
 
 

 

 

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 
Vpis v šolsko leto 2017/2018 

 
Od ponedeljka, 23. 10. 2017 dalje bomo še vpisovali v izobraževanje odraslih kandidate, ki: 

 

 so že bili vpisani v lanskem šolskem letu ali prej (nadaljni vpis) in  

 želijo končati 3+2 program, za katere je pogoj za vpis predhodno končano 3-letno srednje 

poklicno izobraževanje: 
 

 USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL  3+2 

vpisni pogoj: v izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal program srednjega  

poklicnega izobraževanja ali je pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.  

 TEHNIK MEHATRONIKE 3+2 

  

vpisni pogoj: v izobraževalni program se lahko vpiše,  kdor je uspešno končal srednje poklicno 

izobraževanje in si pridobil enega od nazivov:  

mehatronik operater, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, elektrikar, računalnikar, avtoserviser, 

avtomehanik, orodjar, oblikovalec kovin, oblikovalec kovin-orodjar, strojni mehanik, finomehanik, 

instalater strojnih instalacij, izdelovalec kovinskih konstrukcij, urar, zlatar, strojnik gradbene 

mehanizacije, grafičar, grafični operater, mehanik kmetijskih delovnih strojev, kmetijski mehanik ali 

pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih. 

 STROJNI TEHNIK 3+2 

  

vpisni pogoj: kdor je končal srednje poklicno izobraževanje in si pridobil naziv:  

avtomehanik, avtoklepar, avtoserviser, avtokaroserist, avtoličar, klepar krovec, finomehanik, instalater 

strojnih instalacij, konstrukcijski mehanik, izdelovalec kovinskih konstrukcij, strojni mehanik, 

oblikovalec kovin, oblikovalec kovin-orodjar,  urar, zlatar, mehatronik operater, elektrikar energetik, 

elektrikar elektronik, elektrikar, strojnik gradbene mehanizacije, kmetijski mehanik, rudar, geostrojnik 

rudar ali pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih. 

 AVTOSERVISNI TEHNIK 3+2 

vpisni pogoj: kdor je končal srednje poklicno izobraževanje in si pridobil naziv: 

- avtoserviser, avtokaroserist, avtoličar, avtomehanik, avtoklepar ali 

- instalater strojnih instalacij, klepar krovec, konstrukcijski mehanik, orodjar, strojni mehanik, 

oblikovalec kovin, finomehanik, urar, elektrikar elektronik, elektrikar energetik, mehatronik 

operater, računalnikar in ima tri letne izkušnje v avtoservisni dejavnosti 

 

Vpisnina znaša: 300,00 EUR. 

Ostali stroški se plačajo glede na način pridobivanja izobrazbe. 



NADALJNI VPIS: 

 
Kandidati, ki želite nadaljevali izobraževanje v šolskem letu 2017/2018  in ste v šolskem letu 2016/2017 

opravljali izpite, znaša vpisnina za novo šolsko leto : 200,00 EUR. 

 

 

Za vpis prinesite s seboj: 

- osebni dokument (EMŠO) 

- davčno številko 

- spričevala predhodne izobrazbe: (original in fotokopije) 

- izpolnjene formularje iz spletne strani (osebni izobraževalni načrt) 

- potrdilo o plačilu 

 

 
Ljubljana, 13. 10. 2017  

 

                  Organizatorica izobraževanja odraslih 

                                    Majda Grašič 


