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Informacijska pisarna:
T +386 (5) 721 12 80
M +386 (0) 41 383 940
E lu-postojna@zavod-znanje.si
W www.lu-postojna.si
Informacijska pisarna je odprta vsak delavnik od 8.00 do 11.00 ure in
od 12.00 do 16.00 ure.

Vodja organizacijske enote LUP: Tina Bazjako
T: +386(0)5 721 12 89
E: tina.bazjako@zavod-znanje.si

Organizatorka izobraževanja osnovne šole za odrasle: Lea Poropat
T: +386(0)5 721 12 83
M: +386 (0)51 608 555
E: lea.poropat@zavod-znanje.si

Središče za samostojno učenje, učna pomoč
T: +3860(0)5 721 12 86
E: ssu@zavod-znanje.si
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O LJUDSKI UNIVERZI POSTOJNA
Na Ljudski univerzi Postojna že od leta 1960 spodbujamo vseživljenjsko učenje in skrbimo za rast znanja
v Primorsko-notranjski regiji.
Odlikujejo nas izkušnje iz bogate tradicije ter odprtost za uvajanje sodobnih programov in pristopov v
izobraževanje odraslih. Na spremembe v okolju odgovarjamo z aktualno pestro ponudbo
izobraževalnih oblik in odraslim vseh generacij omogočamo pridobitev novih znanj in spretnosti za
dejavno sodelovanje v sodobni družbi. Za lažji korak naproti znanju skrbimo z brezplačnimi podpornimi
storitvami. S prijavami na javne razpise in sodelovanjem v projektih omogočamo večjo dostopnost do
izobraževanja tudi ranljivim skupinam in skrbimo za enake možnosti učenja za vse. S tem uresničujemo
naš slogan - Naj znanje raste!

OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE
Program osnovne šole za odrasle na Ljudski univerzi Postojna je prilagojen izobraževanju odraslih.
Financira ga Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in je za udeležence brezplačen1. Program
devetletne osnovne šole za odrasle je namenjen tistim, ki so izpolnili osnovnošolsko obveznost, niso
pa uspešno končali osnovnošolskega izobraževanja.
Spričevalo o končani osnovni šoli je enakovredno spričevalu rednih osnovnih šol in omogoča vpis v
vse programe srednjega izobraževanja.

VPIS
(1) V program osnovne šole za odrasle se lahko vpiše oseba, ki je:
– izpolnila osnovnošolsko obveznost po programu osnovne šole oziroma osnovne šole s prilagojenim
programom z enakovrednim izobrazbenim standardom, vendar ni zaključila osnovne šole, ali
– zaključila prilagojeni izobraževalni program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se v program osnovne šole za odrasle lahko vpiše tudi oseba, ki je
stara vsaj 15 let, če:
– ni mogoče ugotoviti, ali je zaključila osnovnošolsko izobraževanje oziroma izpolnila osnovnošolsko
obveznost, ali
– če ni zaključila osnovnošolskega izobraževanja oziroma izpolnila osnovnošolske obveznosti zaradi
izjemnih okoliščin, zaradi katerih je bilo ogroženo njeno življenje ali zdravje (npr. vojna, naravne
nesreče).
Pri vpisu potrebujete:
-

spričevalo zadnjega končanega razreda,

1

Na podlagi določil Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18) se lahko udeleženec v program brezplačno vpiše največ
dvakrat.
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-

potrdilo o opravljeni osnovnošolski obveznosti,

-

poročni list ali listino o spremembi priimka (če ste ga v letih od OŠ spremenili) in

-

izpisek iz matičnega registra o rojstvu.

Vpis poteka dvakrat letno: v mesecu septembru ter v mesecu februarju.
PRIZNAVANJE PREDHODNE IZOBRAZBE
Udeležencem se priznajo vse predhodno opravljene obveznosti iz izobraževanja, ki so razvidne iz
predloženih dokazil. Udeležencu se na začetku pouka o tem izda poseben sklep, seznam obveznosti
na programu osnovna šola za odrasle.

POTEK PREDAVANJ
Predavanja in konzultacije potekajo v popoldanskem času po predpisanem predmetniku in sicer štiri
do petkrat tedensko. Vsi udeleženci mesečno prejmejo urnik z vsemi predavanji, vendar obiskujejo le
tista, ki so določena na njihovem osebnem izobraževalnem načrtu, ki ga prejmejo ob začetku pouka.
Predavanja se izvajajo na Šolskem centru Postojna, Cesta v Staro vas 2, Postojna (na izjeme vas na
urniku posebej obvestimo). Urniki s številko učilnice so objavljeni tudi na oglasni deski LU Postojna, ki
se nahaja v I. nadstropju Šolskega centra Postojna (levi trakt z učilnicami).
O morebitnih spremembah urnika udeležence pravočasno obveščamo preko sms sporočil (Web
poštar).
Program osnovne šole za odrasle je organiziran tako, da se v enem šolskem letu lahko opravi dva
razreda.

