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 Splošni oddelek 

 Športni oddelek

 Maturitetni tečaj

334 dijakov
37 profesorjev
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1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik Skupno Matur.

PREDMETI št. ur na št. ur na št. ur na št. ur na št. ur v programu standard

teden leto teden leto teden leto teden leto

I. Obvezni predmeti

Slovenščina (SLO) 4 140 4 140 4 140 4 140 560 560

Matematika (MAT) 4 140 4 140 4 140 4 140 560 560

Prvi tuji jezik (TJ1) 3 105 3 105 3 105 3 105 420 420

Drugi tuji jezik (TJ2) 3 105 3 105 3 105 3 105 420 420

Zgodovina (ZGO) 2 70 2 70 2 70 2 70 280 280

Športna vzgoja (ŠVZ) 3 105 3 105 3 105 3 105 420

Glasba (GV) 1,5 52 52 + 18*

Likovna umetnost (LV) 1,5 52 52 + 18*

Geografija (GEO) 2 70 2 70 2 70 210 280

Biologija (BIO) 2 70 2 70 2 70 210 315

Kemija (KE) 2 70 2 70 2 70 210 315

Fizika (FI) 2 70 2 70 2 70 210 315

Psihologija** (PSI) 2 70 70 280

Sociologija** (SOC) 2 70 70 280

Filozofija** (FIL) 2 70 70 280

Informatika (INF) 2 70 70

Predmetnik



Gimnazija Jesenice                                                      www.gimjes.si 

Zakaj Gimnazija Jesenice

Ker želimo vsakemu dijaku 
posebej nuditi potrebno pomoč 
in spodbudo pri doseganju 
njegovih ciljev.

Ker imajo dijaki, ki so dlje časa 
odsotni od pouka, možnost 
izobraževanja na daljavo.
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Zakaj Gimnazija Jesenice

 Ker smo urejena in varna šola.

 Ker imamo odlične pogoje 
za delo in pouk izvajamo 
v dopoldanskem času.

 Ker nudimo možnost 
pridobivanja 
znanja potrebnega za uspešno 
nadaljevanje študija na univerzah 
v Sloveniji in tujini.
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Nemška jezikovna diploma
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 MEPI,  OBJEM,

 UNESCO, Inženirji bomo,

 EUROŠOLA, 

 Živimo zdravo, ker se cenimo

 Planetu Zemlja prijazna šola,

 Obrazi prihodnosti,…

Zakaj Gimnazija Jesenice
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 Ker nudimo dijakom številne 
dejavnosti na šoli, 
kjer lahko pokažejo vse talente.

Zakaj Gimnazija Jesenice
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 Ker naša šola 
organizira 
kvalitetne ekskurzije, 
izmenjave, 
tabore…

Zakaj Gimnazija Jesenice
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 Ker nudimo vsem 
dijakom za malico 

šest menijev.

Zakaj Gimnazija Jesenice
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 Učbeniški sklad: dijaki si 
večino učbenikov lahko 
sposodijo v šoli;

 Šolski sklad: pomoč socialno 
ogroženim dijakom in 
nadstandardna oprema ter 
učila; 

Zakaj Gimnazija Jesenice
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 Brezplačni Office 356 (Word, 
Excel, Power Point …) za vse naše 
dijake v šoli in doma

 Brezžični internet
Dijaki, raziskovalci in drugi lahko uporabljajo vsako brezžično 
omrežje Eduroam, v Sloveniji ali tujini.

 Najcenejše tiskanje dokumentov

Zakaj Gimnazija Jesenice
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 Ker naši dijaki dosegajo odlične 
rezultate na srednješolskih 
tekmovanjih iz znanj in športa.

 423 nastopov na šolskih tekmovanjih

 280 nastopov na regijskih tekmovanjih

 601 nastopov na državnih tekmovanjih

Uspehi na tekmovanjih
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Andraž Maier se je uvrstil na matematično 
olimpijado v Rio de Jeneiru.

