
 

 

Ljudska univerza Koper na podlagi 5. člena  

Pravilnika o razpisu in izvedbi vpisa v izredno izobraževanje po javno veljavnih  

izobraževalnih programih srednjega šolstva (Ur. l. št. 0070-157/2021, 7. 4. 2022) izdaja 

Razpis za prvi vpis v srednješolske programe izrednega  

izobraževanja na Ljudski univerzi Koper v šolskem letu 2022/2023 

 

Ime in sedež šole: 

Ljudska univerza Koper 

Cankarjeva 33 

6000 Koper 

 

Kontaktni podatki: 

 

Leonida Brezovec 

vodja izobraževanja 

Tel. št.: 05 612 80 13 

E-pošta: leonida.brezovec@lu-koper.si 

 

Marta Umer 

referat za osnovno in srednje šole 

Tel. št. 05 612 80 01 

E-pošta: referat@lu-koper.si 

 

 

mailto:leonida.brezovec@lu-koper.si
mailto:referat@lu-koper.si


 

Ime izobraževalnega 

programa 

TRGOVEC (SPI) EKONOMSKI 

TEHNIK (PTI)  

EKONOMSKI 

TEHNIK (SSI) 

PREDŠOLSKA 

VZGOJA (SSI) 

PREDŠOLSKA 

VZGOJA (PT) 

TEHNIK 

RAČUNALNIŠTVA 

(PT)* 

Pogoji za prvi vpis v 

izobraževalni 

program 

Končana osnovna šola.  Končana srednja 

poklicna trgovska ali 

administrativna šola.  

Končana osnovna šola. Končana osnovna šola.  Končan 4. letnik 

kateregakoli 

srednješolskega 

izobraževalnega 

programa ali 2. oz. 5. 

letnik v poklicno 

tehniškem 

izobraževanju. 

Končan 4. letnik 

kateregakoli 

srednješolskega 

izobraževalnega 

programa ali 2. oz. 5. 

letnik v poklicno 

tehniškem 

izobraževanju. 

Trajanje 

izobraževanja 

(predvideno) 

 

3 leta  

 

2 leti  

 

4 leta 

 

4 leta  

 

1 leto  

 

1 leto  

Število vpisnih mest 

za prvi vpis 

50 

 

 

20 50 45 30  20 

Kraj izvajanja 

izobraževalnega 

programa 

Ljudska univerza 

Koper, Cankarjeva 33, 

6000 Koper 

Ljudska univerza 

Koper, Cankarjeva 33, 

6000 Koper  

Ljudska univerza 

Koper, Cankarjeva 33, 

6000 Koper  

Ljudska univerza 

Koper, Cankarjeva 33, 

6000 Koper; OŠ 

Koper, Cesta Zore 

Perello - Godina 1, 

6000 Koper; OŠ 

Livade Izola, Livade 7, 

6310 Izola 

Ljudska univerza 

Koper, Cankarjeva 33, 

6000 Koper; OŠ 

Koper, Cesta Zore 

Perello - Godina 1, 

6000 Koper; OŠ 

Livade Izola, Livade 7, 

6310 Izola 

Ljudska univerza 

Koper, Cankarjeva 33, 

6000 Koper  

Začetek izvajanja 

izobraževalnega 

programa 

(predvideno) 

Po 15. 9. 2022 Po 15. 9. 2022 Po 15. 9. 2022 Po 15. 9. 2022 Po 15. 9. 2022 Po 15. 9. 2022 

Predvideni 

organizacijski model 

izvajanja 

izobraževalnega 

programa 

 

Individualni 

organizacijski model  

Individualni 

organizacijski model 

Individualni 

organizacijski model 

Individualni 

organizacijski model 

Individualni 

organizacijski model 

Individualni 

organizacijski model 



 

Cenik izobraževanja ŠOLNINA: 

1. letnik 1.300 € 

2. letnik 1.200 € 

3. letnik  900 € 
 

ZAKLJUČNI IZPIT:  

150 € 

ŠOLNINA: 

1. letnik 1.450 € 

2. letnik 1.250 € 

 

POKLICNA 

MATURA: 

340 € 

ŠOLNINA: 

1. letnik 1.500 € 

2. letnik 1.400 € 

3. letnik  1.300 € 

4. letnik  1.150 € 
 

POKLICNA 

MATURA: 

