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POJASNILA IN NAVODILA 
UDELEŽENCEM ZA VPIS 
 

 
Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v izobraževanju odraslih (Ur. l. RS, št. 82/98) določa 
objavo vpisa odraslih v posamezne programe v posameznem šolskem letu za pridobitev javno 
veljavnih listin oziroma možnosti vključitve v dejavnosti v podporo izobraževanju odraslih v 
RS. 
 
Zasavska ljudska univerza objavlja razpis za vpis v izobraževalne programe za odrasle v šolskem 
letu 2017/2018: 
- v osnovno šolo za odrasle; 
- v programe srednjega poklicnega izobraževanja; 
- v programe srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja; 
- v programe poklicno-tehniškega izobraževanja; 
- v programe poklicnih tečajev; 
- v programe izpopolnjevanja in usposabljanja; 
- v preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij; 
- v druge izobraževalne programe za odrasle; 
- vključitev v dejavnosti v podporo izobraževanju odraslih v RS. 
 
V izobraževalne programe, ki so navedeni v tem razpisu, se lahko vpišete, če niste vključeni v 
redno šolanje in ste stari najmanj 15 let. 
 
 
VRSTE PROGRAMOV IN SPLOŠNI POGOJI ZA VPIS 
 
l. Programi za pridobitev izobrazbe 
 
Osnovna šola za odrasle 
V osnovno šolo za odrasle se lahko vpišete, če imate izpolnjeno osnovnošolsko obveznost, 
oziroma niste zaključili osnovnošolskega izobraževanja. 
 
Programi srednjega poklicnega izobraževanja (SPI) 
V programe srednjega poklicnega izobraževanja se lahko vpišete, če ste uspešno končali 
osnovno šolo oz. program nižjega poklicnega izobraževanja ali njemu enakovreden program 
po prejšnjih predpisih in hkrati izpolnjujete tudi druge (posebne) pogoje za vpis, ki so 
opredeljeni pri posebej navedenih izobraževalnih programih. 
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Programi srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja (SSI) 
V programe srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja se lahko vpišete, če ste 
uspešno zaključili osnovno šolo oz. program nižjega poklicnega izobraževanja ali njemu 
enakovreden program po prejšnjih predpisih in hkrati izpolnjujete tudi druge (posebne) 
pogoje za vpis, navedene pri posameznem izobraževalnem programu. 
 
Programi poklicno-tehničnega izobraževanja (PTI) 
V programe poklicno-tehniškega izobraževanja se lahko vpišete, če ste uspešno zaključili 
ustrezni program srednjega poklicnega izobraževanja oziroma njemu ustrezen program po 
prejšnjih predpisih, oziroma če ste pridobili ustrezni naziv srednje poklicne izobrazbe, hkrati 
pa izpolnjujete tudi druge pri posameznih programih navedene pogoje. Posebni pogoj, ki se 
zahteva pred vpisom v nekatere programe poklicno-tehniškega izobraževanja, je psihofizična 
sposobnost pa tudi ustrezne delovne izkušnje. Psihofizične sposobnosti dokazujete z 
 zdravniškim potrdilom. Z njim dokažete, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po 
posameznem programu. Delovne izkušnje dokazujete s potrdilom delodajalca. 
 
V nadaljevanju so navedeni posebni pogoji, ki so potrebni za vpis v programe poklicno- 
tehniškega izobraževanja. Za programe, kjer je to navedeno na spletni strani ZLU, ob prijavi 
priložite zdravniško potrdilo oziroma dokazilo o ustreznih delovnih izkušnjah. 
 
V naslednje programe se lahko vpišete vsi, ki imate pridobljen naziv, zapisan pri posameznem 
programu: 
Ekonomski tehnik (PTI): prodajalec, administrator; 
Elektrotehnik (PTI): elektrikar, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, mehatronik 
operater, računalnikar, avtoserviser, avtomehanik ali drugi nazivi srednje poklicne izobrazbe z 
najmanj tremi leti delovnih izkušenj na področju elektrotehnike. 
 
Poklicni tečaji (PT) 
V poklicni tečaj se lahko vpišete, če ste uspešno zaključili četrti letnik gimnazije ali zaključni 
letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe in izpolnjujete 
druge, z izobraževalnim programom določene pogoje. Zaradi prepoznavnosti so označeni z 
oznako (PT). 
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II. Preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij v skladu s katalogi standardov 
znanj in spretnosti 
 
Katalogi standardov strokovnih znanj in spretnosti za preverjanje in potrjevanje nacionalnih 
poklicnih kvalifikacij so namenjeni odraslim, starim najmanj 18 let. Posameznik lahko dokazuje 
katerokoli nacionalno poklicno kvalifikacijo, če ustreza pogojem, ki so določeni v katalogu 
standardov strokovnih znanj in spretnosti za naslednje poklicne kvalifikacije: 
 
1. Maser/maserka 
2. Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu 
3. Viličarist/viličaristka 
4. Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode. 
 
