
Šolski center Novo mesto 

Srednja elektro šola in tehniška gimnazija 

Šegova ulica 112 

8000 Novo mesto                                                                                           Novo mesto, 15. 3. 2018 

 

 

Obvestilo 

 

Dijake oddelkov T1A, T1B in T1C obveščamo, da se bodo v 

torek, 3. 4. 2018, v veliki predavalnici, udeležili predavanja o 

nekemičnih zasvojenostih, ki ga izvaja društvo Logout. 

Predavanje se začne ob 8. uri in traja do 9.35 (2. in 3. šolsko 

uro). Po predavanju imajo dijaki malico, nato nadaljujejo s 

poukom po urniku.  

Spremljevalci so učitelji, ki poučujejo oddelek tisto uro.  

Plačilo predavanja se izvede po položnici. 

 

V dnevnik se vpišeta 2 uri OIV/ID.  

 

Boris Plut, ravnatelj SEŠTG 

 



Šolski center Novo mesto 

Srednja elektro šola in tehniška gimnazija 

Šegova ulica 112 

8000 Novo mesto                                                                                           Novo mesto, 15. 3. 2018 

 

 

Obvestilo 

 

Dijake oddelkov E1A, E1B in E1C obveščamo, da se bodo v 

torek, 3. 4. 2018, v veliki predavalnici, udeležili predavanja o 

nekemičnih zasvojenostih, ki ga izvaja društvo Logout. 

Predavanje se začne ob 9.40 in traja do 11.15 (4. in 5. šolska 

ura). Dijaki imajo malico 6. šolsko uro, nato nadaljujejo s 

poukom po urniku.  

Spremljevalci so učitelji, ki poučujejo oddelek tisto uro.  

Plačilo predavanja se izvede po položnici. 

 

V dnevnik se vpišeta 2 uri OIV/ID.  

 

Boris Plut, ravnatelj SEŠTG 

 

 



Šolski center Novo mesto 

Srednja elektro šola in tehniška gimnazija 

Šegova ulica 112 

8000 Novo mesto                                                                                           Novo mesto, 15. 3. 2018 

 

 

Obvestilo 

 

Dijake oddelkov R1A, R1B in R1E obveščamo, da se bodo v 

torek, 3. 4. 2018, v veliki predavalnici, udeležili predavanja o 

nekemičnih zasvojenostih, ki ga izvaja društvo Logout. 

Predavanje se začne ob 11.20 in traja do 13. ure (6. in 7. 

šolska ura). Dijaki teh oddelkov imajo malico 5. šolsko uro 

(10.30-11.15). Po predavanju dijaki nadaljujejo s poukom po 

urniku.  

Spremljevalci so učitelji, ki poučujejo oddelek tisto uro.  

Plačilo predavanja se izvede po položnici. 

 

V dnevnik se vpišeta 2 uri OIV/ID.  

 

Boris Plut, ravnatelj SEŠTG 