 19 zlatih priznanj

 38 srebrnih priznanj

 144 bronastih priznanj

Uspehi na tekmovanjih
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MEDNARODNA TEKMOVANJA

Andraž Maier, 4. A se je uvrstil na
- 58. Mednarodna matematična olimpijada od 12.–23. julij 

2017 v Rio de Janeiro, kjer je prejel pohvalo
- 11. Srednjeevropska matematična olimpijada od 21.–27. 

avgusta v  Litvi, kjer je slovenska ekipa osvojila 2. mesto
- sredozemskega matematičnega tekmovanja, kjer je dobil 

bronasto medaljo
- Sanktpeterburška astronomska olimpijada

MEPI – dijaki so osvojili  5 srebrnih priznanj

Uspehi na tekmovanjih
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Visok nivo pridobljenega znanja dokazuje:

Učni uspeh v letu 2016/2017

17,2% odličnih

27,9 % prav dobrih dijakov

Splošni učni uspeh 96,75 %
8 dijakov je bilo odličnih vsa štiri leta šolanja

Uspeh na Maturi 2017 

97 %

18 (23,68 %)
odličnih maturantov
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ZLATI MATURANTI

Neža Žerjav 34 točk

David Cerkovnik 32 točk

Tjaša Češek 32 točk

Manca Novak 30 točk

Uspeh na maturi
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Vse informacije na spletni strani



Gimnazija Jesenice                                                      www.gimjes.si 

ŠPORTNI ODDELEK
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Omogočiti dijakom športnikom 
uspešno usklajevanje šolskih in športnih obveznosti

ŠOLA
ŠPORTNI KOORDINATOR

PEDAGOŠKI

KOORDINATOR

Sistematsko urejen proces 

izobraževanja z možnostjo 

jutranje vadbe.

ŠPORT
KLUB

TRENER

DIJAK-ŠPORTNIK

STARŠI

CILJ

-uspeh v šoli

-pomagati v športu CILJ

-uspeti v šoli in 

športu

CILJ

-uspeh v športu

-pomagati v šoli
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Možnost psihične priprave s športnim psihologom.

Možnost dodatnih zdravniških pregledov in fizioterapije.

Posebnosti dela v športnih oddelkih

Pouk športne vzgoje poteka 6 ur tedensko 

in se izvaja kot trije dopoldanski treningi 

1. in 2. letnik - širitev splošnih gibalnih znanj, 
preventivna vadba

3. in 4. letnik - izbrani športi in specialna vadba.
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OUP za vsak predmet

napovedano tudi ustno ocenjevanje znanja

napovedani športni izostanki

šoli v naravi

Gimnazija - športni oddelek

do 20 dijakov

skrb za dijaka športnika
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Ure OUP so namenjene dijakom, ki:

 želijo utrditi težjo učno snov,

 želijo izboljševati oceno,

 so bili opravičeno odsotni na 
pisnem ali ustnem ocenjevanju 
znanja med poukom in to 
nadomestijo pri OUP.

Organizirana učna pomoč za 
vsak predmet, po eno uro tedensko
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 4 športni oddelki

 20 športnih panog 

 79 dijakov-športnikov

 statusi 48-A , 12-B, 19–C 

Kategorizacija po OKS:
 24 - mladinski razred 
 7 - državni razred 
 7 - perspektivni razred

(Vita Lukan, Vili Črv, Anja Mandeljc, 
Kerštajn Maja, Pamić Lejla, Omanović Neja,
Krnc Lara)

 mednarodni razred 
športni plezalec - Škofic Domen,

 olimpijka, športnica svetovnega razreda -
plavalka Anja Klinar

Gimnazija - športni oddelek
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Na letnih olimpijskih igrah v Rio 2016, so plavalci, člani Plavalnega kluba Radovljica, svoje 

nastope zaključili s sledečimi uvrstitvami:

o 14. m Anja Klinar 200m delfin,

o 15.m Anja Klinar, Tjaša Pintar v štafeti 4x200m prosto,

o 18. m Anja Klinar 400m prosto,

o 22. m Robert Žbogar 200m delfin (nov državni rekord Slovenije),

o Špelo Perše njen nastop na 10km – 16. m.

