
RAZPIS ZA VPIS V IZREDNO SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE NA UPI - LJUDSKI UNIVERZI ŽALEC za šolsko leto 2022/2023 
  

 

Ime 
Število 
sofinanciranih Pogoji za vpis Predviden rok Način in pogoji Pogoji za uspešno 

izobraževalnega vpisnih mest   za začetek izvedbe dokončanje 
programa za  za prvi vpis  izobraževanja v izobraževanja izobraževanja 
odrasle, za   razpisanem   

katerega se   programu   

objavlja razpis      

      

      

  Uspešno končana osnovna  Izobraževanje poteka po individualnem V času izobraževanja je 
  šola, končano nižje poklicno  organizacijskem modelu izrednega potrebno uspešno opraviti 

ELEKTRIKAR (spi) 20 izobraževanje, predhodno    26. 9. 2022 izobraževanja, izobraževanje traja dve leti. splošnoizobraževalne predmete, 
  pridobljeno znanje se  Predavanja potekajo v popoldanskem obvezne in izbirne strokovne 
  lahko prizna.  času 2 – 4x tedensko. module, praktični pouk v šoli,  
     usposabljanje pri delodajalcu,  
     odprti kurikulum, interesne 
     dejavnosti in zaključni izpit, 
     ki obsega dve izpitni enoti. 
      
      

  Uspešno končana osnovna  Izobraževanje poteka po individualnem V času izobraževanja je 
  šola, končano nižje poklicno 2 organizacijskem modelu izrednega potrebno uspešno opraviti 

OBLIKOVALEC KOVIN - 20 Izobraževanje, predhodno     26. 9. 2022 izobraževanja, izobraževanje traja dve leti. splošnoizobraževalne predmete, 
      ORODJAR (spi)  pridobljeno znanje se  Predavanja potekajo v popoldanskem obvezne in izbirne strokovne 
  lahko prizna.  času 2 – 4x tedensko. module, praktični pouk v šoli,  

     usposabljanje pri delodajalcu,  

     odprti kurikulum, interesne 
     dejavnosti in zaključni izpit, 
     ki obsega dve izpitni enoti. 
      
      

      
  Uspešno končana osnovna  Izobraževanje poteka po individualnem V času izobraževanja je 
  šola, končano nižje poklicno  organizacijskem modelu izrednega potrebno uspešno opraviti 

EKONOMSKI TEHNIK 45 Izobraževanje, predhodno          26. 9. 2022 izobraževanja, izobraževanje traja dve leti. splošnoizobraževalne predmete, 
(ssi)  pridobljeno znanje se  Predavanja potekajo v popoldanskem obvezne in izbirne strokovne 

  lahko prizna.  času 3 – 5x tedensko. module, praktični pouk v šoli,  
     usposabljanje pri delodajalcu,  
     odprti kurikulum, interesne 
     dejavnosti in poklicno maturo, 
     ki obsega štiri predmete. 
      



      
      

  Uspešno končana osnovna  Izobraževanje poteka po individualnem V času izobraževanja je 
  šola, končano nižje poklicno  organizacijskem modelu izrednega potrebno uspešno opraviti 

PREDŠOLSKA VZGOJA 20 Izobraževanje, predhodno  izobraževanja, izobraževanje traja dve leti. splošnoizobraževalne predmete, 
(ssi)  pridobljeno znanje se             26. 9. 2022 Predavanja potekajo v popoldanskem obvezne in izbirne strokovne 

  lahko prizna.  času 3 – 5x tedensko. module, praktični pouk v šoli,  

     usposabljanje pri delodajalcu,  

     odprti kurikulum, interesne 
     dejavnosti in poklicno maturo, 
     ki obsega štiri predmete. 
      
      

      

  Uspešno končan program   Izobraževanje poteka po individualnem V času izobraževanja je 
  srednjega poklicnega   organizacijskem modelu izrednega potrebno uspešno opraviti 

STROJNI TEHNIK (pti) 20 izobraževanja smeri,   26. 9. 2022 izobraževanja, izobraževanje traja dve leti. splošnoizobraževalne predmete, 
  določenih v Informacijah o  Predavanja potekajo v popoldanskem obvezne in izbirne strokovne 

  izvajanju izobraževanja  času 2 – 4x tedensko. module, praktični pouk v šoli,  
  odraslih v šolskem letu   usposabljanje pri delodajalcu,  
  2015/2016, predhodno    odprti kurikulum, interesne 
  pridobljeno znanje se lahko   dejavnosti in poklicno maturo, 
  prizna.   ki obsega štiri predmete. 
  Uspešno končan program   Izobraževanje poteka po individualnem V času izobraževanja je 
  srednjega poklicnega   organizacijskem modelu izrednega potrebno uspešno opraviti 

ELEKTROTEHNIK (pti) 20 izobraževanja smeri,             26. 9. 2022 izobraževanja, izobraževanje traja dve leti. splošnoizobraževalne predmete, 
  določenih v Informacijah o  Predavanja potekajo v popoldanskem obvezne in izbirne strokovne 

  izvajanju izobraževanja  času 2 – 4x tedensko. module, praktični pouk v šoli,  
  odraslih v šolskem letu   usposabljanje pri delodajalcu,  
  2015/2016, predhodno    odprti kurikulum, interesne 
  pridobljeno znanje se lahko   dejavnosti in poklicno maturo, 
  prizna.   ki obsega štiri predmete. 
      

