
 
  

 
 

 

Zakaj bi se vpisal v GESŠ Trbovlje? 
 Ker je dobra šola, ki odpira številne možnosti.  
 Ker imajo zanimive krožke in obšolske dejavnosti. 
 Ker je blizu mojega doma. 

 Ker tam ne bom le številka … 
 

 

Na naši šoli se učitelji zavedamo, da naše poslanstvo ni le IZOBRAŽEVANJE 

dijakov, pač pa tudi njihova VZGOJA. V šoli skrbimo za DOBRE MEDOSEBNE 

ODNOSE in vidimo vsakega dijaka kot UNIKATNO OSEBNOST.  
 

Poleg ZNANJA nudimo: 

 izbiro jezikov: ANGLEŠKI, NEMŠKI, FRANCOSKI (obseg ur ustreza 

maturitetnemu standardu), 

 številne obšolske dejavnosti, s katerimi poskrbimo za vsestranski 

razvoj dijakov in za kakovostno preživljanje prostega časa: KEMIJSKI 

KROŽEK, MATEMATIČNI KROŽEK, NOVINARSKI KROŽEK,  

RAČUNALNIŠKI KROŽEK, MEPI – mednarodno priznanje za 

mlade, ŠTEVILNE ŠPORTNE AKTIVNOSTI, PEVSKI ZBOR, 

DEBATA V ANGLEŠKEM JEZIKU, TEMATSKI VIKENDI (PEVSKI, 

MATEMATIČNI, NARAVOSLOVNI), DOBRODELNOST, 

GLEDALIŠKI ABONMA …, 

 EKSKURZIJE in MEDNARODNE IZMENJAVE (tudi individualne), 

 POMOČ pri učenju in premagovanju drugih težav: tutorstvo (pomoč 
starejših dijakov), konzultacije pri učiteljih, svetovalna služba, 

 oporo staršem. 

 

 

 

 



V Gimnaziji in ekonomski srednji šoli Trbovlje v letu 2021/22 načrtujemo vpis 

v izobraževalne programe: 
 

 splošna gimnazija, 

 splošna gimnazija – športni oddelek, 

 ekonomski tehnik, 

 

 

Na kratko o naših programih 
 

 
 

 
Maturanti gimnazije (splošni in športni oddelek) se lahko po uspešno 
opravljeni maturi vpišejo na KATERIKOLI ŠTUDIJSKI PROGRAM. 

 

Posebnosti športnega oddelka gimnazije 

Pomoč pedagoškega in športnega koordinatorja, manjši oddelki,  prilagajanje 

ocenjevanja športnim obveznostim, 6 ur športne vzgoje tedensko, možnost 
jutranjega treninga, športni tabor, treniranje v domačem okolju – uspešno 
združevanje športa in šole. 
Standardi znanja so enaki kot v običajnem oddelku gimnazije, dijaki 
športnega oddelka se po opravljeni maturi lahko vpišejo na katerikoli študij. 
 

PROGRAM SPLOŠNA GIMNAZIJA (gimnazija in gimnazija –  

športni oddelek) 

 
 

Daje najširšo splošno izobrazbo med vsemi srednjimi šolami in najboljšo 

podlago za univerzitetni študij. Namenjen je dijakom, ki dosegajo 

nadpovprečni učni uspeh v osnovni šoli, imajo dobro razvite delovne 
navade in nameravajo po končani gimnaziji nadaljevati z visokošolskim ali 
univerzitetnim študijem. V 2., 3. in 4. letniku gimnazije dijaki lahko izberejo 
nekatere predmete glede na svoj interes. Program traja 4 leta in se zaključi 
s splošno maturo. Dijakom omogočamo učenje treh tujih jezikov: 
ANGLEŠČINE, NEMŠČINE, FRANCOŠČINE. 

Če dijak po končani gimnaziji ugotovi, da si želi pridobiti POKLIC, ga lahko 

po opravljenem enoletnem poklicnem tečaju. 



 

V okviru projekta Erasmus+ omogočimo dijakom opravljanje prakse v tujini, in 

sicer na Portugalskem (Braga), v preteklih letih pa tudi v Italiji (Milano). 

Izkušnje v tujini prinašajo dolgoročne pozitivne učinke za njihov osebni in 
strokovni razvoj. Krepijo samozavest, izpopolnijo jezikovna znanja in 

spoznajo evropski trg dela. 
 

Krožki 
Kemijski krožek, matematični krožek, GobecNews (novinarski krožek), 

računalniški krožek,  debata v angleškem jeziku, športne dejavnosti … 
 

Pevski zbor 

Pevski zbor niso le vaje in prepevanje. Pevci na vajah in intenzivnih pripravah 

pridobivajo socialne veščine ter čut za pripadnost skupini. Zbor sodeluje na 

mnogih prireditvah. 

