
                                                                                                                                                                               
 
RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA V IZOBRAŽEVALNE PROGRAME ZA ODRASLE NA ZASAVSKI LJUDSKI UNIVERZI 

SREDNJE ŠOLE 2017/2018 
 

 
Ime 
izobraževalnega 
programa za 
odrasle, za 
katerega se 
objavlja razpis 
 

 
Javna 
veljavnost 
izobraže-
va lnega 
programa 

 
Število 
prostih 
vpisnih 
mest 

 
Pogoji za vpis 

 
Navodila in roki za 
prijavo na razpis za 
vpis in za predložitev 
ustrezne 
dokumentacije 
(postopek in roki za 
izvedbo vpisa) 

 
Predviden rok 
za začetek 
izobraževanja v 
razpisanem 
programu  

 
Način in pogoji 
izvedbe 
izobraževanja 

 
Pogoji za uspešno 
dokončanje 
izobraževanja  

 
Višina prispevka na 
posameznega 
odraslega 
udeleženca 
izobraževanja 

 
Kontaktna 
oseba 

 
 
 
Elektrikar (SPI) 

 
 
 

Da 

 
 
 

10 

 
Uspešno 
zaključena 
osnovna šola 
oz. program 
nižjega 
poklicnega 
izobraževanja 

 
V program se lahko 
prijavite osebno v 
referatu Zasavske 
ljudske univerze v 
Trbovljah (Trg svobode 
11a) ali Zagorju 
(Grajska 2) do 
30.09.2017 

 
 
 

01.10.2017 

 
Izobraževanje 
po 
individualnem 
organizacijskem 
modelu 
izrednega 
izobraževanja 

 
V času izobraževanja je 
potrebno opraviti 
praktično usposabljanje 
v šoli in pri delodajalcu. 
Ko udeleženci 
programa zaključijo vse 
obveznosti po 
programu, opravljajo 
zaključni izpit, ki 
obsega dve izpitni 
enoti. 

 
ŠOLNINA 
 
1.letnik  880,00 € 
2.letnik  880,00 € 
3.letnik  880,00 € 
 
ZAKLJUČNI IZPIT 
220,00 € 

 
Vesna Špeglič 

 03 56 55 126 

 
vesna.speglic@
zlu.si  

 

Bolničar (SPI) Da 20 
 

 
Uspešno 
zaključena 
osnovna šola 
oz. program 
nižjega 
poklicnega 
izobraževanja 

 
V program se lahko 
prijavite osebno v 
referatu Zasavske 
ljudske univerze v 
Trbovljah (Trg svobode 
11a) ali Zagorju 
(Grajska 2) do 
30.09.2017 

 
 
 

01.10.2017 

 
Izobraževanje 
po 
individualnem 
organizacijskem 
modelu 
izrednega 
izobraževanja 

 
V času izobraževanja je 
potrebno opraviti 
praktično usposabljanje 
v šoli in pri delodajalcu. 
Ko udeleženci 
programa zaključijo vse 
obveznosti po 
programu, opravljajo 
zaključni izpit, ki 
obsega dve izpitni 
enoti. 

ŠOLNINA 
 
1. letnik   1.070,00 € 
2. letnik   1.070,00 € 
3. letnik   1.070,00 € 
 
 
ZAKLJUČNI IZPIT 
220,00 € 

 
Vesna Špeglič 

 03 56 55 126 

 
vesna.speglic@
zlu.si  

 

 
 
 
Trgovec (SPI) 

 
 
 

Da 

 
 
 

25 

 
Uspešno 
zaključena 
osnovna šola 
oz. program 
nižjega 
poklicnega 
izobraževanja 

 
V program se lahko 
prijavite osebno v 
referatu Zasavske 
ljudske univerze v 
Trbovljah (Trg svobode 
11a) ali Zagorju 
(Grajska 2) do 
30.09.2017 

 
 
 

01.10.2017 

 
Izobraževanje 
po 
individualnem 
organizacijskem 
modelu 
izrednega 
izobraževanja 

 
V času izobraževanja je 
potrebno opraviti 
praktično usposabljanje 
v šoli in pri delodajalcu. 
Ko udeleženci 
programa zaključijo vse 
obveznosti po 
programu, opravljajo 
zaključni izpit, ki 

 
ŠOLNINA 
 
1.letnik 750,00 € 
2.letnik 750,00 € 
3.letnik 750,00 € 
 
ZAKLJUČNI IZPIT 
220,00 € 

 
Vesna Špeglič 

 03 56 55 126 

 
vesna.speglic@
zlu.si  
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obsega dve izpitni 
enoti. 

