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Spoštovani starši devetošolcev! 

 

Po rokovniku bi morali Prijavo za vpis v srednjo šolo izpolnjevati naslednji teden. Zaradi 

dogajanja povezanega s korona virusom smo se odločili in prijavo za vpis izpolnjevali danes, v 

četrtek, 12. 3. 2020. Ne želimo, da nas bi presenetilo zaprtje šole in tako preprečilo načrtovano 

izpolnjevanje prijave, ki je vezano na rok oddaje. Učenci so v šoli prejeli obrazec s podpisom 

ravnateljice in žigosan s strani šole. Izpolnili smo vse znane podatke, opozorjeni so bili, kaj morajo 

izpolniti doma. 

Doma naj vpišejo: 

- Vse potrebne številke, ki jih niso vedeli – 5. – EMŠO, 21., 31., 36. -  telefonske številke, 23., 

33., 38. – davčne številke 

- E-pošto – 22., 32. in 37. 

- Podatke o šoli, kamor se vpisujejo - 10. ime šole (npr. Srednja šola Postojna), 11. sedež 

šole (npr. Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna), 12. izobraževalni program (npr. strojni 

tehnik), naziv poklicne/strokovne izobrazbe, smer oz. modul (npr. strojni tehnik) – podatki o 

šoli in programu so prepisani iz Razpisa za vpis v srednjo šolo 

- Podpis staršev – očeta in mame!  

Na  podlagi 7. člena PRAVILNIKA o vpisu v srednje šole (Uradni list: 30/2018), Prijavo za vpis 

kandidat osebno odda na šoli, na katero se prijavlja, lahko pa jo pošlje s priporočeno pošiljko. 

Prijavo za vpis v srednjo šolo lahko odda tudi pooblaščeni strokovni delavec osnovne šole, na 

kateri se kandidat izobražuje, če šolo za to pooblastijo starši oziroma zakoniti zastopnik kandidata. 

V kolikor želite, da to uredimo na šoli izpolnite priloženo pooblastilo pod točko A, če želite to urediti 

sami, izpolnite podatke pod točko B. 

V primeru, da bo prijava poslana s šole, naj jo vaš otrok jutri vrne v šolsko svetovalno službo, 

skupaj s podpisanim pooblastilom, drugače vrne samo izpolnjen obrazec pod točko B (da boste 

poslali sami). 

Na spletni strani šole imate povezave do prijavnice za vpis in Razpisa za vpis v srednje šole. 

Za vse informacije sem vam na voljo na e-pošti: martina.kuzman@osagpostojna.si ali telefonu: 

05 7000 319 ali 040 303 719. 

Lep pozdrav, 

 

 Šolska psihologinja       Ravnateljica 

 Martina Kuzman       Sabina Ileršič 
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Pooblastilo staršev za oddajo prijave za vpis v srednjo šolo 

 
Na podlagi 7. člena PRAVILNIKA o vpisu v srednje šole (Uradni list: 30/2018), morajo starši za 
oddajo prijave otroka za vpis v srednje šole podpisati pooblastilo.  
V kolikor želite sami oddati prijavo izpolnite rubriko pod B.   
 
A) Podpisan/a:_________________________________________________, pooblaščam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
(ime in priimek starša) 

 
svetovalno delavko, psihologinjo Martino Kuzman za oddajo prijave za vpis na srednjo šolo  
      
 za otroka __________________________________________učenca_______razreda. 
   (ime in priimek otroka)                      
 
 
B) Podpisan/a:______________________________________________________________                                                                                                                               

(ime in priimek starša) 

 
bom prijavo za vpis na srednjo šolo za  
 
otroka_______________________________________      
  (ime in priimek otroka) 
 
učenca_________ razreda oddal/a  sam/a. 
 
 
                                                                                                  

Podpis starša: 
Postojna, _______ 2020                                                   
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