IZOBRAŽEVALNI CENTER GEOSS d.o.o. Izobraževanje odraslih
Cesta komandanta Staneta 2
1270 Litija

RAZPIS ZA VPIS V JAVNOVELJAVNE SREDNJEŠOLSKE PROGRAME V ŠOL. LETU 2020/21
Ime javnoveljavnega
izobraževalnega
programa za odrasle,
za katerega se
objavlja razpis

Število
vpisnih
mest

Pogoji za vpis

Navodila in roki za prijavo na razpis
za vpis in predložitev ustrezne
dokumentacije (postopek in roki za
izvedbo vpisa)

Predviden način
izvedbe
izobraževanja

Predvideni rok za
začetek
izobraževalnega
procesa v
razpisanem
programu

Informativno prijavo v program
oddate na spletni strani šole.

Bolničarnegovalec
(srednje poklicno
izobraževanje)

10

Računalnikar
(srednje poklicno
izobraževanje)

Tehnik
računalništva
(srednje strokovno
izobraževanje)

60

10

Kdor je uspešno končal
osnovno šolo ali nižje
poklicno izobraževanje ali
enakovredno
izobraževanje po
prejšnjih predpisih.

Kdor je uspešno končal
osnovno šolo ali nižje
poklicno izobraževanje ali
enakovredno
izobraževanje po
prejšnjih predpisih.

Uspešno končano
osnovnošolsko
izobraževanje ali uspešno
končano nižje poklicno
izobraževanje ali
enakovredno
izobraževanje po
prejšnjih predpisih.

V program vpisujemo od 10. 8. 2020
do zapolnitve prostih vpisnih mest.
Vpišete se osebno na sedežu šole po
predhodnem dogovoru. Ob vpisu
predložite osebni dokument, davčno
številko in originalna spričevala iz
predhodnega izobraževanja. V
primeru spremembe priimka tudi
dokazilo o spremembi.
Informativno prijavo v program
oddate na spletni strani šole.
V program vpisujemo od 10. 8. 2020
do zapolnitve prostih vpisnih mest.
Vpišete se osebno na sedežu šole po
predhodnem dogovoru. Ob vpisu
predložite osebni dokument, davčno
številko in originalna spričevala iz
predhodnega izobraževanja. V
primeru spremembe priimka tudi
dokazilo o spremembi.
Informativno prijavo v program
oddate na spletni strani šole.
V program vpisujemo od 10. 8. 2020
do zapolnitve prostih vpisnih mest.
Vpišete se osebno na sedežu šole po
predhodnem dogovoru. Ob vpisu
predložite osebni dokument, davčno
številko in originalna spričevala iz
predhodnega izobraževanja. V
primeru spremembe priimka tudi
dokazilo o spremembi.

Individualen
organizacijski
model izrednega
izobraževanja.

12. oktober 2020

Pogoj za uspešno
dokončanje izobraževanja

Opravljene vse obveznosti v
programu in ZAKLJUČNI
IZPIT:
- Slovenščina (pisno in
ustno)
- Storitev in zagovor

Znesek celotne šolnine* v
posameznem programu

- končana osnovna šola:
Celotna šolnina: 3.290 EUR
(vključeni vpisnini za 2. šolski leti)
- nedokončana srednja šola ali
prekvalifikacija:
70 EUR vsak izpit (razen PUD 100
EUR za letnik) + vpisnina 200 EUR
za vsako šolsko leto
Možnost plačevanja šolnine le po
rednih mesečnih obrokih.

Individualen
organizacijski
model izrednega
izobraževanja.

Individualen
organizacijski
model izrednega
izobraževanja.

