
RAZPIS ZA VPIS V PROGRAME OSNOVNE ŠOLE ZA ODRASLE TER SREDNJEGA POKLICNEGA IN STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA  
V ŠOLSKEM LETU 2014/15 

LJUDSKA UNIVERZA Kranj, Cesta Staneta Žagarja 1, Kranj 
 

Ime 
izobraževalneg
a programa za 
odrasle, za 
katerega se 
objavlja razpis 

Javna veljavnost 
izobraževalnega 
programa 

Število 
prostih 
vpisnih 
mest 

Pogoji za vpis 
Navodila in roki za prijavo na  
razpis za vpis in za predložitev  
ustrezne dokumentacije  
(postopek in roki za izvedbo 
vpisa)  

Predvideni rok za 
začetek 
izobraževanja v 
razpisanem 
programu 

Način in pogoji 
izvedbe 
izobraževanja 

Pogoj za uspešno 
dokončanje 
izobraževanja 

Višina prispevka na 
posameznega 
odraslega udeleženca 
izobraževanja 

Kontaktna oseba 

Osnovna šola 
za odrasle –  
8. in 9. razred 

 
da 

 
30 

Končan  
6. razred osemletke 
oz.  
7. razred devetletke 

V program se lahko prijavite 
osebno na LUK. Prijava je 
možna do 31.8.2014 oz. do 
zapolnitve prostih mest. Ob 
vpisu predložite spričevalo 
zadnjega razreda osnovne šole, 
potrdilo o izpolnjeni 
osnovnošolski obveznosti, 
osebni dokument, izpisek iz 
rojstne matične ali poročne knjige 
in davčno številko. 

 
15.9.2014 

Razredno-
predmetna oblika 
izvedbe v 
kombinaciji z učno 
pomočjo in 
konzultacijami 

Uspešno opravljeni izpiti   
brezplačno 

 
Katja Dolinar 
tel: 04 280 48 17 
katja.dolinar@luniverza.si 

Bolničar – 
negovalec (SPI) 

da 15 Končana osnovna šola V program se lahko prijavite 
osebno na LUK. Prijava je možna 
do 31.8.2014 oz. do zapolnitve 
prostih mest. Ob vpisu predložite 
osebni dokument, originalna 
spričevala iz predhodnega 
izobraževanja, izpisek iz rojstne 
matične ali poročne knjige, 
davčno številko. 

1.10.2014 Izobraževanje 
poteka po 
skupinskem ali 
individualnem 
organizacijskem 
modelu izrednega 
izobraževanja 

Uspešno opravljeni izpiti 
in organizirano praktično 
izobraževanje, 
opravljene interesne 
dejavnosti ter uspešno 
opravljen zaključni izpit 

 
1.458,00 € na šol. leto 
(trajanje dve šol. leti) 
 
Zaključni izpit:  
65,00 € na predmet 
(dva predmeta) 

 
Karmen Stare 
Tel.: 04 280 48 19 
karmen.stare@luniverza.si 

Trgovec 
prodajalec (SPI) 

da 15 Končana osnovna šola V program se lahko prijavite 
osebno na LUK. Prijava je možna 
do 31.8.2014 oz. do zapolnitve 
prostih mest. Ob vpisu predložite 
osebni dokument, originalna 
spričevala iz predhodnega 
izobraževanja, izpisek iz rojstne 
matične ali poročne knjige, 
davčno številko. 

