
V ponedeljek, 25. 5., bo potekala podelitev spričeval in obvestil o uspehu dijakom 

zaključnega letnika. Tega dne boste dijaki zaključnega letnika oddali tudi učbenike iz 

učbeniškega sklada.  

Zaradi zagotovitve upoštevanja preventivnih ukrepov se bosta podelitev dokumentov in 

vračanje učbenikov kombinirala.  

Prav tako boste dijaki, ki ste imeli šolsko malico, v šolo prinesli ključek. Po spodnji časovnici 

boste pred oddajo ključka odšli v šolsko kuhinjo, kjer boste prejeli denar, ki ste ga imeli 

naloženega na ključku. Nato boste ključek oddali razredniku, ki vam bo dal tudi kavcijo za 

ključek.  

DVIG DENARJA S KLJUČKA 

E4A 8.00 do 8.30 

E4B 8.30 do 9.00 

R4A 9.00 do 9.30 

R4B 9.30 do 10.00 

K4A 10.00 do 10.30 

E3C 10.30 do 11.00 

 

 

DELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL O USPEHU 

PONEDELJEK, 25. 5. 2020 

8.00 8.30 9.00 9.30 10.00 10.30 

E4A do 15. 
dijaka po 

vrsti 

E4B do 15. 
dijaka po 

vrsti 

R4A do 15. 
dijaka po 

vrsti 

R4B do 15. 
dijaka po 

vrsti 

K4A do 15. 
dijaka po vrsti 

E3C do 
13. 

dijaka 
po vrsti  

8.15 8.45 9.15 9.45 10.15 10.45 

E4A od 16. 
dijaka po 

vrsti 

E4B od 16. 
dijaka po 

vrsti 

R4A od 16. 
dijaka po 

vrsti 

R4B od 16. 
dijaka po 

vrsti 

K4A od 16. 
dijaka po vrsti 

E3C od 
14. 
dijaka 
po vrsti 

učilnica E14 
učilnica 

E13 
učilnica E03 

 
učilnica E07 učilnica D08 

učilnica 
E05 

  
 

 

 

 

 

 

 



VRAČANJE UČBENIKOV IZ UČBENIŠKEGA SKLADA ZA DIJAKE ZAKLJUČNIH LETNIKOV 

 

PONEDELJEK, 25. 5. 2020 

8.00 8.30 9.00 9.30 10.00 10.30 

E4A od 16. 
dijaka po 

vrsti 

E4B od 
16. 

dijaka 
po vrsti 

R4A od 16. 
dijaka po 

vrsti 

R4B od 16. 
dijaka po 

vrsti 

K4A od 
16. 

dijaka po 
vrsti 

E3C od 14. 
dijaka po 

vrsti 

8.15 8.45 9.15 9.45 10.15 10.45 

E4A do 15. 
dijaka po 

vrsti 

E4B do 
15. 

dijaka 
po vrsti 

R4A do 15. 
dijaka po 

vrsti 

R4B do 15. 
dijaka po 

vrsti 

K4A do 
15. 

dijaka po 
vrsti 

E3C do 13. 
dijaka po 

vrsti 

  

 

Vračanje učbenikov iz učbeniškega sklada bo potekalo v učilnici A01a. Vsak razred ima za 

vračanje točno določeno uro. Zaradi tekočega izvajanja vračanja učbenikov vse dijake lepo 

prosim, da se držite predpisanih terminov in upoštevajte vse preventivne ukrepe.  

Dijaki zaključnih letnikov vračate SAMO tiste učbenike, ki jih ne potrebujete več. Učbenike, 

ki jih še potrebujete za pripravo na poklicno maturo ali zaključni izpit, obdržite in jih vrnete 

do konca ustnih delov izpitov v juniju.  

 

 

Mojmir Klovar, 
ravnatelj 

 

 

 

 


