
Vpis v 1. letnik v šolskem letu 2021/2022 - 
stanje prijav 

Spoštovani devetošolci in starši. 

2. 4. 2021 se je zaključil rok za oddajo prijave za vpis  v začetni letnik srednješolskega 
izobraževanja.  

 

Stanje prijav na dan 14. 4. 2021 je: 

Ekonomska gimnazija 

Prejeli smo 30 prijav na 28 razpisanih mest. 

Ekonomski tehnik 

Prejeli smo 26 prijav na 28 razpisanih mest. 

Logistični tehnik 

Prejeli smo 9 prijav na 28 razpisanih mest. 

Tehnik varovanja 

Prejeli smo 8 prijav na 28 razpisanih mest. 

Trgovec 

Prejeli smo 11 prijav na 26 razpisanih mest. 

Prenos prijav je možen do četrtka, 22. 4. 2021 ne glede na število prijavljenih kandidatov.  

Informacije v zvezi s vpisom lahko dobite v šolski svetovalni službi po elektronski pošti: 
natasa.gomiunik@guest.arnes.si ali na telefonski  številki 02 521 34 45. 

Ažurno stanje prijav bo objavljeno na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport, pod vpis v srednje šole in stanje na današnji dan.  

NAVODILA ZA PRENOS PRIJAV 

Prijavljeni kandidati imajo možnost, da svojo prijavo iz kakršnihkoli razlogov prenesejo v drug 
izobraževalni program oziroma na drugo srednjo šolo. Prenos prijave je možen do 22. 4. 
2021 do 14.ure.   

mailto:natasa.gomiunik@guest.arnes.si


Zaradi epidemije bo letos prenos prijav potekal elektronsko. Posameznik, ki bi želeli svojo 
prijavo prenesti na drugo šolo, morate izpolniti izjavo o prenosu prijave: 
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Srednja-sola/Vpis-2021-
2022/Obrazec-izjava-za-prenos-prijavnice.pdf in jo skenirano poslati na elektronski naslov 
naše svetovalne delavke: natasa.gomiunik@guest.arnes.si. Izjava mora biti podpisana s 
strani kandidata in staršev.   

Svetovalna delavka bo na podlagi izjave, posredovala prijavnico na drugo, izbrano šolo 
kandidata.   

Kdor bi želel prijavo prenesti na našo šolo, kontaktira svetovalno službo šole, na katero je 
prvotno oddal prijavnico. Ta bo v njegovem imenu kandidata odjavila in prijavnico 
posredovala naši svetovalni službi.   

Seznam svetovalnih delavcev, ki skrbijo za prenos prijav, najdete na povezavi: 
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Srednja-sola/Vpis-2021-
2022/Seznam-elektronskih-naslovov-svetovalnih-delavcev-vseh-srednjih-sol.xls 

 

Vsem, ki ste se odločili za prijavo v enega izmed naših izobraževalnih programov se 

zahvaljujemo za izkazano zaupanje in se veselimo srečanja z vami. 

 

Pripravila šolska svetovalna delavka: 

Nataša Gomiunik 
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