
  

  
KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 
javnega zavoda Zasavska ljudska univerza 

 
Vsak zavezanec po ZDIJZ mora pripraviti katalog informacij javnega značaja. 
Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja je katalog vnesel na spletno stran 
30. maja 2007. 
 
1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU    
Naziv organa:  

ZASAVSKA LJUDSKA UNIVERZA  TRBOVLJE 
Trg svobode 11a , 1420 TRBOVLJE 
PC Graščina, Grajska 2, 1410 ZAGORJE OB SAVI 
 
številka poslovnega računa: 01 329-6030718305 
davčna številka: SI 54936314 
matična številka: 5090229000 
šifra dejavnosti: 80-422 
 

Odgovorna uradna oseba: TONE BEZGOVŠEK, univ. dipl. org. dela, tel. 03 56 55 122 
Datum prve objave kataloga: 30. 5. 2007 
Datum zadnje spremembe: 2. 9. 2013 
Katalog je dostopen na spletni 
strani: 

http://www.zlu-trbovlje.si 

 
Druge oblike kataloga Katalog je v tiskani obliki dostopen v tajništvu zavoda  vsak  dan v 

času uradnih ur. 
  
  
  

2. SPLOŠNI PODATKI O  ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA 
ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA    
2.1. Organigram  in podatki o organizaciji organa 
Kratek opis 
delovnega področja 
organa: 

Zasavska ljudska univerza Trbovlje je javni zavod za izobraževanje odraslih. 
Področje dela zavoda je določeno Sklepom o ustanovitvi javnega zavoda za 
izobraževanje odraslih ZLU Trbovlje. Zavod skladno s sklepom o ustanovitvi 
opravlja temeljne dejavnosti v izobraževanju odraslih. 
 

2. 2. Podatki o zaposlenih    
 
POSLOVODSKO IN 
PEDAGOŠKO 
ANDRAGOŠKO 
VODENJE 

 
Direktor: Tone Bezgovšek, univ. dipl. org. dela 
tel. 03 56 55 122;   e-naslov: tone.bezgovsek@guest.arnes.si  
 

 
PEDAGOŠKO-
ANDRAGOŠKA 
DEJAVNOST 

 
Organizatorke izobraževanja odraslih: 
 
 



POLONA TREBUŠAK, univ. dipl. inž., mag. posl. ved 
tel. 03 56 55 125; e-naslov:  polona.trebusak@guest.arnes.si 
 
VALENTINA URAN, univ. dipl. ped. in soc. kult. 
tel. 03 56 31 191;  e-naslov: valentina.uran@guest.arnes.si 
 
MATEJA PISTOTNIK, dipl. oec. 
tel. 03 56 55 123;   e-naslov: mateja.pistotnik@guest.arnes.si 
 
JADRANKA SIMONČIČ, prof. 
tel. 03 56 55 131;   e-naslov: jadranka.simoncic@guest.arnes.si 
 
VESNA ŠPEGLIČ, dipl. inž. agr. 
tel. 03 56 55 121;  e-naslov: vesna.speglic@guest.arnes.si 

 
ADMINISTRATIVNA 
DEJAVNOST 

 
poslovna sekretarka: 
MARIJA PIKL, posl. sek. 
tel.  03 56 55 120; e-naslov:  marija.pikl1@guest.arnes.si 
 
 

2.3 Seznam drugih organov z delovnega področja     
 

    
Organi zavoda so: 

� svet zavoda(2 predstavnika ustanoviteljev, 2 predstavnika zaposlenih, 1 
predstavnik udeležencev izobraževanja odraslih), 

� direktor: Tone Bezgovšek, tel.: 03 56 55 122, 
� andragoški zbor, 
� strokovni aktivi: za področje osnovne šole za odrasle, za področje za 

srednjega poklicnega,  srednjega strokovnega in poklicno tehniškega 
izobraževanja in jezikovnega izobraževanje za odrasle.  

2. 4. Delovna področja organa: 
 

� osnovnošolsko izobraževanje za odrasle 
� srednješolsko izobraževanje za odrasle 
� višješolsko izobraževanje 
� visokošolsko izobraževanje 
� nacionalne poklicne kvalifikacije 
� programi usposabljanja in spopolnjevanja 
� seminarji, tečaji, delavnice 
� jezikovno izobraževanje 
� dejavnost informiranja in svetovanja 
� samostojno učenje 
� učna pomoč 
� vseživljenjsko učenje 
� programi splošnega neformalnega izobraževanja 
� dvig ravni pismenosti 
� vrednotenje in priznavanje neformalno pridobljenega znanja 
 

2.5 Katalog javnih storitev, ki jih zavod zagotavlja svojim uporabnikom 
IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 
 
PO JAVNO 
VELJAVNIH 
IZOBRAŽEVAL
NIH 
PROGRAMIH: 
 
 

 
� Osnovna šola za odrasle  

in izdaja javne listine – zaključno spričevalo osnovne šole.  
POGOJI izobraževanja so objavljeni na spletni strani www.zlu-trbovlje.si. 

