tehnika

NIT

Tehnika in tehnologija

TIT

Izbirni predmet
družboslovni

RET
RDK
TVZ
NPH
KEŽ
LO

Izbirni predmet
naravoslovni
Skupno število ur
Oddelčna skupnost

RU

25

18

36

36
18
15

18

18

18

15

18

18

18

300

290

357

374

402

397

/

10

9

9

12

12

Minimalno število ur, potrebnih za uresničitev učnega načrta je 95%.

Predmetnik je bil usklajen s spremembami ZOŠ (2011, 2012) na 153. seji SSSI, dne 13. 12. 2012 ter s
spremembami poimenovanj predmetov, 2013.

5. UČITELJI
V osnovni šoli za odrasle poučujejo učitelji na podlagi avtorske pogodbe oziroma pogodbe o
sodelovanju. Učitelji so izbrani na podlagi javnega poziva za izbor učiteljev obveznih
predmetov v izobraževalnem programu osnovna šola za odrasle, ki je objavljen na spletni strani
zavoda www.cene-stupar.si
Učitelji sodelujejo v strokovnem aktivu učiteljev OŠO.
Na sestankih, ki so izvedeni najmanj dvakrat na semester, člani strokovnega aktiva:
- izvedejo evalvacijski pogovor s strokovnim sodelavcem,
- obravnavajo problematiko predmetov oz. predmetnih področij,
- uskladijo merila za ocenjevanje in napredovanje,
- se seznanijo z OIN-ji udeležencev,
- podajo predloge za izboljšanje izobraževalnega dela,
- obravnavajo pritožbe in pripombe,
- obravnavajo procese sprotne spremljave kakovosti.
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6. ODDELKI, LOKACIJE, KADROVSKA RAZPOREDITEV
Za šolsko leto 2019/2020 predvidevamo naslednje oddelke:
Število oddelkov

Jesensko semester
2019/20
Opismenjevanje

7

5. razred

1

kombiniran oddelek 6. in 7. razred

1

8. razred

2

9. razred

2

SKUPAJ oddelkov

13 v semestru

Število oddelkov

Spomladanski semester
2019/20
Opismenjevanje

7

5. razred

1

kombiniran oddelek 6. in 7. razred

1

8. razred

2

9. razred

2

SKUPAJ oddelkov

13 v semestru

Program osnovne šole za odrasle bomo izvajali na lokacijah:
- Kališnikov trg 11-12, (od 5. do 9. razredi),
- Šmartinska 134 a (opismenjevanje).
Oddelki od 1. 4. razreda (opismenjevanje), se na podlagi Stališča MIZŠ glede vpisovanja
prosilcev za mednarodno zaščito, št. dokumenta 603-5/2019/1, z dne 22. 1. 2019, oblikujejo, ko
je vpisanih minimalno 8 udeležencev, ki so prosilci za mednarodno zaščito.
Oddelki od 5. do 9. razreda se oblikujejo na osnovi Pravilnika o normativih in standardih za
izvajanje programa OŠ.
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Predvidena kadrovska razporeditev za šolsko leto 2019/2020:
Predmet / število ur
Slovenščina
Matematika

Tuji jezik
Likovna umetnost
Glasbena umetnost

1.– 4.

5.

6.

7.

9. a

9. b

Vida Mrkun,
Nina Bradić
Alja Sabadžija,
Aleksandra
Vrbančič,
Mateja Lakner
Vrtačnik

Ivica Janež

Snežna
Kokelj

Snežna
Kokelj

Snežna
Kokelj

Rija Arko

Snežna
Kokelj

Ivica
Janež

Jožefa
Žibert

?

Ernest
Šlosar

Frančiška
Mrzelj

Jerneja
Vrabar
Jagodic

Irena
Mijatović
Janez
Kardelj
Marija Arnič
Pepelnak

Irena
Mijatović
Janez
Kardelj

Kristina
Brumat

Kristina
Brumat

Kristina
Brumat

Kristina
Brumat

Andreja
Eržen
Barbara
Muhič

Andreja
Eržen
Barbara
Muhič

Andreja
Eržen
Brina
Devetak
Barbara
Muhič

Andreja
Eržen
Tinkara
Grilc
Barbara
Muhič

Andreja
Eržen
Barbara
Muhič
Tinkara
Grilc

Boleslav
Daugul
Tinkara
Grilc
Tinkara
Grilc

Adela Žigert
Andreja
Grablovic
Lidija Čerin

Adela
Žigert
Andreja
Grablovic
Mojca
Colnar
Glamočak

Adela
Žigert
Andreja
Grablovic
Lidija
Čerin

Adela
Žigert
Andreja
Grablovic
Mojca
Colnar
Glamočak

Andreja
Eržen

Andreja
Eržen

Andreja
Eržen

Boleslav
Daugul

Adela Žigert

Adela
Žigert

Andreja
Grablovic

Andreja
Grablovic

Jožefa Žibert Jožefa Žibert

/
Janez
Kardelj
Marija Arnič
Pepelnak

Družba
Geografija
Zgodovina

Marija Arnič
Pepelnak

Domov. in državlj. kultura
in etika (DKE)
Fizika
Kemija
Biologija
Lidija Čerin

Naravoslovje
Naravoslovje in tehnika
Tehnika in tehnologija

Razred
8. a
8. b

Lidija
Čerin

Lidija Čerin

Andreja
Eržen

Izbirni predmet
družboslovni
Izbirni predmet
naravoslovni

Lidija Čerin

Andreja
Grablovic
Andreja
Eržen
Lidija
Čerin

V oddelkih opismenjevanja bosta sodelovala tudi dva medkulturna mediatorja (kurdski jezik,
arabski jezik, farsi), ki imata na ACS opravljeno usposabljanje za izvajanje javnoveljavnih
programov ZIP in Opismenjevanje za odrasle govorce: Hevidar Mustafa in Sara Bevc Yonan.
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7. ŠOLSKI KOLEDAR
Šolski koledar 2019/2020:

