
Ime izobraževalnega programa za odrasle 

za katerega se objavlja razpis

Št. 

prostih 

vpisnih 

mest

Pogoji za vpis

Predviden 

rok za 

začetek 

izobraževanj

a

Način in pogoji izvedbe izobraževanja Pogoji za uspešno dokočanje izobraževanja

ELEKTRIKAR (spi) 20

Uspešno končana osnovna šola, končano nižje 

poklicno izobraževanje, predhodno pridobljeno znanje 

se lahko prizna.

25.9.2017

Izobraževanje poteka po individualnem organizacijskem modelu 

izrednega izobraževanja, izobraževanje traja dve leti. Predavanja 

potekajo v popoldanskem času 2 – 4x tedensko.

V času izobraževanja je potrebno uspešno opraviti splošnoizobraževalne 

predmete, obvezne in izbirne strokovne module, praktični pouk v šoli, 

usposabljanje pri delodajalcu, odprti kurikulum, interesne dejavnosti in 

zaključni izpit, ki obsega dve izpitni enoti.

OBLIKOVALEC KOVIN - ORODJAR (spi) 20

Uspešno končana osnovna šola, končano nižje 

poklicno izobraževanje, predhodno pridobljeno znanje 

se lahko prizna.

25.9.2017

Izobraževanje poteka po individualnem organizacijskem modelu 

izrednega izobraževanja, izobraževanje traja dve leti. Predavanja 

potekajo v popoldanskem času 2 – 4x tedensko.

V času izobraževanja je potrebno uspešno opraviti splošnoizobraževalne 

predmete, obvezne in izbirne strokovne module, praktični pouk v šoli, 

usposabljanje pri delodajalcu, odprti kurikulum, interesne dejavnosti in 

zaključni izpit, ki obsega dve izpitni enoti.

EKONOMSKI TEHNIK (ssi) 30

Uspešno končana osnovna šola, končano nižje 

poklicno izobraževanje, predhodno pridobljeno znanje 

se lahko prizna.

25.9.2017

Izobraževanje poteka po individualnem organizacijskem modelu 

izrednega izobraževanja, izobraževanje traja dve leti. Predavanja 

potekajo v popoldanskem času 3 – 5x tedensko.

V času izobraževanja je potrebno uspešno opraviti splošnoizobraževalne 

predmete, obvezne in izbirne strokovne module, praktični pouk v šoli, 

usposabljanje pri delodajalcu, odprti kurikulum, interesne dejavnosti in 

poklicno maturo, ki obsega štiri predmete.

PREDŠOLSKA VZGOJA (ssi) 11

Uspešno končana osnovna šola, končano nižje 

poklicno izobraževanje, predhodno pridobljeno znanje 

se lahko prizna.

25.9.2017

Izobraževanje poteka po individualnem organizacijskem modelu 

izrednega izobraževanja, izobraževanje traja dve leti. Predavanja 

potekajo v popoldanskem času 3 – 5x tedensko.

V času izobraževanja je potrebno uspešno opraviti splošnoizobraževalne 

predmete, obvezne in izbirne strokovne module, praktični pouk v šoli, 

usposabljanje pri delodajalcu, odprti kurikulum, interesne dejavnosti in 

poklicno maturo, ki obsega štiri predmete.

STROJNI TEHNIK (pti) 20

Uspešno končan program srednjega poklicnega 

izobraževanja smeri, določenih v Informacijah o 

izvajanju izobraževanja odraslih v šolskem letu 

2016/2017, predhodno pridobljeno znanje se lahko 

prizna.

25.9.2017

Izobraževanje poteka po individualnem organizacijskem modelu 

izrednega izobraževanja, izobraževanje traja dve leti. Predavanja 

potekajo v popoldanskem času 2 – 4x tedensko.

V času izobraževanja je potrebno uspešno opraviti splošnoizobraževalne 

predmete, obvezne in izbirne strokovne module, praktični pouk v šoli, 

usposabljanje pri delodajalcu, odprti kurikulum, interesne dejavnosti in 

poklicno maturo, ki obsega štiri predmete.