NPK dokazujete in si pridobite javno veljavno listino (certifikat) pri izvajalcih postopkov 
ugotavljanja in potrjevanja NPK. 
Zasavska ljudska univerza izvaja pripravo na preverjanje in potrjevanje NPK. Priprava poteka 
po programih, ki jih ZLU pripravi v skladu s katalogom standardov strokovnih znanj. Število 
mest za programe priprav na preverjanje in potrjevanje NPK je odvisno od napotitve 
kandidatov s strani Zavoda RS za zaposlovanje ter posameznikov, ki jih napotijo delodajalci. 
 
 
 
III. Predvideno število vpisnih mest in višina prispevka na letnik 
 
Predvideno število vpisnih mest in višina prispevka je opredeljena v razpisu za vpis pri 
posameznih programih. 
  
IV. Posebni izobraževalni programi za odrasle 
 
Angleščina za odrasle, nemščina za odrasle 
Udeleženci pridobite javno veljavno listino na osnovni ali višji ravni po predhodnem 
testiranju  oziroma  ustreznem  izobraževanju  pri  izvajalcih  programov  za  jezikovno 
izobraževanje. 
 
Slovenščina za tujce 
Lahko se vključite v osnovno raven programa. 
Predznanje za osnovno raven: popolni ali delni začetniki z dokončanimi najmanj šestimi leti 
šolanja. 
 
Program usposabljanja za življenjsko uspešnost (UŽU) - Most do izobrazbe (MI)  
V program se lahko vpišete odrasli, ki so izpolnili osnovnošolsko obveznost. 
 
Računalniška pismenost za odrasle 
V program se lahko vpišete vsi odrasli, ki si želite pridobiti temeljno znanje za delo z 
računalnikom. Termini za prijave so opredeljeni na spletni strani ZLU. 
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V. Druga pojasnila in navodila 
 
1. Ime programa v poklicnem in strokovnem izobraževanju se nanaša na nosilca dejavnosti in 
se praviloma navaja v moški obliki. Naziv poklicne ali strokovne izobrazbe, ki si ga pridobite 
udeleženci izobraževanja, ko opravite vse obveznosti po programu, so navedene v listini 
(spričevalu) v moški ali ženski obliki. Praviloma je v programu zapisan en naziv poklicne ali 
strokovne izobrazbe. Naziv ne vsebuje navedb o določenih izbirnih predmetih ali strokovnih 
področjih posameznega programa. 
2. Izobraževanje po posameznih programih se začne v prvem tednu oktobra 2013. Udeleženci 
prejmejo točne informacije o začetku po vpisu v program. 
3. Trajanje izobraževanja po posameznih programih je prilagojeno posebnostim izobraževanja 
odraslih in predznanju udeležencev v izobraževanju. Pred vključitvijo v programe za pridobitev 
izobrazbe boste na ZLU skupaj z vodjo oziroma organizatorjem izobraževanja odraslih 
oblikovali svoj individualni izobraževalni načrt (OIN) 
 
VI. Dejavnosti v podporo izobraževanju odraslih 
 
Dodatne informacije in strokovno svetovanje pri odločanju za vpis v različne izobraževalne 
programe za odrasle zagotavlja tudi Informacijsko in svetovalno središča za izobraževanje 
odraslih (ISIO) v Trbovljah: 
Zasavska ljudska univerza, Trg svobode 11a, 
1420 Trbovlje 
telefon: 03 563 11 91, e-naslov: 
isio.zasavje@zlu.si; 
 
Dejavnost ISIO zagotavlja svetovanje tudi med in po zaključku izobraževanja v izobraževanju 
odraslih. 
  
V središču za samostojno učenje (SSU) udeleženci samostojno in brezplačno utrjujete ter 
pridobivate znanje z različnih področij. Pri tem vam pomagajo usposobljeni informatorji in 
svetovalci. 
 
Večgeneracijski center Zasavje (VGC) zagotavlja podporo v obliki informiranja in svetovanja 
za učenje in izobraževanje odraslih ter zagotavlja organizirano brezplačno pridobivanje 
računalniških in jezikovnih kompetenc, ustvarjalnih delavnic, neformalnega druženja za vse 
generacije, s poudarkom na ranljivih ciljnih skupinah. predvsem za starejše.  Učenje sodobnih 
učnih tehnologij je prilagojeno posameznikovim individualnim potrebam in zmožnostim. VGC-
ji delujejo v vseh slovenskih statističnih regijah in vzpostavljajo partnerstva v lokalnem okolju 
za spodbujanje vseživljenjskega učenja. 
  
Trbovlje, 1. 9. 2017                                                                   Direktor: 

  Tone Bezgovšek, univ. dipl. org. dela 
 

 


