
 

 
 

Srednja šola za strojništvo, Srednja šola za lesarstvo 
 

IZREDNO IZOBRAŽEVANJE (IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH) 

VPIS V ŠOLSKO LETO 2022/23 

Vpisujemo odrasle, ki želijo: 

• dokončati izobraževanje – po izpitih (za bivše redne dijake, ki niso uspešno zaključili 
posameznega letnika, poklicne mature oz. zaključnega izpita), 

• pridobiti izobrazbo – predavanja v popoldanskem času (za odrasle, ki želijo pridobiti 
naslednji nivo izobrazbe, npr. strojni tehnik – PTI), 

• opraviti prekvalifikacijo – predavanja v popoldanskem času (za odrasle, ki že opravljajo 
poklic izven svoje dosežene poklicne izobrazbe in želijo pridobiti še drugi poklic, npr. mizar se 
prekvalificira v orodjarja).  

Pogoji za vpis: 

• sklenjena kolektivna učna pogodba med delodajalcem in šolo za opravljanje obveznega 
praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu (24 tednov za poklicne programe in 2 tedna 
za programe PTI) za nezaposlene odrasle kandidate oz. potrdilo o zaposlitvi na področju 
strojništva/lesarstva za zaposlene oz. dokazilo o možnosti opravljanja PUD, 

• dosežena ustrezna stopnja in smer izobrazbe za izbrani izobraževalni program, kar kandidat 
dokazuje s predložitvijo ustreznih spričeval in obvestil o uspehu (originalov in fotokopij), 

• podpis pogodbe o izobraževanju in sklenitev osebnega izobraževalnega načrta, 
• plačilo vpisnine in šolnine. 

Ob vpisu je treba predložiti: 

• osebni dokument s fotografijo (na vpogled), 
• EMŠO in davčno številko, 
• spričevala in obvestila o uspehu o dosedanjem končanem in nedokončanem izobraževanju 

(fotokopije in originale na vpogled), 
• 3 izvode podpisane kolektivne učne pogodbe (nezaposleni obrazce predhodno dvignejo v 

pisarni za izobraževanje odraslih) oz. potrdilo o zaposlitvi, 
• izjavo plačnika šolnine, če bo plačnik podjetje, 
• poravnati je treba stroške vpisnine (170 €) – z gotovino ali s plačilno kartico. 

Čas vpisovanja za vse odrasle, ki želijo obiskovati predavanja in pridobiti izobrazbo, je od 1. 9. 2022 
do 26. 9. 2022 v času uradnih ur.  
Vpis za dokončanje izobraževanja oz. posameznega letnika poteka vse šolsko leto, praviloma 
do 23. 6. 2023, vendar imajo kandidati, ki se vpišejo po septembru, na voljo manj izpitnih rokov.                                    
 

Katja Dolinar, org. izobr. odraslih 
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