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Drage dijakinje, dragi dijaki!

Verjamem, da zaključek osnovne šole predstavlja 
prelomni trenutek, zato je za vas še posebej pomembna 
odločitev kam sedaj. Nov začetek ne pomeni le novih 
obveznosti, ampak tudi srečanje z novimi prijatelji, 
novimi učitelji. Prišli boste v povsem novo okolje, 
za katerega si želimo, da bi bilo spodbudno in varno, 
da bi v njem skupaj rasli.

Na naši šoli, od nedavno Gimnaziji Franceta Prešerna, 
smo vedno imeli velik posluh za dijake in njihove 
potrebe,  in tako bo tudi ostalo. To seveda ne pomeni, 
da vam bomo popuščali, saj vam s tem ne bi prav nič 
koristili. Radi bi vam pomagali, da bi (p)ostali ponosni, 
samozavestni in uspešni mladi ljudje, ki se boste zavedali 
svojih dolžnosti in odgovornosti in ki se boste znali 
primerno postaviti tudi za svoje pravice. Zato računajte na 
našo doslednost in jasno začrtana pravila, saj verjamem, 
da je to tisto, kar bo naše sožitje in vaše uspehe postavilo 
na pravo raven.

Moto naše gimnazije je Šola za ponosne, 
samozavestne, uspešne. Bodite torej taki, 
zaupajte vase, pri tem pa vam bomo z vsemi 
močmi pomagali tudi mi, učitelji.

                                                                                    
V. d. ravnateljice Gimnazije Franceta Prešerna: 
Mirjam Bizjak, prof.

Naša gimnazija ti omogoča  
vsestranski razvoj in osebnostno rast.

S spoštljivim odnosom in zgledom 
ustvarjamo prijetno, ustvarjalno
 in varno učno okolje.

Dobil boš dobro podlago za študij 
in se lahko vpisal na vse višje, 
visoke in univerzitetne študijske programe.

Kot športnik  boš imel najboljše pogoje 
za usklajeno šolanje in trening.

Spodbujali bomo tvojo umetniško nadarjenost. 

Z nami boš potoval po Sloveniji in tujih deželah.

Z uporabo najmodernejše tehnologije boš znanje  
pridobival na prijeten in inovativen način.

7 razlogov, zakaj se vpisati na Gimnazijo Franceta Prešerna
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2.

3.

4.

5.
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Dobrodošli

Potovanje tisočih kilometrov
se začne z enim samim korakom.

Lao Tzu



Kdo smo?

Na Gimnaziji Franceta Prešerna bomo v prihajajočem šolskem letu 
izvajali tri programe: 

Splošni gimnazijski program, ki ga bomo na naši šoli izvajali prvič in je 
namenjen predvsem dijakom, ki od gimnazijskega izobraževanja pričakujejo 
nekoliko več naravoslovja.

Ekonomska gimnazija s predmeti ekonomija, podjetništvo in poslovna 
informatika omogoča izobrazbo, ki je v sodobnem svetu nepogrešljiva.

Ekonomska gimnazija – športni oddelek, kjer imajo dijaki več ur, 
namenjenih športni vzgoji, dijakom se prilagaja glede ne na njihove obveznosti 
spraševanje, preverjanje znanja, pisanje šolskih nalog, na razpolago sta jim 
tudi pedagoški in športni koordinator. V športnem oddelku je 22 dijakov, 
s čimer je kakovost poučevanja bistveno boljša in omogoča uspešno 
združevanje športnih in šolskih obveznosti.

V vseh programih, ki jih bomo izvajali na naši šoli, bodo poučevali 
nadpovprečno izobraženi učitelji. S ponosom si upamo trditi, da smo 
ena najkakovostnejših in  najprepoznavnejših gimnazij v Sloveniji. Naša 
prepoznavnost in uspehi so plod trdega in načrtnega dela. Sodobni 
učni pristopi – medpredmetno, timsko poučevanje, učenje učenja, 
e-izobraževanje in izobraževanje na daljavo – so že dolgo naš vsakdanjik. 
Na mnogih področjih smo orali ledino – e-asistent, izobraževanje dijakov 
športnikov – danes nam sledijo mnoge osnovne in srednje šole po celi 
Sloveniji. Ponosni smo na naše delo, predvsem pa na naše dijake, ki so 
dejavni in uspešni na mnogih življenjskih področjih in ne le v šoli.

