
ON-LINE 

INFORMATIVNI 

DAN 

Petek,  

12. februar 

2021 in 

sobota,        

13. februar 

2021  

POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN PRIDOBITEV IZOBRAZBE 
Dijak zaključi izobraževanje po programu, ko uspešno konča 4. letnik, opravi 

vse s programom določene obveznosti ter uspešno opravi maturo. Program 

omogoča pripravo na maturo iz obveznih predmetov in vseh izbirnih 

predmetov. Z uspešno opravljeno maturo se pridobi srednja izobrazba. 

 

NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE 

Po uspešno opravljeni maturi dijaki lahko nadaljujejo izobraževanje v okviru 

študija na Akademiji za glasbo in na drugih fakultetah, tudi tistih, ki 

določajo posebne pogoje pri izbiri izbirnih predmetov, če se zanje dijak 

programa odloči.  

 

DIJAŠKI DOM CELJE 

Bodoči dijaki, ki bodo želeli bivati v dijaškem domu, lahko vse potrebne 

informacije pridobite na: 03/42 66 600 ali info@dijaski-dom.si 

 

I. gimnazija v Celju         Glasbena šola Celje 

Kajuhova 2     Slomškov trg 10 

3000 Celje     3000 Celje 

03/428-65-50     03/492-57-30   

www.prvagim.si                                                       www.glasbena-sola-celje.si  

info@prvagim.si    glasbena.sola.celje@siol.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIJE 

ZA VPIS V  

    PROGRAM 

UMETNIŠKE GIMNAZIJE 

–    GLASBA  

za šolsko leto 2021/2022 
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SPLOŠNI PODATKI O PROGRAMU UMETNIŠKE GIMNAZIJE 

REDNO IZOBRAŽEVANJE: MODUL B – PETJE, INSTRUMENT 

VZPOREDNO GLASBENO IZOBRAŽEVANJE: MODUL B – PETJE, INSTRUMENT 

Program umetniške gimnazije traja 4 leta. 

POGOJI ZA VPIS 

• Uspešno končana osnovna šola.  

• Posebna glasbena nadarjenost, ki se ugotavlja s preizkusom znanja po 
programu glasbene šole in obsega: 

• petje – instrument: znanje nauka o glasbi v obsegu 6 razredov glasbene šole, 
znanje solfeggia v obsegu 2 razredov glasbene šole ter hkrati: 

- za petje še: znanje petja v obsegu najmanj 4 razredov glasbene šole, 

starost za ženske je praviloma do 22 let, za moške pa do 24 let; 

zdravniško potrdilo, s katerim se ugotovi zdravstveno stanje pevskega 

organa in zaključena mutacija: 

- za klavir, violino, violončelo, harmoniko in kljunasto flavto še: znanje 

ustreznega instrumenta v obsegu 8 razredov glasbene šole;  

- za violo, kitaro, flavto, klarinet, oboo, fagot, saksofon, rog, trobento, 

pozavno, tubo, tolkala, citre in harfo še: znanje ustreznega instrumenta 

v obsegu najmanj 6 razredov glasbene šole, starost ob vpisu na fagot, 

pozavno in tubo je lahko največ 20 let;  

- za kontrabas še: znanje kontrabasa v obsegu najmanj 4 razredov 

glasbene šole, starost ob vpisu na kontrabas je lahko največ 20 let; 

- za orgle še: znanje orgel v obsegu najmanj 2 razredov glasbene šole; 

- za čembalo še: znanje klavirja v obsegu 6 razredov glasbene šole. 

 

ROK PRIJAVE ZA OPRAVLJANJE PREIZKUSA ZNANJA IN    

NADARJENOSTI:  4. marec 2021 
Kandidati morajo na prijavi obvezno zapisati smer izobraževanja (umetniška 

gimnazija oz. vzporedno glasbeno izobraževanje ter instrument). 

Prijave pošljite na I. gimnazijo v Celju, Kajuhova 2, 3000 Celje.   

SPREJEMNI PREIZKUS 

11. – 13. in 18. – 20. marec 2021   
Propozicije za sprejemni preizkus so objavljene na spletni strani GŠ Celje, v 

zavihku »Umetniška gimnazija«. 

Točne termine izpitov in način izvedbe (ON-LINE ali V ŽIVO) bomo sporočili 

naknadno. V primeru ON-LINE izvedbe izpitov bomo prilagodili propozicije. 

Spremljajte našo spletno stran: www.glasbena-sola-celje.si  

Rezultate sprejemnega preizkusa bodo vsi kandidati prejeli po pošti.  

 

Sprejemni preizkus se opravlja v Glasbeni šoli Celje, 

Slomškov trg 10, 3000 Celje. 

Sprejemni preizkus velja samo za šolo, na kateri se preizkus opravlja. 

 

PRIJAVE ZA VPIS V 1. LETNIK - 2. april 2021  
Dijaki, ki se vpisujejo po 18. členu Zakona o gimnazijah (vzporedno 

izobraževanje), morajo SAMI oddati prijavo za vpis!  

Obrazec je na voljo na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in 

šport ter na spletni strani Glasbene šole Celje. 

Prijave pošljite na I. gimnazijo v Celju, Kajuhova 2, 3000 Celje. 

 

Obrazci so na voljo na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in 

šport, na spletni strani Glasbene šole Celje ter na spletni strani  I. gimnazije v 

Celju. 

 

VABLJENI NA ON–LINE PRIPRAVE NA SPREJEMNI PREIZKUS IZ PREDMETA 

SOLFEGGIO ZA PROGRAM UMETNIŠKE GIMNAZIJE, GLASBENA SMER. 

VSAKO SREDO, 18.30 – 19.30 
 
Priprave so namenjene vsem kandidatom za vpis v program umetniške 
gimnazije, glasbena smer, in kandidatom za vpis v program vzporednega 
glasbenega izobraževanja. PRIJAVA NA pomocnicaravnatelja@gscelje.si 
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