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Datum: 27. 5. 2022 

 
 

Obvestilo o omejitvi in poteku vpisa 

 

 

Spoštovane učenke, spoštovani  učenci, spoštovani starši! 

 
Sporočamo vam, da je za vpis v 1. letnik v šolskem letu 2022/2023 v program predšolska vzgoja prijavljenih 

121 kandidatov (112 razpisanih mest). Svet šole je predlagal omejitev vpisa in Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost in šport je dalo soglasje k omejitvi vpisa v 1. letnik.  

 

Prijavljeni kandidati boste po predložitvi dokazil za vpis sodelovali v izbirnem postopku. Predložitev dokazil in 

vpis bosta potekala v mesecu juniju. Dopisu prilagamo obrazce, ki jih boste izpolnili in oddali pri vpisu. 

 
 

Dokazila za sodelovanje v izbirnem postopku so: 

- originalna spričevala 7., 8. in 9. razreda osnovne šole in rezultati NPZ (prinesete na vpogled) in 

fotokopija spričevala 9. razreda (hranimo v šoli); 

- izpolnjen obrazec za zapis in seštevek šolskih ocen (v prilogi; hranimo v šoli). 
 

 

Navedena dokazila boste prinesli v četrtek, 16. 6. 2022, v sobo 218 (2. nadstropje, Kardeljeva ploščad 16, 

1000 Ljubljana; v isti stavbi, kjer je tudi Pedagoška fakulteta) po naslednjem razporedu: 

• učenci s priimki na črke A, Ć, Č, D, Đ, F .. . . . . . .od 8. do 9. ure, 

• učenci s priimki na črke B, C  . . . . . . . . . . . .  . . .  od 9. do 10. ure,  

• učenci s priimki na črke G, H, I, J . . . . .  . . . . . . . .od 10. do 11. ure,  

• učenci s priimki na črko K, L . . . . . . . . . . . . . . . . .od 11. 30 do 12. 30,  

• učenci s priimki na črko M, N, O, P   . . . . . . . . . . .od 12. 30 do 13. 30,  

• učenci s priimki na črki S, Š . . . . . . . . .. . . . . . . . . od 13. 30 do 14. 30, 

• učenci s priimki na črke R, T, U . . . . . . . . . . . . . . .od 14. 30 do 15. 30, 

• učenci s priimki na črke V, Z, Ž . . . . . . . . . . . . . . .od 15. 30 do 16. 30. 

 

V izogib gneči vas prosimo, da upoštevate razpored. 

 
 

Izbirni postopek 

V izbirnem postopku lahko sodelujejo le kandidati, ki izpolnjujejo vpisne pogoje. Pri izbiri kandidatov bomo 

upoštevali naslednja merila: zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole. Skupaj 

lahko kandidat pridobi največ 175 točk. 
 

Če se v 1. ali 2. krogu izbirnega postopka na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, se 

izbira med njimi opravi na podlagi točk doseženih na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in 

matematike. 
 

V prvem krogu izbirnega postopka bomo po navedenih merilih izbrali kandidate za 90 % razpisanih mest. 

Kandidati, ki v prvem krogu izbirnega postopka ne bodo sprejeti, bodo sodelovali v drugem krogu izbirnega 

postopka.  
 

Rezultati prvega kroga izbirnega postopka: objava spodnje meje za vpis bo v torek, 21. 6. 2022. Spodnjo 

mejo (najnižje točke, ki kandidatom omogočajo sprejetje in vpis v program predšolska vzgoja) bomo objavili 

na spletni strani šoli (www.svsgugl.si) ter prijavljenim kandidatom sporočili po elektronski pošti.  

Sprejeti kandidati bodo na domači naslov po 21. 6. 2022 prejeli sklep o sprejemu, potrdilo o vpisu,  

obrazec za subvencioniran prevoz ter obvestilo o začetku pouka. 

 

Drugi krog izbirnega postopka 

Kandidati, ki 21. 6. 2022 ne bodo sprejeti, bodo v torek, 21. 6. 2022, ob 10.00 osebno prišli na šolo 

(Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana) in bodo seznanjeni s postopkom drugega kroga izbirnega postopka 

in prostimi vpisnimi mesti, na katera bodo lahko kandidirali v 2. krogu izbirnega postopka. Prejeli bodo tudi 



poseben obrazec za rangiranje, na katerega bodo po prednostnem redu navedli (rangirali) do 10 šol oziroma 

programov, v katere bi se želeli vpisati, in ga oddali na naši šoli. Lahko bodo ponovno navedli program 

predšolska vzgoja na naši šoli. Odločali se bodo lahko le na podlagi seznama šol (oz. programov), ki ga bodo 

dobili skupaj z obrazcem. Na seznamu bodo srednje šole, ki so vpis v določen program omejile in so pustile 10 

% prostih mest za drugi krog, ter šole, ki bodo imele še prosta mesta.  