V Gimnaziji Franceta Prešerna boste v programih splošna gimnazija, 
ekonomska gimnazija in ekonomska gimnazija – športni oddelek pridobili 
znanje, s katerimi boste postali ponosni, samozavestni in uspešni mladi ljudje. 
Postanite del ekipe, v kateri nam zavest o lastni posebnosti in kakovostnem 
delu že dolgo potrjujejo naši dijaki –  uspešni športniki, umetniki, podjetniki …



*1 Izvaja se v okviru obveznih izbirnih vsebin
*2 Psihologija in sociologija se lahko izvajata v 2. ali v 3. letniku, filozofija pa v 3. ali 4. letniku.
*3 Šola razporedi ure za izbirne predmete tako, da dijakom omogoči pripravo na maturo in uvajanje sodobnih metod pouka.

PREDMETI 1. 
letnik

2. 
letnik

3. 
letnik

4. 
letnik

SKUPNO Maturitetni 
standard

št. ur / 
teden

št. ur / 
teden

št. ur / 
teden

št. ur / 
teden

št. ur /
 leto

I - Obvezni predmeti

Slovenščina 4 4 4 4 560 560

Matematika 4 4 4 4 560 560

Prvi tuji jezik 3 3 3 3 420 420

Drugi tuji jezik 3 3 3 3 420 420

Zgodovina 2 2 2 2 280 280

Športna vzgoja 3 3 3 3 420 ni mature

Glasba*1 1.5 52 + 18 ni mature

Likovna umetnost*1 1.5 52 + 18 ni mature

Geografija 2 2 2 210 280

Biologija 2 2 2 210 315

Kemija 2 2 2 210 315

Fizika 2 2 2 210 315

Psihologija*2 2 70 280

Sociologija*2 2 70 280

Filozofija*2 2 70 280

Informatika 2 70 280

II - Izbirni predmeti*3 odvisno od izbire min 280 min 280

III - Obvezne izbirne 
vsebine

90 90 90 30 300

Predmetnik: 
ekonomska gimnazija

Predmetnik: 
ekonomska gimnazija - športni oddelek

Predmetnik: 
gimnazija

Gimnazija
Obvezni maturitetni predmeti: SLO, MAT, TJ1

Izbirni maturitetni predmeti: FIZ, KEM, GEO, ZGO, SOC, BIO, PSI, INF, TJ2 …

EKONOMIJA
PODJETNIŠTVO
POSLOVNA INFORMATIKA
FIZIKA

S P L O Š N A  M AT U R A

2

6 4 350

70

PREDMETI 1. 
letnik

2. 
letnik

3. 
letnik

4. 
letnik

SKUPNO Maturitetni 
standard

št. ur / 
teden

št. ur / 
teden

št. ur / 
teden

št. ur / 
teden

št. ur /
 leto

I - Obvezni predmeti

Slovenščina 4 4 4 4 560 560

Matematika 4 4 4 4 560 560

Prvi tuji jezik 3 3 3 3 420 420

Drugi tuji jezik 3 3 3 3 420 420

Ekonomija 2 2 3 4 385 280

Zgodovina 2 2 2 210 280

Športna vzgoja 3 3 3 3 420 ni mature

Glasba*1

ni mature
Likovna umetnost*1

Geografija 2 2 2 210 280

Biologija*2 315

Kemija*2 315

Fizika*2 315

Psihologija*3 2 2 140 280

Sociologija*3 280

Filozofija*3 280

Informatika 2 2 140 280

Podjetništvo 2 3 4 315 ni mature

II - Izbirni predmeti*4 odvisno od izbire min 210 min 210

III - Obvezne izbirne 
vsebine

90 90 90 30 300

PREDMETI 1. 
letnik

2. 
letnik

3. 
letnik

4. 
letnik

SKUPNO Maturitetni 
standard

št. ur / 
teden

št. ur / 
teden

št. ur / 
teden

št. ur / 
teden

št. ur /
 leto

I - Obvezni predmeti

Slovenščina 4 4 4 4 560 560

Matematika 4 4 4 4 560 560

Prvi tuji jezik 3 3 3 3 420 420

Drugi tuji jezik 3 3 3 3 420 420

Ekonomija 3 3 5 385 280

Zgodovina 2 2 2 210 280

Športna vzgoja 5 4 4 4 595 ni mature

Glasba*1

2 70
ni mature

Likovna umetnost*1

Geografija 2 2 2 210 280

Biologija*2

6  4 350

315

Kemija*2 315

