
Dokumenti za vpis

Osnovna šola, če bodo epidemiološke 
razmere dopuščale, pošlje do  
2. aprila 2021: 

• Prijavo za vpis v začetni letnik srednje 
šole  (obrazec je tudi na internetu)

Na Gimnazijo Želimlje 
(Dom Janeza Boska)
pošljete do 2. aprila 2021:

1. lastnoročno napisano prošnjo za 
sprejem v GŽ in DJB, v kateri kandidat 
navede razloge za vpis in opredeli, 
kateri tretji (tuji) jezik bi se želel učiti 
(latinščina ali španščina),

2. dokazilo za predmet VERA IN 
KULTURA  
(fotokopijo veroučnega spričevala  
8. razreda) ali opravljen diferencialni 
izpit,

3. prijavo za vpis v dijaški dom  
(samo za tiste, ki bi želeli bivati v 
Domu Janeza Boska!); tudi vlogo za 
subvencijo, če kakšen sorojenec že 
biva v kakšnem dijaškem domu v 
Sloveniji.

Predmetnik
Gimnazija Želimlje ima predmetnik splošne 
gimnazije. Strokovni svet RS za splošno 
izobraževanje ga je potrdil 30. 1. 2003.

ZAVOD SV. FRANČIŠKA SALEŠKEGA
GIMNAZIJA ŽELIMLJE
DOM JANEZA BOSKA

KANDIDATOM
ZA VPIS

leto 2021

ŽELIMLJE - ŠKOFLJICA

Prispevek za šolo
Svet Zavoda sv. Frančiška Saleškega je določil 
višino prispevka za šolo, ki znaša 30 EUR 
mesečno. V to so vključeni ogledi kulturnih 
predstav, šolske ekskurzije, fotokopiranje za 
potrebe pouka, izredni avtobusni prevozi v 
Ljubljano, dnevi komunikacije ... 

Oskrbnina
Višina oskrbnine se določi na osnovi izhodišč, ki 
jih določi Ministrstvo za šolstvo in šport.

Dodatne informacije:

Gimnazija Želimlje
Peter Polc, ravnatelj 

tel.: 01/47 02 104

 Dom Janeza Boska
Gašper Otrin, ravnatelj 

tel.: 041/558 310

ZAVOD SV. FRANČIŠKA SALEŠKEGA
GIMNAZIJA ŽELIMLJE
DOM JANEZA BOSKA

ŽELIMLJE 46, 1291 ŠKOFLJICA

https://zelimlje.si/
zelimlje@zelimlje.si

djb@zelimlje.si
ali: svetovalna@zelimlje.si



Zakaj Gimnazija Želimlje
in Dom Janeza Boska?
Gimnazija Želimlje je ena izmed štirih katoliških zasebnih 
šol v Sloveniji. Nanje je vpisanih komaj dober odstotek 
slovenskih srednješolcev. Žal je vsako leto tako, da ni 
prostora za vse, ki bi se hoteli vpisati na te gimnazije.

Gimnazijo Želimlje in Dom Janeza Boska vodimo salezijanci. 
Naš ustanovitelj Janez Bosko se je odlikoval po izjemnem 
daru: imel je rad mlade, zato jim je na vsak način hotel 
pomagati. Odpiral je šole, da bi mlade s solidnim znanjem 
pripravil na življenje v družbi. Ustanavljal je vzgojne 
domove, da bi mlade z ustrezno vzgojo pripravil na zrelo 
življenje kot poštene državljane in dobre kristjane.

V našem zavodu skušamo nadaljevati njegovo poslanstvo, 
ki je bistvenega pomena za prihodnost posameznika in tudi 
slovenskega naroda, vse družbe in Cerkve. V skladu s temi 
cilji je urejen študij na gimnaziji in vzgoja v domu.

Dva obvezna izbirna predmeta - vera in kultura ter 
latinščina/španščina - sta posebnost naše šole in 
dopolnjujeta njeno humanistično usmeritev. Naši dijaki, 
ki uspešno opravijo maturo, navadno nimajo težav pri 
vpisu na katerokoli fakulteto. Ker je eden glavnih namenov 
gimnazije kvaliteten študij, zahteva od dijakov ustrezne 
sposobnosti, sprotno delo in dokaj visoko zastavljene cilje.