12. oktober 2020

12. oktober 2020

Opravljene vse obveznosti v
programu in ZAKLJUČNI
IZPIT:
- Slovenščina (pisno in
ustno)
- Izdelek oziroma storitev
in zagovor

Opravljene vse obveznosti v
programu in POKLICNA
MATURA:
- Slovenščina (pisno in
ustno)
- Računalništvo (pisno in
ustno)
- Matematika ali tuji jezik
(pisno in ustno)
- Izdelek oziroma storitev
in zagovor

- končana osnovna šola:
Šolnina: 2.990 EUR
(vključeni vpisnini za 2. šolski leti)
- nedokončana srednja šola ali
prekvalifikacija:
70 EUR vsak izpit + vpisnina 200
EUR za vsako šolsko leto
Možnost plačevanja šolnine po
rednih mesečnih obrokih ali
obročno po posameznih izpitih.
- končana osnovna šola:
Šolnina: 4.100 EUR (vključeni
vpisnini za 2. šolski leti)
- nedokončana srednja šola ali
prekvalifikacija:
cena izpita skladno s cenikom +
vpisnina 200 EUR za vsako šolsko
leto
Možnost plačevanja šolnine le po
rednih mesečnih obrokih.

IZOBRAŽEVALNI CENTER GEOSS d.o.o. Izobraževanje odraslih
Cesta komandanta Staneta 2
1270 Litija
Ime javnoveljavnega
izobraževalnega
programa za odrasle,
za katerega se
objavlja razpis

Število
vpisnih
mest

Pogoji za vpis

Navodila in roki za prijavo na razpis
za vpis in predložitev ustrezne
dokumentacije (postopek in roki za
izvedbo vpisa)

Predviden način
izvedbe
izobraževanja

Predvideni rok za
začetek
izobraževalnega
procesa v
razpisanem
programu

Pogoj za uspešno
dokončanje izobraževanja

12. oktober 2020

Opravljene vse obveznosti v
programu in
POKLICNA MATURA:
- Slovenščina (pisno in
ustno)
- Gospodarstvo (pisno in
ustno)
- Matematika ali tuji jezik
(pisno in ustno)
- Izdelek oziroma storitev
in zagovor

Informativno prijavo v program
oddate na spletni strani šole.

Ekonomski
tehnik
(srednje strokovno
izobraževanje)

29

Uspešno končano
osnovnošolsko
izobraževanje ali uspešno
končano nižje poklicno
izobraževanje ali
enakovredno
izobraževanje po
prejšnjih predpisih.

V program vpisujemo od 10. 8. 2020
do zapolnitve prostih vpisnih mest.
Vpišete se osebno na sedežu šole po
predhodnem dogovoru. Ob vpisu
predložite osebni dokument, davčno
številko in originalna spričevala iz
predhodnega izobraževanja. V
primeru spremembe priimka tudi
dokazilo o spremembi.

Individualen
organizacijski
model izrednega
izobraževanja.

Informativno prijavo v program
oddate na spletni strani šole.

Ekonomski
tehnik
(poklicno tehniško
izobraževanje)

19

Uspešno končan triletni
program srednjega
poklicnega izobraževanja:
trgovec, administrator ali
si je pridobil enakovredno
izobrazbo po prejšnjih
predpisih.

V program vpisujemo od 10. 8. 2020
do zapolnitve prostih vpisnih mest.
Vpišete se osebno na sedežu šole po
predhodnem dogovoru. Ob vpisu
predložite osebni dokument, davčno
številko in originalna spričevala iz
predhodnega izobraževanja. V
primeru spremembe priimka tudi
dokazilo o spremembi.

Individualen
organizacijski
model izrednega
izobraževanja.

12. oktober 2020

Informativno prijavo v program
oddate na spletni strani šole.

Trgovec
(srednje poklicno
izobraževanje)

29

Kdor je uspešno končal
osnovno šolo ali nižje
poklicno izobraževanje ali
enakovredno
izobraževanje po
prejšnjih predpisih.

V program vpisujemo od 10. 8. 2020
do zapolnitve prostih vpisnih mest.
Vpišete se osebno na sedežu šole po
predhodnem dogovoru. Ob vpisu
predložite osebni dokument, davčno
številko in originalna spričevala iz
predhodnega izobraževanja. V
primeru spremembe priimka tudi
dokazilo o spremembi.

Individualen
organizacijski
model izrednega
izobraževanja.