 
 
 
Gastronomske in 
hotelske storitve 
(SPI) 

 
 
 

Da 

 
 
 

10 

 
Uspešno 
zaključena 
osnovna šola 
oz. program 
nižjega 
poklicnega 
izobraževanja 

 
V program se lahko 
prijavite osebno v 
referatu Zasavske 
ljudske univerze v 
Trbovljah (Trg svobode 
11a) ali Zagorju 
(Grajska 2) do 
30.09.2017 

 
 
 

01.10.2017 

 
Izobraževanje 
po 
individualnem 
organizacijskem 
modelu 
izrednega 
izobraževanja 

 
V času izobraževanja je 
potrebno opraviti 
praktično usposabljanje 
v šoli in pri delodajalcu. 
Ko udeleženci 
programa zaključijo vse 
obveznosti po 
programu, opravljajo 
zaključni izpit, ki 
obsega dve izpitni 
enoti. 

 
ŠOLNINA 
 
1.letnik  1200,00 € 
2.letnik  1200,00 € 
3.letnik  1200,00 € 
 
ZAKLJUČNI IZPIT 
240,00 € 
 

 
Vesna Špeglič 

 03 56 55 126 

 
vesna.speglic@
zlu.si  

 

 
 
 
 
Logistični 
tehnik (SSI) 

 
 
 

Da 

 
 
 

25 

Uspešno 
zaključena 
osnovna šolo 
oz. program 
nižjega 
poklicnega 
izobraževanja ali 
enakovreden 
program po 
prejšnjih 
predpisih.  

 
V program se lahko 
prijavite osebno v 
referatu Zasavske 
ljudske univerze v 
Trbovljah (Trg svobode 
11a) ali Zagorju 
(Grajska 2) do 
30.09.2017 

 
 
 

01.10.2017 

 
Izobraževanje 
po 
individualnem 
organizacijskem 
modelu 
izrednega 
izobraževanja 

 
V času izobraževanja je 
potrebno opraviti 
praktično usposabljanje 
v šoli in pri delodajalcu. 
Ko udeleženci 
programa zaključijo vse 
obveznosti po 
programu, opravljajo 
poklicno maturo, ki 
obsega štiri predmete 

 
ŠOLNINA 
 
1.letnik   850,00 € 
2.letnik   850,00 € 
3.letnik   850,00 € 
4.letnik   850,00 € 
 
POKLICNA MATURA 
315,00 € 

 
Vesna Špeglič 

 03 56 55 126 

 
vesna.speglic@
zlu.si  

 

 
 
 
Ekonomski 
tehnik (SSI) 

 
 
 

Da 

 
 
 

25 

Uspešno 
zaključena 
osnovno šolo 
oz. program 
nižjega 
poklicnega 
izobraževanja ali 
enakovreden 
program po 
prejšnjih 
predpisih. 

 
V program se lahko 
prijavite osebno v 
referatu Zasavske 
ljudske univerze v 
Trbovljah (Trg svobode 
11a) ali Zagorju 
(Grajska 2) do 
30.09.2017 

 
 
 

01.10.2017 

 
Izobraževanje 
po 
individualnem 
organizacijskem 
modelu 
izrednega 
izobraževanja 

 
V času izobraževanja je 
potrebno opraviti 
praktično usposabljanje 
v šoli in pri delodajalcu. 
Ko udeleženci 
programa zaključijo vse 
obveznosti po 
programu, opravljajo 
poklicno maturo, ki 
obsega štiri predmete 

 
ŠOLNINA 
 
1.letnik   850,00€ 
2.letnik   850,00€ 
3.letnik   850,00€ 
4.letnik   850,00€ 
 
POKLICNA MATURA 
315,00 € 

 
Vesna Špeglič 

 03 56 55 126 

 
vesna.speglic@
zlu.si  
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Ekonomski 
tehnik (PTI)  

 
 
 

Da 

 
 
 

10 

 
Uspešno 
zaključen 
ustrezni 
program 
srednjega 
poklicnega 
izobraževanja 
oziroma njemu 
ustrezen 
program po 
prejšnjih 
predpisih 

 
V program se lahko 
prijavite osebno v 
referatu Zasavske 
ljudske univerze v 
Trbovljah (Trg svobode 
11a) ali Zagorju 
(Grajska 2) do 
30.09.2017 

 
 
 

01.10.2017 

 
Izobraževanje 
po 
individualnem 
organizacijskem 
modelu 
izrednega 
izobraževanja 

