
 
Ljubljana, 5.9.2018 

 

OBVESTILO 
 

V okviru interesnih dejavnosti bomo organizirali tečaj 

CESTNO PROMETNI PREDPISI (CPP) za dijake vseh 

drugih letnikov v programih SPI ter v programih SSI logistični 

tehnik in ustvarjalec modnih oblačil. Tečaji se bodo izvajali na 

matični šoli, SIC Ljubljana, Ptujska ulica 6, v učilnici 15 (nad 

avtomehanično delavnico) in so brezplačni. 
 

Tečaj v obsegu 20 šolskih ur (5 dni po 4 ure) je za dijake 

obvezen, ker sodi v sklop obveznega dela interesnih 

dejavnosti. To velja tudi za dijake, ki že imajo vozniško 

dovoljenje. Izostanki se bodo obravnavali na enak način kot 

izostanki od pouka. Ker poteka tečaj v sklopu šole, veljajo tudi 

vsa določila pravilnika o šolskem in hišnem redu. 
 

Predavatelj bo vpisal aktivnosti in manjkajoče dijake v šolsko 

dokumentacijo E-Asistent . Ostale podatke pa bo vnesla 

profesorica Polona Kikelj (skrbnica E-Asistent) kot  dogodek. 
  

Tečaj CPP je brezplačen.  

 

Tečaj CPP se bo lahko, za vnaprej prijavljene dijake, ki se 

tako odločijo, izvajal kot tečaj cestno prometnih predpisov 

(CPP) za vozniški izpit (v tem primeru dijaki poravnajo 

stroške vpisa v evidenco voznikov, kar za dijake SIC 

Ljubljana znaša 40,00 EUR, ter opravijo v naslednjem 

tednu dodatne 4 ure tečaja). Izpit NI OBVEZEN! Tečaj 

CPP bo organiziran le v primeru, da se bo v razredu 

prijavilo min. 8 kandidatov ob predhodnem plačilu.  
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Podrobne  informacije o postopkih za pridobitev vozniškega 

izpita bodo dijaki dobili tri tedne pred začetkom tečaja.  

 

Urnik tečajev: 
 

Na SIC Ljubljana, Ptujska ulica 6, v učilnici 15 

 

Ponedeljek: Tečaj CPP:         od 08.15 do 09.55 

Glavni odmor:     od 09.55 do 10.25 

Tečaj CPP:         od 10.25 do 12.00 

            

Torek:          Tečaj CPP:         od 08.15 do 09.55 

Glavni odmor:     od 09.55 do 10.25 

Tečaj CPP:         od 10.25 do 12.00 

             

Sreda:           Tečaj CPP:         od 08.15 do 09.55 

Glavni odmor:     od 09.55 do 10.25 

Tečaj CPP:         od 10.25 do 12.00 

 

Četrtek:       Tečaj CPP:         od 08.15 do 09.55 

Glavni odmor:     od 09.55 do 10.25 

Tečaj CPP:         od 10.25 do 12.00 

 

Petek:           Tečaj CPP:         od 08.15 do 09.55 

Glavni odmor:     od 09.55 do 10.25 

Tečaj CPP:         od 10.25 do 12.00 
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Razpored tečajev cestno prometni predpisov (CPP)  

za šolsko leto 2018 / 2019 

Razpored po oddelkih: 

2. A od pon., 25.03.2019 do pet., 29.03.2019 (in sre., 03.04.2019) 

2. B od pon., 14.01.2019 do pet., 18.01.2019 (in tor., 22.01.2019) 

2. C od pon., 08.10.2018 do pet., 12.10.2018 (in sre., 17.10.2018) 

2. D od pon, 05.11.2018 do pet, 09.11.2018 (in sre., 14.11.2018) 

2. E  od pon., 11.03.2019 do pet., 15.03.2019 (in sre., 20.3.2018) 

2. G in 2. IO in 2. K od 28.01.2019 do 01.02.2019 (in sre., 6.2.2018) 

2. I od pon., 03.12.2018 do pet., 07.12.2018 (in sre., 12.12.2018) 
2. M od pon., 19.11.2018 do pet., 23.11.2018 (in sre., 28.11.2018) 
2. O od pon., 11.02.2019 do pet., 15.02.2019 (in sre., 20.02.2019) 

 

Razpored po zaporednih datumih: 

2. C od pon., 08.10.2018 do pet., 12.10.2018 (in sre., 17.10.2018)  

2. D od pon., 05.11.2018 do pet., 09.11.2018 (in sre,14.11.2018) 

2. M od pon., 19.11.2018 do pet., 23.11.2018 (in sre., 28.11.2018) 

2. I od pon., 03.12.2018 do pet., 07.12.2018 (in sre., 12.12.2018) 

2. B od pon., 14.01.2019 do pet., 18.01.2019 (in tor., 22.01.2019) 

2. G in 2. IO in 2. K od 28.01.2019 do 01.02.2019 (in sre., 6.2.2018) 

2. O od pon., 11.02.2019 do pet., 15.02.2019 (in sre., 20.02.2019) 

2. E  od pon., 11.03.2019 do pet., 15.03.2019 (in sre., 20.3.2018) 

2. A od pon., 25.03.2019 do pet., 29.03.2019 (in sre., 03.04.2019) 
 

 Pripravil:                                                                Ravnateljica: 

 

Marko Gale                                                mag. Frančiška Al-Mansour   

   
     Ljubljana, 6. 9. 2018 

 

 


