
 
 
 

LJUDSKA UNIVERZA Kranj, Cesta Staneta Žagarja 1, Kranj 
 

na podlagi Soglasja & priloge k soglasju k obsegu prvega vpisa v izredno izobraževanje v šolskem letu 2019/2020 v Republiki Sloveniji MIZŠ, št. 6036-187/2019/20,   

objavlja 
RAZPIS ZA VPIS V PROGRAME SREDNJEGA POKLICNEGA, POKLICNO-TEHNIŠKEGA IN STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA V ŠOLSKEM LETU 2019/20 

 

Ime 
izobraževalnega 
programa za 
odrasle, za 
katerega se 
objavlja razpis 

Javna 
veljavnost  
programa 

Število 
prostih 
sofinan
ciranih 
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 

Informacije  
v času  
uradnih ur 

Bolničar – 
negovalec (srednje 
poklicno 
izobraževanje) 

da 15 Zaključena  
osnovna šola 

V program se lahko prijavite osebno na 
LUK do konca septembra 2019 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. 2019 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 

 
Karmen Kosem;  
tel. št.: 04 280 48 19; 04 280 
48 00  
 
email: 
karmen.kosem@luniverza.si 

 

Trgovec prodajalec 
(srednje poklicno 
izobraževanje) 

da 10 Zaključena  
osnovna šola 

V program se lahko prijavite osebno na 
LUK do konca septembra 2019 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. 2019 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 

 
Karmen Kosem;  
tel. št.: 04 280 48 19; 04 280 
48 00  
 
email: 
karmen.kosem@luniverza.si 

 

Predšolska vzgoja 
(srednje strokovno 
izobraževanje) 

da 10 Zaključena  
osnovna šola 

V program se lahko prijavite osebno na 
LUK do konca septembra 2019 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. 2019 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 

Karmen Kosem;  
tel. št.: 04 280 48 19; 04 280 
48 00  
 
email: 
karmen.kosem@luniverza.si 

 

Predšolska vzgoja 
(poklicni tečaj) 

da 13 Končani štirje letniki 
katerekoli srednje šole 

V program se lahko prijavite osebno na 
LUK do konca septembra 2019 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. 2019 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 

 
Karmen Kosem;  
tel. št.: 04 280 48 19; 04 280 
48 00  
 
email: 
karmen.kosem@luniverza.si 

 

 

  

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/odrasli/Vpis/Soglasje_izredno_srednjesolsko_izobrazevanje.pdf
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Ime 
izobraževalnega 
programa za 
odrasle, za 
katerega se 
objavlja razpis 

Javna 
veljavnost  
programa 

Število 
prostih 
sofinan
ciranih 
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 

Informacije  

Ekonomski tehnik 
(poklicno-tehniško 
izobraževanje 3+2) 

da 10 Zaključena srednja 
poklicna šola: trgovec-
prodajalec, poslovni 
tajnik, administrator 

V program se lahko prijavite osebno na LUK 
do konca septembra 2019 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. 2019 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 

 
Karmen Kosem;  
tel. št.: 04 280 48 19; 04 280 
48 00  
 
email: 
karmen.kosem@luniverza.si 

 

Ekonomski tehnik 
(poklicni tečaj) 

da 10 Končani štirje letniki 
katerekoli srednje šole 

V program se lahko prijavite osebno na LUK 
do konca septembra 2019 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. 2019 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 

 
Karmen Kosem;  
tel. št.: 04 280 48 19; 04 280 
48 00  
 
email: 
karmen.kosem@luniverza.si 

 

 

Vabljeni k vpisu! 
Št: 60341-1/2019-2 
Kranj, 11. 7. 2019 

Mateja Šmid, prof. 
direktorica 
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