 
V času izobraževanja je 
potrebno opraviti 
praktično usposabljanje 
v šoli in pri delodajalcu. 
Ko udeleženci 
programa zaključijo vse 
obveznosti po 
programu, opravljajo 
poklicno maturo, ki 
obsega štiri predmete 

 
ŠOLNINA 
 
1.letnik   890,00 € 
2.letnik   890,00 € 
 
 
POKLICNA MATURA 
315,00 € 

 
Vesna Špeglič 

 03 56 55 126 

 
vesna.speglic@
zlu.si  

 

 
 
 
Predšolska 
vzgoja (PT) 

 
 
 

Da 

 
 
 

10 

 
Uspešno 
zaključen 
ustrezni 
program 
srednjega 
poklicnega 
izobraževanja 
oziroma njemu 
ustrezen 
program po 
prejšnjih 
predpisih. Za 
vpis je potrebo 
zdravniško 
spričevalo. 
 

 
V program se lahko 
prijavite osebno v 
referatu Zasavske 
ljudske univerze v 
Trbovljah (Trg svobode 
11a) ali Zagorju 
(Grajska 2) do 
30.09.2017 

 
 
 

01.10.2017 

 
Izobraževanje 
po 
individualnem 
organizacijskem 
modelu 
izrednega 
izobraževanja 

 
V času izobraževanja je 
potrebno opraviti 
praktično usposabljanje 
v šoli in pri delodajalcu. 
Ko udeleženci 
programa zaključijo vse 
obveznosti po 
programu, opravljajo 
poklicno maturo, ki 
obsega štiri predmete. 

 
ŠOLNINA 
 
1.letnik 1290,00 € 
 
 
POKLICNA MATURA 
315,00 € 

 
Vesna Špeglič 

 03 56 55 126 

 
vesna.speglic@
zlu.si  
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DEVETLETNA OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE 2017/2018 

 

 
Ime 
izobraževalne-
ga programa za 
odrasle, za 
katerega se 
objavlja razpis 
 

 
Javna 
veljavnost 
izobraževa– 
lnega 
programa 

 
Število 
prostih 
vpisnih 
mest 

 
Pogoji za vpis 

 
Navodila in roki za 
prijavo na razpis za 
vpis in za predložitev 
ustrezne dokumentacije 
(postopek in roki za 
izvedbo vpisa) 

 
Predviden rok 
za začetek 
izobraževanja v 
razpisanem 
programu  

 
Način in pogoji 
izvedbe 
izobraževanja 

 
Pogoji za uspešno 
dokončanje 
izobraževanja  

 
Višina 
prispevka na 
posameznega 
odraslega 
udeleženca 
izobraževanja 

 
Kontaktna oseba 

 
 
Devetletna 
osnovna šola 
za odrasle 

 
 

Da 

 
 

25 

 
Starost 
najmanj 15 let, 
izpolnjena OŠ 
obveznost, ni 
pa uspešno 
končana OŠ 
ali odrasli, ki 
so obiskovali 
OŠ s 
prilagojenim 
programom in 
je niso 
uspešno 
končali. 
 

 
V program se lahko 
prijavite osebno v 
referatu Zasavske ljudske 
univerze v Trbovljah (Trg 
svobode 11a) ali Zagorju 
(Grajska 2) do 
30.09.2017. 

 
 
1.10.2017 

 
Razredno – 
predmetna 
oblika, 
individualne 
konzultacije, 
kombinacija 
oblik. 

 
Potrebno je opraviti  
vse obveznosti po 
programu in nacionalno 
preverjanje znanja iz 
slovenščine, 
matematike in 3. 
predmeta, ki ga določi 
minister za 
izobraževanje, znanost 
kulturo in šport. 
 

 
 
Brezplačno za 
udeležence 
 
FINANCIRANO 
S STRANI MIZŠ 

 
Vesna Špeglič 

 03 56 55 126 

 
vesna.speglic@zl
u.si  

 

 
 
 

POSEBNI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI ZA ODRASLE  2017/2018 

 

 
Ime 
izobraževalne-ga 
programa za 
odrasle, za 
katerega se 
objavlja razpis 
 

 
Javna 
veljavnost 
izobraževa– 
lnega 
programa 

 
Število 
prostih 
vpisnih 
mest 

 
Pogoji za vpis 

 
Navodila in roki za 
prijavo na razpis za 
vpis in za 
predložitev ustrezne 
dokumentacije 
(postopek in roki za 
izvedbo vpisa) 
 

