


INFORMATIVNA DNEVA

• PETEK, 17. FEBRUAR 2023, OB
9.00 IN 15.00

• SOBOTA, 18. FEBRUAR 2023, OB
9.00



PREIZKUS LIKOVNE NADARJENOSTI
za program FOTOGRAFSKI TEHNIK

• do 2. marca 2023 – kandidati oddate prijavo za 
opravljanje preizkusa likovne nadarjenosti
PRIJAVA: https://forms.office.com/e/8LuhgY6w8Z

• 16. marca 2023 – opravljanje preizkusa likovne 
nadarjenosti (vabljeni z vabilom)

• do 27. marca 2023 – prejmete potrdilo o 
opravljenem preizkusu likovne nadarjenosti

https://forms.office.com/e/8LuhgY6w8Z


PRIPRAVE NA PREIZKUS LIKOVNE 
NADARJENOSTI

• torek, 21. februar 2023

• četrtek, 23. februar 2023

med 17. in 19. uro

Prijave do 20. februarja 2023 na: 
https://forms.office.com/e/0bnPAykpMm

https://forms.office.com/e/0bnPAykpMm


PRIJAVA ZA VPIS

do 3. aprila 2023 - oddajte 
obrazec Prijava za vpis v srednje 
šole 
(https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/St
oritve/Srednje-sole/Vpis-v-srednjo-
solo/Prijava_za_vpis_v_sredno_solo.pdf)

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Storitve/Srednje-sole/Vpis-v-srednjo-solo/Prijava_za_vpis_v_sredno_solo.pdf


• 7. april 2023 – javna objava številčnega stanja 
prijav (spletna stran MIZŠ)

• do 24. aprila 2023 - morebitni prenosi prijav za 
vpis v srednjo šolo

• do 24. maja 2023 – javna objava omejitev vpisa 
(spletna stran MIZŠ)



VPIS UČENCEV V 1. LETNIK SREDNJE ŠOLE

16. – 21. junij 2023

• vabljeni z vabilom

• predložitev dokumentov



PROSTA MESTA ZA VPIS

• 21. junij 2023 – objava prostih mest za 2. krog 
izbirnega postopka na spletni strani MIZŠ

• 3. julij 2023 – objava prostih mest na spletni 
strani MIZŠ

• do 31. avgusta 2023 - vpis na srednjih šolah, 
ki imajo še prosa mesta



POKLICNO TEHNIŠKO 
IZOBRAŽEVANJE (3 + 2)

• do 12. maja 2023 oddajte obrazec Prijava za vpis v 
srednje šole (https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Storitve/Srednje-

sole/Vpis-v-srednjo-solo/Prijava_za_vpis_v_sredno_solo.pdf)

• 17. maj 2023 – javna objava številčnega stanja prijav 
(spletna stran MIZŠ)

• do 1. junija 2023 – morebiten prenos prijav

• do 3. julija 2023 – VPIS

• do 31. avgusta 2023 - vpis na srednjih šolah, ki imajo še 
prosa mesta

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Storitve/Srednje-sole/Vpis-v-srednjo-solo/Prijava_za_vpis_v_sredno_solo.pdf


MISLI NAŠIH DIJAKOV

· šola za kulturo bivanja,

· kjer si lahko to, kar si,

· kjer se učimo iz življenja za življenje,

· kjer lahko rastemo osebno in strokovno,

· zibelka najboljših slovenskih aranžerjev, cvetličarjev in 
vrtnarjev,

· kjer se naučimo kako urejati bivalni prostor, pridelati 
zdravo in okusno zelenjavo,

· računalniško oblikovanje interierja, vrtov in parkov,

· naš čopič - orodje za naš uspeh, 

· labirint ustvarjanja - šolski hodnik in park,

· šolski park - ponos vseh generacij dijakov, najlepša učilnica 
… 



Ni razloga, da ne bi sledil srcu.

Lasten interes je najpomembnejši dejavnik pravilne 

izbire, saj ga navadno spremlja visoka motivacija in 

zavzetost za učenje novih znanj in spretnosti.

(Steve Jobs)



Vabljeni, da nas obiščete na spletni strani:
www.hvu.si

ali na Facebook strani:
https://www.facebook.com/hvu.celje

na Instagramu:
https://www.instagram.com/hvu_celje/

telefon: 03 428 59 00 ali 03 428 59 21

e-pošta: tajnistvo@hvu.si ali svetovalna.sluzba@hvu.si

http://www.hvu.si/
https://www.facebook.com/hvu.celje
https://www.instagram.com/hvu_celje/
mailto:tajnistvo@hvu.si
mailto:svetovalna.sluzba@hvu.si