340 € 

ŠOLNINA: 

1. leto  1.500 € 

2. leto  1.300 € 

3. leto  1.300 € 

4. leto  900 € 
 

POKLICNA 

MATURA: 

340 € 

 

ŠOLNINA: 

1.480 € 
 

POKLICNA 

MATURA:  

340 € 

ŠOLNINA: 

1.690 € 
 

POKLICNA 

MATURA: 

340 € 

Predvideni ukrepi v 

primeru 

premajhnega ali 

prevelikega števila 

prijav 

V primeru prevelikega 

števila prijav bomo v 

skladu s 4. členom 

Pravilnika o razpisu in 

izvedbi vpisa v izredno 

izobraževanje po javno 

veljavnih  

izobraževalnih 

programih srednjega 

šolstva (Ur. l. št. 0070-

157/2021, 7. 4. 2022) 

zaprosili ministrstvo za 

povečano število 

prostih mest 

(spremembo soglasja). 

 V primeru 

premajhnega števila 

prijav (manj kot 8) 

programa ne bomo 

izvajali. 

V primeru prevelikega 

števila prijav bomo v 

skladu s 4. členom 

Pravilnika o razpisu in 

izvedbi vpisa v izredno 

izobraževanje po javno 

veljavnih  

izobraževalnih 

programih srednjega 

šolstva (Ur. l. št. 0070-

157/2021, 7. 4. 2022) 

zaprosili ministrstvo za 

povečano število 

prostih mest 

(spremembo soglasja). 

V primeru 

premajhnega števila 

prijav (manj kot 8) 

programa ne bomo 

izvajali. 

V primeru prevelikega 

števila prijav bomo v 

skladu s 4. členom 

Pravilnika o razpisu in 

izvedbi vpisa v izredno 

izobraževanje po javno 

veljavnih  

izobraževalnih 

programih srednjega 

šolstva (Ur. l. št. 0070-

157/2021, 7. 4. 2022) 

zaprosili ministrstvo za 

povečano število 

prostih mest 

(spremembo soglasja). 

V primeru 

premajhnega števila 

prijav (manj kot 8) 

programa ne bomo 

izvajali. 

 

V primeru prevelikega 

števila prijav bomo v 

skladu s 4. členom 

Pravilnika o razpisu in 

izvedbi vpisa v izredno 

izobraževanje po javno 

veljavnih  

izobraževalnih 

programih srednjega 

šolstva (Ur. l. št. 0070-

157/2021, 7. 4. 2022) 

zaprosili ministrstvo za 

povečano število 

prostih mest 

(spremembo soglasja). 

V primeru 

premajhnega števila 

prijav (manj kot 8) 

programa ne bomo 

izvajali. 

V primeru prevelikega 

števila prijav bomo v 

skladu s 4. členom 

Pravilnika o razpisu in 

izvedbi vpisa v izredno 

izobraževanje po javno 

veljavnih  

izobraževalnih 

programih srednjega 

šolstva (Ur. l. št. 0070-

157/2021, 7. 4. 2022) 

zaprosili ministrstvo za 

povečano število 

prostih mest 

(spremembo soglasja). 

V primeru 

premajhnega števila 

prijav (manj kot 8) 

programa ne bomo 

izvajali. 

V primeru prevelikega 

števila prijav bomo v 

skladu s 4. členom 

Pravilnika o razpisu in 

izvedbi vpisa v izredno 

izobraževanje po javno 

veljavnih  

izobraževalnih 

programih srednjega 

šolstva (Ur. l. št. 0070-

157/2021, 7. 4. 2022) 

zaprosili ministrstvo za 

povečano število 

prostih mest 

(spremembo soglasja). 

V primeru 

premajhnega števila 

prijav (manj kot 8) 

programa ne bomo 

izvajali. 

Roki in postopki za 

izvedbo prvega vpisa 

Vpis poteka od 16. 8. 

2022 do 16. 9. 2022 oz. 

do zapolnitve prostih 

vpisnih mest.  

Vpis poteka od 16. 8. 

2022 do 16. 9. 2022 oz. 

do zapolnitve prostih 

vpisnih mest. 

Vpis poteka od 16. 8. 

