
Podatki o poslovnem subjektu: 

PODJETNIŠKI INKUBATOR KOČEVJE, TRATA XIV 6a, 1330 Kočevje 

Matična številka: 3397785    ID št. za DDV: SI36173673 

TRR pri BS: SI56 0110 0600 8350 850 

Registrski organ: Okrožno sodišče Ljubljana 

 
 
 

 
 

Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje     
  T: +386 1 8938270, +386 41 708 483 

info@lu-kocevje.si        
www.lu-kocevje.si  

 
 

 

Tabela 1: Javno veljavni programi izobraževanja na Ljudski univerzi Kočevje v šolskem letu 2021/22 

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 

I. polletje:  
15. 9. 2021 

 
II. polletje:  
1. 3. 2022 

razredno-predmetna 
oblika izvedbe programa 
v kombinaciji z učno 
pomočjo 

uspešno opravljeni izpiti po 
programu in udeležba na 
nacionalnem preverjanju 
znanja 

/ 

Jerneja Petek                                  
tel. št.: 01/8938270 ali  
051 414 706, email: 
jerneja.petek@lu-kocevje.si 

Gastronomske in 
hotelske storitve 
(SPI) 

da 20 
 končana osnovna šola, zdravniško 

potrdilo o sposobnosti za to delo 
1.10.2021 

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 
opravljena poklicna matura 

Vpisnina: 75,00 EUR 
Šolnina: 60 KT  
(1.490,00 EUR) 
Zaključni izpit: 
200,00 EUR 

Melita Oražem                                  
tel. št.: 01/8938272 ali  
051 414 706, email: 
melita.orazem@lu-
kocevje.si 

Bolničar-
negovalec (SPI) 

da 20 
 končana osnovna šola, zdravniško 

potrdilo o sposobnosti za to delo 
1.10.2021 

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 
opravljena poklicna matura 

Vpisnina: 75,00 EUR 
Šolnina: 60 KT 
(1.490,00 EUR) 
Zaključni izpit: 
200,00 EUR 

Melita Oražem                                  
tel. št.: 01/8938272 ali  
051 414 706, email: 
melita.orazem@lu-
kocevje.si 

Gastronomija in 
turizem (PT) 

da 20 
 končan zaključni letnik gimnazije ali 

srednjega strokovnega 
izobraževalnega programa  

1.10.2021 

Individualni ali skupinski 
organizacijski model 
izobraževanja                 
Trajanje: eno šolsko leto 

uspešno opravljeni izpiti, 
praktično izobraževanje v 
šoli ter pri delodajalcu, 
opravljene interesne 
dejavnosti ter uspešno 
opravljena poklicna matura 

Vpisnina: 75,00 EUR 
Šolnina: 60 KT 
(1.490,00 EUR) 
Poklicna matura: 

200,00 EUR 

Melita Oražem                                  
tel.št.: 01/8938272 ali  
051 414 706, email: 
melita.orazem@lu-
kocevje.si 

 

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA  
v izobraževalne programe  

za odrasle v šolskem letu 2021/2022 
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Tabela 2: Neformalni programi izobraževanja na Ljudski univerzi Kočevje v šolskem letu 2021/21 

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 

Poseben program 
za etnično skupino 
Romov: Osnovno 
opismenjevanje za 
etnično skupino 
Romov  (105 ur) 

ne 12 - 15 
Brezposelne osebe, ki so 
prijavljene na Zavodu RS za 
zaposlovanje 

1.9.2021 

Individualni ali 
skupinski 
organizacijski model 
izobraževanja              

80% prisotnost 

Brezplačno za udeležence  
(Neformalne izobraževalne 
programe za brezposelne 

financira Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport)  

Andreja Vlašič Bižal                                 
tel.st.: 01/8938270 ali  
051 414 706, email: 
andreja.vlasic.bizal@lu-
kocevje.si 

Računalniška 
pismenost za 
odrasle (60 ur) 

da 12 - 15 
Zaposlene in brezposelne 
osebe 

1.9.2021 

Individualni ali 
skupinski 
organizacijski model 
izobraževanja.              

