
ROKOVNIK ZA VPIS V 1. LETNIK SREDNJE ŠOLE – POMEMBNI DATUMI IN OBVESTILA 
  

Razpis za vpis: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/   

 

Prijava na pripravo za preizkus likovne nadarjenosti – Tehnik oblikovanja – 
Prijavnica: V dokumentu spodaj 

 

do 27. 2. 2023 

 

Priprava za preizkus likovne nadarjenosti – Tehnik oblikovanja – 2. 3. 2023 

Prijave za opravljanje preizkusa likovne nadarjenosti – Tehnik 
oblikovanja- Prijavnica: 
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Storitve/Srednje-
sole/Preizkus-nadarjenosti-in-posebni-vpisni-
pogoji/prijava_likovna_nadarjenost.pdf 

 

do 2. 3. 2023 

Preizkus likovne nadarjenosti – Tehnik oblikovanja 14. 3. 2023 ob 
14.30 uri 

Izdaja potrdil o opravljenem preizkusu likovne nadarjenosti – Tehnik 
oblikovanja 

do 27. 3. 2023 

Oddaja prijav za vpis v 1. letnik: Prijavnica: https://e-
uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/srednja-sola/vpis-v-
srednjo-solo.html  

do 3. 4. 2023 

Javna objava številčnega stanja prijav: https://www.gov.si/teme/vpis-v-
srednjo-solo/ 

do 7. 4. 2023 

Morebitni prenosi prijav  od 7. 4. do 24. 
4. 2023   

Po tem datumu ne bo več mogoč prenos prijav do 30. 6. 2023 

Obveščanje o omejitvi vpisa do 29. 5. 2023 

Vabila k vpisu pisno na dom začetek junija 

Vpis   med 16. 6. 
2023 in 21. 6. 
2023 

 

Za vse informacije vam je na voljo pedagoginja Ingrid Kac Korunič: tel.: 027871744 ali mail: 

ingrid.kackorunic@scptuj.si. 
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PRIPRAVE NA PREIZKUS LIKOVNE NADARJENOSTI 

Priprava bo potekala v četrtek 2. 3.  2023, ob 15.00 uri na ŠC Ptuj, Šoli za ekonomijo, 
turizem in kmetijstvo, Volkmerjeva c. 19, Ptuj. 

▪ Na priprave je potrebna prijava. Prijavite se najkasneje do  27. 2. 2023 

Prijavnica na pripravo na preizkus v dokumentu spodaj 

Prijavnico pošljite na : ŠC Ptuj, Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo, Volkmerjeva c. 19, 
Ptuj – s pripisom preizkus likovne nadarjenosti 

▪ S SEBOJ MORATE PRINESTI:  

▪ svinčnike (9B,3B,HB),  

▪ pet risalnih listov formata A3, 

▪  pet listov šeleshamerja formata A3, 

▪  radirko, lepilni trak, tempera barve, čopiče,   paleto, posodo za vodo, krpo, 

▪  olfa oziroma grafični nož, škarje in lepilo, dva trikotnika in šestilo. 

 

 

  



PREIZKUS NADARJENOSTI – TEHNIK OBLIKOVANJA  

PREIZKUS LIKOVNE NADARJENOSTI za vpis v program Tehnik oblikovanja bo potekal 14. 3. 
2023, ob 14.30 na ŠC Ptuj, Šoli za ekonomijo, turizem in kmetijstvo, Volkmerjeva c. 19, 
Ptuj. 

Za opravljanje preizkusa se morate prijaviti najkasneje do 2. 3. 2023. 

Prijavnica: 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Storitve/Srednje-sole/Preizkus-
nadarjenosti-in-posebni-vpisni-pogoji/prijava_likovna_nadarjenost.pdf 

Prijavnico pošljite na naslov: 

ŠC Ptuj, Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo, Volkmerjeva c. 19, Ptuj – s pripisom 
preizkus likovne nadarjenosti 

Posredovanje potrdila o opravljenem preizkusu likovne nadarjenosti boste prejeli do 27. 3. 
2023. 

Pomembno: Opravljen preizkus velja samo za vpis na šolo, kjer je kandidat preizkus 
opravil.  

Preizkus je sestavljen iz naslednjih področij: 

• risanje po modelu, 

• preizkus likovne ustvarjalnosti, 

• ploskovno-barvni preizkus, 

• konstrukcijsko-prostorski preizkus. 

• S SEBOJ MORATE PRINESTI:  

• svinčnike (9B,3B,HB),  

• pet risalnih listov formata A3, 

•  pet listov šeleshamerja formata A3, 

•  radirko, lepilni trak, tempera barve, čopiče,   paleto, posodo za vodo, krpo, 

•  olfa oziroma grafični nož, škarje in lepilo, dva trikotnika in šestilo. 
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PRIJAVNICA ZA PRIPRAVO NA PREIZKUS LIKOVNE NADARJENOSTI 

 

 

Šolski center Ptuj 
Šola za ekonominjo, turizem 

in kmetijstvo 
Volkmerjeva cesta 19 

2250 Ptuj 
Tel: +386 (0)2 7871 700 
Fax: +386 (0)2 7871 711 

www.scptuj.si 

 

Prijavnico pošljite najkasneje do 27.2.2023 ŠC Ptuj, Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo, 
Volkmerjeva c. 19, Ptuj – s  pripisom priprava na  preizkus likovne nadarjenosti 

IME IN PRIIMEK: 

NASLOV:  

TELEFONSKA ŠTEVILKA:  

 

• S SEBOJ MORATE PRINESTI:  

• svinčnike (9B,3B,HB),  

• pet risalnih listov formata A3, 

•  pet listov šeleshamerja formata A3, 

•  radirko, lepilni trak, tempera barve, čopiče,   paleto, posodo za vodo, krpo, 

•  olfa oziroma grafični nož, škarje in lepilo, dva trikotnika in šestilo. 
 

Podpis staršev in učenca: 

Datum: 

 

http://www.scptuj.si/