1.10.2014 Izobraževanje 
poteka po 
skupinskem ali 
individualnem 
organizacijskem 
modelu izrednega 
izobraževanja 

Uspešno opravljeni 
izpiti, praktično 
izobraževanje v šoli ter 
pri delodajalcu, 
opravljene interesne 
dejavnosti  in uspešno 
opravljen zaključni izpit 

 
1.380,00 € na šol. leto 
(trajanje dve šol. leti) 
 
Zaključni izpit:  
65,00 € na predmet 
(dva predmeta) 

 
Karmen Stare 
Tel.: 04 280 48 19 
karmen.stare@luniverza.si 

Predšolska 
vzgoja (SSI) 

da 15 Končana osnovna šola V program se lahko prijavite 
osebno na LUK. Prijava je možna 
do 31.8.2014 oz. do zapolnitve 
prostih mest. Ob vpisu predložite 
osebni dokument, originalna 
spričevala iz predhodnega 
izobraževanja, izpisek iz rojstne 
matične ali poročne knjige, 
davčno številko. 

1.10.2014 Izobraževanje 
poteka po 
skupinskem ali 
individualnem 
organizacijskem 
modelu izrednega 
izobraževanja 

Uspešno opravljeni 
izpiti, praktično 
izobraževanje v šoli ter 
pri delodajalcu, 
opravljene interesne 
dejavnosti in uspešno 
opravljena poklicna 
matura 

 
1.200,00 € na šol. leto 
(trajanje tri šol. leta) 
  
Poklicna matura:  
75,00 € na predmet 
(štirje predmeti) 

 
Katja Dolinar 
Tel.: 04 280 48 17 
katja.dolinar@luniverza.si 

 

  



Ime 
izobraževalneg
a programa za 
odrasle, za 
katerega se 
objavlja razpis 

Javna veljavnost 
izobraževalnega 
programa 

Število 
prostih 
vpisnih 
mest 

Pogoji za vpis 
Navodila in roki za prijavo na  
razpis za vpis in za predložitev  
ustrezne dokumentacije  
(postopek in roki za izvedbo 
vpisa)  

Predvideni rok za 
začetek 
izobraževanja v 
razpisanem 
programu 

Način in pogoji 
izvedbe 
izobraževanja 

Pogoj za uspešno 
dokončanje 
izobraževanja 

Višina prispevka na 
posameznega 
odraslega udeleženca 
izobraževanja 

Kontaktna oseba 

Predšolska 
vzgoja (PT) 

da 30 Končani štirje letniki 
katerekoli srednje šole 

V program se lahko prijavite 
osebno na LUK. Prijava je možna 
do 31.8.2014 oz. do zapolnitve 
prostih mest. Ob vpisu predložite 
osebni dokument, originalna 
spričevala iz predhodnega 
izobraževanja, izpisek iz rojstne 
matične ali poročne knjige, 
davčno številko. 

1.10.2014 Izobraževanje 
poteka po 
skupinskem ali 
individualnem 
organizacijskem 
modelu izrednega 
izobraževanja 

Uspešno opravljeni 
izpiti, praktično 
izobraževanje v šoli ter 
pri delodajalcu in 
uspešno opravljena 
poklicna matura 

 
1.290,00 €  
  
Poklicna matura: 
75,00 € na predmet 
(štirje predmeti) 

 
Katja Dolinar 
Tel.: 04 280 48 17 
katja.dolinar@luniverza.si 

Ekonomski 
tehnik (PTI) 

da 15 Končana srednja 
poklicna šola: trgovec-
prodajalec, poslovni 
tajnik, administrator 

V program se lahko prijavite 
osebno na LUK. Prijava je možna 
do 31.8.2014 oz. do zapolnitve 
prostih mest. Ob vpisu predložite 
osebni dokument, originalna 
spričevala iz predhodnega 
izobraževanja, izpisek iz rojstne 
matične ali poročne knjige, 
davčno številko. 