ELEKTROTEHNIK (pti) 20

Uspešno končan program srednjega poklicnega 

izobraževanja smeri, določenih v Informacijah o 

izvajanju izobraževanja odraslih v šolskem letu 

2016/2017, predhodno pridobljeno znanje se lahko 

prizna.

25.9.2017

Izobraževanje poteka po individualnem organizacijskem modelu 

izrednega izobraževanja, izobraževanje traja dve leti. Predavanja 

potekajo v popoldanskem času 2 – 4x tedensko.

V času izobraževanja je potrebno uspešno opraviti splošnoizobraževalne 

predmete, obvezne in izbirne strokovne module, praktični pouk v šoli, 

usposabljanje pri delodajalcu, odprti kurikulum, interesne dejavnosti in 

poklicno maturo, ki obsega štiri predmete.

EKONOMSKA GIMNAZIJA 20
Uspešno končana osnovna šola, predhondo 

pridobljeno znanje se lahko prizna
25.9.2017

Izobraževanje poteka po individualnem organizacijskem modelu 

izrednega izobraževanja, izobraževanje traja dve leti. Predavanja oz. 

konzultacije potekajo v popoldanskem času 3 – 5x tedensko. 

Ko udeleženci programa zaključijo vse obveznosti po programu, opravljajo 

splošno maturo, ki obsega pet predmetov.

MATURITETNI TEČAJ 20

Uspešno končana srednja poklicna, srednja tehniška 

oz. druga srednja strokovna šola oz. tretji letnik 

gimnazije in če je prekinjeno izobraževanje za 

najmanj eno leto ali končana osnovna šola in 

opravljen preizkus znanja iz maturitetnih predmetov 

na ravni tretjega letnika gimnazije.

25.9.2017
Izobraževanje traja eno leto. Predavanja potekajo v seminarski obliki v 

popoldanskem času 5x tedensko.

Udeleženec opravi maturitetni tečaj, ko je pozitivno ocenjen pri vseh 

predmetih in je opravil druge obveznosti (vaje …). Z uspešno opravljenim 

maturitetnim tečajem se pridobi pravica do opravljanja splošne mature.

PREDŠOLSKA VZGOJA (pt) 17

Uspešno končan četrti letnik gimnazije ali zaključni 

letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje 

strokovne ali poklicno tehniške izobrazbe.

25.9.2017

Izobraževanje poteka po individualnem organizacijskem modelu 

izrednega izobraževanja, izobraževanje traja eno leto. Predavanja 

potekajo v popoldanskem času 3 – 4x tedensko.

Za uspešno dokončanje izobraževanja mora biti udeleženec pozitivno ocenjen 

pri vseh obveznih in izbirnih strokovnih modulih, opraviti  praktični pouk in 

usposabljanje pri delodajalcu ter poklicno maturo, ki obsega štiri predmete.

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA (pt) 20

Uspešno končan četrti letnik gimnazije ali zaključni 

letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje 

strokovne ali poklicno tehniške izobrazbe.

25.9.2017

Izobraževanje poteka po individualnem organizacijskem modelu 

izrednega izobraževanja, izobraževanje traja eno leto. Predavanja 

potekajo v popoldanskem času 3 – 4x tedensko.

Za uspešno dokončanje izobraževanja mora biti udeleženec pozitivno ocenjen 

pri vseh obveznih in izbirnih strokovnih modulih, opraviti  praktični pouk in 

usposabljanje pri delodajalcu ter poklicno maturo, ki obsega štiri predmete.

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA V IZOBRAŽEVALNE PROGRAME ZA ODRASLE NA UPI - LJUDSKI UNIVERZI za šolsko leto 2017/2018



Devetletna osnovna šola za odrasle 50

V program se lahko vpiše kdor ima dokončano 

osnovnošolsko obveznost oziroma je star več kot 15 

let; ima končan vsaj 5. razred osemletke ali 6. razred 

devetletke ali osnovno šolo s prilagojenim 

programom

1.10.2017
Razredno –predmetna oblika, individualne konzultacije, kombinacija 

oblik.

