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OBVESTILO 
 

Obveščamo te, da v programu ELEKTROTEHNIK za šolsko leto 2022/23 Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport ni omejilo vpisa. Vsi, ki boste do izvedbe 1. kroga vpisnega 
postopka izpolnjevali splošne pogoje za vpis (uspešno zaključena osnovna šola), boste sprejeti v 
želeni program. 

 

Prvi krog vpisnega postopka bo potekal na daljavo. Vso dokumentacijo nam obvezno posredujete 
v sredo, 15. 6. 2022 (ta dan boste na osnovni šoli prejeli spričevalo 9. razreda).  

Skenirano oz. fotografirano dokumentacijo nam posredujete na elektronski naslov: 
elektrotehnik@sers.si. Če nimate tehničnih možnosti za pošiljanje dokumentacije po elektronski 
pošti, nas o tem obvestite najkasneje do srede, 15. 6. 2022, do 12.00, na telefonsko številko 
02/234 19 29.     

 

Posredujete nam naslednjo dokumentacijo: 

- Skenirano/fotografirano/kopirano spričevalo 9. razreda. 
- Izpolnjeno »Prijavo dijaka na šolsko prehrano«, ki je priložena. 
- V sporočilu prosimo navedite, če je imel učenec odločbo dijaka s posebnimi potrebami v 

OŠ oz. če je bil identificiran kot nadarjen učenec (priložite sken/fotografijo odločbe). 
- V sporočilu lahko navedete, če želi učenec obiskovati oddelek s sošolcem/znancem. 

Navedete lahko največ dve osebi, s katerima bi želel biti skupaj v razredu. Ne moremo vam 
zagotoviti, da bomo željo lahko upoštevali, se bomo pa potrudili. Kasneje posredovanih 
želja ne bomo mogli upoštevati. 

 

Najkasneje do 21. 6. bomo po pošti priporočeno poslali sklepe o sprejemu oz. nesprejemu 
kandidata. Teh podatkov po telefonu ali elektronski pošti ne bomo posredovali. Sprejeti kandidati 
boste prejeli še 2 potrdili o vpisu.  

 

Dodatna pojasnila sprejetim kandidatom: 

1. RFID ključek: Ključek je obvezen pripomoček za naročanje ter prevzem šolske malice. Dijaki 
ga bodo prejeli prvi šolski dan. Za izdelavo ključka je potrebno plačati položnico v višini 1,59 
EUR, ki je v prilogi. Položnico plačajte po prejemu sklepa o sprejemu kandidata oz. najkasneje 
do 1. 7. 2022. Če učenec ne bo vpisan na našo šolo, položnico zavrzite. 
 

2. Šolska malica: Z oddajo obrazca lahko dijaka vnesemo v sistem in mu tako omogočimo 
koriščenje subvencionirane prehrane. Z oddajo obrazca dijak ni zavezan, da bi moral jesti v šoli 
vsak dan, lahko samo občasno, ko se bo na terminalu sam prijavil. Brez oddaje obrazca, dijak 
ne bo vnesen v terminal in ne bo mogel koristiti šolske malice. 



 
Po trenutno veljavnem Zakonu o šolski prehrani so glede na dohodek staršev nekateri dijaki 
opravičeni do polne ali delne subvencije: 
- do brezplačne malice so upravičeni dijaki v družinah, katerih mesečni dohodek na osebo, 

ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 42 % neto povprečne plače; 
- do delne subvencije v višini 70 % cene malice so upravičeni dijaki v družinah, v katerih je 

povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, nad 42 % 
do 53 %;  

- do delne subvencije v višini 40 % cene malice so upravičeni dijaki v družinah, v katerih je 
povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, nad 53 % 
do 64 %. 

Več informacij o šolski malice najdete na spletni strani šole pod www.sers.si, Dijaki, Malica. 

3. Orodje in delovna obleka – dijaki vsa leta šolanja potrebujejo pri praksi orodje in delovno 
obleko. Več je v prilogi. Organizator praktičnega pouka je g. Benjamin Vergles 
(benjamin.vergles@sers.si, 02/234 19 21). 

4. Učbeniki (možnost izposoje učbenikov v šoli) in seznam delovnih zvezkov – vse informacije se 
nahajajo v prilogi. Položnico plačate po prejetju sklepa o sprejemu oz. najkasneje do konca 
avgusta. Dijak bo lahko učbenike prevzel samo z dokazilom o plačilu. Če učenec ne bo vpisan 
na našo šolo, položnico zavrzite. Šolska knjižničarka je ga. Anastazija Brkljačič 
(anastazija.brkljacic@sers.si, 02/234 19 34). 

5. Prvi šolski dan bo v četrtek, 1. septembra 2022. Sprejem za dijake bo v telovadnici šole ob 
10.00. Z razredniki bodo dijaki po skupnem sprejemu odšli v učilnice, kjer bodo dobili nadaljnja 
navodila. Razpored dijakov po oddelkih bo objavljen 1. septembra, pol ure pred sprejemom, na 
vratih telovadnice. Če bi prišlo do spremembe ure prihoda in načina sprejema na šoli prvi šolski 
dan, bomo to novico objavili na spletni strani šole. 

 

Informacije o vpisu so objavljene tudi na spletni strani šole www.sers.si, Za osnovnošolce, Vpis. 

 

Prosimo vas, da nam v roku (15. 6. 2022) posredujete navedeno dokumentacijo, da bomo lahko v 
najkrajšem možnem času izvedli 1. krog izbirnega postopka in vas obvestili o rezultatih. 

 

Dodatna pojasnila lahko dobite pri Iris Vinko (iris.vinko@sers.si, tel. št. 02/234 19 29), Lari Jug 
(lara.jug@sers.si, tel. št. 02/234 19 31) in Marini Kaučič (marina.kaucic@sers.si, tel. št. 02/234 19 
12). 

 

Želimo ti uspešen vpis in lepe počitnice. 

 
Šolska svetovalna služba               Ravnateljica 
Marina Kaučič    Irena Srša Žnidarič, spec. 

Iris Vinko 

Lara Jug 

 
 
 
Poslati: 
- prijavljenim kandidatom (navadno) 
 
V vednost: 
- Marini Kaučič, šolski pedagoginji 
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