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OBVESTILO PRIJAVLJENIM KANDIDATOM   

  
Na dan 22. 4. 2021 je bilo na Gimnaziji Moste 167 prijavljenih kandidatov. Ker ne moremo sprejeti vseh, je 
Svet zavoda Gimnazije Moste na seji dne 30. 4. 2021 sprejel sklep o omejitvi vpisa v prvi letnik na 140 mest.  
  

Na podlagi 14. člena Zakona o gimnazijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/17, 6/18- 

ZIO-1 in 46/19) in 10. člena Pravilnika o vpisu v srednje šole (Uradni list RS, št.: 30/2018) ministrica, pristojna 

za izobraževanje, soglaša z omejitvijo vpisa na Gimnaziji Moste na 140 mest, zato bomo v prvem krogu 

izbirnega postopka sprejeli kandidate na 90 %  razpisanih mest in nato v še 10 % v drugem krogu izbirnega 

postopka.  

  

Merila za izbiro kandidatov so objavljena v Razpisu za vpis za šolsko leto 2021/2022. Kandidat lahko z 
ocenami dobi največ 175 točk.  
  

Zaradi varnosti bo vpis potekal po elektronski pošti, zato vam v prilogi posredujemo obrazca, ki jih izpolnjena 

skupaj s fotokopijami spričeval takoj, ko dobite zaključno spričevalo osnovne šole, pošljete nazaj po 

elektronski pošti na isti naslov: vpis@gmoste.si s pripisom: vpis: ime in priimek dijaka/-inje. Prosimo da, 

spričevala in obrazce shranite v skupni PDF dokument.  

  

Predvidoma bo dne 21. 6. 2021 na spletni strani MIZŠ: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/ 

objavljena spodnja meja prvega kroga izbirnega postopka za vpis v gimnazijo.  

  

  

Vpis sprejetih kandidatov v prvem krogu izbirnega postopka:  

  

Kandidati, ki boste uvrščeni v prvem krogu izbirnega postopka, boste po tem datumu prejeli po redni pošti 

domov sklep o sprejetju v gimnazijo in ostalo dokumentacijo.   

  

Vabimo vas, da na spletni strani pogledate seznam učbenikov in delovnih zvezkov.  

  

Povezava do seznama učbenikov:  

 

 Seznam učbenikov  

  

Hkrati vas prosimo, da po prejemu sklepa o sprejemu na Gimnazijo Moste izpolnite prijavnico za izposojo 

knjig iz učbeniškega sklada.   

  

Povezava do prijavnice za izposojo knjig iz učbeniškega sklada:  

 

 Prijavnica 

 

Cena učbeniškega sklada za 1. letnike za šolsko leto 2021/22 je 25 evrov.   
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Drugi krog izbirnega postopka:  

  

Dne 21. 6. 2021 boste vsi kandidati, ki se ne boste uspeli uvrstiti v prvi krog,  prejeli poseben obrazec, na 

katerem boste po prednostnem vrstnem redu navedli do 10 šol oziroma programov, na katere bi želeli 

kandidirati.  

  

Odločali se boste lahko le na podlagi seznama šol, ki ga boste dobili skupaj z obrazcem. Ponovno boste lahko 

navedli tudi našo šolo, ki bo v drugem krogu izbirnega postopka sprejela še kandidate za 10 % razpisanih 

mest.  

  

V času od 21. 6. 2021 do 23. 6. 2021 (med 8.00 in 12.00) vam bomo svetovali glede rangiranja šol oziroma 

programov. Pokličete lahko na telefon: 01 547 41 08 ali se osebno oglasite na Gimnaziji Moste pri šolski 

svetovalni delavki Tanji Ziherl Hočevar (1. nadstropje levo).   

  

  

Objava rezultatov drugega kroga izbirnega postopka:  

  

Dne 29. 6. 2021 bo na spletni strani MIZŠ: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/ predvidoma ob 9.00 

objavljena spodnja meja drugega kroga.  

  

Kandidati, ki se boste v drugem krogu uvrstili na našo šolo, boste vse formalnosti glede vpisa opravili na enak 

način kot kandidati, ki so se vpisali v prvem krogu. Obrazce in dokumente boste prejeli po pošti domov po 29. 

6. 2021.  

  

Prenos prijav na druge šole:  

  

Kandidati, ki se boste v drugem krogu uvrstili na drugo šolo, boste 29. 6. 2021 med 9.00 in 10.00 v 1. 

nadstropju Gimnazije Moste v pisarni šolske svetovalne službe (osebno ali starši oz. skrbniki) dvignili prijavo 

in jo še isti dan prenesli na šolo, na katero se boste uvrstili.  

  

  

  

Tanja Ziherl Hočevar, svetovalna delavka          Špela Škof Urh, ravnateljica  

 
  

Priloge:   

  

1. Obrazec za zapis ocen in točk.  

2. Razvrstitev dijaka/-inje v oddelek (obrazec bomo uporabili v primeru sprejetja in vpisa na 

Gimnazijo Moste in je informativne narave).  
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