 

 

 

EKONOMSKI TEHNIK 
 

Je 4-letni program srednjega strokovnega izobraževanja, ki daje med 
vsemi strokovnimi programi najširšo splošno izobrazbo. Dijaki pridobijo 

dovolj strokovnih znanj za opravljanje del v tajništvu, komerciali in 
računovodstvu tako v podjetjih kot tudi v zavodih in javni upravi. Program 

omogoča tudi številne možnosti nadaljnjega izobraževanja. Zajema 

splošno-izobraževalne predmete, strokovne module, več praktičnega 
učenja, je usmerjen k dijaku in vključuje sodobne načine preverjanja ter 

ocenjevanja znanja. Dijaki lahko pridobijo znanje za različne nacionalne 
poklicne kvalifikacije, izobraževanje pa zaključijo s poklicno maturo. 
Potrditev, da dijaki prejmejo kvalitetno teoretično in praktično znanje, je 
tudi uspešno opravljena praksa pri delodajalcih. Zainteresiranim dijakom 

omogočimo, da prakso opravijo v tujini.  



Po končani ekonomski srednji šoli obstajajo za mlade različne možnosti. 
Izobraževanje lahko nadaljujejo v višjih strokovnih šolah (2 leti), visokih 

strokovnih programih, po opravljenem »5. predmetu« se lahko vpišejo v 

večino univerzitetnih programov, po opravljenem maturitetnem tečaju in 
splošni maturi se lahko vpišejo v vse univerzitetne programe. Seveda pa se 

lahko s poklicem ekonomski tehnik tudi zaposlijo. 

 

Nekaj besed o šoli in organizaciji pouka 
 

Šola ima dolgoletno tradicijo. Leta 2015 smo obeležili  70-letnico gimnazije, 

leta 2016 pa smo počastili 60-letnico ekonomske srednje šole. Na trdnem 

temelju tradicije gradimo sodobno šolo, ki maturantom s splošno in poklicno 
maturo odpira številne možnosti nadaljnjega izobraževanja ali zaposlovanja. 
 

Da smo dobra šola, priča uspeh dijakov ob zaključku šolanja, saj splošno oz. 
poklicno maturo opravi vsaj petindevetdeset ali več odstotkov naših dijakov. 

Posebej smo ponosni na naše zlate maturante.  
 
Šola je opremljena z najnovejšo učno tehnologijo. Vse učilnice so opremljene 
z računalnikom, s projektorjem in z multimedijsko omaro, polovica učilnic je 

opremljena z interaktivnimi tablami. Ponašamo se z dvema sodobno 

opremljenima računalniškima učilnicama, mobilno računalniško učilnico in 

učilnico za učno podjetje. Pouk naravoslovja poteka v specialnih učilnicah z 
laboratoriji. Razpolagamo z eno najlepše urejenih knjižnic s čitalnico in z 

multimedijsko opremljenim večnamenskim prostorom za šolske ter obšolske 
dejavnosti. 

 

Nekaj prenosnih računalnikov si dijaki lahko izposodijo za svoje izobraževalne 
namene. V šoli deluje brezžično internetno omrežje. Vsak dijak ima svoj 

elektronski naslov in uporabniško ime ter geslo, ki med drugim omogočata 
dostop do brezžičnega omrežja in brezplačno uporabo  Microsoftove licenčne 
programske opreme.  

Vsak dijak ima na razpolago svojo omarico za shranjevanje šolskih potrebščin 
in garderobe. 

 
 
 
 



Poleg številnih krožkov in obšolskih dejavnosti ustvarjalnost dijakov 

razvijamo znotraj nerazporejenih ur v programu gimnazija in odprtega 

kurikula v programu ekonomski tehnik.  

 

 
 

Vsebine izbirnega dela v 2.in 3. letniku gimnazije oblikujemo skupaj z dijaki 

(interdisciplinarni tematski sklop), vsebine odprtega kurikula pa v sodelovanju 

z gospodarstvom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

Ob šoli so telovadnica s fitnesom, šolski park in v celoti prenovljeno zunanje  

športno igrišče. V šoli v popoldanskem času potekajo različne dejavnosti, s 
katerimi se povezujemo z okoljem.  

Z dobrodelnim Miklavževim sejmom, s prostovoljnim delom in z drugimi 

aktivnostmi razvijamo čut za ljudi v stiski  in pristen odnos med dijaki ter 

učitelji.  
 

