
 

 

PRIJAVA OBČANA V NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE 
 
 
 
Prijavni naslov: Izpolni UČENJAK, izobraževanje in 

svetovanje, d.o.o. 
Učenjak d.o.o.        
Litostrojska cesta 40 
1000 Ljubljana 
telefon: 01/548-37-66 
e-pošta: referat@erudio.si  
 

     
P R I J A V N I C A 

(študijsko leto ________________) 
 

 Priimek in ime_____________________________________________ 

 Dekliški priimek_________________________________ 

 Rojen/a dne_________________ v kraju ___________________________ 

 EMŠO:___________________________  

 Davčna št:________________________ 

 Naslov:  

- Ulica, hišna štev.: ____________________________________________ 

- Poštna štev. in pošta: _________________________________________ 

- Telefon: _______________________________________ 

- E–naslov: ______________________________________ 

 Predhodna izobrazba: _______________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

      (navedite naziv, smer, kraj in leto zaključka šolanja) 

 
 



 

 

1. Podpisani/a želim opravljati tečaje na programu Podjetništvo in mednarodno 
poslovanje, magistrski študij in sicer (označite celotni letnik ali posamične 
tečaje): 

 
 

1. letnik:  
 

 Celotni letnik (60 KT) 
 Načrt in izvedba raziskave za podjetnike (5 KT) 
 Podjetniški projekt (5 KT) 
 Medkulturna komunikacija in podjetniške kulture (6 KT) 
 Razvoj človeških virov v globalnem kontekstu (7 KT) 
 Izbirni seminar (5 KT) 
 Izbirni seminar (5 KT) 
 Izbirni seminar (5 KT) 

 Smer: Podjetništvo 
 Mednarodni krizni management in finance (7 KT) 
 Poslovno pravo in družbena odgovornost podjetij v mednarodnem okolju (8 KT) 
 Nove tehnologije in tehnološki razvoj v podjetništvu (7 KT) 

 Smer: Poslovanje in trajnostni turizem 
 Turizem in pravo (8 KT) 
 Upravljanje z dediščino in management v trajnostnem turizmu (7 KT) 
 Trajnostni razvoj in trajnostne politike (7 KT) 

 
 

2. letnik: 
 

 Celotni letnik (35 KT) 
 Izbirni seminar (5 KT) 
 Izbirni seminar (5 KT) 

 Smer: Podjetništvo 
 Mednarodni strateški management (6 KT) 
 Mednarodne strategije (6 KT) 
 Varstvo inovativnosti in konkurenčnosti v globalni družbi (6 KT) 
 Mednarodno korporacijsko in delovno pravo (7 KT) 

 Smer: Poslovanje in trajnostni turizem 
 Aktualni koncepti in odprta vprašanja v turizmu (5 KT) 
 Turizem, družba in vizualna kultura (5 KT) 
 Turizem in doživetja (5 KT) 
 Organizacija dogodkov v sodobnem turizmu (5 KT) 
 Kulturne in kreativne industrije v turizmu 5 K(T) 

 
 
 
 
 
 



 

 

2. Način obiskovanja predavanj in pristopa k izpitnim obveznostim: 
 
 

 Klasičen študij (na sedežu šole) 
 E-študij (prek spletne učilnice) 

 Fleksi  
 Premium 

 
 

3. Način plačila: 
 
 

 Plačilo na 8. obrokov 
 Plačilo v enkratnem znesku pred pričetkom izbranih seminarjev 
 Plačilo preko podjetja 

 
 

4. Plačnik neformalnega izobraževanja je: 
 
 

 Občan 
 Podjetje 

- Naziv podjetja: ___________________________ 
- Naslov: _________________________________ 
- Davčna številka: __________________________ 
- Matična številka: __________________________ 
- Kontaktna oseba: _________________________ 

 
 
Obvezne priloge: 

- Dokazila o izobrazbi (overjeno spričevalo uspešno zaključene izobrazbe).  
 
S podpisom kandidat potrjuje svojo prijavo v neformalno izobraževanje na Učenjak d.o.o. 
in da je seznanjen z naslednjimi pogoji neformalnega izobraževanja: 
 

- Vračilo vnaprej plačanega izobraževanja je možno samo za predmete, ki se na dan 
prejema podpisane izpisnice iz neformalnega izobraževanja še niso pričeli.  

- Neformalno izobraževanje vključuje izvedbo predavanj in trikratno opravljanje 
posameznega izbranega izpita.  

 

Kot posameznik, vključen v izobraževanje kot občan, nimate statusa študenta, kar 

pomeni, da nimate študentskih pravic, ki izhajajo iz naslova statusa študenta. 
 
 
 
Datum: ______________________         Podpis: ______________________ 


