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SPLOŠNI POGOJI IZOBRAŽEVANJA 
V SREDNJEŠOLSKIH PROGRAMIH   
NA ZLU 
 
 POGOJI ZA VPIS 
Vpis v programe poteka celo šolsko leto. Pogoji za vključitev so navedeni pri vsakem 
programu posebej. Ob vpisu je potrebno predložiti izvirnik spričevala o končani osnovni šoli  
in/ali letna spričevala srednje šole, rojstni list oz. poročni list, osebni dokument, EMŠO, 
davčno številko, eno fotografijo. Za določene programe je potrebno tudi zdravniško potrdilo. 
 
 TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA  
Izobraževanje za pridobitev javno veljavne izobrazbe traja od 2 do 4 let, kamor se šteje tudi 
priprava na zaključni izpit oz. poklicno maturo. Trajanje  izobraževanja je odvisno od števila 
priznanih izpitov iz predhodnega izobraževanja.  
 
 PREDAVANJA  
Predavanja so določena z urnikom za posamezen program. Potekajo od 17. do 20. ure v 
Zagorju (PC Graščina, SŠ Zagorje,…) in/ali v Trbovljah (OŠ Trbovlje, TČ Trbovlje, STPŠ 
Trbovlje, DUFS,…). Vmes je 10 minutni odmor. Predavanja se končajo ob 20. uri.  
Predavanja potekajo po načelu zaporedja predmetov, običajno istočasno potekajo 
predavanja iz  dveh do treh  predmetov. Prisotnost na predavanjih ni obvezna. Obveznosti 
je mogoče opravljati tudi v obliki konzultacij, samoizobraževanja z izdelanim individualnim 
izobraževalnim načrtom. 
 
 ŠOLNINA 
Šolnina je določena s cenikom ZLU za posamezno šolsko leto in se lahko poravna v obrokih. V 
ceno šolnine so vključena organizirana predavanja, vaje ali konzultacije, prvi izpitni roki,  
priprave na PM ali ZI, individualno svetovanje, postopek priznavanja predhodnega znanja,  
izdelava osebnega izobraževalnega načrta, morebitna individualna učna pomoč za splošne 
predmete, možnost brezplačne uporabe računalnikov v Središču za samostojno učenje, 
obveščanje preko  e-indeksa in SMS sporočil.  V ceno nista všteta zaključni izpit ali poklicna 
matura ter literatura. V kolikor imajo udeleženci priznane izpite, se jim šolnina ustrezno 
zniža.  
 
Ob vpisu se  plača vpisnina (1. obrok) v višini 230,00 €, ki je del šolnine in se v primeru izpisa 
ali prekinitve izobraževanja ne vrača. Preostali znesek šolnine se poravna v največ 10 
mesečnih obrokih po prejetih položnicah. Šolnino je možno poravnati tudi na blagajni ZLU.  
Za plačilo v enkratnem znesku nudimo 10 % popusta, prav tako imajo 7 % popust udeleženci, 
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ki so se v preteklosti že izobraževali na ZLU. Udeleženci, ki nimajo poravnanih finančnih 
obveznosti, ne smejo pristopiti k izpitom. Morebitno  zamujanje plačila mora  udeleženec 
pisno sporočiti vodji oddelka. 
 
Udeleženci z ZLU sklenejo POGODBO O MEDSEBOJNIH OBVEZNOSTIH V IZREDNEM 
IZOBRAŽEVANJU. Z njo  se obvežejo, da bodo finančne obveznosti poravnali ne glede na  
prisotnost in opravljene izpite. Če želi udeleženec prekiniti šolanje, mora na  ZLU vložiti pisno 
izpisnico oz.  vlogo za prekinitev pogodbe. 
 