 
� Srednje poklicno izobraževanje:  

            Prenovljeni programi SPI: TRGOVEC, GASTRONOMSKE IN HOTELSKE  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PO 
IZOBRAŽEVAL
NIH 
PROGRAMIH: 

           STORITVE,  ELEKTRIKAR 
in izdaja  javno veljavnih listin – letna spričevala, obvestila o uspehu na 
zaključnem izpitu, spričevala o zaključnem izpitu. 
POGOJI izobraževanja so objavljeni na spletni strani www.zlu-trbovlje.si. 
 

� Srednje strokovno in poklicno tehniško izobraževanje: EKONOMSKI 
TEHNIK, LOGISTIČNI TEHNIK, ELEKTROTEHNIK  
in izdaja  javno veljavnih listin – letna spričevala, obvestila o uspehu na 
poklicni maturi, spričevala o poklicni maturi. 
POGOJI izobraževanja so objavljeni na spletni strani www.zlu-trbovlje.si. 
 

� Nacionalne poklicne kvalifikacije: SOCIALNI OSKRBOVALEC/KA NA 
DOMU, MASER/MASERKA, VZDRŽEVALEC/KA PROGRAMSKE OPREME, 
VZDRŽEVALEC/KA RAČUNALNIŠKE STROJNE OPREME, IZVAJALEC/KA 
ZIDANJA IN OMETAVANJA, VARNOSTNIK/VARNOSTNICA, POMOČNIK/CA 
KUHARJA, POMOČNIK/CA NATAKARJA/ICE. 
Priprave na preverjanje in potrjevanje NPK 
in izdaja potrdil o opravljenih pripravah na preverjanje in potrjevanje.  
 
Preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije  
in izdaja javne listine – certifikatov o poklicni usposobljenosti za 
posamezno nacionalno poklicno kvalifikacijo.  
POGOJI izobraževanja so objavljeni na spletni strani www.zlu-trbovlje.si. 
 

� Jezikovno izobraževanje: angleščina, nemščina, slovenščina za 
tujce, 
izpit iz znanja tujih jezikov na osnovni ravni 
in pridobitev javnoveljavne listine o znanju tujega jezika www.ric.si. 
 
Izpit iz znanja slovenščine na osnovni ravni 
spričevalo o uspešno opravljenem izpitu iz slovenščine na osnovni ravni 
www.centerslo.net. 
POGOJI izobraževanja so objavljeni na spletni strani www.zlu-trbovlje.si. 

 
� Jezikovno izobraževanje: 

angleščina, nemščina, italijanščina, francoščina, španščina, ruščina,  
slovenščina  za tujce 
in izdaja potrdil o opravljenem tečaju/o udeležbi na tečaju.  
POGOJI izobraževanja so objavljeni na spletni strani www.zlu-trbovlje.si. 
 

� Računalniško izobraževanje 
in izdaja potrdil o opravljenem tečaju/o udeležbi na tečaju.  
POGOJI izobraževanja so objavljeni na spletni strani www.zlu-trbovlje.si. 
 

� Strokovni tečaji usposabljanja in izpopolnjevanja: tečaj za 
upravljavce strojev gradbene mehanizacije, tečaj za voznike viličarjev, 
tečaj vodenja poslovnih knjig, usposabljanje za komercialiste, pravilna 
slovenščina v poslovne komuniciranju,retorika in komunikacija, tečaj 
refleksne masaže stopal, tečaj naravne aromakozmetike 
in izdaja potrdil o opravljenem tečaju/o udeležbi na tečaju.  
POGOJI izobraževanja so objavljeni na spletni strani www.zlu-trbovlje.si. 
 

� tečaji, seminarji delavnice po meri naročnika 
in izdaja potrdil o opravljenem tečaju/o udeležbi na tečaju.  
POGOJI izobraževanja so objavljeni na spletni strani www.zlu-trbovlje.si. 
 

