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Spoštovani!

Vabimo vas, da spoznate program in vizijo Gimnazije Jožeta Plečnika Ljubljana.

Naša šolska skupnost ustvarja in uresničuje vizijo šole v spoštljivih odnosih, v katerih 
se prepletata ustvarjalnost in mladostna iskrivost, pridobljeno znanje pa se izraža v 
uspehih in zadovoljstvu. 

Pri učenju dijaki ob strokovni razlagi ter mentorstvu učiteljev pridobivajo znanja, 
razvijajo svoje sposobnosti, gradijo svojo osebnost in prevzemajo odgovornost za 
svoj učni uspeh. Učitelji si prizadevamo za zanimiv in razgiban pouk: pri tujih jezikih 
aktivno sodelujejo učitelji iz tujine, pri pouku smiselno uporabljamo IKT, uvajamo 
medpredmetno sodelovanje, timski pouk in spodbujamo študij okolja. 

Pri pouku in pestrih obšolskih dejavnostih se učimo za življenje. Svoje znanje o svetu 
bogatimo na zanimivih ekskurzijah in izmenjavah. 

Skrbimo za razvoj talentov in organiziramo mladinsko raziskovalno in terensko delo. 

Naši dijaki so ustvarjalni na kulturnem področju, uživajo v športnih igrah in v 
raziskovanju narave, sveta in družbe. Uspešni so na maturi in na nadaljnji študijski 
in življenjski poti. 

Želimo si, da bi skupaj spoznavali in gradili prihodnost.

Za kolektiv Gimnazije Jožeta Plečnika Ljubljana:  
ravnatelj Anton Grosek, prof. pedagogike

O šoli

Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana deluje v samem  srcu Ljubljane na Šubičevi 
ulici, v zgradbi, ki jo je projektiral znameniti arhitekt, po katerem se imenuje od 
leta 1997.

Šola ima bogato tradicijo, na katero smo ponosni. Prizadevamo si, da bi nadaljevali 
tradicijo dobre šole in razvijali kvaliteto pouka in dobrih odnosov. Tako se naša 
gimnazija poleg kakovostnega pouka že vrsto let odlikuje z bogato ponudbo 
možnosti za učenje tujih jezikov  v sodelovanju z učitelji iz EU (angleščine, 
nemščine, francoščine, italijanščine, španščine), številnimi mednarodnimi 
izmenjavami dijakov in učiteljev, obšolskimi dejavnostmi, ki vključujejo tudi 
tečaj kitajščine in japonskega  jezika, astronomsko - zvezdno opazovalnico Pavla 
Kunaverja ter strokovnimi ekskurzijami doma in v tujini.

Naš šola aktivno izvaja projekte: Timski pouk, Digitalno opismenjevanje in 
medpredmetno sodelovanje, Obogateno učenje tujih jezikov in v letošnjem letu 
že sedmo leto projekt smiselne in inovativne uporabe IKT pri pouku – »Netbook« 
razred oz. Inovativna pedagogika 1:1. 

Leta 2013 je bila naša šola uvrščena v mrežo Ekošol in pridobili smo licenco za 
izvajanje priprav  in izvedbo izpitov za  mednarodno Nemško jezikovno diplomo. 
Zelo uspešno sodelujemo v mednarodni  Unescovi mreži šol, v katero smo se 
vključili leta 1997. S članstvom smo se obvezali, da bomo v okviru šolskega dela 
dijake še posebej osveščali, izobraževali in vzgajali za aktivno uresničevanje 
Unescovih načel: vzgoja za mir, človekove pravice in demokracijo, medkulturna 
strpnost in sožitje, okoljska vzgoja ter vloga posameznika v obdobju globalizacije 
in novih medijskih razsežnosti. 

Na Plečnikov rojstni dan organiziramo Srečanja, na katerih se sedanji dijaki 
srečajo z nekdanjimi, danes priznanimi strokovnjaki in ustvarjalci. Na Plečnikovih 
dnevih naši dijaki predstavijo svojo pestro ustvarjalnost.

V vzpodbudnem okolju do znanja za jutri!



Predmetnik splošne gimnazije predvideva od drugega letnika naprej določeno 
število izbirnih ur, ki jih bo naša gimnazija razporedila med obvezne maturitetne 
predmete, tuje jezike, naravoslovne in družboslovne predmete. Pri natančnejšem 
razporejanju predmetov pa bomo morali predmetnik naše gimnazije oblikovati 
v skladu z navodili  MIZŠ in v skladu s sklepom Strokovnega sveta Republike 
Slovenije, zato v naslednji ponudbi lahko pride do sprememb.

