
Razpis za vpis odraslih v šolskem letu 2019/2020  
Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, SIC-Izobraževanje odraslih in svetovanje, objavlja razpis za 
vpis odraslih v šolskem letu 2019/2020.  Več: +386 3 757 18 20, sic.izobrazevanje@guest.arnes.si  (Slovenske 
Konjice) ali +386 3 733 89 38, sic.lasko@siol.net (izpostava Laško). 
 
Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, Tattenbachova ulica 2a, Slovenske Konjice na podlagi 44. 
člena Zakona o izobraževanju odraslih (Ur.l. RS, št. 110/06 - uradno prečiščeno besedilo) ter v skladu 
s Pravilnikom o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v izobraževanju odraslih (Ur.l. RS, št. 82/98) objavlja 
razpis za vpis odraslih v javnoveljavne izobraževalne programe za odrasle.  
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/iz
obrazevanje_odraslih/vpis_in_financiranje_izobrazevanja  
 
Izobraževalni programi za pridobitev izobrazbe 
- Bolničar-negovalec (spi) 
- Gastronoms hotelir (spi) 
- Oblikovalec kovin-orodjar (spi) 
- Instalater strojnih instalacij (spi) 
- Prodajalec (spi) 
 
- Ekonomski tehnik (ssi) 
- Predšolska vzgoja (ssi) 
- Strojni tehnik (ssi) 
- Gastronomsko turističmi tehnik (ssi) 
 
- Gastronomski tehnik (pti) 
- Ekonomski tehnik (pti) 
- Strojni tehnik (pti) 
- Tehnik varovanje (pti) 
 
- Predšolska vzgoja (pt) 
- Ekonomski tehnik (pt) 
- Gastronomsko turistični tehnik (pt) 
- Maturitetni tečaj 
 
Posebni programi za odrasle 
- Računalniška pismenost za odrasle 
 
 
Pogoji za vpis 
Pogoji za vpis, navodila, roki in postopek za prijavo na razpis in izvedbo vpisa za vpisa so objavljeni na spletni strani 
http://www.sc-konjice-zrece.si/, pod opisom posameznega programa. 
 
Predviden začetek izobraževanja 
Informativni dan IO Slovenske Konjice: 12.9.2019 od 8.00-16.30.  
Informativni dan IO Laško: 12.9.2019 od 8.00-16.30. 
 
Uradni vpis: od 5. 9. 2019 do zapolnitve mest.  
 
Način in pogoji izvedbe 
Načini izvedbe izobraževanja ter pogoji za uspešno dokončanje izobraževanja so predstavljeni na spletni strani 
zavoda v Pravilniku o izobraževanju odraslih. Programi se izvajajo v Slovenskih Konjicah in na izpostavi Laško. 
 
Cena programov 
Cena izobraževanja v programih srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja je določena s cenikom za 
tekoče leto.   
Letna višina prispevka posameznika se izračuna individualno, na osnovi uvodnega razgovora, po končanem 
postopku priznavanja predhodno pridobljenega znanja in izdanega Sklepa o priznavanju predhodno pridobljenega 
znanja v izobraževalnem programu. 
Cena izobraževanja v posebnih programih za odrasle in tečajih je določena s cenikom za tekoče leto. 
 
Kontakti: 
Kontakti za posamezna področja in usposabljanja, tečaje in izobraževanja so na naslednji povezavi: Kontakti 
 


