
Obvestilo za učence, ki ste prijavljeni v program gimnazija 

 

Veseli in tudi ponosni smo, da ste se v tako velikem številu prijavili na gimnazijski program 

naše Gimnazije Celje – Center. Hkrati se zavedamo, da ste mnogi med vami te dni zaskrbljeni 

in negotovi, kako se bo vse skupaj izšlo, saj je prijav bistveno več kot prostih mest. Dodatnega 

oddelka ne moremo odpreti, saj za to nimamo niti prostorskih niti kadrovskih možnosti. Veliko 

pa razmišljamo o tem, kaj bi bilo v dani situaciji najbolje za tiste prijavljene učence, ki imate 

zelo lep učni uspeh (ste npr. v 7. in 8. razredu izgubili le sedem ali osem točk), pa vse kaže, da 

vam pri nas ne bo uspelo – veliko je namreč tudi učencev, ki so imeli le tri, dve ali nobene 

štirice. Ne moremo zagotovo vedeti, kakšna bo spodnja meja točk za vpis (določi jo učni uspeh 

zadnjega še sprejetega učenca, podatkov za 9. razred pa seveda še nimamo), glede na 

trenutno stanje pa ocenjujemo, da bo nekje okrog 167, 168 … 

Naj vam pomagamo z razmišljanjem: nekaj mest je še na drugih dveh celjskih gimnazijah, res 

pa je tudi, da je preveč prijav npr. na tehniški gimnaziji in v športnem oddelku – nekaj teh 

učencev bo gotovo preneslo prijavo v splošni program. Zato se lahko zgodi, da kakšna od 

gimnazij v t. i. drugem krogu ne bo imela prostih mest – če ni omejitve vpisa in se zapolnijo 

vsa mesta, šola drugega kroga nima (in to pomeni, da je lahko sprejet učenec, ki ima bistveno 

slabše ocene od mnogih med vami). Če je vpis omejen, pa šola mora prihraniti 10% mest za 

drugi krog. Prostih mest je precej tudi na manjših gimnazijah v krajih blizu Celja. 

Nekateri ste se že pozanimali glede stanja svoje prijave in možnosti, ki jih imate; ostali to še 

lahko storite (najbolje, da preko šolskih svetovalnih služb osnovnih šol, starši lahko pokličejo 

tudi direktno k nam, napišejo po elektronski pošti …). Na drugih gimnazijah in šolah se lahko 

pozanimate, kako bi vam kazalo pri njih, kam bi se v tem trenutku uvrstili. Na spletni strani 

Ministrstva za šolstvo je dostopno ažurirano stanje prijav po šolah (povezava: 

https://paka3.mss.edus.si/Vpis/javno/izpisjavno.aspx?SolskoLeto=26&ReportID=42&format

=pdf).  Prenosi prijav so možni do vključno 22. aprila. 

Prespite, premislite, pogovorite se doma in v šoli, usmerite se v iskanje rešitev, ne prepuščajte 

se razočaranju, čeprav je razumljivo. Življenje nam pogosto sčasoma pokaže, da nam je kakšna 

bridka izkušnja prinesla tudi kaj dobrega … Verjamemo, da boste našli sprejemljivo rešitev in 

držimo pesti za vse vas! 

 

Ravnatelj       Šolski svetovalni delavki 

Gregor Deleja      Helena Maher Resinovič in Nives Laul 
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