
ODDAJA DOKAZIL ZA VPIS V ŠPORTNE ODDELKE GIMNAZIJ do 4. marca 2021 
 
Najkasneje do 4. marca 2021 je potrebno oddati dokazila o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za 
programa Gimnazija (športni oddelek) in Ekonomska gimnazija (športni oddelek). 
 
Učenci, ki se bodo prijavljali v programa Gimnazija (športni oddelek) in Ekonomska gimnazija (športni 
oddelek), morajo biti registrirani športniki/športnice, kar je razvidno iz uradne Evidence registriranih in 
kategoriziranih športnikov, ter morajo na šolo s športnim oddelkom predložiti naslednja dokazila: 

 zdravniško potrdilo osebnega zdravnika, ali zdravnika specialista medicine dela in športa, ali 
potrdilo o rednem preventivnem pregledu kandidata v zadnjem letu, iz katerega je razvidno 
splošno zdravstveno stanje kandidata; 

 potrdilo nacionalne panožne športne zveze za vpis v športni oddelek, ki vsebuje: 
- izjavo trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem in 
- podatke o doseženih športnih rezultatih kandidata v zadnjih dveh letih. 

 
Obrazci so na voljo tukaj, najdete pa jih tudi v spletni učilnici Poklicna orientacija v poglavju Dokumentacija. 
 
Kandidat bo najkasneje do 26. marca s strani šole, kamor je dokazila posredoval, dobil potrdilo o 
izpolnjevanju posebnih pogojev za vpis v športni oddelek. 
 

 

 

PRIJAVA NA PREIZKUSE POSEBNE NADARJENOSTI, ZNANJA IN SPRETNOSTI do 4. marca 2021 
 
Najkasneje do 4. marca 2021 je potrebno na izbrano srednjo šolo poslati prijavo za preizkus posebne 
nadarjenosti za kandidate, ki se želijo vpisati v srednješolske programe, za katere je to posebni vpisni pogoj: 

 zobotehnik 
 tehnik oblikovanja 
 fotografski tehnik 
 umetniška gimnazija – glasbena/plesna/likovna smer 

 
Obrazci so na voljo tukaj, najdete pa jih tudi v spletni učilnici Poklicna orientacija v poglavju Dokumentacija. 
 
Prijavo pošljite priporočeno. Naknadno boste s strani srednje šole dobili vabilo z natančnimi navodili glede 
poteka preizkusa. Termini posameznih preizkusov so objavljeni v Razpisu v Prilogi I (str.6). 
 
Šole bodo kandidatom, ki bodo uspešno opravili preizkus, najkasneje do 26. marca 2021 o tem izdale 
potrdilo. 

 
 
 
VSE NATANČNE INFORMACIJE SI LAHKO PREBERETE V RAZPISU V PRILOGI I (str. 2-8). 

https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-za-opravljanje-preizkusov-nadarjenosti-znanja-in-spretnosti-in-izpolnjevanje-posebnih-pogojev-za-vpis/
https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-za-opravljanje-preizkusov-nadarjenosti-znanja-in-spretnosti-in-izpolnjevanje-posebnih-pogojev-za-vpis/
https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

