
 
  

VPISNI POSTOPEK – 2. KROG 

ZA PROGRAM ELEKTRIKAR 

 
Neuspešni kandidati v 1. krogu ste po pošti prejeli: 

 sklep o nesprejemu v 1. krogu vpisnega postopka; 

 seznam srednjih šol, ki imajo še prosta mesta v 2. krogu za Podravsko regijo. Seznam šol 

iz drugih regij si lahko pogledate na spletni strani MIZŠ;  

 tabelo za prijavo za 2. krog in navodila za izpolnjevanje. 

1. Potek 2. kroga izbirnega postopka: 

 Vsak kandidat, ki v 1. krogu ni bil uspešen, se lahko v 2. krogu prijavi na seznam šol s prostimi 

mesti v 2. krogu.  

 Kandidat izbere do deset izobraževalnih programov, v katere se želi vpisati. Te izobraževalne 

programe razvrsti po prednostnem vrstnem redu na priloženem obrazcu – tabela za rangiranje. 

V obrazec se navedejo rangi programov, ki jih najdete v seznamu srednjih šol s prostimi mesti v 

2. krogu (npr. za program elektrikar na SERŠu se navede rang C69) . 

 Kandidate se v 2. krogu razvršča v izobraževalne programe glede na število točk, potrebno za 

sprejem v posamezen izobraževalni program, upoštevajoč vrstni red želja kandidatov.  

2. Prijava za 2. krog – izberete enega izmed spodaj navedenih načinov postopka prijave: 

1. Kandidat s starši pregleda ta navodila, navodila za izpolnjevanje tabele in prosta mesta po 

programih v 2. krogu. Izpolnjeno in lastnoročno podpisano tabela s strani kandidata in 

starša/skrbnika pošljete skenirano/fotografirano na e-pošto elektrikar@sers.si najkasneje do 

torka, 7. 7. 2020, do 12.00. Na e-naslov boste prejel potrditev o prejemu tabele in v preveritev 

pregled želja, ki smo jih na podlagi tabele vnesli v aplikacijo ministrstva. 

ALI 

2.  Kandidati se lahko skupaj z največ eno odraslo osebo oglasijo na šoli v torek, 7. 7. 2020, ob 

11.00. V dvorani šole na Smetanovi 6 (vstop obvezen pri glavnem vhodu iz Smetanove ulice) 

bomo skupinsko razložili zgoraj opisan postopek vpisa v 2. krogu. Kandidat ima s seboj vso 

prejeto dokumentacijo s to pošto, da bo lahko izpolnil tabelo z željami in jo oddal. Na obrazcu s 

tabelo je obvezen podpis starša/skrbnika. Če se boste odločili za prihod na šolo, se morate držati 

predpisanih navodil in sicer: striktno se držite navedene ure prihoda, obvezna je uporaba maske 

(tako za kandidata kot za spremljevalca) in uporaba lastnega kemičnega svinčnika. 

 

3. Rezultati 2. kroga 

Rezultati 2. kroga bodo znani v torek, 14. 7. 2020. MIZŠ bo srednjim šolam v skladu z rokovnikom do 

9.00 poslal rezultate. Na spletni strani bomo v torek, 14. 7. 2020, po prejemu rezultatov, objavili spodnjo 

mejo za sprejem v program elektrikar. Rezultatov 2. kroga po e-pošti ali telefonu ne bomo posredovali. 

Sklep o sprejemu v srednjo šolo kandidat dvigne v torek, 14. 7. 2020, ob 11.00 v avli šole na 

Smetanovi 6. Obvezna je uporaba maske. Če bo sprejet na SERŠ, bo prejel še dve potrdili o vpisu. Če 

ne bo sprejet na SERŠ, bo prejel obvestilo o tem, na katero šolo je bil sprejet. Kandidat, ki bo sprejet na 

drugo šolo, se mora najkasneje do 16. 7. 2020 do 13.00 vpisati na šolo, kamor je bil sprejet. 
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