
 

 
Javni razpis za izbor operacij sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega 
sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostna os 10: Znanje, 
spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostna naložba 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne 
skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik 
učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifični cilj 10.1.2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij 
med usposobljenostjo in potrebami trga dela 

 

 

 

Pogoji brezplačnega študija za zaposlene v okviru projekta Munera3 
v študijskem letu 2019/2020    

 
Biotehniški izobraževalni center (BIC) Ljubljana je bil skupaj s konzorcijskimi partnerji in prijaviteljem ŠC Nova 
Gorica uspešen pri prijavi na javni razpis “Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja 2018–2022” Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport R Slovenije (projekt Munera3). 
 
Projekt zaposlenim omogoča brezplačen izredni študij na Višji strokovni šoli BIC Ljubljana v višješolskih 
strokovnih programih Gostinstvo in turizem in Živilstvo in prehrana.  
 
Prijave 
Na izredni brezplačni študij se prijavite na BIC Ljubljana Višja strokovna šola (za Munera3), Ižanska cesta 10, 
1000 Ljubljana, s prijavnico, ki ji priložite: 
1) potrdilo o zaposlitvi (to je lahko obrazec, ki ga najdete v prilogi ali izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji, ki 
ga izdaja ZPIZ, potrdilo ZZZS ali ZRSZ), 
2) kopiji spričeval 3. in 4. letnika ter kopijo zaključnega spričevala (spričevalo poklicne ali splošne mature) 
(kopij ni potrebno overiti) ter  
3) kopijo osebnega dokumenta. 
 
Vpis 
O vpisu v brezplačni študij bomo sprejete kandidate obvestili po 23. 9. 2019; vpis bomo predvidoma izvedli  
30. 9. ali 1. 10. 2019. 1. 10. 2019 ob 16.00 uri bomo imeli tudi uvodno srečanje za študente izrednega študija, 
kjer vpisani študenti prejmejo vse informacije o študiju, urniku.  
Izredni študij poteka v popoldanskem času, praviloma trikrat na teden, od 16.00 do 19.15 ure. 
 
V brezplačni višješolski študijski program se lahko vpišete: 
- če ste v rednem delovnem razmerju; 
- s splošno maturo, poklicno maturo (ali zaključnim izpitom oz. diplomo pred letom 2002); 
- z mojstrskim ali delovodskim oziroma poslovodskim izpitom, če imate tri leta delovnih izkušenj ter opravite 
preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in 
matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo. 
 
V primeru večjega števila prijav (omejitve vpisa), bodo upoštevana naslednja merila za izbor: 
Če ste končali srednješolsko izobraževanje, bo upoštevan seštevek: 
- s faktorjem 2 pomnožene ocene splošnega uspeha pri splošni maturi, poklicni maturi ali zaključnem izpitu ter 
- ocen splošnega uspeha iz 3. in 4. letnika oziroma zadnjih dveh letnikov srednješolskega izobraževanja (npr. 
1. in 2. letnik PTI izobraževanja). 
 
Izobraževanje 
Študenti, v študijskem letu 2019/20 vpisani v 1. letnik brezplačnega študija, imate možnost opravljati študijske 
obveznosti 1. letnika do 30. 9. 2020. Pogoji za napredovanje v 2. letnik brezplačnega študija so opravljeni izpiti 
v obsegu najmanj 41 kreditnih točk (prvi letnik je ovrednoten s 60 kreditnimi točkami). V primeru, da študent 
tega pogoja ne izpolni oziroma ne doseže 41 kreditnih točk, študij nadaljuje na lastne stroške; v primeru, da 
pogoje izpolni, pa ima financiran tudi študij 2. letnika. 
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Študij 1. letnika je, glede na navedene pogoje, brezplačen (to vključuje izvedbo vseh predavanj, laboratorijskih 
vaj, e-študijska gradiva in trikratno opravljanje izpitov pri vsakem predmetu). Šola ob vpisu študentom 
zaračuna vpisnino v višini 30,00 EUR za 1. letnik študija, vpisnino za 2. letnik v višini 20,00 EUR pred vpisom v 
2. letnik ter v primeru ponavljanja letnika vpisnino za ponavljanje letnika v višini 20,00 EUR; tekom študija pa 
tudi opravljanje izpitov od vključno četrtega opravljanja dalje (v znesku 40,00 EUR), kot je določeno v Ceniku 
prispevkov po Pravilniku o šolninah in prispevkih v višjem šolstvu (Uradni list RS, št. 21/11).  
 
Pogoj za financiranje celotnega študija so opravljene vse študijske obveznosti študenta, vključno z diplomskim 
izpitom, najkasneje v treh letih študija, pri čemer je vključeno ponavljanje 1. ali 2. letnika. Pogoj je namreč 
aktivni vpis v Centralno evidenco vpisanih CEUVIZ, ki je možen največ tri leta za isti način in program študija. 
Financiranje pa je možno najdlje do 31. 10. 2022, ko se projekt preneha izvajati. 
 
Če iz različnih razlogov, opredeljenih v pogodbi (ali aneksu), ki jo študent in ravnateljica podpišeta ob vpisu, 
pogodba (ali aneks) prenehata veljati, in s tem posledično preneha tudi financiranje študija vključeni osebi, 
lahko le-ta nadaljuje izobraževanje na lastne stroške ali pa preneha z izobraževanjem. 
 
V brezplačni izredni študij se lahko vključijo tudi tujci, ki so zaposleni v Sloveniji in so rezidenti za davčne 
namene. 
 
Za več informacij kontaktirajte referat za študentske zadeve, tel.: 01 28 07 606 ali e-mail: vss@bic-lj.si . 
 

 
BIC Ljubljana 
Višja strokovna šola  
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