12. oktober 2020

Opravljene vse obveznosti v
programu in
POKLICNA MATURA:
- Slovenščina (pisno in
ustno)
- Gospodarstvo (pisno in
ustno)
- Matematika ali tuji jezik
(pisno in ustno)
- Izdelek oziroma storitev
in zagovor

Opravljene vse obveznosti v
programu in
ZAKLJUČNI IZPIT:
- Slovenščina (pisno in
ustno)
- Izdelek oziroma storitev
in zagovor

Znesek celotne šolnine* v
posameznem programu

- končana srednja šola:
Celotna šolnina: 2.510 EUR
(vključeni vpisnini za 2. šolski leti)
- nedokončana srednja šola ali
prekvalifikacija:
70 EUR vsak izpit + vpisnina 200
EUR za vsako šolsko leto
Možnost plačevanja šolnine po
rednih mesečnih obrokih ali
obročno po posameznih izpitih.
- končana ustrezna predhodna
izobrazba:
Celotna šolnina: 2.510 EUR
(vključeni vpisnini za 2. šolski leti)
- nedokončano poklicno tehniško
izobraževanje:
70 EUR vsak izpit + vpisnina 200
EUR za vsako šolsko leto
Možnost plačevanja šolnine po
rednih mesečnih obrokih ali
obročno po posameznih izpitih.
- končana osnovna šola:
2.990 EUR
(vključeni vpisnini za 2. šolski leti)
- nedokončana srednja šola ali
prekvalifikacija:
70 EUR vsak izpit + vpisnina 200
EUR za vsako šolsko leto
Možnost plačevanja šolnine po
rednih mesečnih obrokih ali
obročno po posameznih izpitih.

IZOBRAŽEVALNI CENTER GEOSS d.o.o. Izobraževanje odraslih
Cesta komandanta Staneta 2
1270 Litija
Ime javnoveljavnega
izobraževalnega
programa za odrasle,
za katerega se
objavlja razpis

Število
vpisnih
mest

Logistični tehnik
(srednje strokovno
izobraževanje)

38

Pogoji za vpis

Uspešno končano
osnovnošolsko
izobraževanje ali
uspešno končano nižje
poklicno izobraževanje
ali enakovredno
izobraževanje po
prejšnjih predpisih.

Navodila in roki za prijavo na razpis
za vpis in predložitev ustrezne
dokumentacije (postopek in roki za
izvedbo vpisa)

Predviden način
izvedbe
izobraževanja

Predvideni rok za
začetek
izobraževalnega
procesa v
razpisanem
programu

Informativno prijavo v program
oddate na spletni strani šole.
V program vpisujemo od 10. 8. 2020
do zapolnitve prostih vpisnih mest.
Vpišete se osebno na sedežu šole po
predhodnem dogovoru. Ob vpisu
predložite osebni dokument, davčno
številko in originalna spričevala iz
predhodnega izobraževanja. V
primeru spremembe priimka tudi
dokazilo o spremembi.

Individualen
organizacijski
model izrednega
izobraževanja.

12. oktober 2020

Informativno prijavo v program
oddate na spletni strani šole.

Logistični tehnik
(poklicno tehniško
izobraževanje)

14

Uspešno končan
program srednjega
poklicnega
izobraževanja ali
enakovredno
izobraževanje po
prejšnjih predpisih.

V program vpisujemo od 10. 8. 2020
do zapolnitve prostih vpisnih mest.
Vpišete se osebno na sedežu šole po
predhodnem dogovoru. Ob vpisu
predložite osebni dokument, davčno
številko in originalna spričevala iz
predhodnega izobraževanja. V
primeru spremembe priimka tudi
dokazilo o spremembi.

Individualen
organizacijski
model izrednega
izobraževanja.

12. oktober 2020

Informativno prijavo v program
oddate na spletni strani šole.

Strojni tehnik
(srednje strokovno
izobraževanje)

120

Uspešno končano
osnovnošolsko
izobraževanje ali uspešno
končano nižje poklicno
izobraževanje ali
enakovredno
izobraževanje po
prejšnjih predpisih.

V program vpisujemo od 10. 8. 2020
do zapolnitve prostih vpisnih mest.
Vpišete se osebno na sedežu šole po
predhodnem dogovoru. Ob vpisu
predložite osebni dokument, davčno
številko in originalna spričevala iz
predhodnega izobraževanja. V
primeru spremembe priimka tudi
dokazilo o spremembi.