Vsi našteti športniki so oziroma so bili zelo uspešni dijaki Gimnazije Jesenice. 

OI Rio de Janeiro 2016 – naši dijaki olimpijci
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Tutorstvo mladim športnikom – sodelovanje z OKS jem

Tekači na smučeh - Anja Mandeljc,  Vili Črv (oba 3.š): člana  reprezentance 

udeleženca OI mladih Llillehammer 2016,

Maja Kerštajn in Miha Jan (oba 3.š): člana reprezentance,  peto in prvo 

mesto na mednarodnem tekmovanju Topolino 2016.

Plavalka Gaja Kristan (4.š), članica reprezentance, udeleženka Evropskih iger 

Baku 2015

Alpsko smučanje - Jernej Slivnik, 3.š – kandidat za zimske para olimpijske igre 

Pyeongchang 2018.
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Sodelovanje z Veslaškim 

klubom Bled v mednarodnem 

projektu Inovativni klubi za 

dvojne poklicne poti, 

koordinator s strani kluba je 

Jernej Slivnik.
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Gimnazija - športni oddelek

državni prvaki, perspektivni mladi športniki
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Pedagoški koordinator:  ziga.konjar@guest.arnes .si

Športna koordinatorka:  bojanamart@gmail.com

Do 5. marca 2018 oddajte dokazila o izpolnjevanju športnih 
kriterijev.

Obrazci so dostopni preko naše spletne strani
www.gimjes.si

Gimnazija - športni oddelek
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VPIS

v Gimnazijo Jesenice

2018/2019

Vesna Smolej Vrzel, univ.dipl.psih.
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V programu gimnazija razpisujemo:

 3 oddelke splošne  gimnazije – 84 mest 

 1 športni oddelek - 18 mest 

 1 oddelek maturitetnega tečaja - 30 mest 

Razpisana prosta mesta
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5. april 2018 je zadnji rok za oddajo  

Prijava za vpis;

možno je oddati samo eno prijavo  

(obrazec najdete na www.mss.gov.si ali obrazec DZS 1,20)

Prosim označite, kam se želite vpisati:

 Splošni oddelek

 ali

 športni oddelek.

 Drugi tuji jezik: NEM ali ITA.

Prijava za vpis v 1. letnik
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 Učenci, ki se boste prijavljali v športni oddelek, 

najkasneje do 5. marca 2018 oddajte     

dokazila o izpolnjevanju športnih kriterijev za 
vpis; 

 Do navedenega roka tudi kandidati, ki se boste s 
1. prijavo vpisali na drugo šolo, vendar obstaja 
možnost prenosa (25.  april 2018).

Gimnazija - športni oddelek
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Točke pridobljene z učnim uspehom  v 7., 8. in 9. razredu OŠ so:

 zaključne ocene obveznih predmetov  iz 7., 8. in 9. razreda  
(max = 175 točk);

 Nacionalni preizkusi znanja (SLO, MAT) le v primeru, da je na 
spodnji meji več kandidatov z enakim številom točk (soglasje 
staršev).

Merila za izbiro kandidatov v primeru 

omejitve vpisa: 
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 Informativna dneva:  9. in 10. 2. 2018

 Prijavljanje za vpis v SŠ  – do  5. 4. 2018;

 Javna objava stanja prijav / MŠŠ internet – 10. 4. 2018;

 Morebitni prenosi prijav – 25. 4. 2018;

 Pisno vabilo na dom 
(ura in dan vpisa, prinašanje dokumentov za vpis);

 Vpis na šolah brez omejitve – od 19. 6. do 22. 6. 2018 do 14. ure; 

Vpis v 1. letnik
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 Znanje je moč. (F. Bacon)

 Življenjski cilj vsakega posameznika je vedno isti: 
napredovanje v dobrem. (Tolstoj)

 Prva skrivnost uspeha je zaupanje v samega 
sebe. (R. W. Emerson)

Devetošolcem 
na pot . . .


