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V A B I L O  N A  V P I S 
 

Učenke in učenci. 

Na osnovi vaše Prijave za vpis v začetni letnik srednje šole, te skupaj s starši vabimo 

na vpis, ki bo na naši šoli potekal v času od torka, 18. junija 2019, do petka, 21. junija 

2019, v prostorih šolske svetovalne službe (soba številka 235, 2. nadstropje), po 

naslednjem razporedu: 

 

TOREK, 18. junij 2019 
 

ELEKTROTEHNIK 

• od 10.00 do 10.30 (priimki od črke A do črke J) 
• od 10.30 do 11.10 (priimki od črke K do črke O) 
• od 11.10 do 12.00 (priimki od črke P do črke Ž) 

 

TEHNIK OBLIKOVANJA 

• od 12.30 do 13.15 (priimki od črke A do črke N) 
• od 13.15 do 14.00 (priimki od črke O do črke U) 
• od 14.00 do 14.30 (priimki od črke V do črke Ž) 

 

POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH 

• od 14.30 do 15.30 (priimki od črke A do črke Ž)  



SREDA, 19. junij  2019 
 

STROJNI TEHNIK 

• od 8.00 do 8.50 (priimki od črke A do črke H) 
• od 9.00 do 10.05 (priimki od črke I do črke O) 
• od 10.20 do 11.25 (priimki od črke P do črke S) 
• od 11.30 do 12.50 (priimki od črke Š do črke Ž) 
 

AVTOSERVISER 

• od 13.15 do 14.05 (priimki od črke A do črke G) 
• od 14.10 do 14.40 (priimki od črke H do črke O) 
• od 14.40 do 15.15 (priimki od črke O do črke O) 

 

INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ 

• od 15.20 do 16.20 (priimki od črke A do črke Ž) 
 

ČETRTEK, 20. junij 2019 

 

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA 

• od 8.00 do 9.05 (priimki od črke A do črke F) 
• od 9.05 do 10.00 (priimki od črke G do črke K) 
• od 10.00 do 10.40 (priimki od črke L do črke R) 
• od 10.40 do 11.35 (priimki od črke S do črke Š) 
• od 11.45 do 12.15 (priimki od črke T do črke Ž) 

 

MIZAR 

• od 12.35 do 13.25 (priimki od črke A do črke K) 
• od 13.25 do 14.20 (priimki od črke M do črke P) 
• od 14.20 do 15.05 (priimki od črke S do črke Ž) 

 



PETEK, 21. junij 2019 

 

ELEKTRIKAR 

• od 8.00 do 8.50 (priimki od črke A do črke J) 
• od 8.50 do 9.40 (priimki od črke K do črke S) 
• od 9.45 do 10.10 (priimki od črke Š do črke Ž) 

 

Za vpis potrebuješ: 

- izvirnik in fotokopijo spričevala o končanem devetem razredu osnovne šole, 
- davčno številko, 
- fotografijo (kot za osebni dokument) za izdajo dijaške izkaznice, na katero na 

hrbtni strani napišeš svoje ime in priimek in dokazilo o plačilu (položnica ali 
bančni izpis), 

- dokazilo o prepoznani nadarjenosti in poročilo o področjih prepoznane 
nadarjenosti (če si bil v OŠ prepoznan kot nadarjeni učenec). 

 

Posredujemo ti tudi informacije o izposoji učbenikov in šolskega učbeniškega sklada, 

šolski prehrani in prispevku za šolski sklad. Prijavnico za izposojo učbenikov in za 

šolsko prehrano  prinesi s seboj na vpis. V kolikor menite, da ste zaradi socialnega 

položaja, upravičeni do oprostitve plačila izposojevalnine za učbenike, boste ob vpisu 

lahko izpolnili posebno vlogo. 

 

Želimo ti uspešen zaključek šolskega leta in te z veseljem pričakujemo. 

 

 

Svetovalna delavka:      Ravnatelj: 

mag. Miljana Krstič       Ludvik Sukič, prof. 