Fizika*2 315

Psihologija*3

2 2 140

280

Sociologija*3 280

Filozofija*3 280

Informatika 2 2 140 280

Podjetništvo 4 5 315 ni mature

II - Izbirni predmeti*4 odvisno od izbire min 105 min 105

III - Obvezne izbirne 
vsebine

90 90 90 30 300

*1 Dijak izmed dveh ponujenih predmetov iz umetnosti izbere enega.
*2 Šola izmed treh naravoslovnih predmetov ponudi skladno z interesi dijakov najmanj dva predmeta.
*3 Šola izmed treh družboslovnih predmetov ponudi skladno z interesi dijakov dva predmeta.
*4 Šola razporedi ure za izbirne predmete tako, da dijakom omogoči pripravo na maturo in uvajanje sodobnih metod pouka.

*1 Dijak izmed dveh ponujenih predmetov iz umetnosti izbere enega.
*2 Šola izmed treh naravoslovnih predmetov ponudi skladno z interesi dijakov najmanj dva predmeta.
*3 Šola izmed treh družboslovnih predmetov ponudi skladno z interesi dijakov dva predmeta.
*4 Šola razporedi ure za izbirne predmete tako, da dijakom omogoči pripravo na maturo in uvajanje sodobnih metod pouka.

Ekonomska gimnazija
Obvezni maturitetni predmeti: SLO, MAT, TJ1

Izbirni maturitetni predmeti: EKN, INF, GEO, ZGO, SOC,PSI, BIO, KEM, TJ2 …

EKONOMIJA
PODJETNIŠTVO
POSLOVNA INFORMATIKA
FIZIKA

S P L O Š N A  M AT U R A

Ekonomska gimnazija - športni oddelek
Obvezni maturitetni predmeti: SLO, MAT, TJ1

Izbirni maturitetni predmeti: EKN, INF, GEO, ZGO, SOC,PSI, BIO, KEM, TJ2 …

EKONOMIJA
PODJETNIŠTVO
POSLOVNA INFORMATIKA
FIZIKA

S P L O Š N A  M AT U R A



Na Gimnaziji Franceta Prešerna razpisujemo programe:

Prijavo za vpis boste oddali vašemu svetovalnemu delavcu v 
osnovni šoli ali pa jo priporočeno pošljete na naslov Gimnazija 
Franceta Prešerna, Kidričeva 65, 4000, Kranj,  v skladu z 
datumi iz rokovnika o vpisu v srednje šole. Rokovnik je objavljen 
na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, kulturo in šport. 

Na pomembne datume vas velikokrat obvestimo tudi preko naše 
spletne strani in facebooka šole. Vabimo vas, da nas spremljate 
tudi na teh socialnih omrežjih.

KRITERIJI ZA SPREJEM
V kolikor bo prišlo do  omejitve vpisa, bomo upoštevali zaključne 
ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole. 
Z učnim uspehom kandidat lahko dobi največ 175 točk.

Če se v prvem oziroma drugem krogu izbirnega postopka 
na posamezni šoli na spodnji meji razvrsti več kandidatov z 
istim številom točk, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, 
doseženih na nacionalnih preverjanjih znanja iz slovenščine in 
matematike.

Dosežki nacionalnega preizkusa znanja kandidata se uporabijo 
na podlagi predhodnega soglasja kandidata in staršev za 
mladoletnega kandidata.

Vpis Vpis v športni oddelek

Dijaki, ki bi se radi vpisali v program ekonomske gimnazije 
– športni oddelek, morajo poleg zgoraj navedenih pogojev 
izpolnjevati tudi posebne pogoje:

• psihofizična sposobnost (potrdilo izda pooblaščeni zdravnik 
   ali zdravnik specialist medicine dela in športa)
• športni dosežki (kandidate bomo razvrstili na podlagi športne   
   uspešnosti v statuse A, B in C).