V program se lahko prijavite osebno v referatu UPI Žalec (Ulica Ivanke 

Uranjek 6, Žalec). Prijavi je potrebno priložiti fotokopije osebnega 

dokumenta, spričeval zadnjega uspešno opravljenega razreda, potrdilo o 

opravljeni osnovnošolski obveznosti in EMŠO. Kandidat ob prijavi na vpogled 

prinese originale zahtevanih dokumentov.

Usposabljanja za življenjsko uspešnost - 

Most do izobrazbe

Nemščina za odrasle 120 Starost 16 let okt.17
Tečajna oblika, srečanja potekajo 1-krat tedensko po 3 šolske ure ali 2-

krat tedensko po 2 šolsku uri 2 semestra: jesenski in spomladanski
Opravljen končni preizkus znanja (najmanj 60% uspeh)

Angleščina za odrasle 120 Starost 16 let okt.17
Tečajna oblika, srečanja potekajo 1-krat tedensko po 3 šolske ure ali 2-

krat tedensko po 2 šolsku uri 2 semestra: jesenski in spomladanski
Opravljen končni preizkus znanja (najmanj 60% uspeh)

Italijanščina za odrasle 30 Starost 16 let okt.17
Tečajna oblika, srečanja potekajo 1-krat tedensko po 3 šolske ure ali 2-

krat tedensko po 2 šolsku uri 2 semestra: jesenski in spomladanski
Opravljen končni preizkus znanja (najmanj 60% uspeh)

Francoščina za odrasle 20 Starost 16 let okt.17
Tečajna oblika, srečanja potekajo 1-krat tedensko po 3 šolske ure ali 2-

krat tedensko po 2 šolsku uri 2 semestra: jesenski in spomladanski
Opravljen končni preizkus znanja (najmanj 60% uspeh)

ZIP- Začetna integracija priseljencev
200 Starost 16 let okt.17

Tečaj poteka v dopoldanskem ali popoldanskem času 2-krat do 4-krat 

tedensko
Aktivno sodelovanje v programu in 80 % udeležba

Usposabljanje za življenjsko uspešnost - 

Beremo in pišemo skupaj
60 Pogojev za vpis ni 1.10.2017

Izobraževanje poteka po vnaprej dololočenem redu, na primer enkrat ali 

dvakrat na teden po dve do štiri ure hkrati, dlje časa - nekaj tednov ali 

mesecev v obsegu učnih ur, kot jih določa program. Tečajno obliko lahko 

kombiniramo s samostojnim učenjem ali učenjem ob konzultacijah, ki je 

namenjeno utrjevanju in poglabljanju pridobljenega znanja in spretnosti.

Pogoji za uspešno dokočanje programa so: a) aktivno sodelovanje pri 

načrtovanj in izpeljavi programa, b) 80-odstotna udeležba pri organiziranem 

delu.

Usposabljanje za življenjsko uspešnost - 

Most do izobrazbe
60 Pogojev za vpis ni 1.10.2017

Izobraževanje poteka po vnaprej dololočenem redu, na primer enkrat ali 

dvakrat na teden po dve do štiri ure hkrati, dlje časa - nekaj tednov ali 

mesecev v obsegu učnih ur, kot jih določa program. Tečajno obliko lahko 

kombiniramo s samostojnim učenjem ali učenjem ob konzultacijah, ki je 

namenjeno utrjevanju in poglabljanju pridobljenega znanja in spretnosti.

Pogoji za uspešno dokočanje programa so: a) aktivno sodelovanje pri 

načrtovanj in izpeljavi programa, b) napredovanje po individualnem načrtu, 

c)80-odstotna udeležba pri organiziranem delu.

Usposabljanje za življenjsko uspešnost - Jaz 

in moje delovno mesto
60 Pogojev za vpis ni 1.10.2017

Izobraževanje poteka po vnaprej dololočenem redu, na primer enkrat ali 

dvakrat na teden po dve do štiri ure hkrati, dlje časa - nekaj tednov ali 

mesecev v obsegu učnih ur, kot jih določa program. Tečajno obliko lahko 

kombiniramo s samostojnim učenjem ali učenjem ob konzultacijah, ki je 

namenjeno utrjevanju in poglabljanju pridobljenega znanja in spretnosti.