80% prisotnost in 
opravljeno izpit ob  
zaključku. 

Brezplačno za udeležence  
(Programe znotraj projekta 
Pridobivanje temeljnih in 

poklicnih kompetenc od 2019 do 
2022 sofinancirata Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport 

in Evropski socialni sklad.) 

Anamarija Petelin                                 
tel.st.: 01/8938274 ali  
051 414 706, email: 
anamarija.petelin@lu-
kocevje.si 

Tuji jezik na ravni 
A1 do B2 ali 
konverzacija 
(angleški, nemški, 
italijanski,…)  

ne 12 - 15 
Zaposlene in brezposelne 
osebe 

1.9.2021 

Individualni ali 
skupinski 
organizacijski model 
izobraževanja.              

80% prisotnost 

Brezplačno za udeležence  
(Programe znotraj projekta 
Pridobivanje temeljnih in 

poklicnih kompetenc od 2019 do 
2022 sofinancirata Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport 

in Evropski socialni sklad.) 

Sonja Hribar                                 
tel.st.: 01/8938274 ali  
051 414 706, email: 
sonja.hribar@lu-kocevje.si 

UŽU Izzivi podeželja 
(120 ur) 

da 12 - 15 
Odrasle osebe, ne glede na 
njihovo formalno izobrazbo, 
starost in življenjske izkušnje 

1.9.2021 

Individualni ali 
skupinski 
organizacijski model 
izobraževanja.              

80% prisotnost 

Brezplačno za udeležence  
(Programe znotraj projekta 
Pridobivanje temeljnih in 

poklicnih kompetenc od 2019 do 
2022 sofinancirata Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport 

in Evropski socialni sklad.) 

Sonja Hribar                                 
tel.st.: 01/8938274 ali 
051 414 706, email: 
sonja.hribar@lu-kocevje.si 

mailto:andreja.vlasic.bizal@lu-kocevje.si
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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 

UŽU Beremo in 
pišemo skupaj (75 
ur) 

da 12 - 15 
Odrasle osebe, ne glede na 
njihovo formalno izobrazbo, 
starost in življenjske izkušnje 

1.9.2021 

Individualni ali 
skupinski 
organizacijski model 
izobraževanja.              

80% prisotnost 

Brezplačno za udeležence  
(Programe znotraj projekta 
Pridobivanje temeljnih in 

poklicnih kompetenc od 2019 do 
2022 sofinancirata Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport 

in Evropski socialni sklad.) 

Anamarija Petelin                                 
tel.st.: 01/8938274 ali  
051 414 706, email: 
anamarija.petelin@lu-
kocevje.si 

Tečaji tujih jezikov 
za odrasle (80 ur)  - 
začetni in 
nadaljevalni 

ne 12 
Za vključitev v nadaljevalne 
tečaje je potrebno 
predznanje tujega jezika. 

1.10.2021 

Individualni ali 
skupinski 
organizacijski model 
izobraževanja              

80% prisotnost in 
uspešno opravljeni 
vsi sklopi/moduli 
programa. 

484,00 EUR  

Anamarija Petelin                                 
tel.st.: 01/8938274 ali  
051 414 706, email: 
anamarija.petelin@lu-
kocevje.si 

Tečaji tujih jezikov 
za odrasle (30 ur)  - 
začetni in 
nadaljevalni 

ne 10 
Za vključitev v nadaljevalne 
tečaje je potrebno 
predznanje tujega jezika. 

1.10.2021 

Individualni ali 
skupinski 
organizacijski model 
izobraževanja              

80% prisotnost in 
uspešno opravljeni 
vsi sklopi/moduli 
programa. 

198,00 EUR  

Anamarija Petelin                                 
tel.st.: 01/8938274 ali  
051 414 706, email: 
anamarija.petelin@lu-
kocevje.si 

Priprave na izpit iz 
slovenščine – 
osnovna raven  (30 
ur)  

ne 12 

Ustrezno predznanje 
slovenskega jezika za vse 
udeležence, ki se pripravljajo 
na opravljanje izpita iz 
znanja slovenščine na 
osnovni ravni (A2–B1). 