 IZPITI 
Izpit sledi po končanih predavanjih. Redni izpitni roki so določeni z urnikom, udeleženci pa se 
lahko dogovorijo s  predavateljem za drug termin, če jim določeni termin ne ustreza.  
Prvi redni  izpitni rok je vključen v ceno šolnine,  dopolnilni, diferencialni, končni izpiti pa se 
plačajo po veljavnem ceniku ZLU (v šolskem letu 2016/17 je cena izpita 25,00 €, 
individualnega izpita pa 34,00 €). V primeru, da udeleženec iz objektivnih razlogov ne more 
na redni izpitni rok (bolezen, služba, itd.), mora odsotnost javiti na ZLU oz. vodji oddelka 
najkasneje na dan izpita. V  nasprotnem primeru  se naslednji izpit šteje  kot dopolnilni in ga 
udeleženec  plača. Opravičila za nazaj ne veljajo, razen z zdravniškimi potrdili. 
 
 NAKNADNI  IZPITNI ROKI   
Za dopolnilne, diferencialne in končne izpite so  roki  še vsak prvi četrtek v mesecu za vse 
programe in za vse udeležence na ZLU.  Udeleženci,  ki opravljajo izpit v izrednem roku, se 
morajo na izpit obvezno prijaviti tri dni prej, izpolniti prijavnico in poravnati stroške izpita, 
v nasprotnem primeru ne morejo pristopiti k izpitu. 
 
 REZULTATI IZPITOV 
Rezultate rednih izpitov dobijo udeleženci na predavanjih oz. po telefonu pri vodji programa, 
preko SMS sporočil ali na drug dogovorjen način. 
 
 TERMINI ZA ZAKLJUČNI IZPIT ali POKLICNO MATURO 
spomladanski: junij, jesenski: avgust, zimski: februar 
 
 ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA 
Udeleženci zaključijo šolanje z zaključnim izpitom (SPI) ali s poklicno maturo (SSI,PTI).  
Udeleženci, ki imajo šolnino  poravnano v celoti, imajo za dokončanje programa na voljo 
dvakrat toliko časa kot traja program (čas dokončanja je različen – od 2 do 4 let).   
 
 STATUS UDELEŽENCA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 
Odrasli, ki se vključijo v javno veljavne izobraževalne programe za odrasle, pridobijo status 
udeleženca izobraževanja odraslih in imajo enake pravice kot redni dijaki in študentje. Do 
potrdila o vpisu so udeleženci upravičeni za čas trajanja izobraževalnega programa, oz. še 
eno leto po zaključku programa (v kolikor niso opravili vseh obveznosti) ob pogoju, da imajo 
tekoče poravnane finančne obveznosti po pogodbi. 
 
 
 



3 

  

 OSTALO 
Udeleženci izobraževanja so dolžni sporočiti vsako spremembo imena, stalnega bivališča in 
telefonske številke. 
 
Udeleženci izobraževanja so dolžni na zahtevo predavatelja na izpitu/predavanjih  pokazati  
OSEBNI DOKUMENT s  fotografijo (osebna izkaznica, potni list), s katerim izkažejo svojo 
identiteto. 
 
Udeleženca izobraževanja po treh neplačanih obrokih izpišemo iz aktivne evidence vpisanih. 
S tem izgubi pravico do obiskovanja predavanj/konzultacij in opravljanja izpitov. Udeleženec  
tudi ne prejema več obvestil, urnikov in nima dostopa do e-indeksa. 
 
 DODATNE INFORMACIJE 
Udeleženci izobraževanja lahko dodatne informacije v zvezi s šolanjem dobijo v informativnih 
pisarnah ZLU v Trbovljah in Zagorju. 
 
ZLU TRBOVLJE, Trg svobode 11 a, (Delavski dom Trbovlje) 
tel. 03 56 31 190, fax 03 56 31 192 
 
ZLU ZAGORJE, Grajska 2, (PC Graščina)                         www.zlu-trbovlje.si 
tel. 03 56 55 120, fax 03 56 55 130                               e-mail: zluni-trbovlje@guest.arnes.si 
 

 
 

Želimo Vam prijetno počutje na ZLU ter mnogo uspeha pri šolanju. 
 
 
Trbovlje, 1. 9. 2016 
 

 
 

Direktor: 
Tone Bezgovšek, univ. dipl. org. dela 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


