
Razpis za vpis in izvedba vpisa v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 
2014/2015 

 

Ime izobraževalnega 
programa 

Javna veljavnost 
izobraževalnega 

programa 

Število 
prostih mest   

Pogoji za vpis 
Predviden 

začetek 
izobraževanja 

Način in pogoji izvedbe 
izobraževanja 

Pogoji za uspešno 
dokončanje programa 

Višina 
prispevka na 
posameznega 

odraslega 
udeleženca 

izobraževanja 

Kontaktna oseba 

Osnovna šola za 
odrasle na 
Ljudski univerzi 
Kočevje 

da 70 

-  izpolnjena osnovnošolska 

obveznost, ni pa uspešno 
končano osnovnošolsko 
izobraževanje,                                                         
- odrasli, ki so stari več kot 15 
let in niso izpolnili 
osnovnošolske obveznosti 

1.10.2014 
razredno-predmetna oblika izvedbe 
programa v kombinaciji z učno 
pomočjo 

uspešno opravljeni izpiti 
po programu in udeležba 
na nacionalnem 
preverjanju znanja 

/ 
Melita Oražem                                 
tel.st.: 01/8938276, email: 
melita.orazem@lu-kocevje.si 

Pomočnik v 
biotehniki in 
oskrbi ( NPI) 

da 18 
Uspešno zaključen 7. razred 
devetletke in je izpolnil 
osnovnošolsko obveznost 

15.10.2014 
Individualni ali skupinski 
organizacijski model izobraževanja                 
Trajanje: dve šolski leti 

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

    Šolnina: 
1.290,00 EUR 
na letnik 
Zaključni izpit: 
97,00 EUR 

Milena Petek                                  
tel.st.: 01/8938272, email: 
milena.petek@lu-kocevje.si 

Gastronomske in 
hotelske storitve 
(SPI) 

da 25 končana osnovna šola 15.10.2014 
Individualni ali skupinski 
organizacijski model izobraževanja                 
Trajanje: tri šolska leta 

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

Šolnina: 
1.290,00 EUR 

na letnik 
Zaključni izpit: 
194,00 EUR 

Milena Petek                                  
tel.st.: 01/8938272, email: 
milena.petek@lu-kocevje.si 

Bolničar-
negovalec (SPI) 

da 15 končana osnovna šola 15.10.2014 
Individualni ali skupinski 
organizacijski model izobraževanja                 
Trajanje: tri šolska leta 

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

Šolnina: 
1.290,00 EUR 

na letnik 
Zaključni izpit: 
194,00 EUR 

Milena Petek                                  
tel.st.: 01/8938272, email: 
milena.petek@lu-kocevje.si  

Trgovec (SPI) da 25 končana osnovna šola 15.10.2014 
Individualni ali skupinski 
organizacijski model izobraževanja                 
Trajanje: tri šolska leta 

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

Šolnina: 
1.290,00 EUR 

na letnik 
Zaključni izpit: 
194,00 EUR 

Milena Petek                                  
tel.st.: 01/8938272, email: 
milena.petek@lu-kocevje.si 
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Ekonomski tehnik 
(PTI) 

da 25 Končan program trgovec, SPI 15.10.2014 
Individualni ali skupinski 
organizacijski model izobraževanja                 
Trajanje: dve šolski leti  

Uspešno opravljene 
obveznosti in izpiti po 
programu in opravljena 
poklicna matura. 

Šolnina: 
1.290,00 EUR 

Poklicna 
matura: 

84 EUR za 
predmet 

Milena Petek                                  
tel.st.: 01/8938272, email: 
milena.petek@lu-kocevje.si 

Gastronomija in 
turizem ( PT) 

da 25 

uspešno zaključen četrti letnik 
katerega koli srednješolskega 
izobraževalnega programa ali 
drugi (oz. peti) letnik poklicno 
tehniškega izobraževanja 

15.10.2014 
Individualni ali skupinski 
organizacijski model izobraževanja                 
Trajanje: eno šolsko 

Uspešno opravljene 
obveznosti in izpiti po 
programu in opravljena 
poklicna matura. 

Šolnina: 
1.290,00 EUR 

Poklicna 
matura: 

84 EUR za 
predmet 

Milena Petek                                  
tel.st.: 01/8938272, email: 
milena.petek@lu-kocevje.si 

Predšolska vzgoja 
(PT) 

da 15 

uspešno zaključen četrti letnik 
katerega koli srednješolskega 
izobraževalnega programa ali 
drugi (oz. peti) letnik poklicno 
tehniškega izobraževanja 

15.10.2014 
Individualni ali skupinski 
organizacijski model izobraževanja                 
Trajanje: eno šolsko 

Uspešno opravljene 
obveznosti in izpiti po 
programu in opravljena 
poklicna matura. 

Šolnina: 
1.290,00 EUR 

Poklicna 
matura: 

84 EUR za 
predmet 

Milena Petek                                  
tel.st.: 01/8938272, email: 
milena.petek@lu-kocevje.si  

 
         

Navodila in roki za prijavo na razpis in postopek in roki za izvedbo vpisa v vse programe  
 
V vse izobraževalne programe se lahko prijavite osebno, v tajništvu Ljudske univerze Kočevje (Trg zbora odposlancev 30, Kočevje).  
 
Rok za prijavo: en teden pred navedenim začetkom izobraževanja.  
 
Po preteku roka za prijavo na razpis za vpis, Ljudska univerza Kočevje pregleda in analizira prispele prijave za vpis in v roku treh dni po preteku roka za prijavo na 
razpis za vpis obvesti kandidate, ali izpolnjujejo pogoje za vpis.  
Kandidate, ki izpolnjujejo pogoje za vpis obvesti o datumu izvedbe vpisa ali v primeru omejitve vpisa o datumu in postopkih izbire med prijavljenimi kandidati, ki 
izpolnjujejo pogoje za vpis.  
 
Kandidatom, ki ne izpolnjujejo pogojev za vpis, hkrati z obvestilom o neizpolnjevanju pogojev za vpis vrne tudi vso prijavno dokumentacijo.  
 
Dokumentacija za vpis:  

 izpolnjen vpisni list  
 
Pri vpisu v Program osnovne šole za odrasle je potrebno poleg vpisnega lista predložiti še:  

 spričevalo zadnjega končanega razreda,  

 obvestilo o uspehu v zadnjem obiskovanem razredu,  

 osebni dokument.  
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Pri vpisu v programe: Predšolska vzgoja (PT),  Gastronomija in turizem ( PT), Ekonomski tehnik ( PTI), Trgovec ( SPI), Gastronomske in hotelske storitve (SPI), 
Bolničar-negovalec (SPI) Pomočnik v biotehniki in oskrbi ( NPI) je potrebno poleg vpisnega lista predložiti še:  

 spričevalo o končanem razredu  osnovne šole  

 letna spričevala zaključenega srednješolskega izobraževalnega programa  

 rojstni oz. poročni list  

 osebni dokument  
 
 

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 izobraževanje, znanost, in šport. 
 
 
Kočevje, 1.9.2014 