Kandidati za vpis v ta oddelek morajo,  v skladu z datumi iz rokovnika o 
vpisu v srednje šole (spletna stran Ministrstva za izobraževanje, kulturo 
in šport).  

Na šolo oddati naslednja dokazila:

• zdravniško potrdilo osebnega zdravnika ali potrdilo o rednem   
   preventivnem pregledu kandidata v zadnjem letu ali potrdilo 
   zdravnika specialista medicine dela in športa, iz katerega je 
   razvidno, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu 
   in da je kandidat sposoben prenašati večje napore na treningih 
   in tekmovanjih;

• izpolnjen posebni obrazec, na katerem nacionalna panožna   
   zveza potrdi, da je kandidat pri njej registriran in da tekmuje v 
   uradnem tekmovanju te športne zveze ter da po športnih 
   dosežkih skladno z merili za izbiro kandidatov sodi v športni oddelek;

• s strani društva ali kluba potrjen izpolnjeni posebni obrazec, na 
   katerem je izjava trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorja, 
   podatki o perspektivnosti mladega športnika 
   (ki zajemajo tudi podatke o telesnem in gibalnem razvoju), podatki o 
   programu treniranja in tekmovanj, o športnih ciljih 
   in kandidatovih najboljših rezultatih;

• potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije, če ga kandidat ima.

Po prejetih dokazilih za vpis v športni oddelek bomo s kandidati opravili 
še individualne pogovore in  jim izdali potrdila o izpolnjevanju pogojev. 
Na podlagi dokazil in opravljenega pogovora s kandidati izda šola 
potrdilo o izpolnjevanju posebnih pogojev.

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v športni oddelek, 
oddajo prijavo za vpis na šolo, tako kot ostali kandidati.

Gimnazija
Ekonomska gimnazija
Ekonomska gimnazija - športni oddelek

G
EG

EG-Š



»Srečanja s srednješolskimi profesorji so trenutki, ki te vrnejo v čas mladosti, čas norosti 
... Vsi spomini oživijo, dogodivščine imajo novo dimenzijo in to povedati novim generacijam 
te šole je zelo pozitivna izkušnja tako zame kot za njih. Našli smo veliko skupnega, 
predvsem pa spoznali, da smo vsi v nečem res dobri, le vztrajati je treba. Želeti morate, 
da bi tako kot jaz spoznali pomembno življenjsko načelo:  Poslušaj sebe in svoj notranji 
glas in delaj to, kar si želiš in ljubiš v življenju. Če imaš to resnično rad in si pripravljen 
trdo delati, vložiti veliko energije, časa in strasti, boš zagotovo uspel.«
Mitja Okorn, režiser

•

»Omogočili so mi idealno razmerje med šolo in športom. Ker sem bil že takrat veliko v 
tujini in sem pogosto izostajal od pouka, so mi prav vsi profesorji šli izjemno na roko in 
opravljanje izpitov mi ni predstavljalo nobenih problemov.« 
Grega Žemlja, tenisač

•

»Šolanje na ekonomski gimnaziji je odlično prilagojeno športnikom. Sam sem bil odsoten 
od pouka praktično celo zimo, a mi je z dobro organiziranim programom uspelo ostati v 
stiku s profesorji, ki so svoje delo odlično opravljali.« 
Peter Prevc, smučarski skakalec

•

»Kljub temu da sem se izobraževala na Ekonomski gimnaziji v Kranju, ki nima veliko 
skupnega z umetnostjo, sem doživela vse tiste lepe, nore, mladostne trenutke, ki si jih želi 
doživeti vsak srednješolec. Najbolj pa so me razveselile profesorice, ki so si zdaj, po petih 
letih mojega odhoda iz šole, vzele čas in prišle na mojo prvo samostojno razstavo ter mi 
s tem izrazile izjemno podporo.«
Suzana Brborović, umetnica

•

»Zelo pomembna je bila povezava med šolo in klubom, ki mi je omogočila usklajevanje 
športa in izobraževanja. Vesel sem, da so mi omogočili študij na daljavo, in to tako, da se 
lahko pohvalim z zelo uspešnim rezultatom na maturi.«
Luka Kalan, hokejist

Učili smo jih:
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