 
 
 

 
 

Pouk poteka samo dopoldne. Prične se ob 7.40 in se konča običajno do 13.40 

(z izjemo nekaterih maturitetnih skupin). Dijakom vozačem, ki imajo slabše 
prometne povezave, po potrebi omogočimo predčasen odhod od pouka. 
 

Spodbujanje ustvarjalnosti 
Zavedamo se, da dajeta inovativnost in ustvarjalnost znanju povsem druge 

razsežnosti. V pouk in v obšolske dejavnosti si prizadevamo vnesti novega 
duha, s katerim želimo dijake spodbuditi h kreativnosti in  k odkrivanju 

njihovih talentov na različnih področjih. Šolanje v GESŠ Trbovlje se začne s 
projektnimi dnevi, katerih namen je spoznavanje, povezovanje in ustvarjanje. 

Tako dijakom olajšamo prehod v srednjo šolo.  

V šol i  je  za di jake organizirana dijaška prehrana .   Dijaki  

malicajo v  šolski  jedi lnic i .  Nudimo hladen  al i  topel mesni  
obrok in  brezmesn ega.  

V šoli deluje učbeniški sklad, preko katerega si dijaki lahko izposodijo 

učbenike. Izposojevalnina znaša največ tretjino prodajne cene. 

Za dijake, ki potrebujejo prilagoditve (športniki, kulturniki, raziskovalci, 

tujci, v primeru zdravstvenih težav …), pripravimo osebne izobraževalne 
načrte. 

Dijaki se lahko pri profesorjih udeležujejo rednih konzultacij. Namenjene 

so tistim, ki bi radi poglobili in razširili svoje znanje ali pa  potrebujejo 

dodatno razlago. 



                           

 

 
 

Projekti in krožki 
 

Šolski projekti  
Matematični maraton, tematski vikendi (matematični, pevski, naravoslovni), 

debata v angleškem jeziku, preventivni projekti proti kajenju in drogam, 

športna tekmovanja, humanitarne akcije, abonma, prireditve v organizaciji 

dijakov, sodelovanje z mladinskimi in s študentskimi organizacijami … Na teh 

dejavnostih, poleg pridobivanja novih znanj in spretnosti, skrbimo tudi za 

pristnejši odnos med učitelji – mentorji in dijaki. 

 

Mednarodni projekti 

28-letna tradicija izmenjave z gimnazijo iz Scheinfelda (Nemčija), Euroweek, 

številne individualne izmenjave (Portugalska, Nemčija, Danska, baltske 

države ...), gostimo prostovoljce iz drugih evropskih držav (Evropska 

solidarnostna enota in CMEPIUS prostovoljci, asistenti). V letu 2019 smo 

začeli izmenjavo z gimnazijo iz Kaknja v BiH.  
 

 

Vsem dijakom želimo 
zagotoviti enake pogoje. 

Tistim, ki prihajajo iz 

socialno šibkejših družin, 
omogočimo 

sofinanciranje ekskurzij iz 

šolskega sklada. 

Dijaki, ki želijo in zmorejo več, se lahko vključijo v krožke oziroma v druge 

oblike popoldanskih dejavnosti. 



 
 

 
Obvezne in nadstandardne ekskurzije 

V okviru obveznih ekskurzij dijaki spoznavajo domovino in zamejstvo ter 

domača in tuja mednarodno priznana podjetja. Vsako leto izvedemo dve do 

tri nadstandardne ekskurzije, ki se jih udeležijo dijaki po lastni izbiri. Obiskali 
smo že Amsterdam, Bruselj, Pariz, Berlin, Auschwitz, Benetke, Firence, 

Rimini, Toskano, San Marino, London, CERN (laboratorij Evropske 

organizacije za jedrske raziskave v Švici), München, Bratislavo, Dunaj, 

Edinburgh in številna druga evropska mesta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naš debatni klub Mythos žanje uspeh za uspehom. Debaterji se 

udeležujejo slovenskih in mednarodnih debatnih turnirjev. V slovenski 

ekipi na svetovnem debatnem prvenstvu je imel Logos (sedaj Mythos) 

predstavnike v letih 2014, 2015, 2016. Naša dijakinja je bila članica tudi v 
ekipi za leto 2020, letos pa sta bila kar dva dijaka naše šole izbrana v 
ekipo za svetovno debatno prvenstvo. 
 



 

 
                                                                                                          

 

 
 

 

 

Dodatne informacije: 

 tel.: 03 56 25 500, 

 informativni dan, 12.  in 13. 2. 2021,  

 svetovalna@gess.si, 

 http://www.gess.si. 
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