
Predmetnik programa Gimnazija 

 

 

Predmeti 

1. letnik  2. letnik 3. letnik 4. letnik Skupno  

št. ur  

v 

programu 

Maturitetni 

standard  
št. ur na 

teden 

  

št. ur na 

teden 

 

št. ur na 

teden 

 

št. ur na 

teden 

 

A) Obvezni predmeti  

Slovenščina 4 4 4 4 560 560 

Matematika 4 4 4 4 560 560 

Prvi tuji jezik - Angleščina 3 3 3 3 420 420 

Drugi tuji jezik 

(NEM, ITA, FRA, RUŠ) 

3 3 3 3 420 420 

Zgodovina 2 2 2 2 280 280 

Športna vzgoja 3 3 3 3 420  

Glasba  1,5 0 0 0 52+18*  

Likovna umetnost 1,5 0 0 0  52+18  

Geografija 2 2 2 0 210 280 

Biologija 2 2 2 0 210 315 

Kemija 2 2 2 0 210 315 

Fizika 2 2 2 0 210 315 

Psihologija** 0 2 0 0 70 280 

Sociologija** 0 0 2   0 70 280 

Filozofija**    2 70 280 

Informatika 2    70  

B) Izbirni predmeti   1-3 1-5 8-12 490-630  

Obvezne izbirne vsebine 

(letno število ur) 

90 90 90 30 300  

Skupaj število tednov pouka  35 35 35 35 140  

Skupaj število tednov 

obveznih izbirnih vsebin 

3 3 3 1 10  

Skupno število tednov 

izobraževanja 

38 38 38 36 150  

 

 



IZBIRNI PREDMETI V GIMNAZIJI  

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  

C) Nerazporejene ure - 

Po izbiri dijaka/šole – 

predmeti/ure 

 210/3 105/3   

ITS 1 – Ljubljana skozi čas :  105    

             Zgodovina   30    

             Umetnostna zgodovina  35    

             Nemščina   20    

             Italijanščina   20    

ITS 2 – Gibanje in narava v 

sinergiji  

 105    

              Biologija   35    

              Kemija   35    

              Športna vzgoja   35    

Matematika   35   

Umetnostna zgodovina   35   

Slovenščina    35   

Po izbiri dijaka  predmeti    420  

Zgodovina     105  

Umetnostna zgodovina    140  

Geografija     140  

Kemija    140  

Biologija     140  

Psihologija    175  

Pojasnila k predmetniku::  

* Izvaja se v okviru obveznih izbirnih vsebin.  

** Psihologija in sociologija se lahko izvajata v 2. ali v 3. letniku, filozofija pa v 3. ali 4. letniku. Obvezni 

štiriletni predmeti so slovenščina, matematika, prvi in drugi tuji jezik, zgodovina in športna vzgoja. 

Izvajati se morajo najmanj v obsegu, ki je naveden v predmetniku.  



Tuji jeziki se pojavljajo tako v obveznem kot v izbirnem delu programa. Vsa štiri leta sta kot prvi in 

drugi tuji jezik obvezna dva moderna tuja jezika. Prvi tuji jezik, ki se nadaljuje iz osnovne šole, je 

angleščina ali nemščina. Drugi tuji jezik je lahko: nemščina, francoščina, italijanščina,  ruščina 

(oziroma angleščina za dijake katerih prvi tuji jezik je nemščina).  

Kot izbirne predmete šola dijakom lahko ponudi predmete, namenjene njihovim posebnim interesom 

oziroma sposobnostim, ali pa dodatne ure obveznih predmetov kot pripravo na maturo. V drugem in 

tretjem letniku lahko šola ponudi interdisciplinarni tematski sklop*. Izbirni predmeti so tako lahko 

tretji tuji jezik, zgodovina umetnosti, študij okolja ali katerikoli drug predmet, ki se izvaja po učnem 

načrtu, določenem za ta program. 

Obvezne štiriletne predmete in obvezne predmete izvajamo najmanj v obsegu, ki je določen v 

predmetniku v prvih treh letnikih, razen filozofije, ki jo izvajamo v 4. letniku. V 4. letniku se od 

obveznih predmetov (umetnostna zgodovina, zgodovina, geografija, kemija, biologija, psihologija) 

izvajajo samo tisti, ki si jih dijaki izberejo za maturo. 

*Interdisciplinarni tematski sklop:  

-  V okviru izbirnih predmetov šola lahko ponudi v 2. in 3. letniku interdisciplinarni tematski     sklop. 

- Šola ponudi dijakom več ITS. 

- ITS šola izvede v dveh zaporednih letih v obsegu po 105 ur, skupaj 210 ur v 2. in 3. letniku. 

- ITS vključuje najmanj 3 predmete iz obveznega in/ali izbirnega dela programa. Pri tem mora šola 

zagotoviti uravnoteženo zastopanost vseh predmetov oz. področji. 

Šola oblikuje ITS na osnovi učnih načrtih izbirnih predmetov in na poglabljanju/razširjanju znanj in 

veščin obveznih predmetov zapisanih v posebnih/izbirnih ciljih in vsebinah v učnih načrtih ter iz 

kroskurikularnih tem. 

- ITS se ocenjuje in ocena je zapisana v spričevalu dijaka. Pričakovani rezultati/standardi znanja, ki se 

preverjajo in ocenjujejo v okviru ITS, izhajajo iz učnih načrtov predmetov, ki sodelujejo. Ocenjevanje 

poteka na osnovi izdelanih kriterijev uspešnosti. Kriterije uspešnosti izdelajo skupine sodelujočih 

učiteljev. 

- V prilogi spričevala se navedejo predmeti/področja in obseg ur, ki so bili vključeni v ITS. 

Ure izbirnih predmetov: z razporeditvijo teh ur šola oblikuje predmetnik, ki je obvezen za vse dijake:  

- v drugem letnik so ure dodeljene predmetom, ki sooblikujejo dva Interdisciplinarna sklopa 

 (ITS)  in sicer:   

o ITS 1- Ljubljana skozi čas: zgodovina (30 ur/leto), umetnostna zgodovina (35 ur/leto),  

nemščina (20 ur /leto) in italijanščina (20 ur/leto) in 

o ITS 2 - Gibanje in narava v sinergiji, biologija (35 ur/leto), kemija (35ur/ leto), športna  

vzgoja (35/leto); 

- v tretjem letniku so ure dodeljene predmetoma matematika (35 ur/leto), slovenščina (35 ur/leto) in 

umetnostna zgodovina (35 ur/leto).  

- v četrtem letniku so ure dodeljene maturitetnim predmetom po izbiri dijaka: zgodovina (105 

ur/leto), umetnostna zgodovina (140 ur/leto), geografija (140 ur/leto), kemija (140 ur/leto), biologija 

(140 ur/leto),  psihologija (175 ur/leto). 

 