Študij na gimnaziji je nadaljevalen, zato zahtevamo za 
predmet vera in kultura predznanje snovi na osnovnošolski 
ravni. Kandidati to dokažejo s fotokopijo veroučnega 
spričevala ali z diferencialnim izpitom.  

Dom Janeza Boska (prednost imajo bolj oddaljeni oz. tisti, 

ki imajo slabše prometne povezave) nudi dobre možnosti 
za študij, razvedrilo in osebnostno rast.

Odločili smo se za zdravo obliko življenja na vseh ravneh. 
Zato v našem zavodu zahtevamo, da se ne kadi, ne pije 
alkoholnih pijač, ne sega po mamilih in drugih nedovoljenih 
substancah. Skrbimo za lepo govorjenje in se ne izživljamo 
na načine, ki niso v skladu z zdravo kulturo našega naroda. 
Podrobnosti našega življenja določajo interni pravilniki 
in druga določila, s katerimi so pred vpisom seznanjeni 
kandidati in starši. Če se vam zdi, da je Gimnazija Želimlje 
prava izbira, se veselimo srečanja z vami ob vpisu.

Postopek vpisa
• do 2. 4. 2021: posredovanje prijav za vpis srednjim 
šolam in dijaškim domovom

• 8. 4. 2021: objava o številu prijav za vpis na spletnih 
straneh ministrstva (internet)

• do 22. 4. 2021: prijavo za vpis bo mogoče prenesti na 
katerokoli drugo srednjo šolo oz. dijaški dom

n n n n n n n n n n n 
Po 22. 4. 2021 prijav za vpis ne bo mogoče prenašati, 

dokler drugi krog postopka za izbiro kandidatov na 
šoli, kjer bo vpis omejen, ne bo končan, to je do  

30. 6. 2021. Zelo pomembno bo, na kateri šoli bo 
prijava za vpis 22. 4. 2021.

n n n n n n n n n n n

• do 27. 5. 2021: srednje šole, ki bodo morale zaradi 
prevelikega števila prijav vpis omejiti, bodo o tem pisno 
obvestile vse svoje prijavljene kandidate

• 17. 6. 2021 (predvidoma): prinašanje dokumentov na 
Gimnazijo Želimlje in Dom Janeza Boska (= prvi krog)

• 21. 6. 2021: objava rezultatov prvega kroga; učenci, ki 
bodo izbrani v prvem krogu, bodo tudi vpisani; učenci, 
ki ne bodo izbrani v prvem krogu, bodo seznanjeni s 

prostimi mesti, na katera bodo lahko kandidirali; učenci 
dobijo navodila za sodelovanje v drugem krogu izbirnega 
postopka in razdelitev ustreznih gradiv

• do 24. 6. 2021: vnašanje podatkov za 2. krog izbirnega 
postopka

• 29. 6. 2021: objava rezultatov drugega kroga izbirnega 
postopka

• do 30. 6. 2021: vpis učencev, ki so bili uspešni v 
drugem krogu

• do 31. 8. 2021: vpis učencev na srednjih šolah, ki 
bodo imele še prosta mesta

Pogoji za vpis
• uspešno zaključena osnovna šola

• poznavanje vsebin, ki so potrebne za uspešno 
vključitev v predmetnik Gimnazije Želimlje

Merila za izbiro
Kandidati, ki 9. razred osnovne šole zaključijo v šolskem 
letu 2020/2021, se izberejo za vpis v šolo na podlagi 
razvrstitve z uporabo točk, ki jih pridobijo z učnimi 
uspehi v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole, tako da se 
uporabijo zaključne ocene obveznih predmetov  
iz 7., 8. in 9. razreda OŠ.
Kandidat lahko dobi največ 175 točk.

Postopek izbire
Gimnazija Želimlje bo v prvem krogu na osnovi  
navedenih meril izbrala učence za 100 % razpisanih mest 
izmed prijav za vpis, ki bodo na naši šoli 22. aprila 2021!  

V drugem krogu bodo učenci, ki ne bodo izbrani na 
Gimnazijo Želimlje, kandidirali na 10 % prostih mest na 
vseh srednjih šolah, ki bodo vpis omejile, in na vsa še 
prosta mesta na drugih srednjih šolah, ki ne bodo imele 
dovolj prijavljenih kandidatov. O teh rezultatih bodo 
obveščeni do 29. junija 2021.