Predvidevamo naslednjo razporeditev:

1.A Splošni program s poglabljanjem naravoslovnih predmetov
Tuja jezika: angleščina in nemščina
Ure za izbirne predmete bomo v višjih letnikih namenili naravoslovju ter obveznim 
in izbirnim maturitetnim predmetom.

1.B Splošni program s poglabljanjem družboslovnih predmetov 
Tuja jezika: angleščina in francoščina
Ure za izbirne predmete bomo v višjih letnikih namenili družboslovju ter obveznim 
in izbirnim maturitetnim predmetom.

1.C Splošni program s poglabljanjem družboslovnih predmetov
Tuja jezika: angleščina in italijanščina
Ure za izbirne predmete bomo v višjih letnikih namenili družboslovju ter obveznim 
in izbirnim maturitetnim predmetom.

1.D Splošni program s poglabljanjem družboslovnih predmetov
Tuja jezika: angleščina in nemščina 
Ure za izbirne predmete bomo v višjih letnikih namenili družboslovju ter obveznim 
in izbirnim maturitetnim predmetom.

1.E Splošni program s poglabljanjem družboslovnih predmetov
Tuja jezika: angleščina in španščina
Ure za izbirne predmete bomo v višjih letnikih namenili družboslovju ter obveznim 
in izbirnim maturitetnim predmetom.

Š T E V I L O  U R  N A  T E D E N

P R E D M E T

Obvezni štiriletni predmeti
Slovenščina
Matematika

Prvi tuji jezik
Drugi tuji jezik

Zgodovina
Športna vzgoja

Obvezni predmeti
Glasba

Likovnost
Geografija

Biologija
Kemija

Fizika
Psihologija
Sociologija

Filozofija
Informatika
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Predmetnik splošne gimnazije



1.F Splošni program s poglabljanjem tujih jezikov 
Tuji jeziki: angleščina, nemščina in italijanščina ali latinščina
Tretji tuji jezik bodo dijaki imeli v 2. in 3. letniku. V 4. letniku bodo poglabljali 
obvezne in izbirne maturitetne predmete. 

1.G Splošni program s poglabljanjem tujih jezikov
Tuji jeziki: angleščina, nemščina in francoščina ali španščina
Tretji tuji jezik bodo dijaki imeli v 2. in 3. letniku. V 4. letniku bodo poglabljali 
obvezne in izbirne maturitetne predmete. 

Pri razporejanju sprejetih dijakov v predvidene oddelke bomo njihove želje 
upoštevali v skladu z organizacijskimi možnostmi šole.

Obvezne izbirne vsebine

1. a) Obvezni del
- državljanska kultura 15 ur
- knjižnična informacijska znanja 15 ur
- kulturno-umetniške vsebine 15 ur
- športni dnevi 35 ur
- zdravstvena vzgoja 15 ur
- vzgoja za družino, mir in nenasilje 15 ur
- kulturno-umetniške vsebine z:

 a) likovnega področja 18 ur
 b) glasbenega področja 18 ur

b) Izbirni del
Dijaki lahko prosto izbirajo:
- iz kataloga obveznih izbirnih vsebin, ki ga pripravi Zavod RS za šolstvo
- iz kataloga obveznih izbirnih vsebin šole, ki je del letnega delovnega načrta
Šola določi nekatere vsebine iz obeh katalogov kot obvezno ponudbo šole:
- logika 15 ur
- medpredmetne vsebine z ekskurzijo, taborom itd. 15 ur
- metodologija raziskovalnega dela 15 ur
- obvladovanje tipkovnice 15 ur 
- prostovoljno socialno delo 15 ur
- prva pomoč 15 ur
- športni tabori in šole v naravi 15 ur
- učenje za učenje 15 ur
- verstva in etika 15 ur

2. Ure izven šole
Določene ure lahko opravijo dijaki v organizacijah izven šole (npr. jezikovni tečaji, 
glasbena šola, abonmaji, športne dejavnosti …).

Zaključek izobraževanja
Izobraževanje po programu gimnazija se zaključi z maturo, ki omogoča nadalje-
vanje šolanja na fakultetah in visokih strokovnih šolah.

Matura (zunanje preverjanje znanja) obsega naslednje predmete:
- slovenščina
- matematika
- tuji jezik
- dva izbirna predmeta

Za maturo dijaki poleg obveznih predmetov (slovenščina, matematika, tuji jezik) 
izberejo dva izbirna predmeta. Izbirajo lahko med naslednjimi predmeti: tuji jeziki, 
zgodovina, umetnostna zgodovina, geografija, biologija, kemija, fizika, psihologija, 
sociologija, filozofija in informatika.

