
Številka: 60321-3/2022/3 

Datum: 28. 6. 2022 

 

 

RAZPORED ZA VPIS 

 

Prosimo, da upoštevate spodnji razpored in na vpis pridete kadarkoli znotraj svojega navedenega 

časovnega intervala. Na vpis lahko pridete sami, z vami pa lahko pridejo tudi starši ali skrbniki. 

 

SEZNAM VPISNIH DOKUMENTOV 

 

 Dokumenti in obrazci (obvezni) 

1 Razvrstitev dijaka/dijakinje v oddelek (razred) 

2 Privolitev staršev/skrbnikov za obdelavo osebnih podatkov 

3 Načini plačila in navedba plačnika finančnih obveznosti 

 Dokumenti in obrazci (neobvezni) 

4 Spletni obrazec – naročilnica za učbenike iz učbeniškega sklada 

5 Dijaška izkaznica – naročilo dijaške izkaznice 

6 Prijava dijaka na šolsko prehrano 

 

RAZVRSTITEV DIJAK_INJE V ODDELEK 

 

Dijake bomo v oddelke razvrstili glede na izražene želje. Tiste, ki bodo izrazili željo, da bi bili v športnem 

oddelku, bomo predvidoma razporedili v dva oddelka. Drugi tuji jezik v teh oddelkih bo nemščina ali 

španščina. Za uvrstitev v športni oddelek bodo imeli prednost dijaki, ki so športniki.  

 

V preostalih oddelkih bodo dijaki razporejeni glede na izbiro drugega tujega jezika. Izbirajo lahko med 

francoščino, italijanščino, nemščino in španščino. Ker želimo pri oblikovanju oddelkov upoštevati 

vaše želje v čim večji meri, vas prosimo, da izpolnite obrazec Razvrstitev dijaka/dijakinje in ga 

prinesite na vpis. Poskušali bomo upoštevati vašo prvo izbiro. Če bo preveliko ali premajhno število 

dijakov z določeno željo, bomo morali upoštevati alternativno izbiro jezika. 

 

PRIVOLITEV V OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV 

 

Če je dijak dne 1. 9. 2022 star 15 let ali več, sam izpolni obrazec Privolitev za obdelavo osebnih 

podatkov. Če je na ta dan mlajši, obrazec izpolnijo njegovi starši.  

 

  

Datum 
 

Ura Učilnica Prva črka priimka 

 
Petek, 1. 7. 2022 

9.00 do 10.00 
33 

 

A - J 

10.00 do 11.00 K - R 

11.00 do 12.00 S - Ž 



UČBENIŠKI SKLAD IN DELOVNI ZVEZKI 

 

Šolska knjižnica vodi učbeniški sklad, prek katerega si lahko dijaki izposodijo učbenike. Če se odločite 

za izposojo učbenikov, prosim, da še pred vpisom izpolnite spletni obrazec za naročilo učbenikov, 

ki je na spletni strani pod zavihkom Dijaki in starši/Knjižnica/Učbeniki. Do spletne naročilnice učbenikov 

lahko pridete tudi s skeniranjem QR kode: 

 

 
 

Cena učbeniškega kompleta za šolsko leto 2022/23 znaša 24.00 EUR. Na priloženi položnici pod rubriko 

NAMEN prosim, napišite PRIIMEK IN IME DIJAKA/DIJAKINJE. Potrdilo o plačilu shranite, saj ga 

morajo dijaki ob prevzemu učbenikov pokazati knjižničarki. Prevzem učbenikov je predviden na prvi 

šolski dan.  

Na spletni strani pod zavihkom Dijaki in starši/Knjižnica/Učbeniški sklad najdete tudi seznam učnih 

gradiv za nakup. Z nakupom delovnih zvezkov lahko počakate do septembra, ko se srečate z učečim 

profesorjem. Če boste nakup opravili pred septembrom, delovnih zvezkov ne odvijajte in shranite račun.   

 

eASISTENT 

 

Na naši šoli uporabljamo spletno orodje eAsistent. Starši/skrbniki in dijaki boste med 16. 8. 2022 in 24. 

8. 2022 od šole prejeli varnostno kodo, s katero boste potrdili, da ste pooblaščeni za dostopanje do 

informacij o otroku. Varnostno kodo boste dobili na svoj e-naslov ali telefonsko številko (navedeno v 

prijavnici za vpis). Po vnosu varnostne kode boste najprej potrdili svoje kontaktne podatke, s čimer si 

boste zagotovili nemoteno in varno komunikacijo med vami in šolo.  

 

ŠOLSKA PREHRANA 

 

Prijave na prehrano se zbirajo v elektronski obliki preko eAsistenta. Pogoj, da starš odda elektronsko 

prijavo je, da ima aktivirano minimalno elektronsko komunikacijo s šolo, ki je brezplačna. Če se odločite 

za šolsko prehrano, prosim izpolnite obrazec Prijava na prehrano in ga prinesite na vpis.   

V šolskem letu 2022/23 bo za šolsko prehrano skrbel ponudnik šolske prehrane K-NORMA  d.o.o. Več 

o prehrani in navodilih za prijavo najdete na šolski spletni povezavi pod zavihkom Dijaki in starši/Šolska 

prehrana. 

 

DIJAŠKA IZKAZNICA 

 

Z dijaško izkaznico imate poleg možnosti prevzema šolskih knjig in šolske malice tudi dostop do 

informacij o mladinskih tematikah in dogodkih preko medijev MOBINa (spletno mesto, e-novice, 

Facebook ter preko mobilne aplikacije), preko 100 tisoč popustov in ugodnosti v Sloveniji in v 41-ih 

evropskih državah s področja kulture, neformalnega izobraževanja, prevozov, potovanj, nakupov, 

ogledov, tečajev, sodelovanje pri različnih projektih in mednarodnih dejavnostih. Več o tem najdete na 

spletni strani: https://mladinskakartica.si/. 

Cena dijaške izkaznice je 6,48 EUR + DDV. Na priloženi položnici, pod rubriko NAMEN, prosim napišite 

PRIIMEK IN IME DIJAKA/DIJAKINJE. Dijaško izkaznico naročite tako, da izpolnite obrazec Naročilo 

DI, priložite fotografijo ter ne njeni hrbtni strani napišite svoje ime in priimek.  

https://mladinskakartica.si/


Spremljajte obvestila na šolski spletni strani, kjer bo med drugim objavljeno vse v zvezi z vpisom in 

prvim šolskim dnem. 

 

Veselimo se sodelovanja z vami 

 

 

 

Šolska svetovalna služba:        Ravnateljica:  

Sebastijan Einsiedler, Alenka Maček       Špela Škof Urh  

 

 

 