ponedeljek

26. 8. 2019

začetek vpis

petek

6. 9. 2019

zaključek vpisa

ponedeljek

9. 9. 2019

obveščanje kandidatov v primeru omejitve

26. 8. - 11. 9.2019

individualno svetovanje udeležencem ter priprava
osebnih izobraževalnih načrtov

četrtek

12. 9. 2019

začetek pouka 1. – 4. razreda

ponedeljek

16. 9. 2019

začetek pouka 6. – 9. razred

četrtek

31. 10. 2019

Dan reformacije

petek

1. 11. 2019

Dan spomina na mrtve

sreda

25. 12. 2019

Božič

četrtek

26. 12. 2019

Dan samostojnosti in enotnosti

sreda - četrtek

25. 12. – 3. 1. 2020

novoletne počitnice

sreda - četrtek

1.1. – 2. 1. 2020

novo leto

sreda

8. 1. 2020

informativni dan za kandidate OŠO

ponedeljek-petek

6. 1. – 24. 1. 2020

prijava in vpis v program OŠO za spomladanski
semester

ponedeljek-petek

6. 1. – 31. 1. 2020

individualno svetovanje udeležencem, priprava in
evalvacija osebnih izobraževalnih načrtov

ponedeljek-petek

27. 1. – 31. 1. 2020

vpis v program OŠO

sobota

1. 2. 2020

začetek spomladanskega semestra

petek

8. 2. 2020

slovenski kulturni praznik

petek - sobota

14. 2. – 15. 2. 2020

informativna dneva za vpis v srednje šole

ponedeljek-petek

9. 3. – 20. 3. 2020

individualno svetovanje kandidatom OŠO za vpis v
srednje šole

ponedeljek

13. 4. 2020

Velikonočni ponedeljek

ponedeljek

27. 4. 2020

Dan upora proti okupatorju

ponedeljek-petek

27. 4. – 1. 5. 2020

prvomajske počitnice

ponedeljek

15. 6. 2020

zaključek pouka 9. razred

četrtek

25. 6. 2020

dan državnosti

sobota

31. 8. 2020

zaključek pomladanskega semestra
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8. FINANCIRANJE PROGRAMA
Dejavnost osnovne šole za odrasle financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in
Mestna občina Ljubljana (del materialnih stroškov).

9. NOTRANJI SISTEM KAKOVOSTI ZAVODA
Na področju kakovosti imata v zavodu posebno vlogo Komisija za kakovost in svetovalka za
kakovost. V skladu z 68. čl. Zakona o izobraževanju odraslih, 49. čl. ZOFVI, 15. in 16. čl.
Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju ter Navodili o prilagajanju izrednega
poklicnega in strokovnega izobraževanja komisijo za kakovost na predlog direktorja svet
zavoda potrdi. Delo komisije določa Pravilnik o komisiji za kakovost Javnega zavoda Cene
Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana.
Predsednik komisije za kakovost (2019 – 2023) je direktor/ravnatelj javnega zavoda mag.
Bojan Hajdinjak, člani so:
Organizatorji izobraževanja odraslih: 1. Alenka Rezar, članica komisije 2. Jure Jamšek, član
komisije 3. Rok Trdan, član komisije 4. Branka Bricl, članica komisije 5. Maja Rotar, članica
komisije 6. Alida Z. Šuligoj, članica komisije, svetovalka za kakovost Samostojna strokovna
sodelavka: 7. Lucija Hajdinjak, članica komisije.
Zunanji sodelavci: 8. Marijana K. Glavica, članica komisije 9. Alja Sabadžija, članica
komisije 10. Katja P. Šteharnik, članica komisije Predstavnica delodajalcev: 11. Slavica Roljić,
članica komisije Predstavnica udeležencev: 12. Nastja Smukavec, članica komisije.
Notranji sistem presojanja in razvijanja kakovosti zavoda predvideva dva temeljna procesa,
sprotno spremljanje kakovosti različnih vidikov delovanja zavoda in poglobljeno
samoevalvacijo zavoda - triletni cikel, ki sta za vsako leto določena z akcijskim načrtom (LDN
javnega zavoda).

10. SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI
Sodelovali bomo z:
- svetovalni delavci rednih osnovnih šol,
- socialni delavci Centrov za socialno delo,
- svetovalci Zavoda za zaposlovanje in Urada za delo,
- pedagoško službo Zavoda za prestajanje kazni zapora,
- kadrovskimi službami v podjetjih,
- Uradom Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov,
- Azilnim domom v Ljubljani,
- Mladinski center BOB,
- Mladinska postaja Moste (Društvo Sezam),
- Oddelkom za izobraževanje odraslih MOL in Zavodom za šolstvo,
- Večgeneracijskim centrom Ljubljana,
- ZLUS
- druge organizacije s področja mladinskega dela in integracije priseljencev.
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