
 
 

Razpis za vpis in izvedba vpisa v izobraževalne programe za odrasle na 
Ljudski univerzi Koper 

 
OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE 2021/2022 

7., 8. in 9. razred 

 
Ime izobraževalnega programa za 

odrasle, za katerega se objavlja razpis 
OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE 

Javna veljavnost  
izobraževalnega programa 

DA 

Število prostih vpisnih mest 60 
Pogoji za vpis V program se lahko vpiše vsak, ki ima dokončano osnovnošolsko 

obveznost, ima končan vsaj 5. razred osemletke ali 6. razred devetletke 
ali zaključeno osnovno šolo s prilagojenim programom. 

Navodila in roki za prijavo na razpis za 
vpis in za predložitev ustrezne 

dokumentacije (postopek in roki za 
izvedbo vpisa) 

V program se lahko prijavite v času uradnih ur referata Ljudske univerze 
Koper. Ob prijavi je potrebno priložiti fotokopije spričeval zadnjega 
uspešno opravljenega razreda in potrdilo o opravljeni osnovnošolski 
obveznosti. Kandidat ob prijavi na vpogled prinese osebni dokument in 
originale zahtevanih dokumentov. 
  
Prijava na razpis je možna do 20. 8. 2021 za 1. polletje in do 21. 1. 2022 
za 2. polletje. 

Informativni dan Za informacije o programu vam bomo na voljo v torek, 6. julija 2021 ter 
v torek, 11. januarja 2022. Točni termini in način izvedbe bodo objavljeni 
v tednu pred informativnim dnevom na spletni strani Ljudske univerze 
Koper. 

Predvideni rok za začetek 
izobraževanja v razpisanem programu 

1. polletje: 1. 9. 2021 
2. polletje: 1. 2. 2022 

Način in pogoji izvedbe izobraževanja razredno – predmetna oblika, individualne konzultacije, kombinacija 
oblik 

Pogoji za uspešno dokončanje 
izobraževanja 

uspešno opravljeni vsi izpiti v programu 

Višina prispevka na posameznega 
odraslega udeleženca izobraževanja 

Za 1. in 2. vpis šolnine ni. 
Za 3. in naslednje vpise bo šolnina znana naknadno. 

Ime kontaktne osebe Tina Mržek 
tel. 05/612 80 05 ali tina.mrzek@lu-koper.si 

 
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 31. 8. 2021. V primeru omejitve vpisa bo šola izbrala kandidate po vrstnem redu glede na datum in uro prejete prijave do 
zapolnitve razpoložljivih mest. 

 
           Koper, 28. 5. 2021 