Individualen
organizacijski
model izrednega
izobraževanja.

12. oktober 2020

Pogoj za uspešno
dokončanje izobraževanja

Opravljene vse obveznosti v
programu in
POKLICNA MATURA:
- Slovenščina (pisno in
ustno)
- Logistika (pisno in ustno)
- Matematika ali tuji jezik
(pisno in ustno)
- Izdelek oziroma storitev
in zagovor
Opravljene vse obveznosti v
programu in
POKLICNA MATURA:
- Slovenščina (pisno in
ustno)
- Logistika (pisno in ustno)
- Matematika ali tuji jezik
(pisno in ustno)
- Izdelek oziroma storitev
in zagovor
Opravljene vse obveznosti v
programu in
POKLICNA MATURA:
- Slovenščina (pisno in
ustno)
- Strojništvo (pisno in
ustno)
- Matematika ali tuji jezik
(pisno in ustno)
- Izdelek oziroma storitev
in zagovor

Znesek celotne šolnine* v
posameznem programu

- končana osnovna šola:
3.270 EUR
(vključeni vpisnini za 2. šolski leti)
- nedokončana srednja šola ali
prekvalifikacija:
70 EUR vsak izpit + vpisnina 200
EUR za vsako šolsko leto
Možnost plačevanja šolnine po
rednih mesečnih obrokih ali
obročno po posameznih izpitih.
- končan program srednjega
poklicnega izobraževanja:
2.360 EUR
(vključeni vpisnini za 2. šolski leti)
- nedokončano poklicno tehniško
izobraževanje:
70 EUR vsak izpit + vpisnina 200
EUR za vsako šolsko leto
Možnost plačevanja šolnine po
rednih mesečnih obrokih ali
obročno po posameznih izpitih.
- končana osnovna šola:
3.410 EUR
(vključeni vpisnini za 2. šolski leti)
- nedokončana srednja šola ali
prekvalifikacija:
70 EUR vsak izpit + vpisnina 200
EUR za vsako šolsko leto
Možnost plačevanja šolnine po
rednih mesečnih obrokih ali
obročno po posameznih izpitih.

IZOBRAŽEVALNI CENTER GEOSS d.o.o. Izobraževanje odraslih
Cesta komandanta Staneta 2
1270 Litija
Ime javnoveljavnega
izobraževalnega
programa za odrasle,
za katerega se
objavlja razpis

Število
vpisnih
mest

Strojni tehnik
(poklicno tehniško
izobraževanje)

43

Pogoji za vpis

Uspešno končan triletni
program srednjega
poklicnega izobraževanja:
avtomehanik, avtoklepar,
avtoserviser,
avtokaroserist, avtoličar,
klepar-krovec,
finomehanik, instalater
strojnih instalacij,
konstrukcijski mehanik,
izdelovalec kovinskih
konstrukcij, orodjar,
strojni mehanik,
oblikovalec kovin,
oblikovalec kovin-orodjar,
urar, zlatar, mehatronik
operater, elektrikar
energetik, elektrikar
elektronik, elektrikar,
strojnik gradbene
mehanizacije in kmetijski
mehanik, rudar,
geostrojnik rudar ali si je
pridobil enakovredno
izobrazbo po prejšnjih
predpisih.

Navodila in roki za prijavo na razpis
za vpis in predložitev ustrezne
dokumentacije (postopek in roki za
izvedbo vpisa)

Predviden način
izvedbe
izobraževanja

Predvideni rok za
začetek
izobraževalnega
procesa v
razpisanem
programu

Informativno prijavo v program
oddate na spletni strani šole.
V program vpisujemo od 10. 8. 2020
do zapolnitve prostih vpisnih mest.
Vpišete se osebno na sedežu šole po
predhodnem dogovoru. Ob vpisu
predložite osebni dokument, davčno
številko in originalna spričevala iz
predhodnega izobraževanja. V
primeru spremembe priimka tudi
dokazilo o spremembi.

Individualen
organizacijski
model izrednega
izobraževanja.

