
 
 

Celje, 3. 12. 2018 

 

 

OBVESTILO O PRIPRAVAH NA PREIZKUS LIKOVNE NADARJENOSTI OSNOVNOŠOLCEV 

na Gimnaziji Celje - Center (12., 19., 26. januar 2019) 

 

Spoštovani! 

 

Leto 2019 nam počasi odpira svoja vrata in ponuja izziv, da si tudi v službi naredimo naslednjih 

dvanajst mesecev prijetnih, lepih in zadovoljnih. Vsak po svoje in tudi skupaj.  

Morda bomo prav skupaj našli kakšno novo, še neprehojeno pot, po kateri bo vredno stopiti v 

prihodnost ali po njej usmeriti mlade, s katerimi se srečujemo pri svojem delu.  

 

Da bi prav njim naredili leto čim prijaznejše, a jim vseeno ponudili dovolj znanja in razvili njihove 

sposobnosti, ne da bi jih pri tem izpostavljali stresnim situacijam, bomo po dobrih preteklih izkušnjah 

tudi letos organizirali za osnovnošolce, ki se želijo vpisati v program umetniška gimnazija – likovna 

smer, priprave na preizkus likovne nadarjenosti. Potekale bodo tri sobote zapored na Gimnaziji 

Celje – Center, in sicer 12., 19. in 26. 1. med 10. in 12. uro v risalnici (II. nadstropje levo). Vsa 

podrobnejša navodila bodo objavljena na šolski spletni strani (http://www.gcc.si/), naj pa poudarimo, 

da udeležba na pripravah nikakor ni pogoj za pristop k preizkusu oz. uspešnost pri preizkusu likovne 

nadarjenosti, ki bo letošnje šolsko leto potekal v sredo, 13. 3. 2019, v popoldanskih urah.  

 

V prilogi Vam pošiljamo prijavnico na priprave, in Vas vljudno prosimo, če jo lahko posredujete 

zainteresiranim učencem in jih opozorite tudi na informacije na spletni strani GCC.  

 

Rok za prijavo je 9. 1. 2019. Prijavnice lahko pošljete na naslov: Gimnazija Celje – Center, Kosovelova 

ulica 1, 3000 Celje ali po e-pošti: info@gcc.si 

Prijave nam bodo pomagale pri organizaciji delavnic, zato se že vnaprej zahvaljujemo zanje. Učenec 

se po želji lahko udeleži tudi samo posamičnih priprav. Seznam potrebščin: 12. 1. (svinčnik in radirka), 

19. 1. (tempera barve, čopiči, lončki za vodo), 26. 1. (barvni kolaži A4, škarje, lepilo, lepilni trak), za 

vse ostale pripomočke in malico pa bomo poskrbeli na GCC.  

 

Obenem napovedujemo tradicionalno srečanje likovnih pedagogov iz regije, ki bo v petek, 31. 1. 

2019, ob 10. uri. Tokratna gostja bo dr. Beatriz Tomšič Čerkez s Pedagoške fakultete Ljubljana. 

Uradna vabila sledijo. 

 

Prijazno Vas pozdravljamo in se zelo veselimo srečanja z Vami. 

 

Vodja programa umetniška gimnazija – lik. smer                                  Ravnatelj Gimnazije Celje – Center 

Otmar Uranjek, prof.                                                                                   Gregor Deleja, prof. 



PRIJAVNICA 

k pripravam na preizkus likovne nadarjenosti na Gimnaziji Celje – Center   

 

 
Ime in priimek:  __________________________________________________________ 

 

E-pošta:  __________________________________________________________ 

 

Osnovna šola:  __________________________________________________________ 

 

Razred:  __________________________________________________________ 

 

Likovni pedagog: __________________________________________________________ 

 

E-pošta lik. ped.: __________________________________________________________ 

 

 

Izjavljam, da se bom udeležil/-a brezplačnih priprav na preizkus likovne 

nadarjenosti, ki bodo potekale tri zaporedne sobote, in sicer 12., 19., in 26. 1. 

2019 med 10. in 12. uro na Gimnaziji Celje – Center v risalnici (II. nadstropje, 

levo). 

 

PRIPOMOČKI 

12. 1. (svinčnik in radirka), 19. 1. (tempera barve, čopiči, lončki za vodo), 26. 1. (barvni kolaži 

A4, škarje, lepilo, lepilni trak), za vse ostale pripomočke  in malico pa bomo poskrbeli na GCC.  

 

 

Datum: ____________                                       

 

 

Podpis učenke/učenca:            Podpis staršev/skrbnikov: 

 

___________________            _____________________ 
 

 

Prosimo, če izpolnjene prijavnice vrnete NAJKASNEJE do 9. 1. 2019 po pošti (Gimnazija 

Celje – Center, Kosovelova ulica 1, 3000 Celje) ali po elektronski pošti (info@gcc.si). 


