
 

 

Program devetletne osnovne šole je namenjen 

tistim, ki so izpolnili osnovnošolsko obveznost, 

niso pa še uspešno končali osnovnošolskega 

programa. 

 

Vpisujemo v 6., 7., 8., in 9. razred devetletke. 

V izobraževalni program se lahko vpiše: 

• kdor je star najmanj 15 let 

• kdor je izpolnil osnovnošolsko obveznost, ni pa 

uspešno končal osnovnošolskega izobraževanja  

• kdor ima končan najmanj 5. razred 

• odrasel, ki je obiskoval OŠ s prilagojenim 

programom, ki zagotavlja pridobitev 

enakovrednega izobrazbenega standarda, in je 

ni končal 

 

 

Ob vpisu morajo kandidati predložiti naslednje  

ORIGINALNE dokumente: 

• rojstni oziroma poročni list  

• spričevalo o končanem zadnjem razredu OŠ 

(izkaz o šolskem uspehu) 

• potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti 

• EMŠO, DŠ in eno fotografijo 

 
 

Predmetniki z vsemi vsebinskimi sklopi in 
delitvijo po letih  so objavljeni na:  
www.zlu.si 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vsi udeleženci imajo možnost: 

• informiranja in svetovanja  

• svetovalne podpore med šolanjem 

• učne pomoči 

• uporabe središča za samostojno učenje 

 
 

 
PREDAVANJA potekajo od oktobra dalje, v 

popoldanskem času med 17. in 20. uro, od tri- do 

štirikrat tedensko v Zagorju in/ali Trbovljah. Pouk 

pa izvajamo tako, da potekajo sočasno od dva do 

trije predmeti. Zaželena je redna udeležba na 

predavanjih oziroma konzultacijah. 

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA 

Po končanih predavanjih iz posameznega 

predmeta sledi izpit. Vsak prvi četrtek v mesecu je 

skupni izpitni rok za udeležence iz vseh 

programov za vse izpite. 

Program je prilagojen odraslim,  dva razreda je 

mogoče opraviti v enem letu.  

 

Šolanje financira Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport. Za 

udeležence je BREZPLAČNO. 

 

 

Po končanem izobraževanju: 

• dobite zaključno spričevalo OŠ 

• imate možnost vpisa v triletne poklicne šole 

• pridobite certifikat NPK 

 

PREDMETI/IZPITI RAZRED 

6. 7. 8. 9. 

Slovenščina X X X X 

Matematika X X X X 

Angleški jezik X X X X 

Likovna umetnost X X   

Glasbena 
umetnost 

X  X  

Geografija X X X X 

Zgodovina X X X X 

Domov. in državlj. 
kultura in etika 

  X X 

Fizika   X X 

Kemija   X X 

Biologija   X X 

Naravoslovje X X   

Tehnika in 
tehnologija 

 X   

Predmet 1 X X X X 

Predmet 2 X X X X 

Vpisni pogoji 
 

01 Predmetnik 
 

02 Organizacija izobraževanja 
 

04 

Oblike BREZPLAČNE POMOČI 
 

03 Kaj pridobite? 
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http://www.zlu.si/


Predavanja potekajo po načelu zaporedja 

predmetov,  od oktobra do junija, v 

popoldanskem času med 17. in 20. uro, od tri- 

do štirikrat tedensko v Zagorju in/ali Trbovljah. 

Programi so aktualni, praktični, narejeni po 

meri odraslih. Skrb za kakovost storitev in  

zadovoljstvo udeležencev je naše glavno vodilo. 

Odlikujejo nas dobri rezultati na zaključnem 

izpitu in poklicni maturi.  
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
                               

SEDEŽ 

Trg svobode 11 a 
1420 TRBOVLJE 

Tel. št.: + 386 (0)3 56 31 190 
 

ENOTA 

Cankarjev trg 4 
1410 ZAGORJE OB SAVI 

Tel. št.: + 386 (0)3 56 55 120 
 

info@zlu.si 

www.zlu.si 
 

Organizacija 
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Zakaj je ZLU prava izbira 07 

Za učenje je vedno pravi čas. ZLU 

Informacije in prijave: 

Valentina Uran 
Tel. št.: 03 56 31 191, 030 366 777       
E-pošta: valentina.uran @zlu.si 

 
šolsko leto  

2018/2019 

 
 

6., 7., 8., 9. razred 

INFORMACIJE  
o programih dobite na 
Zasavski ljudski univerzi: v 
Zagorju, vsak delovni dan 
od 8.00–16.00, v Trbovljah 
od 8.00 –15.00, ob sredah 
do 17.00 

 

OSNOVNA ŠOLA 
ZA ODRASLE 

  

  
  

šolsko leto  

2022/2023 