STATUS UDELEŽENCEV IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
Z vpisom v program osnovne šole za odrasle udeleženec pridobi status udeleženca v izobraževanju
odraslih. Tisti udeleženci, ki so mlajši od 27 let, pridobijo s tem pravico do: zdravstvenega varstva iz
obveznega zdravstvenega zavarovanja v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno
zavarovanje, drugih ugodnosti ter pravic (na primer: prevozi, štipendiranje, opravljanje začasnih ali
občasnih del prek pooblaščene organizacije za posredovanje dela) v skladu s posebnimi predpisi. Pogoj
za uveljavljanje teh pravic je, da udeleženci niso v delovnem razmerju ali prijavljeni kot brezposelne
osebe in da se ne izobražujejo v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti. Status preneha, ko udeleženec uspešno konča izobraževanje, ali z izpisom iz
izobraževanj.
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PREDMETNIK

PREDMET / ŠTEVILO UR

5. RAZRED

6. RAZRED

7. RAZRED

8. RAZRED

9. RAZRED

Slovenščina

110

90

90

90

90

Matematika

90

72

72

72

90

Tuji jezik - angleščina

/

72

54

54

54

Likovna umetnost

9

9

18

/

/

Glasbena umetnost

9

9

/

18

/

Družba

36

/

/

/

/

Geografija

/

25

25

20

25

Zgodovina

/

25

25

25

25

državljanska /

/

/

12

12

Fizika

/

/

/

25

20

Kemija

/

/

/

25

20

Biologija

/

/

/

25

25

Naravoslovje

/

25

36

/

/

Naravoslovje in tehnika

36

/

/

/

/

Tehnika in tehnologija

/

/

18

/

/

Izbirni predmet 1

/

15

18

18

18

Izbirni predmet 2

/

15

18

18

18

Domovinska
in
kultura in etika
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IZPITI
Udeleženec opravi predmetno obveznost, ko uspešno opravi izpit, ki sledi zaključku predavanj iz
posameznega predmeta. Redni izpitni roki, ki sledijo zaključku predavanj iz posameznega predmeta se
objavijo na urniku.
Če se udeleženec rednega izpitnega roka ne udeleži ali je na njem neuspešen, ima možnost pristopiti
na izredni izpitni rok, ki se običajno izvaja vsako tretjo sredo v mesecu (točni datumi so skupaj z roki za
prijavo objavljeni v tabeli spodaj). Za udeležbo na izrednem izpitnem roku se morate vsaj teden dni
pred izpitom obvezno prijaviti z ustreznim obrazcem v tajništvu Ljudske univerze Postojna v času
uradnih ur.
Prvo in drugo opravljanje izpita sta brezplačna, vsak nadaljnji pristop se plača po ceniku. V šolskem letu
2019/2020 znaša vsako tretje in nadaljnje opravljanje izpita 35,00€. Stroške izpita se plača ob prijavi v
tajništvu LU Postojna.
ZADNJI DAN ZA PRIJAVO

ZADNJI DAN ZA ODJAVO

IZPITNI ROK (ob 15.00 uri)

9. september 2020

11. september 2020

16. september 2020

14. oktober 2020

16. oktober 2020

21. oktober 2020

11. november 2020

13. november 2020

18. november 2020

9. december 2020

11. december 2020

16. december 2020

13. januar 2021

15. januar 2021

20. januar 2021

10. februar 2021

12. februar 2021

17. februar 2021

10. marec 2021

12. marec 2021

17. marec 2021

14. april 2021

16. april 2021

21. april 2021

12. maj 2021

14. maj 2021

19. maj 2021

9. junij 2021

11. junij 2021

16. junij 2021

Izredni izpitni roki potekajo v prostorih Ljudske univerze Postojna, Ljubljanska cesta 2, Postojna.

POMOČ PI UČENJU
Udeležencem programa so na voljo brezplačna učna pomoč pri vseh predmetih (zanjo se dogovorite
individualno v Središču za samostojno učenje na Ljudski univerzi Postojna), ter brezplačno učenje v
Središču za samostojno učenje (možnost pisanja seminarskih nalog, uporabe različnih učnih gradiv in
interneta).
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SVETOVALNO SREDIŠČE ISIO POSTOJNA

Svetovalno središče Postojna že od leta 2002 prebivalcem Primorsko-notranjske regije nudi
informativno-svetovalno podporo na področju izobraževanja odraslih.
Je eno izmed 17 nacionalnih središč, ki delujejo po modelu ISIO in sledijo strokovnim smernicam, ki jih
razvija Andragoški center Slovenije. Skozi svoje poslanstvo zagotavlja prijazno, zaupno, brezplačno,
kakovostno, celovito in strokovno informiranje ter svetovanje pri izobraževanju in učenju odraslih.
Svetovalno središče Postojna nudi svetovanje in informiranje pred izobraževanjem (pravilna izbira
izobraževanja, potrebne informacije, pomoč pri vpisu ipd.), med izobraževanjem (pomoč pri učenju,
reševanje morebitnih problemov, motivacija ipd.) in po izobraževanju (zaposlitev, kam in kako naprej
ipd.).

September 2020
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