 



Dejavnosti na šoli

Krožki in delavnice
Astronomski krožek – razvija veselje do opazovanja zvezdnega neba in raziskovanja 
nebesnih pojavov.
Bralna značka pri slovenščini in tujih jezikih – krepi bralne navade naših dijakov.
Biološki krožek s terenskim delom – poglablja znanje iz biologije, zlasti praktično na 
terenu, zato pogosto organizira izlete v različne slovenske kraje.
Bio terasni vrt – krožek skrbi za urejanje terasnega vrta.
Erazmus + (Comenius) krožek – dijaki spoznavajo vlogo mladih v  EU, raziskujejo naše 
okolje  in se povezujejo z vrstniki v Evropi  in po svetu.
Debatni krožek – razvija kritično mišljenje, vzpodbuja posameznikovo zanimanje za 
družbene odnose, dviguje prag tolerance in vzpodbuja spoštovanje do drugače mislečih.
Dijaška skupnost in varuh dijakovih pravic – dijaška skupnost naše gimnazije je kot 
prva v Sloveniji, v soglasju z varuhom človekovih pravic, leta 1999 izvolila varuha 
dijakovih pravic, ki  prispeva k večji demokratizaciji odnosov med dijaki in profesorji.
Impro liga – dijakom omogoča drugačne načine izražanja.
Dramski krožek – dijaki pripravijo gledališko predstavo, sodelujejo na kulturni prireditvi 
SREČANJA ob Plečnikovem prazniku šole 23. januarja.
Filmski in gledališki abonmaji – krepijo in razvijajo kulturno razgledanost dijakov.
Filozofski  krožek –  za dijake  3. in 4. letnika.
Fizikalno-tehnični krožek – teoretično in praktično poglablja znanja na fizikalno-
tehničnem področju.
Fizikalni krožek – dijake pripravlja na tekmovanje iz fizike.
Jezikovni krožki:
Francoski gledališki krožek – poglablja znanje francoščine, dijaki pripravijo gledališko 
predstavo za nastop na francoskem festivalu mladinskih gledališč v Franciji in doma. 
Nemški krožek in NJD (DSD) – poglablja znanje nemščine in pripravlja dijake na 
nemško jezikovno diplomo.
Španski internetni blog – poglablja znanje španščine. 
Tečaj japonščine – za dijake, ki jih zanimata  japonski jezik in kultura
Tečaj kitajščine – za dijake, ki jih zanimata kitajski jezik in kultura, v sodelovanju s 
kitajsko in slovensko učiteljico. 
Tečaj poljskega jezika – namenjen je dijakom, ki se želijo naučiti poljščine.
Kemijski krožek – z eksperimentalnim delom poglablja znanje iz kemije.
Likovna delavnica – dijakom približa likovno govorico, da razvijejo občutek za 
kompozicijo, razmerje, obliko, barvo in slikarske ter kiparske tehnike. Pripravijo likovno 
razstavo.
Literarni krožek – dijakom omogoča literarno snovanje in izražanje. Pripravijo in izdajo 
literarni zbornik.
Matematični krožek – dijake pripravlja na maturo iz matematike na višji ravni.
Logika – dijake pripravlja na tekmovanje iz logike.
Računalniški krožek – dijakom posreduje zahtevnejše programe in postopke 
programiranja ali uporabe računalnikov.
Plesne dejavosti – za dijake, ki jih veseli ples.
Prostovoljno socialno delo – učenje socialnih veščin in pomoč dijakom pri učenju ter 
pomoč starostnikom v domovih upokojencev.
Šolski časopis – dijaki vsebinsko in grafično oblikujejo šolski časopis.
Športne  dejavnosti – v okviru  športnih dni organiziramo pestre športne  dejavnosti in 
sodelujemo na organiziranih medšolskih tekmovanjih.  

Tekmovanja
Dijaki se z mentorji pripravljajo na različna tekmovanja (Cankarjevo tekmovanje, tek mo-
vanje iz matematike in logike, šaha, fizike, kemije, tujih jezikov, različnih športov …), na 
katerih vsa leta dosegajo lepe uspehe.

Izdelava raziskovalnih nalog                                                         
in sodelovanje v gibanju "Zaupajmo v lastno ustvarjalnost". 

Tabori
Astronomsko-fizikalni tabor – dijakom približa razsežnosti vesolja in naravnih pojavov.
Biološki tabor – omogoča spoznavanje novih ekosistemov, ugotavljanje prilagoditev 
različnih živalskih in rastlinskih organizmov v izbranem ekosistemu.
Matematični tabor – dijakom omogoča poglobljeno pripravo na maturo.
Nemški jezikovni tabor – dijaki poglabljajo znanje nemščine in se pripravljajo na NJD.
Plečnikov raziskovalni naravoslovni tabor – interdisciplinarno raziskovanje naravo-
slovnih značilnosti določenega področja.
Športni tabor – zimski (smučanje, deskanje).



