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Spoštovani kandidati za vpis v izobraževanje odraslih (IO) 2021/2022 na Srednji šoli tehniških strok Šiška, 
 

obveščamo vas, da bo vpis v izobraževanje odraslih v jeseni potekal po vnaprej določenem razporedu (glej 

spodaj). Vabljeni ste, da se, glede na začetnico vašega priimka, vpisa udeležite na točno določen dan.  
 

Prosimo vas, da se od 16. avgusta 2021 naprej za točno uro obiska dogovorite po telefonu 01 5133 615 ali 

031 793 243 ali preko e-pošte: suzana.stefanic@ssts.si – le na ta način bo vaš vpis lahko potekal nemoteno 

in obenem varno (primer: Novak Janez se vpisa lahko udeleži katerokoli sredo v mesecu septembru; za uro pa se bo 

dogovoril po telefonu oz. mailu). 
 

Za vsako črko abecede je na voljo dovolj vpisnih dni, zato verjamemo, da bo na voljo zadosti časa za vsa vpisna 

opravila: 
 

 vsi, ki se v šolanje vpisujete na novo, prinesite s seboj originale in kopije vaših dokazil o 

dosedanji izobrazbi (spričevala, obvestila o uspehu, potrdila …), osebni dokument ter davčno številko. 

Vpisna opravila trajajo približno pol ure: pogovorili se bomo o vašem individualnem izobraževalnem 

načrtu, izpolnili boste prijavnico, podpisali bomo pogodbo o izrednem izobraževanju, se dogovorili o 

znesku in načinu plačila ter ostalih stvareh, pomembnih za uspešno izobraževanje na naši šoli. 
 

 vsi, ki se na šolanje vpisujete ponovno, prinesite s seboj izobraževalni načrt, vse ostalo pa 

uredimo ob vpisu. 
 

Za dogovor o točni uri za vpis torej po 16. avgustu 2021 pokličite na 01 5133 615 ali 031 793 243 med 9. in 

16. uro; na tej številki lahko dobite tudi druge dodatne informacije. Prijazen pozdrav, 
 

 

 

Suzana Štefanič 

Izobraževanje odraslih 
 
 

RAZPORED VPISOV V IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 2021/22 

dan datum vpis za priimke 

PONEDELJEK 6.9.2021; 13.9.2021; 20.9.2021; 27.9.2021 A       B       C       Č       D  

TOREK 7.9.2021; 14.9.2021; 21.9.2021; 28.9.2021 E       F       G       H       I 

SREDA 8.9.2021; 15.9.2021; 22.9.2021; 29.9.2021 J       K       L       M       N 

ČETRTEK 9.9.2021; 16.9.2021; 23.9.2021; 30.9.2021 O       P       R       S       Š 

PETEK 3.9.2021; 10.9.2021; 17.9.2021; 24.9.2021 T       U       V       Z       Ž 
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