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  OBVESTILO O POTEKU VPISA 
 

 

 
 

 

 

Spoštovani učenke / učenci, spoštovani starši! 

 
Sporočamo vam, da je za vpis v 1. letnik v šolskem letu 2015/16 v program Umetniška gimnazija: 

plesna smer - sodobni ples prijavljenih 16 kandidatov (na 28 razpisanih mest). Vljudno vas vabimo 

k vpisu. Dopisu prilagamo obrazce, ki jih boste izpolnili in oddali pri vpisu. 
 

 

Vpis bo potekal v četrtek, 18. junija 2015, v sobi 226 (2. nadstr.) po naslednjem razporedu: 
 

 učenci s priimki na črke  A do vključno N . . . . . od 12. do 13. ure, 

 učenci s priimki na črke  O do Ž  . . . . . . . . . . . .  ob 13. uri.  
 

Prosimo, da se držite razporeda.  
 
 

Za vpis v 1. letnik boste: 
 

- predložili izvirnik (na vpogled) in oddali fotokopijo spričevala 9. razreda osnovne šole; 
 

- oddali obrazec o izbiri 2. tujega jezika (priloga); izbirate med nemščino in francoščino; 
 

- oddali naročilnico za izposojo učbenikov iz šolskega učbeniškega sklada, če se boste za 

izposojo učbenikov odločili (priloga); 
Priložena naročilnica ima dva seznama: na belem seznamu so navedeni učbeniki, ki si jih lahko 

izposodite, na modrem je seznam ostalih učbenikov in delovnih zvezkov, ki si morate nabaviti sami. 

Navedeni so le učbeniki in delovni zvezki, ki so jih izbrali naši učitelji. Dijaki lahko naročijo vse ali 

posamezne učbenike. Učbenike boste prevzeli v šoli v prvih dneh septembra. 
 

- lahko oddali izjavo za izdajo položnic po elektronski pošti (priloga); 
Šola za pretekli mesec naredi obračun stroškov in račun s položnico izstavi med 15. in 20. dnem v 

mesecu. Za prejemanje računov s položnico na elektronski naslov staršev ali skrbnikov, izpolnite 

obrazec za izdajo položnic po elektronski pošti. 
 

- lahko oddali soglasje za SEPA direktno obremenitev (priloga); 
Šola je preko Uprave RS za javna plačila (UJP) vključena v sistem SEPA direktna obremenitev. V 

primeru, da želite za plačevanje obveznosti odpreti trajni nalog, izpolnite priloženi obrazec soglasje za 

SEPA direktno obremenitev. Pri izpolnjevanju si lahko pomagate s povezavami na SEPA direktne 

obremenitve (http://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=370) in seznamom BIC SWIFT kod. 
 

- oddali prijavo na šolsko prehrano, če se boste zanjo odločili (priloga); 
 

- oddali barvno fotografijo za izdajo dijaške izkaznice; 
Na sliko zadaj napišite svoje ime in priimek ter datum rojstva. 

Z dijaško izkaznico se dijak identificira v šoli in zunaj nje, prevzema naročeno šolsko malico, uveljavlja 

popuste pri nakupu gledaliških vstopnic, smučarskih vozovnic. Fotografija za dijaško izkaznico mora 

ustrezati predpisom, ki veljajo za osebno izkaznico. Izdelana mora biti na fotografskem papirju velikosti 

3,5 x 4,5 cm, v barvni tehniki. Dijak mora biti fotografiran od spredaj, z odkritim čelom, brez pokrivala. 

Če nosi očala, morajo biti oči vidne. Fotografija ne sme biti starejša od treh mesecev; že uporabljena je 

neustrezna.  



 

- lahko oddali Poročilo o odkriti nadarjenosti (če ste bili v OŠ identificirani in ga želite 

posredovati srednji šoli); 
 

- prejeli sklep o sprejemu v šolo in potrdilo o vpisu. 
 
 

 

 

 

Dodatne informacije o vpisu lahko dobite v šolski svetovalni službi: Cvetka Novak (tel.: 015651719; 

cvetka.novak@guest.arnes.si); Jana Hafner (tel.: 015651739; jana.hafner@svsgl.si).  
 
 

 
 

Priloge:  
 

    -  obrazec za izbiro 2. tujega jezika, 

    -  naročilnico za učbenike, 

    -  izjava o izdaji e-položnic, 

    -  soglasje za SEPA direktno obremenitev, 

    -  prijava dijaka na šolsko prehrano. 

 

 

 

Lep pozdrav! 

 

 

 
Šolska svetovalna služba:          Ravnatelj: 

Cvetka Novak            Alojz Pluško  
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