
 
 
 
 
 

  
Št. dokumenta: 60321-4/2016-7                                                                                                       

Maribor, 30.5.2016 
 

OBVESTILO 
 
DRAGI DIJAK/DIJAKINJA, 
 
prejeli smo tvojo vlogo za vpis v 1. letnik programa SPLOŠNA GIMNAZIJA na  II. gimnaziji Maribor. 
 
Obveščamo te, da je v šolskem letu 2016/17 s soglasjem Ministrstva za šolstvo in šport na podlagi 14. 
člena Zakona o gimnazijah (Ur. l. RS, št. 1/2007) sprejet sklep o omejitvi vpisa.  
 
Prinašanje dokumentov, ki so potrebni za izvedbo 1. kroga izbirnega postopka, bo potekalo v  

 
 četrtek, 16. junija 2016, po naslednjem razporedu: 

 od 8.00  do 8.30  – priimki na črki A – Be, 
 od 8.30 do 9.00 – priimki na črko Bl – Bu, 
 od 9.00 do 9.30 – priimki na črke C do E , 
 od 9.30 do 10.00 – priimki na črki F in G, 
 od 10.00 do 10.30 – priimki na črko H, 
 od 10.30 do 11.00 – priimki od črk J - Kog, 
 od 11.00 do 11.30 – priimki od črk Kol – Kor, 
 od 11.30 do 12.00 – priimki od črk Koš – Kr, 
 od 12.00 do 12.30 – priimki od črk Kš – La, 

 od 12.30 do 13.00 – priimki od  črk Le – Lu, 
 od 13.00 do 13.30 – priimki na črko M, 
 od 13.30 do 14.00 – priimki od črk N – Pa,  
 od 14.00 do 14.30 – priimki od črk Pe – Pi, 
 od 14.30 do 15.00 – priimki od črk Pl – Pu, 
 od 15.00 do 15.30 – priimki od črk R – Ri, 
 od 15.30 do 16.00 – priimki od črk Ro – S. 

 

 
 petek, 17. junija 2016, po naslednjem razporedu: 

 od 8.00 do 8.30 – priimki na črko Š, 
 od 8.30 do 9.00 – priimki na črko T, 
 od 9.00 do 9.30 – priimki od črk U – Ve, 
 od 9.30 do 10.00 – priimki od črk Vi – Vu, 
 od 10.00 do 10.30 – priimki na črki Z in Ž. 
 
v  pisarni šolske svetovalne službe (drugo nadstropje) na II. gimnaziji, Trg Miloša Zidanška 1. 
 
S seboj prinesi: 
 originalno zaključno spričevalo 7., 8. in 9. razreda in fotokopije vseh treh spričeval; 
 izpolnjen »Obrazec za izvajanje postopka vpisa učencev v prvi letnik srednje šole – splošna 

gimnazija«, ki je priložen; 
 fotokopijo Poročila o področjih prepoznane nadarjenosti (v kolikor ga imaš); 
 izpolnjen obrazec Izjemni dosežki v osnovni šoli, ki je priložen; 
 izpolnjeno naročilnico za izposojo učbenikov, ki je priložena. 
 
Vsa dodatna pojasnila lahko dobiš po telefonu 02/33-04-442 in 02/33-04-426, e-mailu: 
polona.kiker@druga.si in tjasa.leposa@druga.si ali se oglasiš v pisarni šolske svetovalne službe vsak 
delovni dan med 8.00 in 14.00. 
 
Dijak lahko dokumente prinese sam – prisotnost staršev ni potrebna. 
 
Lep pozdrav in uspešen zaključek šolskega leta! 
 
 
    šolska svetovalna služba                                   ravnatelj II. gimnazije Maribor 
     Polona Kiker         mag. Ivan Lorenčič 
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