Uradne ure za udeležence izobraževanja so pri - organizatorkah izobraževanja: 



 ZLU TRBOVLJE 
� ponedeljek, torek, četrtek 9.00-11.30 in 12.30-15.30 
� sreda 9.00-11.30 in 12.30-17.00 
� petek 9.00-11.30 in 12.30-14.00 

ZLU ZAGORJE 
� ponedeljek, torek, sreda, četrtek od 9.00-11.00 in 12.00-17.00 

petek 9.00-11.00 in 12.00-14.00 
 
ODGOVOR NA VLOGO v zvezi z vpisom v izobraževalni program zavod pošlje 
prosilcu v roku 7 dni. 

 
2. 6. Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij    
 
PRISTOJNA 
OSEBA: 

 
direktor:  Tone Bezgovšek, univ. dipl. org. dela 
tel. 03 56 55 122, faks 03 56 55 130,   e-naslov: tone.bezgovsek@guest.arnes.si 
 

3. PODATKI O INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA 
 
DRŽAVNI 
PREDPISI    

• Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; www.mizs.gov.si  

• Uradni list RS: www.uradni-list.si  

• Državni zbor: www.dz-rs.si  

Druge povezave na državne registre: 

� Eu portal: http://europa.eu  

� Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje; www.ess.gov.si  

� Zavod Republike Slovenije za šolstvo; www.zrs.si  

� Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje; www.cpi.si  

� Državni izpitni center; www.ric.si  

� Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve; www.mddsz.gov.si  

� Evropski socialni sklad; www.ess.gov.si/slo/ESS/ess.htm  

� Andragoški center Republike Slovenije; www.acs.si  

Področna zakonodaja: 
Temeljna zakonodaja s področja izobraževanja odraslih: 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,  Zakon o 
izobraževanju odraslih, 
Zakon o osnovni šoli,  
Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju,  
Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v izobraževanju odraslih, 
Pravilnik o evidencah in dokumentaciji v izobraževanju odraslih, 
Pravilnik o poklicni maturi, 
Pravilnik o zaključnem izpitu. 

SEZNAM 
SPREJETIH 
PROGRAMOV 
IN NAČRTOV 
ZA PODROČJE 
DELOVANJA 
ZAVODA 

� Letni delovni načrt zavoda za šolsko leto 2012/2013, nato pa v začetku 

vsakega naslednjega šolskega leta za tekoče šolsko leto.  

� Program dela zavoda za leto 2013, nato pa v začetku koledarskega leta 

za tekoče leto. 

� Poročilo zavoda o doseženih ciljih in rezultatih v letu 2012, nato pa v 

začetku vsakega naslednjega koledarskega leta za tekoče leto.  

� Finančni plan zavoda za leto 2013, nato pa do vsakega 28. februarja za 

tekoče leto.  



� Letno poročilo (bilanca stanja, izkaz prihodkov in odhodkov) za leto 

2012, nato pa do vsakega 28. februarja za preteklo leto.  

 
PREDPISI 
LOKALNIH 
SKUPNOSTI    

 
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za izobraževanje Zasavska ljudska univerza 
Trbovlje (Uradni Vestnik Zasavja št. 8/2000). 

 
 
PREDPISI EU    

 
Povezava na evropski register predpisov 
Dostop do zakonodaje Evropske unije  

SEZNAM 
EVIDENC     
     
  
  

 
Evidence na podlagi Zakona o izobraževanju odraslih: 
1. zbirko podatkov o udeležencih izobraževanja, 
2. zbirko podatkov o napredovanju udeležencev izobraževanja, 
3. zbirko podatkov o izdanih spričevalih, 
4. zbirko podatkov o izdanih certifikatih. 
 
Evidence na podlagi Zakona o varovanju osebnih podatkov. 

  
  
  
 
 

4. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA 
ZNAČAJA    
Opis dostopa do posameznih 
sklopov informacij: 

Katalog je dostopen na spletnem naslovu 
 http://www.zlu-trbovlje.si 
Fizični dostop:  
Ob delavnikih, v času uradnih ur, v prostorih  Zasavske ljudske 
univerze,  Grajska 2, Zagorje. 

  
  
 

6. NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANE INFORMACIJE JAVNEGA 
ZNAČAJA    
Vprašanja  o pogojih za vpis v izobraževalne programe. 
  

  
  
  
  
  
  
  
Odgovorna oseba 
Tone Bezgovšek, univ. dipl. org. dela                                             Trbovlje, 2. 9. 2013 
 
 
 
 
 


