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Ime in sedež izvajalca
Zavod Znanje Postojna, javni zavod, OE Ljudska univerza Postojna, Kolodvorska 3, Postojna

Ime izobraževalnega programa
Osnovna šola za odrasle

Število vpisnih mest
31

Navodila in roki za prijavo v program osnovne šole za odrasle in za predložitev ustrezne
dokumentacije
V program se lahko prijavite osebno v referatu LU Postojna (Ljubljanska cesta 2, Postojna), po predhodnem
opravljenem razgovoru z organizatorko izobraževanja ter pripravljenem osebnem izobraževalnem
načrtu. Prijavi je potrebno priložiti izpisek iz rojstne matične knjige, spričevalo zadnjega uspešno
opravljenega razreda ter po potrebi potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti. Kandidat ob prijavi na
vpogled predloži original zahtevanih dokumentov.
Prijava in vpis poteka od 20.2.2021 do 26.2.2021, po predhodnem dogovoru z organizatorko
izobraževanja.

Ime kontakte osebe
Informacije in vpis: Lea Poropat, organizatorka izobraževanja odraslih, tel. 05 721 12 83, 051 608 555 ali
lea.poropat@zavod-znanje.si

Predviden rok pričetka izobraževanja v razpisanem programu
1.3.2021

Pogoji za vpis
(1) V program osnovne šole za odrasle se lahko vpiše oseba, ki je:
izpolnila osnovnošolsko 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.

(2) 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.

Informativni dan – 17.2.2021ob 15.00
Informativni dan za novo vpisane kandidate bo dne 17.2.2021 ob 15.00. Potekal bo preko aplikacije Zoom.
Rok za prijavo na informativni dan: 8.2.2021-16.2.2021 na naslov lea.poropat@zavod-znanje.si.

Razno
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 28.2.2021. V primeru omejitve vpisa bo šola izbrala
kandidate po vrstnem redu glede na datum in uro prejete prijave do zapolnitve razpoložljivih mest.

Po Zakonu o izobraževanju odraslih – ZIO-1 (Uradni list RS, št. 6/2018) se lahko udeleženec največ dvakrat
brezplačno vpiše v program osnovne šole za odrasle.
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