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NAVODILA 

za izpolnjevanje tabele 

 

1. Pred izpolnjevanjem tabele pazljivo preberi SEZNAM SREDNJIH ŠOL, KI IMAJO ZA POSAMEZNE 
PROGRAME OZIROMA POKLICE ŠE PROSTA MESTA za vpis v šolsko leto 2022/2023. Seznam bo 
predvidoma objavljen na spletni strani MIZŠ : https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/.   
 

2. V stolpcu »RANG« boš našel oznako (šifro) programa, ki jo vpišeš v spodnjo tabelo.  
 

3. V stolpcu  »ŠTEVILO VPISNIH MEST ZA 2. KROG IZBIRNEGA POSTOPKA« boš za vsak program 
oziroma poklic našel število še prostih mest. 

 

4. V naslednjih stolpcih je označeno, če moraš za program izpolnjevati še druge vpisne pogoje. Če je v 
stolpcu oznaka »1«, pomeni, da moraš potrdilo o izpolnjevanju tega pogoja priložiti skupaj z izpolnjeno 
spodnjo tabelo z oznakami (šiframi) izbranih programov. 

 

5. Ponovno preveri svoje poklicne namere ter se o tem posvetuj doma in v šoli. Izbiraj le med tistimi poklici, 
ki jih poznaš in te res veselijo. Izbereš lahko tudi program oziroma poklic, za katerega si se najprej prijavil 
za vpis, a se nisi uspel uvrstiti med 90 % izbranih, saj je tam na voljo še 10 % prostih mest. 

 

6. Za  poklic oziroma program, ki ga izbiraš, ustrezno oznako zelo čitljivo prepiši v spodnjo TABELO ZA 
RANGIRANJE. V prvo okence (Rang 1) TABELE ZA RANGIRANJE prepiši ustrezno oznako programa 
oz. poklica, v katerega bi se najraje vpisal, v drugo okence (Rang 2) šifro programa oziroma poklica, v 
katerem bi se rad izobraževal, če se ne boš uvrstil na prvo izbrano šolo, in tako naprej. Na voljo imaš deset 
okenc, torej lahko sočasno kandidiraš za vpis na deset različnih mest. 

 

7. Med posameznimi okenci ne smeš puščati praznih prostorov. Če ne boš izpolnil vseh deset okenc, v 
prazna zapiši poševno črto ( / ). 

 

8. Ko tabelo izpolniš, se podpiši. Podpiše naj se tudi eden od tvojih staršev. 
 

9. Zapisani vrstni red izbranih šol in programov oziroma poklicev bomo upoštevali kot dokončen in ga kasneje 
ne bo mogoče popravljati. 

 

10.  Tvojo prijavnico za vpis bomo po redni pošti poslali na šolo, na kateri boš sprejet. Zato potrebujemo 
soglasje tvojih staršev, ki s svojim podpisom izjave Soglasje za prenos prijavnice soglašajo, da šolski  
svetovalni delavec pošlje prijavnico na šolo, na kateri si sprejet. V primeru, da si v 2. krogu sprejet na naši 
šoli, podpis izjave staršev ni potreben, saj prijavnica ostane na šoli. 
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TABELA ZA RANGIRANJE ŠOL IN SOGLASJE ZA PRENOS PRIJAVNICE 

 

Izpolnite vse zahtevane podatke ( s tiskanimi črkami) in nam dokument pošljite na  e – naslov: 
vpis@gmoste.si najkasneje do četrtka, 23. 6. 2022, do 15. ure. 

 

Ime in priimek učenke, učenca................................................................Datum rojstva:……………………..... 

 

Naslov bivališča  

 

...................................................................................................................................................... 

 

Telefonska številka (navedite številko, na katero vas bomo lahko 30. 6. 2022 med 9. in 12. uro obvestili na 
katero šolo ste sprejeti) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

e-naslov (navedite e-naslov v primeru, če boste v času obveščanja ne boste dosegljivi) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

TABELA ZA RANGIRANJE izbranih srednjih šol in programov oziroma poklicev 

 

Rang 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Oznaka 

 

          

 

 

______________________ ______________________ _________________________ 

(podpis staršev) (datum) (podpis učenke, učenca) 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

 

 

 

SOGLASJE ZA PRENOS PRIJAVNICE 

 

S podpisom soglašam, da svetovalna delavca Alenka Maček ali Sebastijan Einsiedler po redni pošti pošljeta 
prijavnico za vpis v začetni letnik na naslov šole, na katero boste uvrščeni. V primeru uvrstitve na našo šolo, 
soglasje ni potrebno (prijavnica ostane na šoli).  

 

______________________ 

(podpis staršev) 
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