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RAZPIS ZA VPIS V PROGRAM 
Strokovnjak/strokovnjakinja za inštalacije v pametnih stavbah 

 
 
Osnovne informacije 
Študijski programi za izpopolnjevanje so namenjeni izpopolnjevanju, dopolnjevanju, posodabljanju in 
poglabljanju znanja na isti zahtevnostni ravni in so ovrednoteni z najmanj 10 in največ 35 kreditnimi 
točkami.  
Študijski program za izpopolnjevanje Strokovnjak/strokovnjakinja za inštalacije v pametnih stavbah 
je ovrednoten z 22 kreditnimi točkami. Program dobite na spletnih straneh Centra RS za poklicno 
izobraževanje in sicer na povezavi:  
 https://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/izobrazevalni-programi/programi/ivsi/ . 
 
Izvajanje programa 
Višja strokovna šola:  Šolski center Kranj, Višja strokovna šola 
Naslov: Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj 
Tel. št.: 00 386 4 280 40 42, 00 386 4 280 40 00 
Faks: 00 386 4 280 40 35 
Elektronska pošta: vss@sckr.si, info@sckr.si  
Spletna stran: https://sckr.si/vss/ 
 
Vpisna mesta 
Višja strokovna šola razpisuje 30 prostih vpisnih mest za izredni študij za študijski program za 
izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja Strokovnjak/strokovnjakinja za 
inštalacije v pametnih stavbah. 
 
Kraj izvajanja programa 
Študijski program se bo izvajal v splošnih in specialnih učilnicah na sedežu šole, Kidričeva cesta 55, 
4000 Kranj in v ostalih prostorih Šolskega centra Kranj. 
Praktično izobraževanje študentov poteka v ustreznih podjetjih po pogodbi. 
 
Trajanje programa za izpopolnjevanje in število kreditnih točk po ECTS 
Študijski program traja 420 ur (180 ur izobraževanja v šoli in 240 ur izobraževanja pri delodajalcu kot 
praktično izobraževanje) in je ovrednoten z 22 KT.   
 
Pogoji za vpis 
V študijski program za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja se lahko vpiše, 
kdor ima: 

1. opravljen višješolski ali visokošolski študijski program s področij elektronike, elektrotehnike, 
elektroenergetike, informatike, mehatronike, strojništva ali telekomunikacij, 

2. najmanj 1 leto delovnih izkušenj s področja električnih ali strojnih inštalacij in 
3. pogodbo o zaposlitvi na področju pametnih inštalacij ali pogodbo za izvajanje praktičnega 

izobraževanja za inštalacije v pametnih stavbah. 
 
Roki in postopki za prijavo na razpis 
Kandidati za vpis v program za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja se na 
razpis prijavijo od 20. 6. 2022 do 20. 10. 2022 s prijavnim obrazcem, ki je objavljen na spletni strani 
Višje strokovne šole ŠC Kranj https://www.sckr.si/vss/ in priložijo: 
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 original ali overjeno potrdilo o opravljenih predmetnih izpitih oz. potrdilo, kjer je razvidna 
povprečna ocena vseh študijskih obveznosti in ocena diplomskega izpita, 

 overjeno dokazilo o končanem višješolskem ali visokošolskem študijskem programu s 
področij elektronike, elektrotehnike, elektroenergetike, informatike, mehatronike, strojništva 
ali telekomunikacij, 

 original dokazilo o najmanj 1 letu delovnih izkušenj s področja električnih ali strojnih 
inštalacij, 

 overjeno fotokopijo pogodbe o zaposlitvi na področju pametnih inštalacij ali overjeno 
pogodbo za izvajanje praktičnega izobraževanja za inštalacije v pametnih stavbah. 

 
Izpolnjen in podpisan prijavni obrazec pošljete skupaj z dokazili do 20. 10. 2022 na naslov: Višja 
strokovna šola ŠC Kranj, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj. 
 
Omejitev vpisa in merila za izbiro  
Če bo za vpis v študijski program za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja 
Strokovnjak/strokovnjakinja za inštalacije v pametnih stavbah več prijav kot razpisanih vpisnih 
mest, bo pristojni organ Višje strokovne šole oz. Svet zavoda ŠC Kranj do 1. 11. 2022 sprejel sklep o 
omejitvi vpisa.  
Prednost bodo imeli kandidati z veljavno pogodbo o zaposlitvi. Kot drugo merilo se upošteva 
povprečna ocena vseh študijskih obveznosti in diplomskega dela študijskega programa, s katerim 
kandidat izpolnjuje pogoje za vpis.  
Sklep o omejitvi vpisa bo objavljen do 15. 11. 2022 na spletni strani Višje strokovne šole ŠC Kranj 
https://www.sckr.si/vss/.  
 
Upoštevana bodo naslednja merila za izbiro: 

 pridobljenih 5 točk za veljavno pogodbo o zaposlitvi, 

 s faktorjem 2 pomnožena ocena povprečna ocena vseh študijskih obveznosti višješolskega ali 
visokošolskega študijskega programa na podlagi pridobljenega potrdila o opravljenih 
predmetnih izpitih, 

 s faktorjem 2 pomnožena ocena diplomskega izpita na podlagi pridobljenega potrdila o 
opravljenem diplomskem izpitu. 

 
Izvedba vpisa 
Vpis bo potekal od 15. 11. 2022 do 20. 11. 2022 v referatu Višje strokovne šole ŠC Kranj, Kidričeva 
cesta 55, 4000 Kranj. Kandidati k vpisu prinesejo dokumentacijo na podlagi vabila za vpis. 
 
Pričetek študijskega programa 
Študijski program se bo pričel izvajati januarja 2023. 
 
Cenik 
Šolnina znaša 1.830,00 EUR z možnostjo plačila v 3 obrokih. Vsak obrok znaša 600,00 EUR in vpisnina 
30,00 EUR. Ob vpisu se plača 1. obrok šolnine v znesku 600,00 EUR in vpisnina v znesku 30,00 EUR. 
 
 

Ravnateljica višje strokovne šole 
mag. Lidija Grmek Zupanc 

     (žig)      (podpis) 
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