
gimnazija želimlje 
dom janeza boska

21. januar 2023 URNIK
10.10–10.55 
4. šolska ura
11.00–11.45
5. šolska ura
12.00–12.45
program v

športni dvoranidejavnost	 voditelj	 učilnica
slovenščina		 David	Križman		 2.	a
slovenščina		 Aleš	Vrbovšek		 3.	c
matematika  Tjaša Novak Lavriša  4. a
matematika	 Urška	Ogrinc	 3.	b
angleščina		 Urška	Mejač		 4.	b
angleščina		 Ana	Špan	Česen		 2.	b
latinščina		 Eva	Lajevec		 1.	a
nemščina		 Barbara	Novak	 1.	c
španščina		 Tina	Furlan		 3.	a
soba	pobega		 Benjamin	Tomažič		 humanistika
zgodovina		 Jurij	Pavel	Emeršič	 1.	b
geografija		 Tina	Šlajpah		 GEO
psihologija		 Estera	Papotnik	Štokar		 računalniška	uč.
kemija		 Nataša	Svetina		 KEM
biologija		 Vida	Šinkovec		 BIO
fizika		 A.	Ristič,	P.	Šlajpah		 FIZ
likovna	umetnost		 Jure	Plavec		 LUM
filozofija		 Janez	Vodičar		 ANG
duhovnost		 N.	Selšek,	C.	Mbaziira		 kapela
prosti	čas		 Ž.	Križnik,	J.	Jemec		 klub
domske	dejavnosti		 M.	Poklukar,	K.	Krnc	 TV	soba
fantovska	VS		 Jani	Jeriček		 1.	VS
dekliška	VS		 T.	Zevnik,	B.	Rupnik	 4.	VS
dekliška	VS		 Špela	Polc	 8.	VS
športne	dejavnosti		 Sašo	Klun	 fitnes
informacije	 P.	Polc,	G.	Otrin,	Š.	Potočnik,	P.	Držanič

dejavnosti

PROGRAM

Od 10.00 naprej	si	lahko	 
ogledate ustanovo.

Med 10.10 in 11.45 bosta	dve	uri	pouka. 
Urnik	je	na	tem	listu.	Pojdite	k	uram,	ki	vas	

najbolj	zanimajo.

Ob 12.00	se	dobimo	na	zaključni	prireditvi	v	
telovadnici,	posredovali	pa	vam	bomo	tudi	

nekaj	informacij.	 

Kadarkoli	se	lahko	oglasite	osebno,	 
po telefonu ali po pošti.  

Veseli	vas	bomo.

SOBA POBEGA



Kakšna je ta šola?

Majhna –	 dijaki,	 profesorji	 in	
ravnatelj	 se	 poznamo.	 Trudimo	 se,	

da odnosi – kakor je zapisal eden 
naših	 dijakov	 –	 ne	 bi	 temeljili	 “zgolj	 na	

avtoriteti,	ampak	predvsem	na	odnosu	med	dvema	
človekoma”.	 Morda	 tudi	 zato	 na	 naših	 hodnikih	
prevladujejo	 nasmejani	 obrazi.	 Seveda	 srečamo	
tudi	 žalostne,	 objokane	 ...	 Toda	 ti	 navadno	 niso	
sami. Skoraj vedno se najde kakšen prijatelj.

Naša šola je zahtevna.	Ali	katera	gimnazija	ni?	Na	
maturi	 je	 treba	 pokazati	 veliko	 znanja,	 da	 dosežeš	
visoko	število	točk,	ki	jih	potrebuješ	za	vpis	na	želeno	
fakulteto.	 Za	 dober	 rezultat	 pa	 je	 potrebno	 tudi	 trdo	
delati.	Vsako	leto	se	veselimo	s	tistimi,	ki	jim	uspe	doseči	
zastavljeni	cilj.

Na šoli se dogaja	poleg	učenja	še	marsikaj.	In	to	je	tisto,	zaradi	
česar	 je	 življenje	 pri	 nas	 zanimivo.	 Potujemo,	 pojemo,	 igramo,	
klepetamo ... So	 trenutki,	za	katere	bi	 lahko	rekel,	da	 razkrivajo	neko	
domačnost,	nekaj	prijetnega.	Vesel	sem,	da	bogastvo	življenja	čuti	tudi	veliko	
mladih,	s	katerimi	se	srečujem.

Na naši šoli ni idealnih	 ljudi.	 Idealni	 niso	 dijaki,	 prav	 tako	 ne	 profesorji	
in	 ravnatelj.	Zato	skupaj	 rešujemo	 težave	 in	 iščemo	 izhode	 iz	zadreg,	ki	 jih	
prinaša	življenje.	Lahko	bi	še	rekli,	da	smo	v	mirni,	zeleni	dolini	blizu	Ljubljane,	
lahko	bi	pisali	o	rezultatih	in	o	težavah.	A	namesto	da	bi	brali	besede,	zapisane	
na	papir,	raje	odprite	oči	in	prisluhnite.	Vprašajte	naše	dijake.	In	to	ne	le	danes.	
Oglasite	se	še	kdaj.	Tako	boste	najbolje	spoznali	tukajšnje	življenje,	ki	se	ga	v	
teh	nekaj	besedah	ne	da	zajeti.

Peter	Polc,	ravnatelj

V	Domu	Janeza	Boska	dijakom	zagotavljamo	ustrezne	pogoje	za	celostni	razvoj.	Vsa	
naša prizadevanja usmerjajo načela preventivnega vzgojnega sistema,	
kot	ga	je	utemeljil	sv.	Janez	Bosko.	To	pomeni,	da	smo	v	odnosih	pošteni,	
iskreni	in	prijateljski.	Prizadevamo	si,	da	je	bivanje	v	domu	bolj	podobno	
življenju	v	družini	kot	v	internatu.	V	domu	letos	biva	313	fantov	in	deklet,	
razdeljenih	v	enajst	vzgojnih	skupin.	Dve	izmed	njih	sta	na	Rakovniku	v	
Ljubljani	za	dijake	ljubljanskih	srednjih	šol.	

Ob	primernem	okolju	za	kvalitetno učenje so dijakom na voljo 
mnogotere dejavnosti,	kjer	lahko	razvijajo	svoje	talente:	šport,	
glasba,	duhovnost,	ustvarjalne	delavnice,	potovanja,	izleti,	
ples,	prostovoljstvo,	filmski	večeri	...

V	vsem	konglomeratu	možnosti	pa	imamo	pred	
očmi	vedno	konkretno osebo,	mladostnika,	
z	vsemi	močnimi	in	šibkimi	točkami.	Leta	
bivanja	v	Domu	Janeza	Boska	postanejo	
tako	priložnost	za	rast	v	medosebnih	odnosih	

in	gradnjo	prijateljstev,	ki	ostanejo	za	vedno.

Gašper	Otrin,	ravnatelj

gimnazija 
želimlje

dom janeza boska
Informativna dneva 17. in 18. 2. 2023

INFORMACIJE
Zavod  

sv. Frančiška Saleškega
Gimnazija Želimlje
Dom Janeza Boska

Želimlje 46,1291 Škofljica
tel. 01 4702 111 

zelimlje@zelimlje.si
www.zelimlje.si


