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PREIZKUSI NADARJENOSTI OZ. SPRETNOSTI 

 Učenci, ki se bodo prijavljali v programe, za katere je potrebno opraviti preizkus nadarjenosti oz. 
spretnosti  se za opravljanje preizkusa prijavijo najkasneje do 2. marca 2022 na srednjo šolo, na 
katero se želijo vpisati. Obrazci za prijavo so na voljo na naslednji povezavi: 
https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-za-opravljanje-preizkusov-nadarjenosti-znanja-in-spretnosti-in-
izpolnjevanje-posebnih-pogojev-za-vpis/  

Do navedenega roka (tj. 2. marec 2022) morajo oddati prijave za opravljanje preizkusa tudi učenci, ki bodo 
prijavo o vpisu oddali na šolo oz. program, za katerega ni potrebno opraviti preizkusa, a obstaja možnost, da jo 
bodo v prenosnem roku (do 25. aprila 2022) prenesli na šolo oz. program, za katerega se to zahteva, ali le-tega 
navedli kot izbiro v morebitnem 2. krogu izbirnega postopka. 

Način izvedbe preizkusov nadarjenosti oz. spretnosti (na daljavo/v živo) je v domeni posameznih srednjih šol. V 
srednjih šolah, kjer se bodo preizkusi izvedli v živo, je potrebno za vstop v šolo izpolnjevati PCT pogoj. O vseh 
podrobnostih bodo prijavljene kandidate na preizkus srednje šole obvestile neposredno, kandidatom pa svetujejo 
tudi spremljanje spletnih strani šol, ki bodo izvajale preizkuse nadarjenosti za vpis v posamezne programe. 

Potrdilo o opravljenem preizkusu nadarjenosti oz. spretnosti velja samo na šoli, ki je potrdilo izdala in 
kjer je kandidat opravljal preizkus.  

Preizkuse bodo srednje šole izvajale med 11. in 21. marcem 2022.  

Šole bodo kandidatom, ki bodo uspešno opravili preizkus, najkasneje do 28. marca 2022 o tem izdale 
potrdilo. 

Programi, kjer se opravlja preizkus nadarjenosti oz. spretnosti: 

 Zobotehnik, 

 Fotografski tehnik, 

 Tehnik oblikovanja, 

 Umetniška gimnazija: Likovna smer, Glasbena smer, Plesna smer. 

 

DOKUMENTACIJA ZA VPIS V ŠPORTNI ODDELEK (EKONOMSKE) GIMNAZIJE 

Učenci, ki se bodo prijavljali v programa Gimnazija – športni oddelek oz.  Ekonomska gimnazija – športni 
oddelek, morajo srednji šoli na katero se želijo vpisati, najkasneje do 2. marca 2022 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 zveze za vpis v športni oddelek, ki vsebuje: 
- podatke o doseženih športnih rezultatih kandidata v zadnjih dveh letih. 

 Izjavo trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem. 

Vsi obrazci so na voljo na: https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-za-opravljanje-preizkusov-nadarjenosti-
znanja-in-spretnosti-in-izpolnjevanje-posebnih-pogojev-za-vpis/ 

Do navedenega roka (tj. 2. marec 2022) morajo navedena dokazila za vpis v športni oddelek oddati tudi tisti 
učenci, ki bodo prijavo sicer oddali na drugo srednjo šolo oz. za drug program, a obstaja možnost, da jo bodo v 
prenosnem roku  (do 25. aprila 2022) prenesli v program Gimnazija – športni oddelek oz. Ekonomska gimnazija – 
športni oddelek. Srednje šole bodo kandidatom za dotična programa najkasneje do 28. marca 2022 izdale 
potrdilo o izpolnjevanju posebnih pogojev za vpis v športni oddelek.  

Sanja Vodopivec, svetovalna delavka 
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