 
Predviden rok 
za začetek 
izobraževanja v 
razpisanem 
programu  

 
Način in pogoji 
izvedbe 
izobraževanja 

 
Pogoji za uspešno 
dokončanje 
izobraževanja  

 
Višina prispevka 
na posameznega 
odraslega 
udeleženca 
izobraževanja 

 
Kontaktna oseba 

 
Usposabljanje za 
življenjsko 
uspešnost – 
Most do 
izobrazbe 

 
 

Da 

 
 

30 

 
Namenjeno 
odraslim z največ 
10 leti šolanja, ki 
želijo pridobiti ali 
obnoviti temeljno 
znanje in 
spretnosti za lažjo 

 
V program se lahko 
prijavite osebno v 
referatu Zasavske 
ljudske univerze v 
Trbovljah (Trg 
svobode 11a) ali 

 
 

Po zapolnitvi 
posamezne 
skupine 

 
Izobraževanje 
po 
individualnem 
organizacijskem 
modelu, ki ga 
vodita strokovno 

 
Aktivno sodelovanje 
pri načrtovanju in 
izpeljavi programa, 
napredovanje po 
individualnem 
izobraževalnem 
načrtu ter 80 % 

 
Po ceniku ZLU 

 
Mateja Pistotnik 

 03 56 55 123 

 
mateja.pistotnik@
zlu.si  
 

mailto:vesna.speglic@zlu.si
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vključitev v 
nadaljnje formalno 
izobraževanje.  
 

Zagorju (Grajska 2)  
do 31.12.2017. 

usposobljeni 
mentorici. 

prisotnost pri 120 – 
urnem programu. 

Usposabljanje za 
življenjsko 
uspešnost – 
Moje delovno 
mesto 

 
 

Da 

 
 

30 

 
Namenjen 
zaposlenim na 
manj zahtevnih 
delovnih mestih, 
da si pridobijo 
ključne 
kompetence za 
kakovostno 
opravljanje dela, 
ki jih prinaša 
razvoj tehnologije 
in nenehne 
spremembe v 
okolju. 

 
V program se lahko 
prijavite osebno v 
referatu Zasavske 
ljudske univerze v 
Trbovljah (Trg 
svobode 11a) ali 
Zagorju (Grajska 2)  
do 31.12.2017. 

 
 

Po zapolnitvi 
posamezne 
skupine 

 
Izobraževanje 
po 
individualnem 
organizacijskem 
modelu, ki ga 
vodita strokovno 
usposobljeni 
mentorici. 

 
Aktivno sodelovanje 
pri načrtovanju in 
izpeljavi programa, 
napredovanje po 
individualnem 
izobraževalnem 
načrtu ter 80 % 
prisotnost pri 350 – 
urnem programu. 

 
Po ceniku ZLU 

 
Mateja Pistotnik 

 03 56 55 123 

 
mateja.pistotnik@
zlu.si  
 

Usposabljanje za 
življenjsko 
uspešnost – 
Izzivi podeželja 

 
 

Da 

 
 

30 

Namenjen 
prebivalcem 
podeželja, ki so 
motivirani za 
pridobitev novih 
znanj za 
izboljšanje 
svojega 
ekonomskega in 
socialnega 
položaja. 

 
V program se lahko 
prijavite osebno v 
referatu Zasavske 
ljudske univerze v 
Trbovljah (Trg 
svobode 11a) ali 
Zagorju (Grajska 2)  
do 31.12.2017. 

 
 

Po zapolnitvi 
posamezne 
skupine 

 
Izobraževanje 
po 
individualnem 
organizacijskem 
modelu, ki ga 
vodita strokovno 
usposobljeni 
mentorici. 

 
Aktivno sodelovanje 
pri načrtovanju in 
izpeljavi programa, 
napredovanje po 
individualnem 
izobraževalnem 
načrtu ter 80 % 
prisotnost pri 120 – 
urnem programu. 

 
Po ceniku ZLU 

 
Mateja Pistotnik 

 03 56 55 123 

 
mateja.pistotnik@
zlu.si  
 

Usposabljanje za 
življenjsko 
uspešnost – Moj 
korak 

 
 

Da 

 
 

30 

Namenjen 
odraslim, ki so 
končali šolanje po 
prilagojenem 
programu in želijo 
izboljšati položaj 
na trgu dela in 
povečati možnosti 
izbire tako v 
zaposlovanju kot v 
izobraževanju. 

 
V program se lahko 
prijavite osebno v 
referatu Zasavske 
ljudske univerze v 
Trbovljah (Trg 
svobode 11a) ali 
Zagorju (Grajska 2)  
do 31.12.2017. 

 
 

Po zapolnitvi 
posamezne 
skupine 

 
Izobraževanje 
po 
individualnem 
organizacijskem 
modelu, ki ga 
vodita strokovno 
usposobljeni 
mentorici. 

