
 

VPIS V IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 2019/20 

 Z vpisom v programe Izobraževanja odraslih bomo pričeli 19. avgusta od 10.00 ure 

dalje v pisarni za Izobraževanje odraslih Trg zbora odposlancev 22, Kočevje.  

Od 1. septembra dalje bo potekal vpis v programe Izobraževanja odraslih vsako 

sredo med 14.00 in 16.00 uro in vsak petek med 8.00 in 11.00 uro. 

Ob vpisu je potrebno priložiti: 

  izpolnjen prijavni list (obrazec najdete na spletni strani šole),  

 fotokopijo spričevala o končani osnovni šoli (spričevalo o končanem zadnjem 

razredu osnovne šole),  

 fotokopije dokazil o dosedanjem izobraževanju (spričevala za 1., 2., 3. in 4. 

letnik srednješolskega izobraževanja ter morebitna obvestila o uspehu za 

nedokončane letnike in zaključno spričevalo programa – zaključni izpit, 

poklicna matura ali splošna matura), 

  fotokopijo osebnega dokumenta in  

 fotokopijo poročnega lista (v kolikor priimek ni enak priimku na rojstnem 

listu).  

Vpisnina in šolnina se zaračunavata v skladu z objavljenim cenikom.  

Vsak deležnik izobraževanja odraslih, ki se izobražuje po sistemu 

samoizobraževanja v prvem letu opravi najmanj 3 izpite oz. manj, če mu jih 

manjka manj za dokončanje določenega programa.  

Ob vpisu se zaračuna vpisnina 132,00€.  

V šolskem letu 2019/20 bomo v skladu z Razpisom za vpis v izobraževanje odraslih 

za šol. leto 2019/20 objavljenim s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in 

šport RS pri izobraževanju odraslih vpisovali v naslednje programe:  

 Splošni programi Gimnazija (prvi in ponovni vpis), 30 mest   

 Maturitetni tečaj(prvi in ponovni vpis),40 mest  

 SSI Lesarski tehnik (prvi in ponovni vpis),30 mest  

 SSI Ekonomski tehnik (prvi in ponovni vpis),20 mest 

 SSI Strojni  tehnik (prvi),20 mest 

  PTI Ekonomski tehnik (prvi in ponovni vpis),13 mest 

  PTI Lesarski tehnik (prvi in ponovni vpis),20 mest  

 SPI Mizar (prvi in ponovni vpis),30 mest 

 SPI Oblikovalec kovin - orodjar(prvi in ponovni vpis),30 mest  

 SPI Trgovec (prvi in ponovni vpis),30 mest  

 NPI Obdelovalec lesa (prvi in ponovni vpis),15 mest  
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