12. oktober 2020

Pogoj za uspešno
dokončanje izobraževanja

Opravljene vse obveznosti v
programu in
POKLICNA MATURA:
- Slovenščina (pisno in
ustno)
- Strojništvo (pisno in
ustno)
- Matematika ali tuji jezik
(pisno in ustno)
- Izdelek oziroma storitev
in zagovor

Znesek celotne šolnine* v
posameznem programu

- ustrezna predhodna izobrazba:
2.290 EUR (vključeni vpisnini za 2.
šolski leti)
- nedokončano poklicno tehniško
izobraževanje:
70 EUR vsak izpit + vpisnina 200
EUR za vsako šolsko leto
Možnost plačevanja šolnine po
rednih mesečnih obrokih ali
obročno po posameznih izpitih.

IZOBRAŽEVALNI CENTER GEOSS d.o.o. Izobraževanje odraslih
Cesta komandanta Staneta 2
1270 Litija
Ime javnoveljavnega
izobraževalnega
programa za odrasle,
za katerega se
objavlja razpis

Število
vpisnih
mest

Predšolska vzgoja
(srednje strokovno
izobraževanje)

40

Pogoji za vpis

Uspešno končano
osnovnošolsko
izobraževanje ali
uspešno končano nižje
poklicno izobraževanje
ali enakovredno
izobraževanje po
prejšnjih predpisih.

Navodila in roki za prijavo na razpis
za vpis in predložitev ustrezne
dokumentacije (postopek in roki za
izvedbo vpisa)

Predviden način
izvedbe
izobraževanja

Predvideni rok za
začetek
izobraževalnega
procesa v
razpisanem
programu

Informativno prijavo v program
oddate na spletni strani šole.
V program vpisujemo od 10. 8. 2020
do zapolnitve prostih vpisnih mest.
Vpišete se osebno na sedežu šole po
predhodnem dogovoru. Ob vpisu
predložite osebni dokument, davčno
številko in originalna spričevala iz
predhodnega izobraževanja. V
primeru spremembe priimka tudi
dokazilo o spremembi.

Individualen
organizacijski
model izrednega
izobraževanja.

12. oktober 2020

Pogoj za uspešno
dokončanje izobraževanja

Opravljene vse obveznosti v
programu in POKLICNA
MATURA:
- Slovenščina (pisno in
ustno)
- Vzgoja predšolskega
otroka (pisno in ustno)
- Matematika ali tuji jezik
(pisno in ustno)
- Izpitni nastop in zagovor

Znesek celotne šolnine* v
posameznem programu

- končana osnovna šola:
3.690 EUR
(vključeni vpisnini za 2. šolski leti)
- končana druga srednja šola oz.
prekvalifikacija:
1.600 EUR
vpisnina 200 EUR je vključena
- nedokončana srednja šola: 70
EUR vsak izpit + vpisnina 200 EUR
za vsako šolsko leto
Možnost plačevanja šolnine po
rednih mesečnih obrokih ali
obročno po posameznih izpitih.

*Navedeni znesek celotne šolnine velja za opravljanje vseh obveznosti v programu (šolnino sestavljajo prvo (in ponovno) opravljanje posameznega izpita in vpisnina za posamezno
šolsko leto). Udeležencem, ki uveljavljajo predhodno pridobljeno znanje, se šolnina izračuna individualno, in sicer glede na število manjkajočih obveznosti v programu + vpisnine.
Strošek poklicne mature oz. zaključnega izpita in priprav na poklicno maturo ni vključen v šolnino.
Cena poklicne mature: 320 EUR opravljanje v celoti ali v dveh zaporednih rokih
Cena zaključnega izpita: 160 EUR opravljanje v celoti ali v dveh zaporednih rokih

Informacije:
www.ic-geoss.si
Klavdija Mali, organizatorka izobraževanja odraslih
Telefon: 031 759 355
E-mail: klavdija@ic-geoss.si

- predmet na poklicni maturi: 100 EUR za vsak posamezni predmet
- predmet na zaključnem izpitu: 80 EUR za vsak posamezni predmet

Sabina Rovšek, direktorica

Informativno prijavnico najdete na naši spletni strani www.ic-geoss.si (https://www.ic-geoss.si/srednja-sola/srednja-sola-prijavnica/).
Litija, 11. 5. 2020