 
Aktivno sodelovanje 
pri načrtovanju in 
izpeljavi programa, 
napredovanje po 
individualnem 
izobraževalnem 
načrtu ter 80 % 
prisotnost pri 120 – 
urnem programu. 

 
Po ceniku ZLU 

 
Mateja Pistotnik 

 03 56 55 123 

 
mateja.pistotnik@
zlu.si  
 

 
Angleščina za 
odrasle 

 
 

Da 

 
 

24 

Namenjeno 
starejšim od 16 
let, ki se želijo 
sporazumevati v 
angleščini.  Ocena 
predznanja za 
razvrstitev na 

 
V program se lahko 
prijavite osebno v 
referatu Zasavske 
ljudske univerze v 
Trbovljah (Trg 
svobode 11a) ali 

 
 
Po zapolnitvi 
posamezne 
skupine 

 
Tečajna oblika 
izobraževanja, ki 
poteka 2-krat 
tedensko po 2 
ali 3 ure hkrati in 

 
Uspešno opravljen 
izpit  za osnovno ali 
višjo raven določen s 
katalogom. 
 
 

 
Po ceniku ZLU 

 
Marija Pikl 

 03 56 55 120

marija.pikl@zlu.si 
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osnovno ali višjo 
raven. 

Zagorju (Grajska 2)  
do 31.12.2017. 

traja 200 ali 300 
ur. 

 
Nemščina za 
odrasle 

 
 

Da 

 
 

24 

Namenjeno 
starejšim od 16 
let, ki se želijo 
sporazumevati v 
nemščini.  Ocena 
znanja za 
razvrstitev na 
osnovno ali višjo 
raven. 

 
V program se lahko 
prijavite osebno v 
referatu Zasavske 
ljudske univerze v 
Trbovljah (Trg 
svobode 11a) ali 
Zagorju (Grajska 2)  
do 31.12.2017. 

 
 
Po zapolnitvi 
posamezne 
skupine 

 
Tečajna oblika 
izobraževanja, ki 
poteka 2-krat 
tedensko po 2 
ali 3 ure hkrati in 
traja 200 ali 300 
ur. 

 
Uspešno opravljen 
izpit  za osnovno ali 
višjo raven določen s 
katalogom. 
 

 
Po ceniku ZLU 

 
Marija Pikl 

 03 56 55 120 

 
 marija.pikl@zlu.si 
 
 

 
Začetna 
integracija 
priseljencev 

 
 

Da 

 
 

60 

Program je 
namenjen 
posameznikom, ki 
potrebujejo javno 
veljavno listino o 
znanju 
slovenskega 
jezika. 

V program se lahko 
prijavite osebno v 
referatu Zasavske 
ljudske univerze v 
Trbovljah (Trg 
svobode 11a) ali 
Zagorju (Grajska 2)  
do 31.1.2017. 

  
 
Po zapolnitvi 
posamezne 
skupine 

Tečajna oblika 
izobraževanja, ki 
poteka dvakrat 
ali večkrat na 
teden po tri ali 
štiri ure hkrati in 
traja 180 ur. 

 
Uspešno opravljen 
izpit  za osnovno, 
srednjo ali višjo raven 
določen s katalogom. 
 

 
MNZ 

 
Tina Petek 

 03 56 55 125 

 
tina.petek@zlu.si 
  
 

 
Računalniška 
pismenost za 
odrasle 

 
 

Da 

 
 

50 

Namenjen vsem 
odraslim, 
zaposlenim na 
manj zahtevnih 
delovnih mestih, 
upokojencem, 
brezposelnim, ki si 

želijo pridobiti 
temeljno znanje 
za delo z njim za 
potrebe 
vsakdanjega dela 
in življenja 

 
V program se lahko 
prijavite osebno v 
referatu Zasavske 
ljudske univerze v 
Trbovljah (Trg 
svobode 11a) ali 
Zagorju (Grajska 2) 
do 31.03.2017 

 
Po zapolnitvi 
posamezne 
skupine 

 
Tečajna oblika 
izobraževanja, ki 
poteka dvakrat 
tedensko po pet 
šolskih ur in 
traja 60 ur. 

 
Uspešno opravljeno 
preverjanje znanja, 
kot je določeno s 
programom. 
Udeleženci, ki ne 
opravljajo izpita, 
lahko dobijo potrdilo o 
udeležbi v programu. 
 

 
Po ceniku ZLU 

 
Tina Petek 

 03 56 55 125 

 
tina.petek@zlu.si 
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