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OBVESTILO ZA KANDIDATE, KI SE NISO UVRSTILI V 1. KROGU IZBIRNEGA POSTOPKA 
  
 

 

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. Najmanjše število točk potrebnih 
za sprejem v program na Gimnaziji Moste je bilo142 točk in 107 točk na NPZ. 

Dosegli ste manjše število točk od spodnje meje, zato žal niste sprejeti na program Gimnazije Moste. Za posvet 
glede sodelovanja v 2. krogu vam bova svetovalna delavca na voljo v petek, 17. 6. 2022, med 10. in 12. uro  
prek ZOOM povezave:  

https://arnes-si.zoom.us/j/98590178793?pwd=Qk9EOUp0ZWNIcVhLSGtjMkRFbGQxQT09 

Pod Obvestilom nesprejetim kandidatom najdete Tabelo za rangiranje šol in soglasje za prenos prijavnice. 
V tabeli boste po prednostnem vrstnem redu navedli do 10 šol oziroma programov, za katere boste kandidirali. 
Soglasje za prenos prijavnice boste izpolnili, da bomo v vašem imenu poslali prijavnico na šolo, na katero 
boste sprejeti. Izpolnjen in podpisan obrazec za razvrščanje pošljite najpozneje do četrtka, 23. 6. 2022, 
do 15. ure, na elektronski naslov vpis@gmoste.si. 
 
Pod Obvestilom nesprejetim kandidatom, najdete tudi seznam srednjih šol, ki imajo za posamezne programe 
oziroma poklice še prosta mesta za vpis. Število mest na šolah z omejitvijo vpisa se pri izvedbi prvega in 
drugega kroga izbirnega postopka lahko še spremeni (17. člen Pravilnika o vpisu v srednje šole, Uradni 
list RS, št.: 30/201), zato je ta podatek informativne narave. Realno stanje šol s prostimi mesti bo 21. 6. 
2022 do 16. ure objavljeno na spletni strani MIZŠ: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/.   
 
V četrtek, 30. 6. 2022, vas bomo po telefonu obvestili, na katero šolo ste se uvrstili v 2. krogu izbirnega 
postopka. Poklicali vas bomo med 9. in 12. uro na telefonsko številko, ki jo boste navedli v obrazcu Tabela za 
razvrščanje šol in soglasje za prenos prijavnice. V primeru nedosegljivosti vas bomo obvestili na e – naslov, ki 
ga boste prav tako navedli v omenjenem obrazcu.  
 
Svetujemo vam, da spremljate spletne strani šol, ki ste jih razvrstili v tabeli za razvrščanje, saj je vpis kandidatov, 
ki so bili uspešni v 2. krogu, predviden do naslednjega dne po obvestilu o sprejetju, to je do 1. 7. 2022, do 14. 
ure. 
 
Za dodatne informacije lahko pišete na e-naslov svetovalne službe: vpis@gmoste.si ali pokličete na telefonsko 
številko 01 54 74 108. Prosimo vas tudi, da spremljate informacije v zvezi z vpisom na spletni strani šole. 

 
 
Lep pozdrav 
 
Šolska svetovalna služba:           Ravnateljica: 
Sebastijan Einsiedler, Alenka Maček      Špela Škof Urh 
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