2022 do 16. 9. 2022 oz. 

do zapolnitve prostih 

vpisnih mest. 

Vpis poteka od 16. 8. 

2022 do 16. 9. 2022 oz. 

do zapolnitve prostih 

vpisnih mest. 

Vpis poteka od 16. 8. 

2022 do 16. 9. 2022 oz. 

do zapolnitve prostih 

vpisnih mest. 

Vpis poteka od 16. 8. 

2022 do 16. 9. 2022 oz. 

do zapolnitve prostih 

vpisnih mest. 



Kandidat se prijavi s 

prijavnico in jo odda 

osebno na šoli oz. jo 

pošlje s priporočeno 

pošiljko. Pred vpisom 

predloži vsa potrebna 

dokazila o 

izpolnjevanju pogojev 

za vpis ter izpolni 

potrebno 

dokumentacijo. 

Kandidat lahko odda 

vlogo za priznavanje 

predhodno 

pridobljenega znanja.  

Kandidat se prijavi s 

prijavnico in jo odda 

osebno na šoli oz. jo 

pošlje s priporočeno 

pošiljko. Pred vpisom 

predloži vsa potrebna 

dokazila o 

izpolnjevanju pogojev 

za vpis ter izpolni 

potrebno 

dokumentacijo. 

Kandidat lahko odda 

vlogo za priznavanje 

predhodno 

pridobljenega znanja. 

 

Kandidat se prijavi s 

prijavnico in jo odda 

osebno na šoli oz. jo 

pošlje s priporočeno 

pošiljko. Pred vpisom 

predloži vsa potrebna 

dokazila o 

izpolnjevanju pogojev 

za vpis ter izpolni 

potrebno 

dokumentacijo. 

Kandidat lahko odda 

vlogo za priznavanje 

predhodno 

pridobljenega znanja. 

Kandidat se prijavi s 

prijavnico in jo odda 

osebno na šoli oz. jo 

pošlje s priporočeno 

pošiljko. Pred vpisom 

predloži vsa potrebna 

dokazila o 

izpolnjevanju pogojev 

za vpis ter izpolni 

potrebno 

dokumentacijo. 

Kandidat lahko odda 

vlogo za priznavanje 

predhodno 

pridobljenega znanja. 

Kandidat se prijavi s 

prijavnico in jo odda 

osebno na šoli oz. jo 

pošlje s priporočeno 

pošiljko. Pred vpisom 

predloži vsa potrebna 

dokazila o 

izpolnjevanju pogojev 

za vpis ter izpolni 

potrebno 

dokumentacijo. 

Kandidat lahko odda 

vlogo za priznavanje 

predhodno 

pridobljenega znanja. 

Kandidat se prijavi s 

prijavnico in jo odda 

osebno na šoli oz. jo 

pošlje s priporočeno 

pošiljko. Pred vpisom 

predloži vsa potrebna 

dokazila o 

izpolnjevanju pogojev 

za vpis ter izpolni 

potrebno 

dokumentacijo. 

Kandidat lahko odda 

vlogo za priznavanje 

predhodno 

pridobljenega znanja. 

Navedba dokazil, ki 

jih morajo kandidati 

predložiti ob prvem 

vpisu 

 

 

I. Original spričevalo 

zaključnega razreda 

osnovnošolskega 

izobraževanja in 

spričevala vseh 

letnikov srednje šole, 

ki ste jo že obiskovali. 

II.  

III. Osebni dokument 

(osebna izkaznica, 

potni list). 

IV.  

V. Dokazilo o 

spremenjenem 

imenu/priimku (npr. 

poročni list), v kolikor 

je na spričevalih 

navedeno drugačno.  

 

Original zaključno 

spričevalo srednje  

trgovske ali 

administrativne šole in 

spričevala vseh 

letnikov srednje šole, 

ki ste jo že obiskovali. 

 

Osebni dokument 

(osebna izkaznica, 

potni list). 

VI. Dokazilo o 

spremenjenem 

imenu/priimku (npr. 

poročni list), v kolikor 

je na spričevalih 

navedeno drugačno.  

VII. Original spričevalo 

zaključnega razreda 

osnovnošolskega 

izobraževanja in 

spričevala vseh 

letnikov srednje šole, 

ki ste jo že obiskovali. 

