
RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA V IZOBRAŽEVALNE PROGRAME ZA ODRASLE 
LJUDSKA UNIVERZA TRŽIČ, ŠOLSKA ULICA 2, TRŽIČ 

IZOB. PROGRAM JAVNA 
VELJAVNOST  

ŠT. PROSTIH 
MEST 

(prvi/nadaljnji 
vpis) 

POGOJI 
ZA VPIS 

NAVODILA 
IN ROKI ZA 

PRIJAVO 

POSTOPEK IN 
ROK ZA 

IZVEDBO 
VPISA 

PREDVIDENI 
ROK ZA 

ZAČETEK 
IZOBRAŽEVANJA 

NAČIN IN 
POGOJI IZVEDBE 
IZOBRAŽEVANJA 

POGOJI ZA 
USPEŠNO 

DOKONČANJE 
IZOBRAŽEVANJA 

ADMINISTRATOR 
SPI 

da 10/10 Končana 
osnovna 

šola.  

V program 
se lahko 
vpišete 

osebno v 
pisarni LU 

Tržič; Šolska 
ulica 2; 
Tržič. 

V program se 
lahko vpišete 

celo leto oz. do 
zapolnitve 

mest. Ob vpisu 
predložite 

dokumentacijo: 
osebni 

dokument in 
dokazila o  

predhodno 
pridobljenem 

znanju.  

1.10.2013 Izobraževanje 
poteka po 

individualnem 
organizacijskem 

modelu 
izrednega 

izobraževanja.  

Uspešno 
opravljeni izpiti, 

praktično 
izobraževanje v 

šoli ter pri 
delodajalcu, 
opravljene 
interesne 

dejavnosti ter 
uspešno 
opravljen 

zaključni izpit.  

TRGOVEC SPI da 10/10 Končana 
osnovna 

šola.  

V program 
se lahko 
vpišete 

osebno v 
pisarni LU 

Tržič; Šolska 
ulica 2; 
Tržič. 

V program se 
lahko vpišete 

celo leto oz. do 
zapolnitve 

mest. Ob vpisu 
predložite 

dokumentacijo: 
osebni 

dokument in 
dokazila o  

predhodno 
pridobljenem 

znanju.  

1.10.2013 Izobraževanje 
poteka po 

individualnem 
organizacijskem 

modelu 
izrednega 

izobraževanja.  

Uspešno 
opravljeni izpiti, 

praktično 
izobraževanje v 

šoli ter pri 
delodajalcu, 
opravljene 
interesne 

dejavnosti ter 
uspešno 
opravljen 

zaključni izpit.  



IZOB. PROGRAM JAVNA 
VELJAVNOST  

ŠT. PROSTIH 
MEST 

(prvi/nadaljnji 
vpis) 

POGOJI 
ZA VPIS 

NAVODILA 
IN ROKI ZA 

PRIJAVO 

POSTOPEK IN 
ROK ZA 

IZVEDBO 
VPISA 

PREDVIDENI 
ROK ZA 

ZAČETEK 
IZOBRAŽEVANJA 

NAČIN IN 
POGOJI IZVEDBE 
IZOBRAŽEVANJA 

POGOJI ZA 
USPEŠNO 

DOKONČANJE 
IZOBRAŽEVANJA 

EKONOMSKI 
TEHNIK SSI 

da 15/15 Končana 
osnovna 

šola.  

V program 
se lahko 
vpišete 

osebno v 
pisarni LU 

Tržič; Šolska 
ulica 2; 
Tržič. 

V program se 
lahko vpišete 

celo leto oz. do 
zapolnitve 

mest. Ob vpisu 
predložite 

dokumentacijo: 
osebni 

dokument in 
dokazila o  

predhodno 
pridobljenem 

znanju.  

1.10.2013 Izobraževanje 
poteka po 

individualnem 
organizacijskem 

modelu 
izrednega 

izobraževanja.  

Uspešno 
opravljeni izpiti, 

praktično 
izobraževanje v 

šoli ter pri 
delodajalcu, 
opravljene 
interesne 

dejavnosti ter 
uspešno 

opravljena  
poklicna matura.  

EKONOMSKI 
TEHNIK PTI 

da 15/15 Končana 
osnovna 

šola.  

V program 
se lahko 
vpišete 

osebno v 
pisarni LU 

Tržič; Šolska 
ulica 2; 
Tržič. 

V program se 
lahko vpišete 

celo leto oz. do 
zapolnitve 

mest. Ob vpisu 
predložite 

dokumentacijo: 
osebni 

dokument in 
dokazila o  

predhodno 
pridobljenem 

znanju.  

1.10.2013 Izobraževanje 
poteka po 

individualnem 
organizacijskem 

modelu 
izrednega 

izobraževanja.  

Uspešno 
opravljeni izpiti, 

praktično 
izobraževanje v 

šoli ter pri 
delodajalcu, 
opravljene 
interesne 

dejavnosti ter 
uspešno 

opravljena  
poklicna matura.  



IZOB. PROGRAM JAVNA 
VELJAVNOST  

ŠT. PROSTIH 
MEST 

(prvi/nadaljnji 
vpis) 

POGOJI 
ZA VPIS 

NAVODILA 
IN ROKI ZA 

PRIJAVO 

POSTOPEK IN 
ROK ZA 

IZVEDBO 
VPISA 

PREDVIDENI 
ROK ZA 

ZAČETEK 
IZOBRAŽEVANJA 

NAČIN IN 
POGOJI IZVEDBE 
IZOBRAŽEVANJA 

POGOJI ZA 
USPEŠNO 

DOKONČANJE 
IZOBRAŽEVANJA 

LOGISTIČNI 
TEHNIK SSI 

da 15/15 Končana 
osnovna 

šola.  

V program 
se lahko 
vpišete 

osebno v 
pisarni LU 

Tržič; Šolska 
ulica 2; 
Tržič. 

V program se 
lahko vpišete 

celo leto oz. do 
zapolnitve 

mest. Ob vpisu 
predložite 

dokumentacijo: 
osebni 

dokument in 
dokazila o  

predhodno 
pridobljenem 

znanju.  

1.10.2013 Izobraževanje 
poteka po 

individualnem 
organizacijskem 

modelu 
izrednega 

izobraževanja.  

Uspešno 
opravljeni izpiti, 

praktično 
izobraževanje v 

šoli ter pri 
delodajalcu, 
opravljene 
interesne 

dejavnosti ter 
uspešno 

opravljena  
poklicna matura.  

LOGISTIČNI 
TEHNIK PTI 

da 15/15 Končana 
osnovna 

šola.  

V program 
se lahko 
vpišete 

osebno v 
pisarni LU 

Tržič; Šolska 
ulica 2; 
Tržič. 

V program se 
lahko vpišete 

celo leto oz. do 
zapolnitve 

mest. Ob vpisu 
predložite 

dokumentacijo: 
osebni 

dokument in 
dokazila o  

predhodno 
pridobljenem 

znanju.  

1.10.2013 Izobraževanje 
poteka po 

individualnem 
organizacijskem 

modelu 
izrednega 

izobraževanja.  

Uspešno 
opravljeni izpiti, 

praktično 
izobraževanje v 

šoli ter pri 
delodajalcu, 
opravljene 
interesne 

dejavnosti ter 
uspešno 

opravljena  
poklicna matura.  

 


