
Obvestilo o stanju prijav na Šolskem centru Kranj na dan 11. 5. 2020      

in druge pomembne informacije glede vpisa 

 

Spoštovani devetošolci in devetošolke! 

Spoštovani starši! 

 

Število prijav 

Obveščamo vas o številu prijav na posameznih enotah Šolskega centra Kranj na dan 

11. 5. 2020. 

Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola, lokacija Cesta Staneta 

Žagarja 33, Kranj  

SESGŠ 
ŠC Kranj 
 

Izobraževalni program Število 
razpisanih mest 

Št prijav 
na dan 11. 5. 

 Ekonomski tehnik SSI 56 47 

 Administrator SPI 26 14 

 Trgovec SPI 26 14 

 Frizer SPI 52 41 

 Gradbeni tehnik SSI 28 7 

 Slikopleskar-črkoslikar SPI 26 9 

 Pečar – polagalec 

keramičnih oblog SPI 

26 7 

 Tesar SPI 26 1 

 Zidar SPI 26 1 

 Pomočnik pri tehnologiji 

gradnje NPI 

16 7 

 

 

Srednja tehniška šola, Kidričeva cesta 55, Kranj 

STŠ ŠC Kranj 
Kidričeva 55 
Kranj 

Izobraževalni program Število 
razpisanih mest  

Število prijav  
na dan 11. 5. 

 Elektrotehnik 28 39 

 Tehnik mehatronike 56 77 

 Tehnik računalništva 56 93 

 Elektrikar*                 

*tudi vajeniška oblika 

26 16 

 Mehatronik operater 26 11 

 Računalnikar 26 24 

 



Strokovna gimnazija, Kidričeva cesta 55, Kranj 

SG ŠC Kranj 
Kidričeva 55 
Kranj 

Izobraževalni program Število  
razpisanih mest  

Število prijav  
na dan 11. 5. 

 Tehniška gimnazija 
 

56 69 

 

Število prijav na slovenskih srednjih šolah 

Devetošolci lahko dnevno spremljajo ažurirano stanje prijav na srednjih šolah po vsej 

Sloveniji na povezavi: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/, podnaslov  

»Prosta mesta, Stanje prijav in vpisa v srednje šole«, »Stanje prijav na današnji 

dan«. Podatki se dnevno osvežujejo. 

 

Prenos prijave 

V času do 16. 6. lahko devetošolci in devetošolke prenesete prijavo na drugo šolo oz. 

drug izobraževalni program ne glede na število prijav na teh programih.                 

Pred morebitnim prenosom se obvezno posvetujte s svetovalno delavko. 

Če se boste vendarle odločili za prenos prijave, morate izpolniti Izjavo za prenos 

prijavnice za vpis v srednje šole za šolsko leto 2020/21 in jo skenirano ali 

fotografirano in podpisano s strani starša in kandidata poslati na elektronski naslov 

šolske svetovalne delavke. Lahko pa jo natisnete, podpišete in pošljete na naslov 

šole po navadni pošti.  

Svetovalna delavka bo v vašem imenu izjavo posredovala na drugo šolo, kamor 

želite prenesti prijavo. 

 

Uradne ure in previdnostni ukrepi 

Dodatne informacije v zvezi z vpisnim postopkom lahko dobite pri šolskih svetovalnih 

delavkah oz. na njihovih e-naslovih.  

Po elektronski pošti se lahko dogovorite tudi za termin telefonskega pogovora. 

Več informacij o kontaktih dobite na spletni strani posamezne šole ŠC Kranj. 

 Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola: sanela.hajdarovic@sckr.si  

 Srednja tehniška šola: mirjana.erlah.kosnik@sckr.si 

 Strokovna gimnazija: karmen.kanalec@sckr.si 

Vsi obiskovalci se morajo o svojem prihodu na šolo predhodno obvezno dogovoriti s 

svetovalno delavko. Vstop je dovoljen samo zdravim obiskovalcem. 

Prosimo, da v času obiska na šoli dosledno upoštevate navodila za preprečevanje 

širjenja okužbe: nošenje zaščitne obrazne maske, razkuževanje rok ob vstopu v šolo 

in vzdrževanje razdalje med osebami 1,5 do 2 metra. 
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