VIII.  

IX. Osebni dokument 

(osebna izkaznica, 

potni list). 

X.  

XI. Dokazilo o 

spremenjenem 

imenu/priimku (npr. 

poročni list), v kolikor 

je na spričevalih 

navedeno drugačno.  

 

XII. Original spričevalo 

zaključnega razreda 

osnovnošolskega 

izobraževanja in 

spričevala vseh 

letnikov srednje šole, 

ki ste jo že obiskovali 

XIII.  

XIV. Osebni dokument 

(osebna izkaznic,  

potni list). 

XV.  

XVI. Dokazilo o 

spremenjenem 

imenu/priimku (npr. 

poročni list), v kolikor 

je na spričevalih 

navedeno drugačno.  

 

XVII. Original spričevalo 

zaključenega               

4. letnika gimnazije  

XVIII. ali spričevalo 

zaključnega letnika 

srednjega strokovnega 

izobraževanja. 

XIX.  

XX. Osebni dokument 

(osebna izkaznica, 

potni list). 

XXI.  

XXII. Dokazilo o 

spremenjenem 

imenu/priimku (npr. 

poročni list), v kolikor 

je na spričevalih 

navedeno drugačno.  

 

XXIII. Original spričevalo 

zaključenega              

4. letnika gimnazije  

XXIV. ali spričevalo 

zaključnega letnika 

srednjega strokovnega 

izobraževanja. 

XXV.  

XXVI. Osebni dokument 

(osebna izkaznica, 

potni list). 

XXVII.  

XXVIII. Dokazilo o 

spremenjenem 

imenu/priimku (npr. 

poročni list), v kolikor 

je na spričevalih 

navedeno drugačno.  

 



Informacije o 

možnosti svetovanja 

pred prvim vpisom 

Za svetovalni pogovor 

se naročite na  

tel. št. 05 612 80 13 oz. 

pišete na 

leonida.brezovec@lu-

koper.si  

 

Za svetovalni pogovor 

se naročite na 

tel. št. 05 612 80 13 oz. 

pišete na 

leonida.brezovec@lu-

koper.si 

Za svetovalni pogovor 

se naročite na  

tel. št. 05 612 80 13 oz. 

pišete na 

leonida.brezovec@lu-

koper.si 

Za svetovalni pogovor 

se naročite na  

tel. št. 05 612 80 13 oz. 

pišete na 

leonida.brezovec@lu-

koper.si 

Za svetovalni pogovor 

se naročite na tel. št.  

05 612 80 13 oz. pišete 

na 

leonida.brezovec@lu-

koper.si 

Za svetovalni pogovor 

se naročite na  

tel. št. 05 612 80 13 oz. 

pišete na 

leonida.brezovec@lu-

koper.si 

Datum 

informativnega dne 

1. termin: 16. 8. 2022 

2. termin: 9. 9. 2022 

 

1. termin: 16. 8. 2022 

2. termin: 9. 9. 2022 

1. termin: 16. 8. 2022 

2. termin: 9. 9. 2022 

1. termin: 16. 8. 2022 

2. termin: 9. 9. 2022 

1. termin: 16. 8. 2022 

2. termin: 9. 9. 2022 

1. termin: 16. 8. 2022 

2. termin: 9. 9. 2022 

Druga navodila in 

informacije, ki so 

pomembne pri 

odločanju kandidatov 

za izobraževanje 

Vse informacije so 

dostopne na spletni 

strani: https://www.lu-

koper.si/srednje-sole/  

Vse informacije so 

dostopne na spletni 

strani: https://www.lu-

koper.si/srednje-sole/ 

Vse informacije so 

dostopne na spletni 

strani: https://www.lu-

koper.si/srednje-sole/ 

Vse informacije so 

dostopne na spletni 

strani: https://www.lu-

koper.si/srednje-sole/ 

Vse informacije so 

dostopne na spletni 

strani: https://www.lu-

koper.si/srednje-sole/ 

Vse informacije so 

dostopne na spletni 

strani: https://www.lu-

koper.si/srednje-sole/ 

 

*Program Tehnik računalništva (PT) bo izveden, če bo vpisanih vsaj 8 udeležencev izobraževanja odraslih.  

 

 

Koper, junij 2022 
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