
 
Celje, 20. 10. 2021 

 

VABILO NA DAN ODPRTIH VRAT UMETNIŠKE GIMNAZIJE LIKOVNE SMERI NA GCC  

v torek, 30. 11. 2021, ob 15.00 v spletnem okolju MS Teams 

 

Spoštovani, 

 

odprta vrata veljajo v svetu prijaznih in dobronamernih ljudi za simbol zaželenosti in gostoljubja. Tja, kjer nam jih 

odpro, se radi odpravimo, kasneje pa tudi vračamo, saj se tam navadno počutimo dobro in prijetno.  

V torek, 30. 11. 2020, bomo ob 15.00 v spletnem okolju MS Teams skupaj z našimi dijaki in učitelji predstavili 

program umetniška gimnazija – likovna smer na Gimnaziji Celje – Center. 
 

Vljudno Vas vabimo, da vaše nadarjene devetošolce spodbudite k udeležbi na Dnevu odprtih vrat, na katerem bomo 

njim in njihovim staršem natančno predstavili program umetniška gimnazija – likovna smer, predvsem strokovne 

predmete (risanje in slikanje, likovno teorijo, predstavitvene tehnike, bivalno kulturo, osnove varovanja dediščine, 

plastično oblikovanje in umetnostno zgodovino). Z veseljem bomo vsem udeležencem odgovarjali na vsa vprašanja, 

učencem pa bodo naši dijaki predstavili, kako potekajo njihovi šolski in obšolski dnevi, pokazali izdelke in skušali 

zadostiti tudi njihovi radovednosti. Starši se bodo lahko v vmesnem času udeležili posebnega programa naše 

svetovalne službe, ki bo predstavila vpisni postopek in pogoje za vpis v program.  

Obenem vam tudi sporočamo, da lahko na šoli kljub aktualni epidemični situaciji sprejmemo manjše skupine 

učencev. Če bi se želeli dogovoriti za obisk, stopite v stik z nami (gregor.deleja@gcc.si).  

 

Zaradi lažje organizacije prireditve Vas prijazno prosimo, da to vabilo posredujete devetošolcem in jih posebej 

opozorite na spletno prijavnico, ki jo najdete na TEJ POVEZAVI in na rok prijave (24. 11. 2021). Na prireditvi bomo 

razglasili tudi rezultate likovnega natečaja »Lepota sobivanja – moja najljubša žival«. 

Hkrati Vas tudi obveščamo, da bomo v treh zaporednih januarskih sobotah (8., 15. in 22. 1.) znova organizirali priprave 

na preizkus likovne nadarjenosti, ki je pogoj za vpis v program. Priprave niso obvezne, se je pa v preteklih letih 

izkazalo, da učenci radi pridejo in bolj sproščeno spoznavajo svojo potencialno novo šolo. 27. 1. 2021 bomo v ŽIVO 

pripravili tudi tradicionalno srečanje likovnih pedagogov na GCC. Tokratni gost bo mag. Andrej Kamnik, tema pa 

izrazne možnosti »stop-motion« snemalne tehnike. 

Zelo se veselimo dneva, ko bomo znova odprli vrata za Vas in Vaše učence znova v ŽIVO.  

Do srečanja vas vse prav prijazno pozdravljamo.  

Vodja programa um. gim. – lik. smer      Ravnatelj 

Otmar Uranjek, prof.        Gregor Deleja, prof. 
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