Izpolnjen in podpisan obrazec za rangiranje (poleg podpisa učenca mora biti tudi podpis staršev ali 

skrbnikov) bodo učenci oddali 21., 22. ali 23. 6. 2022 - v sobi 218 – po predhodnem razporedu. 
 

Objava rezultatov drugega kroga bo v četrtek 30. 6. 2022 ob 11. uri na vhodnih vratih naše šole (Kardeljeva 

ploščad 16, 1000 Ljubljana). Učenci, ki se bodo v drugem krogu uvrstili na našo šolo, se bodo takrat vpisali 

(prejeli sklep o sprejemu, potrdilo o vpisu in drugo). 

Tisti, ki se bodo v drugem krogu uvrstili na drugo srednjo šolo, bodo še istega dne ob 11. uri pri nas dvignili 

svojo prijavo in jo odnesli na srednjo šolo, na katero so se uvrstili, in se tam vpisali (vpis mogoč do 1. 7. 

2022).  
 

 

Prosimo, da v četrtek, 16. 6. 2022, hkrati s spričevali in fotokopijami ter obrazcem za zapis ocen, s seboj 

prinesete tudi:  

- obrazec o zbiranju osebnih podatkov (priloga); 

- obrazec za izbiro instrumenta in izbiro sošolca/sošolke (priloga);  

- obrazec za prijavo na šolsko malico (priloga); 
 

- (po želji) izjavo za izdajo položnic po elektronski pošti (priloga); 
Za vse aktivnosti preteklega meseca se na podlagi evidence prisotnosti in prevzema dijakov ter prejetih računov 

izvajalcev naredi obračun stroškov. Račun s položnico se 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. 
 

      in hkrati (po želji) tudi 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.                                               

Na obrazcu morate pravilno izpolniti zelena polja.  
 

 

- (po želji) Poročilo o odkriti nadarjenosti (če je bil identificiran v OŠ in ga želi posredovati srednji šoli); 
 

- obrazec za naročilo učbenikov iz učbeniškega sklada oddate preko povezave 

https://1ka.arnes.si/a/13156fea. Obrazec bo aktiven do 4. 7. 2022. Pri izpolnjevanju bodite natančni. 

Izposoja iz učbeniškega sklada bo znašala 15 % vrednosti maloprodajne cene učbenikov, položnico bo 

potrebno poravnati pred prevzemom v avgustu 2022, prejeli jo boste fizično ali elektronsko. Po 15. juniju 

bodo na šolski spletni strani (zavihek za dijake - knjižnica) objavljeni seznami delovnih zvezkov in ostalih 

učnih gradiv. 
 

- barvno fotografijo za izdajo dijaške izkaznice (slika mora biti dobre kvalitete) boste poslali v elektronski 

obliki (.jpg ali .png format) na naslov vpis.predsolska.vzgoja@svsgugl.si. Slika naj bo obvezno 

poimenovana (ime in priimek učenca/učenke);  
Z dijaško izkaznico se dijak identificira v šoli in zunaj nje, v šolski restavraciji prevzema naročeno malico in 

uveljavlja določene popuste. Fotografija mora ustrezati predpisom, ki veljajo za osebno izkaznico.  

 

Dodatne informacije o vpisu lahko dobite v šolski svetovalni službi: Jana Hafner (tel.: 015651739; 

jana.hafner@svsgugl.si); Bernarda Nemec (tel.: 015651731; bernarda.nemec@svsgugl.si); Maja Šorli (tel.: 

015651731; maja.sorli@svsgugl.si). 

 
Priloge:  

  -  obrazec za zapis in seštevek šolskih ocen, 

  -  obrazec za izbiro instrumenta in sošolca/sošolke, 

  -  obrazec za prijavo na šolsko malico, 

  -  obrazec – izjava o izdaji e-položnic, 

  -  obrazec - soglasje za SEPA direktno obremenitev, 

  -  obrazec – zbiranje osebnih podatkov, 

  -  dopis o delu z nadarjenimi.  

 
 

 

 Lep pozdrav! 
 

 

 Šolska svetovalna služba:             v. d. ravnatelja: 

 Jana Hafner, Bernarda Nemec in Maja Šorli           Petra Vignjevič Kovjanić  l. r.  


