
Spoštovane bodoče dijakinje in bodoči dijaki Gimnazije Franceta Prešerna! 
 

Pred vami je spletni vprašalnik, ki je namenjen VPISU V 1. LETNIK programov na Gimnaziji Franceta 

Prešerna, izberete program, na katerega ste se prijavili: 

• gimnazija 

• gimnazija (š) 

• ekonomska gimnazija 

• ekonomska gimnazija (š) 

Zaradi hitro spreminjajočih se zdravstvenih ukrepov smo se na šoli odločili za naslednji vpisni 

postopek: 

VPIS NA DALJAVO 

➢ kandidati izpolnite spletni vprašalnik, priložite obvezne dokumente (kopijo spričevala 9. 

razreda, fotografijo, izpolnjen obrazec za prijavo na šolsko prehrano)  ali 

➢ izpolnite spletni vprašalnik in zgoraj navedene dokumente pošljete po pošti 

ali OSEBNI VPIS 

➢ na e- naslov vpis@gfp.si  ali na telefonsko številko 059 093 344 se prijavite najkasneje do  

14. junija 2021, po e-pošti boste prejeli termin v času med 16. in 18. junijem 2021. Osebni 

vpis priporočamo kandidatom, ki bi se radi pogovorili v zvezi s posebnostmi, kandidati pred 

tem izpolnite spletni vprašalnik. 

Vsi vpisani kandidati boste po zaključenem vpisu  (po 21. juniju 2021) po pošti prejeli sklep o 

sprejemu in potrdila o vpisu. 

POJASNILA ZA IZPOLNJEVANJE SPLETNEGA VPRAŠALNIKA – rok za izpolnitev je do 17. junija 2021 

Izpolnitev obveznih podatkov je označena z rdečo zvezdico (*). 

Srednja šola za vas ne bo samo učenje za šolo, pridobivanje ocen, ampak  tudi  učenje za življenje, 
druženje z vrstniki, pridobivanje raznih znanj in veščin, oblikovanje osebnosti na poti zorenja in  
osamosvajanja za številne življenjske izzive. 
Da bi vas bolje spoznali in vam ponudili številne možnosti na poti našega skupnega druženja, bi radi od 
vas poleg izbire drugega tujega jezika izvedeli tudi, s čim ste se ukvarjali do sedaj  in kakšne so vaše  
želje za naprej. 
 

TUJI JEZIKI 

PRVI TUJI JEZIK V OŠ in SŠ – za večino je to angleščina, morebitni ostali označite ustrezno 

Učenje drugih tujih jezikov v OŠ (navedite število let učenja) 

DRUGI TUJI JEZIK V SREDNJI ŠOLI: izbirate med nemščino, francoščino, španščino (v primeru izbire 

španščine, navedite še drugo izbiro, ki jo bomo upoštevali v primeru prevelikega števila prijav,  

izbirate lahko med nemščino in francoščino) 

PRIJAVA NA ŠOLSKO PREHRANO  (obrazec, ki ste ga prejeli po pošti, izpolnite, podpišete, skenirate 

ali fotografirate in priložite), več o šolski prehrani lahko preberete na povezavi 

https://www.gfp.si/dijaki/solska-prehrana 
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UČBENIŠKI SKLAD  (dijaki bodo knjige iz učbeniškega sklada prejeli v prvih dneh pouka, delovne 

zvezke morajo kupiti – pri tujih jezikih počakate na pošto, kjer boste dobili potrditev izbire drugega 

tujega jezika), sezname in več informacij  lahko preberete na spletni strani šole 

https://www.gfp.si/dijaki/solska-knjiznica/ucbeniki 

STATUS ŠPORTNIKA navedite športno panogo, klub (dijaki boste izpolnjene obrazce  oddali, ko 

pridete v šolo, in sicer najkasneje do 15. septembra 2021; obrazci za novo šolsko leto bodo objavljeni 

na spletni strani šole na povezavi 

https://www.gfp.si/dijaki/sportniki/obrazci-za-status-sportniki 

Pojasnilo za dijake športnih oddelkov: dijaki so ustrezno dokumentacijo za uveljavljanje statusa 

športnika že oddali ob prijavi v športni oddelek in jim ni potrebno vlagati dodatne dokumentacije za 

uveljavljanje statusa športnika 

STATUS KULTURNIKA: navedite kulturno dejavnost, s katero se ukvarjate (glasbena šola, inštrument, 

druga kulturna dejavnost …), dijaki boste dokumentacijo za status kulturnika oddali do 15. septembra 

2021 

ŠOLSKE IN OBŠOLSKE DEJAVNOSTI V OŠ: navedite s čim ste se ukvarjali v okviru šole, pa tudi izven 

šole 

KROŽKI, DEJAVNOSTI V SREDNJI ŠOLI: navedite, kaj bi vas zanimalo 

NADARJENI: priložite potrdilo, če ga imate, na šolo ga lahko pošljete tudi naknadno ali prinesete v 

svetovalno službo v  prvih dneh pouka 

ODLOČBA O USMERITVI:  

Navedite, če ste imeli odločbo o usmeritvi v OŠ, kopijo odločbe lahko priložite – ni pa obvezno. 

Odločba o usmeritvi v srednji šoli: navedite, ali boste imeli odločbo o usmeritvi v srednji šoli. 

Odločbo pošlje na šolo ZRSŠ, zato je ni potrebno prilagati. V zvezi s posebnostmi naj se starši obrnejo 

na svetovalno delavko. 

ZDRAVSTVENE IN DRUGE POSEBNOSTI: 

Navedite posebnosti, za katere menite, da so pomembne, da bi jih v šoli poznali. 

DRUGO 

Navedite, kaj bi nam želeli še sporočiti, lahko pa pokličete tudi svetovalno delavko na 059 093 344 

KONTAKT za pojasnila in vprašanja: 

Svetovalna delavka Vera Dušak Prevc, telefon 059 093 344, e- mail: vpis@gfp.si 

Tehnična pomoč za izpolnjevanje spletnega vprašalnika: Luka Pegam, telefon 059 093 348 
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