
 

 

 
Javni poziv k vpisu v program osnovne šole za odrasle v 

šolskem letu 2022/ 2023 
 
 

 
Ime in sedež 
izobraževalne 
organizacije 

LJUDSKA UNIVERZA MURSKA SOBOTA 
Zavod za permanentno izobraževanje 
Slomškova ulica 33 
9000 Murska Sobota 
 

 

Ime izobraževalnega 

programa za odrasle 

 

 

OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE 

 

Javno veljavni 

izobraževalni program 

 

 

DA 

 

Število prostih mest 

 

 

80 

 

 

Pogoji za vpis 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. 

 
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 (npr. vojna, naravne nesreče). 

 

 

Rok za prijavo na 

razpis za vpis in za 

predložitev 

dokumentacije 

 

 

 

16. 8. 2021 – 26. 8. 2022 

 

  



 

 

 
Informativni dnevi oz. 
individualni pogovori s 
kandidati 
 

 
Vsak delovni dan v času uradnih ur pri organizatorju 
izobraževanja odraslih (spodaj navedena kontaktna oseba). 

 

Postopek za izvedbo 

vpisa 

 

V program se prijavite osebno pri organizatorju izobraževanja 

odraslih (spodaj navedena kontaktna oseba). 

Ob prijavi je potrebno predložiti:  

- originalno spričevalo zadnjega razreda, ki ste ga končali oz. 

obiskovali, 

- potrdilo o končani osnovnošolski obvezi, 

- poročni list ali listino o spremembi priimka (če ste ga v letih od 

OŠ spremenili), 

- osebno izkaznico ali drug uradni dokument z EMŠO številko. 

 

 

Predviden začetek 

izobraževanja 

 

 

5. 9. 2022 

 

Način in pogoji 

izvedbe izobraževanja 

 

- razredno- predmetna oblika 

- individualne konzultacije 

- kombinacija oblik 

 

 
Načini in oblike 
preverjanja in 
ocenjevanja znanja 
 

 
- sprotno in napovedano (pisno, ustno, izdelki, domače delo) 
 

 

Pogoji za uspešno 

dokončanje 

izobraževanja 

 

 

- uspešno opravljene vse obveznosti v programu 

 

Višina prispevka  

 

- brezplačno 

 

 

Kontaktna oseba 

 

Alenka Kučan 

02 536 15 62 

051 367 006 

alenka.kucan@lums.si 
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