
gimnaZija
Gimnazijski program zagotavlja široko splošno izobrazbo, ki predstavlja skupni temelj 
za vse usmeritve univerzitetnega študija. Izobraževanje traja 4 leta, dijak ga zaključi z maturo. 
V program gimnazija se vpisujejo vedoželjni in ustvarjalni učenci, ki si želijo pridobiti široko 
splošno izobrazbo in nadaljevati študij na univerzi; po uspehu so odlični ali prav dobri učenci.

Program zagotavlja izbirnost, preko katere dijaki razvijajo svoje interese tako na naravoslovnem, 
družboslovnem in jezikovnem področju kot na kulturnem in umetniškem področju. 
V predmetnik Gimnazije uvajamo tudi ITS (interdisciplinarni tematski sklop), ki je namenjen 
povezovanju in nadgradnji znanja različnih predmetov/področij. ITS dijaki izberejo iz ponudbe 
šole in imajo preko tega možnost poglabljati znanje družboslovja, naravoslovja in umetnostne 
zgodovine.

Za splošni gimnazijski program, ki ga izvajamo, je značila temeljita in kakovostna priprava na maturo. 
V 4. letniku so ure za izbirne predmete namenjene pripravi na maturo in odvisne od dijakove izbire 
predmetov na maturi.   

Šola omogoča pripravo na maturo iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov.

Obvezno učenje tujih jezikov: angleščina predstavlja prvi tuji jezik. 
Kot drugi tuji jezik dijaki izberejo nemščino, francoščino, španščino ali ruščino.
Glede na interes se lahko oblikujejo posebne skupine 
z nadaljevalno nemščino za tiste dijake, ki so imeli 3 leta nemščino kot izbirni predmet v OŠ. 
Ob zadostnem interesu se dijaki lahko fakultativno učijo nemščino, 
francoščino, španščino, ruščino, kitajščino ali japonščino. 

Dijak zaključi gimnazijo, ko uspešno konča 4. letnik in opravi maturo, ki obsega izpite 
iz slovenščine, matematike, tujega jezika in dveh izbirnih predmetov.

PREDMETNIK PROGRAMA SPLOŠNA GIMNAZIJA

PREDMETI
1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik

št. ur na leto št. ur na leto št. ur na leto št. ur na leto

Obvezni predmeti

Slovenščina 140 140 140 140

Matematika 140 140 140 140

Prvi tuji jezik 105 105 105 105

Drugi tuji jezik (NE, FR, ŠP, RU, IT) 105 105 105 105

Zgodovina 70 70 70 70

Športna vzgoja 105 105 105 105

Glasba 70

Likovna umetnost 70

Geografija 70 70 70

Biologija 70 70 70

Kemija 70 70 70

Fizika 70 70 70

Psihologija 70

Sociologija 70

Filozofija 70

Informatika 70

Izbirni predmeti 280-420

Interdisciplinarni tematski sklop * 105 105

 Aktivno državljanstvo 35

 Obvezne izbirne vsebine 90 90 55 30

* V okviru izbirnih predmetov šola ponudi ITS, ki vključuje medpredmetno izvajanje najmanj
3 predmetov iz obveznega in/ali izbirnega dela programa.

Na naši šoli si prizadevamo ustvariti gimnazijo, ki daje kvalitetno znanje, v prijetnem vzdušju 
razvijamo kritičnost, ustvarjalnost ter zavest o skupnih vrednotah družbe, v kateri živimo 
(spoštovanje različnosti, solidarnost, pravičnost …).