Interdisciplinarne ekskurzije
Slovenija, zamejstvo (Beneška in koroška Slovenija), strokovni izleti v tujino (Anglija, 
Avstrija,  Nizozemska, Italija, Francija, Nemčija, Španija, Grčija, Makedonija, Srbija, 
Črna gora).

Šport na naši gimnaziji
Pouk poteka v športnih objektih Tivoli in Mava (fitnes, aerobika, plavanje, plezanje, 
namizni tenis, športne igre, aktivnosti v naravi, samoobramba, badminton, tenis).

Šolski sklad
Namenjen je pridobivanju sredstev za šolski nadstandard. Znotraj sklada deluje tudi 
Filantrop za pomoč socialno ogroženim dijakom.

Šolska prehrana
Na šoli je organizirana (subvencionirana) topla malica, ki jo pripravlja SLOREST.  
V naši novi jedilnici sta organizirana tudi zajtrk in kosilo.

 

Postopek vpisa

Prijava
Prijavo za vpis v 1. letnik izpolnijo vsi, ki se nameravajo v šolskem letu  2017/2018 
vpisati v 1. letnik srednješolskega izobraževanja.
Samo eno prijavo oddajo v svoji osnovni šoli. Dijaki, ki so med letom opustili šolanje, se 
lahko ponovno prijavijo za vpis v srednjo šolo; prijavnico oddajo na matični osnovni šoli 
ali neposredno na tisti srednji šoli, kamor se želijo vpisati. Učenci, ki so se šolali v tujini, 
pošljejo prijavo neposredno na srednjo šolo.
Vse srednje šole sprejemamo prijave do 4. 4. 2017. Prijavi za vpis ni potrebno prilo-
žiti nobenih dokazil o izpolnjevanju pogojev. 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) bo 7. 4. 2017 na internetu objavilo 
številčno stanje prijav na posamezni srednji šoli.
Na podlagi teh informacij ali zaradi drugih razlogov bo do 25. 4. 2017 mogoče dvigniti 
prijavo in jo prenesti na drugo srednjo šolo. Po tem roku prijav za vpis ne bo več mogoče 
prenašati, dokler ne bo končan postopek za izbiro kandidatov na šolah z omejitvijo 
vpisa.
MIZŠ bo 30. 5. 2017 na internetu  javno objavil podatke o omejitvah in spremembah 
obsega razpisanih mest v srednjih šolah.

Omejitev vpisa
Če bo število prijavljenih kandidatov do 25. 4. 2017 večje od števila razpisanih mest, 
bomo zaprosili za omejitev vpisa. Učence bomo o sklepu ministrstva  glede vpisa na 
našo šolo pisno obvestili do 6. 6. 2017.

Potek vpisa oz. 1. kroga izbirnega postopka
Prijavljeni kandidati bodo od 19. 6. 2017 do vključno 22. 6. 2017 (do 14. ure) prinašali 
potrebne dokumente na srednjo šolo.
Na tistih šolah, ki ne bodo omejile vpisa, bodo prijavljeni kandidati takoj vpisani. Na 
šolah z omejitvijo vpisa  pa bo 22. 6. 2017 objava rezultatov prvega kroga izbirnega 
postopka (do 15. ure)  in vpis učencev, ki so bili uspešni.
Istega dne bodo učenci, ki v prvem krogu niso bili uspešni, seznanjeni z možnostmi 
v drugem krogu. Na srednjih šolah, kjer so oddali prvo prijavo, jim bo razdelje¬no 
ustrezno gradivo.
Prijava neizbranih v 1. krogu izbirnega postopka  za drugi krog izbirnega postopka 
bo potekala do 27. 6. 2017 (do 14. ure). Objava rezultatov drugega kroga izbirnega 
postopka in prostih mest bo na srednjih šolah 30. 6. 2017 (do 14. ure). Vsi učenci, ki 
bodo uspešni v drugem krogu, bodo vpisani do 4. 7. 2017 (do 14. ure).
MIZŠ bo 5. 7. 2017 na spletu objavil število še prostih mest na posa¬meznih srednjih 
šolah. Vpis na te šole bo do zapolnitve mest oziroma do  31. 8. 2017 (do 14. ure). 

V vzpodbudnem okolju do znanja za jutri!

Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana 
Šubičeva ulica 1, 1101 Ljubljana
ravnateljstvo: 01/ 620 4203 
tajništvo: 01/ 620 4200   
svetovalna služba: 01/ 620 4206, vpis@gjp.si
e-pošta: gjp@ gjp.si

spletna stran: http://www.gjp.si
 https://www.facebook.comGimJozetaPlecnikaLjubljana
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