
OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE 

Nikoli ni prepozno nadoknaditi tistega, za kar morda v preteklosti ni bilo časa, 
volje ali sredstev.

Logotip     /      OSNOVNI ZNAK   

Razvojno izobraževalni center Novo mesto

Program je namenjen vsem, ki niste dokončali redne osnovne šole. Za udeležence je 
brezplačen, ker ga financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Sestavljen 
je tako, da lahko v enem šolskem letu uspešno opravite dva razreda (en razred v šestih 
mesecih). Spričevalo o končani osnovni šoli omogoča vpis v vse programe poklicnega 
in srednjega strokovnega izobraževanja.

Za vse odrasle je program brezplačen, saj ga financira Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport. 

a2 + b2= c2



Razvojno izobraževalni center Novo mesto
Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto
t: 07/ 393 45 50
w: www.ric-nm.si
e-pošta: ric@ric-nm.si

PRIJAVA IN INFORMACIJE: Stanka Papež, stanka.papez@ric-nm.si, 05 907 57 14 in 041 996 478

Predmetnik in učni načrti osnovne šole za odrasle sledijo ciljem rednega 
osnovnošolskega izobraževanja, vendar pri izvajanju omogočajo uporabo več različnih 
metod in oblik dela, ki se jih prilagaja posameznikovim potrebam in možnostim.

Cilj programa je omogočiti pridobitev osnovnošolske izobrazbe, ob tem pa tudi 
spodbujanje in omogočanje osebnostnega razvoja udeležencev, pridobivanje 
zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot, vzgajanje in izobraževanje za 
trajnostni razvoj, razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti, vzgajanje 
za obče kulturne in civilizacijske vrednote, spoštovanje in sodelovanje, sprejemanje 
drugačnosti in medsebojne strpnosti, razvijanje različnih pismenosti in razgledanosti, 
razvijanje sposobnosti sporazumevanja v tujem jeziku, razvijanje podjetnosti …

Prednosti izobraževanja pri nas:
- ob vpisu opravimo uvodni pogovor in morebitno priznavanje predhodno 

pridobljenega znanja,
- omogočamo svetovanje pred, med in po izobraževanju,
- skupaj z vami pripravimo osebni izobraževalni načrt,
- skrbimo za medsebojno povezanost vseh udeleženih v izobraževalnem procesu,
- uporabljamo e-učilnico, ki omogoča pravočasno informiranje in obveščanje 

udeležencev, objavo urnikov, gradiv, rednih in izrednih izpitnih rokov ...,
- v šestih mesecih lahko zaključite razred,
- s spričevalom se lahko vpišete v vse srednje šole,
- predavanja prilagodimo vam,
- vpisujemo vse leto.

Vpis
V osnovno šolo za odrasle vpisujemo skozi vse leto. Predavanja organiziramo v 
popoldanskem času in izvajamo v dveh semestrih – od septembra do januarja (1. 
semester) in od februarja do junija (2. semester).

Za vpis potrebujete:
- izpisek iz rojstne matične knjige ali rojstni list,
- spričevalo o končani predhodni izobrazbi,
- potrdila o pridobljenem dodatnem znanju (npr. tečaji računalništva, jezikov, 

seminarji, usposabljanja ...).

Brezposelnim lahko pri šolanju pomaga tudi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje Območna služba Novo mesto.