      

      

      

      



  Uspešno končana osnovna  Izobraževanje poteka po individualnem Ko udeleženci 
EKONOMSKA  20 šola, predhodno pridobljeno       26. 9. 2022 organizacijskem modelu izrednega programa zaključijo vse 
GIMNAZIJA    znanje se lahko prizna.  izobraževanja, izobraževanje traja dve leti. obveznosti po 

    Predavanja oz. konzultacije potekajo v  programu, opravljajo 

    Popoldanskem času 3 – 5x tedensko.  splošno maturo, ki 
     obsega pet predmetov. 
      

      

  Uspešno končana srednja    
MATURITETNI TEČAJ             30 poklicna, srednja tehniška oz.   Izobraževanje traja eno leto. Predavanja  Udeleženec opravi maturitetni 
  druga srednja strokovna šola              26. 9. 2022 potekajo v seminarski obliki v  tečaj, ko je pozitivno ocenjen 

  oz. tretji letnik gimnazije in če     popoldanskem času 5x tedensko. pri vseh predmetih in je opravil  
  je prekinjeno izobraževanje za     druge obveznosti (vaje …). Z 

  najmanj eno leto ali   uspešno opravljenim maturitetnim 
  končana osnovna šola in    tečajem se pridobi pravica do 

  opravljen preizkus znanja iz   opravljanja splošne mature. 
  maturitetnih predmetov na    

  ravni tretjega letnika    
  gimnazije.    
      
      
  Uspešno končan četrti  Izobraževanje poteka po individualnem Za uspešno dokončanje  
  letnik gimnazije ali zaključni  organizacijskem modelu izrednega izobraževanja mora biti 

PREDŠOLSKA VZGOJA 30 letnik izobraževalnega        26. 9. 2022 izobraževanja, izobraževanje traja eno  udeleženec pozitivno ocenjen 
(poklicni tečaj)  programa za pridobitev   leto. pri vseh obveznih in izbirnih 

  srednje strokovne ali poklicno  Predavanja potekajo v popoldanskem strokovnih modulih, opraviti  
  tehniške izobrazbe.  času 3 – 4x tedensko. praktični pouk in usposabljanje  
     pri delodajalcu ter poklicno  
     maturo, ki obsega štiri predmete. 
  Uspešno končan četrti  Izobraževanje poteka po individualnem Za uspešno dokončanje  
  letnik gimnazije ali zaključni  organizacijskem modelu izrednega izobraževanja mora biti 

TEHNIK  20 letnik izobraževalnega              26. 9. 2022 izobraževanja, izobraževanje traja eno  udeleženec pozitivno ocenjen 
RAČUNALNIŠTVA   programa za pridobitev    . leto. pri vseh obveznih in izbirnih 

(poklicni tečaj)  srednje strokovne ali poklicno  Predavanja potekajo v popoldanskem strokovnih modulih, opraviti  
  tehniške izobrazbe.  času 3 – 4x tedensko. praktični pouk in usposabljanje  

     pri delodajalcu ter poklicno  
     maturo, ki obsega štiri predmete. 
      



 
Vsi navedeni programi so javno veljavni.  
 
Razpis za vpis je objavljen na osnovi Soglasja k obsegu prvega vpisa v izredno izobraževanje, ki ga je izdalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 

šport. 

 

Vpisi potekajo od 20. 8. dalje v referatu UPI – ljudske univerze Žalec, kjer sklenete pogodbo o izobraževanju, poravnate šolnino po ceniku UPI – ljudske 

univerze Žalec in se vam izdela osebni izobraževalni načrt. V izobraževalne programe se bo mogoče vpisati vse do zapolnitve števila prostih vpisnih mest. 

Informativni dan bo 6. 9. 2022 ob 16.00 uri, uvodna razredna ura bo 26. 9. 2022 ob 16.00 uri, predavanja pa se bodo pričela 26. 9. 2022 oziroma po 

zapolnitvi minimalnega števila prostih mest. Vsem kandidatom bo ves čas izobraževanja zagotovljeno brezplačno svetovanje in občasna brezplačna učna 

pomoč, predavanja pa bodo potekala tudi v kombinirani obliki na daljavo. 

 
Za več informacij smo vam na voljo po telefonu 03 713 35 64 ali na marjana.persic@upi.si 
 

 

 

 

 

 

  


