
 

 

RAZPIS ZA VPIS V OSNOVNO ŠOLO ZA ODRASLE 

 

Vpis v OSNOVNO ŠOLO ZA ODRASLE v prvo izmeno izobraževalnega leta 2021/2022 

 

Na podlagi 8. člena Zakona o izobraževanju odraslih (ZIO -1) (Uradni list RS, št. 6/2018) Ljudska 
univerza Kranj, Cesta Staneta Žagarja 1, Kranj, objavlja razpis za vpis odraslih v javnoveljavni program 
Osnovna šola za odrasle. Na voljo je 30 vpisnih mest. 

 

V PROGRAM SE LAHKO VPIŠETE  

 
Če izpolnjujete enega izmed navedenih pogojev: 
 

 ste izpolnili osnovnošolsko obveznost po programu osnovne šole, vendar niste zaključili osnovne šole, 
 ste izpolnili osnovnošolsko obveznost po programu osnovne šole s prilagojenim programom, vendar niste 

zaključili osnovne šole, 
 če ste zaključili izobraževalni program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom, 
 če ste stari vsaj 15 let, a ni mogoče ugotoviti, ali ste zaključili osnovnošolsko izobraževanje oz. izpolnili 

osnovnošolsko obveznost, 
 če niste zaključili osnovnošolskega izobraževanja oziroma izpolnili osnovnošolske obveznosti zaradi 

izjemnih okoliščin, zaradi katerih je bilo ogroženo vaše življenje ali zdravje. 

 

POSTOPEK IN ROKI ZA VPIS 

Za termin osebne prijave pokličite Katarino Kozole; tel. št.: 04 280 48 15; email: 
izobrazevanje2@luniverza.si 
 
V program osnovne šole za odrasle vpisujemo od 23. avgusta do 17. septembra 2021.  
Z izvajanjem bomo pričeli predvidoma 16. septembra. 
Pred vpisom v program bo organizator izobraževanja skupaj z vami izdelali vaš osebni izobraževalni 
načrt. 

 

OB PRIJAVI JE POTREBNO PREDLOŽITI  

 originalno spričevalo zadnjega razreda, ki sta ga končali oziroma obiskovali, 
 potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti, 
 poročni list ali listino o spremembi priimka (če ste ga v letih od obiskovanja osnovne šole spremenili), 
 osebno izkaznico ali drug dokument z EMŠO številko. 
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PREDMETNIK 

 

    Predmet                              
predvideno št. ur 

razredno-predmetne 
oblike  

  8. razred 9. razred 

Slovenščina 90 90 

Matematika 72 90 

Tuji jezik 54 54 

Likovna umetnost  /  / 

Glasbena umetnost 18  / 

Družba  /  / 

Geografija 20 25 

Zgodovina 25 25 

Domovinska in državljanska kultura etika 12 12 

Fizika 25 20 

Kemija 25 20 

Biologija 25 25 

Naravoslovje  / /  

Naravoslovje in tehnika  /  / 

Tehnika in tehnologija  /  / 

Izbirni predmet 1 18 18 

Izbirni predmet 2 18 18 

Skupno število ur 402 397 

Oddelčna skupnost 12 12 

 

Oblike izvedbe programov 

Izobraževanje je organizirano v različnih oblikah: razredno-predmetna, tečajna, vodeno 
samoizobraževanje, konzultacije ali kombinacija naštetih oblik.  

 

STROŠKI IZOBRAŽEVANJA 

Dva vpisa v program Osnovne šole za odrasle sta brezplačna. Program financira Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport.  

Če ste brezposelni, lahko vaše šolanje podpre tudi Zavod RS za zaposlovanje. Več informacij dobite pri 
vašem svetovalcu na Zavodu za zaposlovanje. 

https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/programi/usposabljanje_in_izobrazevanje/formalno_izobrazevanje


 

DEJAVNOSTI V PODPORO DOKONČANJU OSNOVNE ŠOLE ZA ODRASLE  

Dodatne informacije in svetovanje pri odločanju za vpis ter pomoč pri učenju vam zagotavlja svetovalka 
projekta ISIO (Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih). Lahko se oglasite osebno, pokličete 
lahko na svetovalni telefon številka 04 280 48 15 ali pišete po navadni ali elektronski pošti na 
naslov: izobrazevanje2e@luniverza.si 

Če ste zaposleni, vam pomoč zagotavlja Mojca Rozman iz svetovalne pisarne za zaposlene; telefon: 04 
280 48 15, email: mojca.rozman@luniverza.si. 

 

Vsak dan sta na razpolago prostor za učenje in pomoč pri uporabi IKT v Središču za samostojno 
učenje (SSU). Pomaga vam strokovni sodelavec; telefon: 04 280 48 24 ali e-naslov: 
ucnapomoc@luniverza.si. 

 

ZAKLJUČEK ŠOLANJA  

 

Ko izpolnite vse obveznosti, predpisane po programu, dobite javnoveljavno spričevalo o zaključku 
osnovne šole.  

Po zaključku lahko nadaljujete izobraževanje in si pridobite IV. ali V. stopnjo izobrazbe različnih 
srednješolskih smeri ali pa se vključite v postopke pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije. 

 

VPIS MED ŠOLSKIM LETOM 

 

Če bi se radi vključili v program, pa ste zamudili uradni vpisni rok, vam do naslednjega vpisnega roka 
omogočamo pripravo na vpis v program osnovna šola za odrasle v obliki organiziranega ali 
individualnega učenja. 

 

Vabljeni k vpisu. 

 

Številka: 6034-1/2021-5 

Datum:    1. 6. 2021 

 

Mateja Šmid, prof. 

direktorica 
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