1.10.2014 Izobraževanje 
poteka po 
skupinskem ali 
individualnem 
organizacijskem 
modelu izrednega 
izobraževanja 

Uspešno opravljeni 
izpiti, praktično 
izobraževanje v šoli ter 
pri delodajalcu, 
opravljene interesne 
dejavnosti in uspešno 
opravljena poklicna 
matura 

 
990,00 € na letnik  
(dva letnika)  
 
Poklicna matura:  
75,00 € na predmet 
(štirje predmeti) 

 
Katja Dolinar 
Tel.: 04 280 48 17 
katja.dolinar@luniverza.si 

Ekonomski 
tehnik (PT) 

da 15 Končani štirje letniki 
katerekoli srednje šole 

V program se lahko prijavite 
osebno na LUK. Prijava je možna 
do 31.8.2014 oz. do zapolnitve 
prostih mest. Ob vpisu predložite 
osebni dokument, originalna 
spričevala iz predhodnega 
izobraževanja, izpisek iz rojstne 
matične ali poročne knjige, 
davčno številko. 

1.10.2014 Izobraževanje 
poteka po 
skupinskem ali 
individualnem 
organizacijskem 
modelu izrednega 
izobraževanja 

Uspešno opravljeni 
izpiti, praktično 
izobraževanje v šoli ter 
pri delodajalcu in 
uspešno opravljena 
poklicna matura 

 
990,00 €  
 
Poklicna matura: 
75,00 € na predmet 
(štirje predmeti) 

 
Katja Dolinar 
Tel.: 04 280 48 17 
katja.dolinar@luniverza.si 

Tehnik 
varovanja (PTI) 

da 15 Končan triletni ali 
štiriletni program 
srednjega 
izobraževanja ali vsaj 
dva letnika srednje 
strokovne šole ali 
gimnazije 

V program se lahko prijavite 
osebno na LUK. Prijava je možna 
do 31.8.2014 oz. do zapolnitve 
prostih mest. Ob vpisu predložite 
osebni dokument, originalna 
spričevala iz predhodnega 
izobraževanja, izpisek iz rojstne 
matične ali poročne knjige, 
davčno številko. 

1.10.2014 Izobraževanje 
poteka po 
skupinskem ali 
individualnem 
organizacijskem 
modelu izrednega 
izobraževanja 

Uspešno opravljeni 
izpiti, praktično 
izobraževanje v šoli ter 
pri delodajalcu, 
opravljene interesne 
dejavnosti in uspešno 
opravljena poklicna 
matura 
 
 

 
1.090,00 € na letnik  
(dva letnika)  
 
Poklicna matura:  
75,00 € na predmet 
(štirje predmeti) 

 
Katja Dolinar 
Tel.: 04 280 48 17 
katja.dolinar@luniverza.si 

Tehnik 
računalništva 
(PTI) 

da 15 Končan program 
srednjega poklicnega 
izobraževanja smeri: 
elektrikar, elektrikar 
energetik, elektronik, 
računalnikar, 
mehatronik, 
avtoserviser, 
avtomehanik 

V program se lahko prijavite 
osebno na LUK. Prijava je možna 
do 31.8.2014 oz. do zapolnitve 
prostih mest. Ob vpisu predložite 
osebni dokument, originalna 
spričevala iz predhodnega 
izobraževanja, izpisek iz rojstne 
matične ali poročne knjige, 
davčno številko. 

1.10.2014 Izobraževanje 
poteka po 
skupinskem ali 
individualnem 
organizacijskem 
modelu izrednega 
izobraževanja 

Uspešno opravljeni 
izpiti, praktično 
izobraževanje v šoli ter 
pri delodajalcu, 
opravljene interesne 
dejavnosti in uspešno 
opravljena poklicna 
matura 

 
1.090,00 € na letnik  
(dva letnika)  
 
Poklicna matura:  
75,00 € na predmet 
(štirje predmeti) 

 
Katja Dolinar 
Tel.: 04 280 48 17 
katja.dolinar@luniverza.si 

  



Merila in postopek za izbiro kandidatov za vse programe v primeru omejitve vpisa:  

v primeru prevelikega števila prijav bomo izvedli omejitev vpisa skladno s sklepom Ministrstva za šolstvo iz šport številka: 6035-118/2008, ki je bil izdan v Uradnem listu RS, 
št. 1/07.  

 

Kranj, 20. 8. 2014      