1.10.2021 

Individualni ali 
skupinski 
organizacijski model 
izobraževanja              

Opravljen preizkus 
znanja slovenščine 
ob zaključku 
priprav. 

280,00 EUR  

Sonja Hribar                                 
tel.st.: 01/8938274 ali  
051 414 706, email: 
sonja.hribar@lu-kocevje.si 

HACCP za 
odgovorne osebe in 
ostale profile 
poklicev 

ne 20 
Zaposlene osebe v 
proizvodnji in prometu z 
živili. 

1.10.2021 

Individualni ali 
skupinski 
organizacijski model 
izobraževanja              

Uspešno 
opravljeno 
preverjanje znanja 
ob  zaključku. 

90,00 EUR 

Sofija Šabić                                 
tel.st.: 01/8938270 ali  
051 414 706, email: 
sofija.sabic@lu-kocevje.si 

Tečaj za voznika 
viličarja (52 ur) 

ne 20 
Končana OŠ in zdravniško 
potrdilo o sposobnosti za 
delo z viličarjem. 

1.10.2021 

Individualni ali 
skupinski 
organizacijski model 
izobraževanja              

Uspešno opravljeni 
vsi sklopi/moduli 
programa. 

486,00 EUR 

Sonja Hribar                                 
tel.st.: 01/8938274 ali  
051 414 706, email: 
sonja.hribar@lu-kocevje.si 

Študijski krožki 
(Beremo z Manco 
Košir) 

ne 10 
Odrasle osebe, ne glede na 
njihovo formalno izobrazbo, 
starost in življenjske izkušnje 

1.10.2021 

Individualni ali 
skupinski 
organizacijski model 
izobraževanja              

 

Brezplačno za udeležence  
 

(Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport) 

Jana Pintar                                 
tel.st.: 01/8938277 ali  
051 414 706, email: 
jana.pintar@lu-kocevje.si 

mailto:anamarija.petelin@lu-kocevje.si
mailto:anamarija.petelin@lu-kocevje.si
mailto:anamarija.petelin@lu-kocevje.si
mailto:anamarija.petelin@lu-kocevje.si
mailto:anamarija.petelin@lu-kocevje.si
mailto:anamarija.petelin@lu-kocevje.si
mailto:sonja.hribar@lu-kocevje.si
mailto:sofija.sabic@lu-kocevje.si
mailto:sonja.hribar@lu-kocevje.si
mailto:jana.pintar@lu-kocevje.si


4 
 

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 

Univerza za tretje 
življenjsko obdobje 

ne 50 Starejši nad 45 let 1.10.2021 

Individualni ali 
skupinski 
organizacijski model 
izobraževanja.              

 27,00 EUR 

Jana Pintar                                 
tel.st.: 01/8938277 ali  
051 414 706, email: 
jana.pintar@lu-kocevje.si 

Tečaj šivanja  - 
osnovni in 
nadaljevalni (20 ur) 

ne 10 
Odrasle osebe, ne glede na 
njihovo formalno izobrazbo, 
starost in življenjske izkušnje 

1.10.2021 
Skupinski 
organizacijski model 
izobraževanja              

 110,00 EUR  

Sonja Hribar                                 
tel.st.: 01/8938274 ali  
051 414 706, email: 
sonja.hribar@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: glede na termin izvedb, načeloma najmanj 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.  
 
Pri vpisu v programe znotraj projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2021  je potrebno poleg vpisnega lista predložiti še:  

 dokazilo o zaposlitvi. 

mailto:jana.pintar@lu-kocevje.si
mailto:sonja.hribar@lu-kocevje.si
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Merila in postopek za izbiro kandidatov za vse programe v primeru omejitve vpisa.  
V primeru prevelikega števila prijav v javno veljavne programe izobraževanja  bomo izvedli omejitev vpisa skladno s sklepom Ministrstva za izobraževanje, znanost 
in šport.  
 
Kočevje, 13. 8. 2021 