Udeleženci uspešno končajo program, ko dokažejo, da dosegajo s 

programom določene standarde zmožnosti in njihove zbirne mape pozitivno 

ocenijo učitelji, ki izvajajo program

Usposabljanje za življenjsko uspešnost - 

Izzivi podeželja
60 Pogojev za vpis ni 1.10.2017

Tečajno obliko lahko kombiniramo s samostojnim učenjem ali učenjem 

ob konzultacijah, ki je namenjeno utrjevanju in poglabljanju 

pridobljenega znanja in spretnosti. Izobraževanje poteka tudi v obliki 

praktičnega dela (preizkusi ročnih spretnosti, spoznavanje primerov 

dobre prakse...)

Pogoji za dokončanje programa so: aktivno sodelovanje pri načrtovanju in 

izpeljavi programa, napredovanje po individualnem izobraževalnem načrtu, 

80-odstotna udeležba pri organiziranem izobraževanju

Program je financiran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Program ZIP je sofinanciran s strani Ministrstva za notranje zadeve in Evropskega sklada za azil in migracije in vključevanje, cene ostalih programov najdete v ceniku. Vsi navedeni programi so javno veljavni. Vsem kandidatom bo ves čas izobraževanja zagotovljeno brezplačno 

svetovanje in brezplačna učna pomoč.

Vsi navedeni programi so javno veljavni. 

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. 2017 ob 17.00 uri, uvodna razredna ura bo 20. 9. 2017 ob 16.00 uri, predavanja pa se bodo pričela 25. 9. 2017 oziroma po zapolnitvi minimalnega števila prostih mest. Vsem kandidatom bo ves čas izobraževanja zagotovljeno brezplačno 

svetovanje in brezplačna učna pomoč. Za več informacij smo vam na voljo na telefonski številki 03 713 35 51 (referat) ali 03 713 35 64 (vodja programov).

DEVETLETNA OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE 2017/2018

POSEBNI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI ZA ODRASLE 2017/2018

POSEBNI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI ZA ODRASLE 2017/2018



Usposabljanje za življenjsko uspešnost - 

Moj korak
60

Ciljna skupina so manj izobraženi odrasli, ki so se 

šolali deset let ali manj in želijo nadaljevati šolanje ali 

se izobražujejo.

1.10.2017

Izobraževanje poteka po vnaprej dololočenem redu, na primer enkrat ali 

dvakrat na teden po dve do štiri ure hkrati, dlje časa - nekaj tednov ali 

mesecev v obsegu učnih ur, kot jih določa program. Tečajno obliko lahko 

kombiniramo s samostojnim učenjem ali učenjem ob konzultacijah, ki je 

namenjeno utrjevanju in poglabljanju pridobljenega znanja in spretnosti.

Pogoji za uspešno dokočanje programa so: a) aktivno sodelovanje pri 

načrtovanj in izpeljavi programa, b) napredovanje po individualnem načrtu, 

c)80-odstotna udeležba pri organiziranem delu.

Računalniška pismenost za odrasle 180

Posebnih pogojev za vpis ni. V program se lahko 

vključijo vsi odrasli, ki si želijo pridobiti temeljno 

znanje za delo z računalnikom.

1.10.2017

Izvajalci programa se lahko sami odločijo, katero obliko izobraževanja 

bodo uporabili. Program se lahko izpelje v skupini npr.kot tečaj ali kot 

vodeno samoizobraževanje s pomočjo mentorja.

Pogoj za uspešno dokončanje programa je opravljen praktični preizkus 

znanja in spretnosti, ki ga udeleženec opravi ob zaključku izobraževanja v 

skladu s načini in merili preverjanja določenimi v programu.

Vsi navedeni programi so javno veljavni. Vsem kandidatom bo ves čas izobraževanja zagotovljeno brezplačno svetovanje in brezplačna učna pomoč.

Za več informacij smo vam na voljo na telefonski številki 03 713 35 51 (referat) ali 03 713 35 68/71 (vodji programov).








