
VPIS V ŠOLSKO LETO 2021/2022 
 
 

 
V skladu z Razpisom za vpis v srednje šole v šolskem letu 2021/2022 vas vabimo, da se s 
predložitvijo izvirnika zaključnega spričevala osnovne šole na vpogled in z eno fotokopijo 
tega spričevala, vpišete v izbran srednješolski program.  

 
Vpis bo potekal v učilnici P (pritličje) 21 po naslednjem razporedu: 

 
TRGOVEC - v sredo, 16. 6. 2021 ob 9. 30 
 

LOGISTIČNI TEHNIK - v sredo, 16. 6. 2021  ob 10. 15 
 

EKONOMSKI TEHNIK - v četrtek, 17. 6. 2021  
 

začetnica priimka ura  

Č - J 8. 15 

                          K - R 9. 00 

Š - Ž 9. 45 

 
TEHNIK VAROVANJA - v četrtek, 17. 6. 2021 ob 11. 30 
 

EKONOMSKA GIMNAZIJA - v petek, 18. 6. 2021   

začetnica priimka ura  

B - Ko 8. 15 

Kr - P 9. 00 

R - V 9. 45 

 
Na začetku šolskega leta bo vsak dijak dobil dijaško izkaznico, ki je identifikacijski dokument in velja do 
konca srednješolskega izobraževanja. Za izdajo dijaške izkaznice je potrebno plačati enkratni znesek 
5,00 eur s položnico, ki jo prilagamo k vabilu. Plačano položnico in 1 barvno fotografijo velikosti 3,5 x 
4,5 cm (kot za osebno izkaznico), ki ne sme biti že uporabljena ali starejša od treh mesecev, boste 
predložili ob vpisu. 
 
Obveščamo vas, da na šoli deluje tudi učbeniški sklad. Naročilnico za naročilo učbenikov iz učbeniškega 
sklada izpolnjeno vrnete ob vpisu. V 1. letniku so vsi dijaki oproščeni plačila obrabnine učbenikov. 
 
Prav tako smo vam po pošti poslali prijavo na šolsko prehrano. Način subvencioniranja šolske 
prehrane si lahko preberete na spletni strani uradnega lista (Zakon o šolski prehrani-1) in na šolski 
spletni strani http://www.ekonomska-ms.si/ po zavihkom dijaki. Več informacij dobite  tudi na  
pristojnem Centru za socialno delo. Izpolnjeno prijavo lahko oddate ob vpisu. 

 
V primeru vprašanj in nejasnosti se lahko obrnete na: 

 šolsko svetovalno delavko (02 521 34 45, natasa.gomiunik@guest.arnes.si) 

 organizatorico šolske prehrane (02 521 34 00, natasa.skraban@gmail.com) 

 skrbnico učbeniškega sklada (olga.kuplen@gmail.com) 
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