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Drage osnovnošolke, dragi 
osnovnošolci,  
pred vami je ena najpomembnejših odločitev: kaj želim 
v življenju postati, kakšen poklic želim opravljati? Pri iz-
biri srednje šole naj vas vodita vera vase in zaupanje v 
svoje sposobnosti.  

Smo gimnazija z bogatimi, več kot petdesetletnimi izkušnjami 
in z odmevnimi uspehi pri delu s široko paleto različnih dija-

kov - od tistih, ki so že izkazali na-
darjenost na določenem podro-
čju (znanost, šport, umetnost), 
pa do dijakov, ki se šele iščejo 
in si želijo polno razviti vse svo-
je zmožnosti. Svoje dijake obrav-
navamo individualno in jim sto-
jimo ob strani pri odraščanju in 
izpolnjevanju svojih življenjskih 
ciljev.

Gimnazija Velenje vam ponuja kvalitetno izobraževanje, pester 
izbor programov, šolskih in obšolskih aktivnosti, od vas pa je od-
visno, koliko svojih potencialov boste izkoristili. Pomagali vam 
bomo, da boste dobro pripravljeni pričakali izzive in priložnosti, 
ki vam jih bo prinesla prihodnost.

Zato bodite do sebe dovolj zahtevni, ne bojte se pogumnih ko-
rakov, drznite si sanjati velike sanje. Vaša prihodnost je v vaših 
rokah! 

Skupaj z vami si bomo prizadevali ustvarjati varno, spodbudno in 
ustvarjalno šolsko okolje,

Gabrijela Fidler, univ. dipl. psih.,
 ravnateljica Gimnazije 
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»Ključ do uspeha je osredotočenost na stvari, 
ki si jih želimo in ne na tiste, ki se jih bojimo.« 

Brian Tracy 

»Ne za šolo, 
za življenje se učimo.« 

(Seneka) 

SPREMNA BESEDA RAVNATELJICE

ŠOLSKI CENTER VELENJE, GIMNAZIJA
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SPLOŠNO O GIMNAZIJSKIH PROGRAMIH

Zakon o gimnazijah opredeljuje dve vrsti gimnazij. 
Splošna gimnazija je opredeljena kot splošno-izobraže-
valna šola. Strokovne gimnazije, ki se delijo na tehni-
ške, ekonomske in umetniške, pa del programa name-
nijo strokovnim predmetom. 

Program gimnazije je namenjen dekletom in fantom, ki želijo 
v času štiriletnega šolanja na srednji stopnji dokazati, da zmore-
jo in hočejo več kot ostali. Med vsemi srednješolskimi programi 
je gimnazijski program najbolj splošen. Dijake pripravlja za na-
daljnje izobraževanje, spodbuja ustvarjalnost ter razvija znanje 
in osebnostne lastnosti, potrebne za kasnejši uspeh v poklicni 
karieri in življenju.

Izobraževanje na vseh gimnazijah se zaključi s splošno ma-
turo, ki je zunanji (eksterni) izpit, ki ga pod enakimi pogoji 
opravljajo vsi kandidati v državi. Opravlja se iz vsaj petih pred-
metov, ki so razdeljeni v dve skupini. Prvo skupino predsta-
vljajo predmeti skupnega dela, ki so obvezni za vse dijake – to 
so slovenščina, matematika in en tuj jezik. V drugi skupini so 
predmeti izbirnega dela, ki jih izberejo dijaki glede na svoje 
interese. Izberejo vsaj dva predmeta, lahko pa tudi tri. Izbira-
jo lahko med drugim tujim jezikom (nemški, francoski ali an-
gleški jezik), fiziko, kemijo, biologijo, geografijo, zgodovino, 
sociologijo, psihologijo, umetnostno zgodovino, informatiko 
ter glasbo.

Z uspešno opravljeno maturo dijaki pridobijo srednjo 
izobrazbo, kar jim omogoča nadaljevanje izobraževa-
nja na vseh visokošolskih strokovnih in univerzitetnih 
programih. 
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Program splošne gimnazije je sestavljen iz obveznih 
štiriletnih predmetov, obveznih predmetov in obveznih 
izbirnih vsebin. Obvezni štiriletni predmeti so: 

• slovenščina,
• matematika,
• dva tuja jezika (angleščina, nemščina, francoščina ...),
• zgodovina,
• športna vzgoja.

Vsi ostali predmeti, ki so napisani v predmetniku gimnazije, so 
obvezni predmeti in jih imajo dijaki od enega leta do treh let. V 
vsakem letniku, razen v prvem, imajo dijaki na razpolago tudi ne- 
kaj ur za izbirne predmete. Ure za izbirne predmete omogočajo 
dijakom poglabljanje znanj pri določenih predmetih, predvsem 
tistih, ki jih bodo imeli na maturi. 

V 2. letniku omogočimo dijakom en izbirni predmet v obse- 
gu dveh ur tedensko (španski jezik, ruski jezik, informatika) in 
en izbirni predmet v obsegu ene ure tedensko (fizika, kemija, 
biologija, zgodovina umetnosti, sociologija).

V 3. letniku se začnejo priprave na maturo, zato namenjamo 
nerazporejene ure izbirnim maturitetnim predmetom ter na- 
daljevanju pouka tretjega tujega jezika (španski in ruski jezik).

V 4. letniku dijaki nadaljujejo s svojim izborom predmetov, 
le obseg za posamezni predmet je večji. Dijaki lahko izbirajo 
med naslednjimi predmeti: drugim tujim jezikom (nemški, 
francoski ali angleški jezik), fiziko, kemijo, biologijo, geografi- 
jo, zgodovino, sociologijo, psihologijo, umetnostno zgodovino 
ter informatiko.

Obvezne izbirne vsebine (OIV) so programi najrazličnej- 
ših dejavnosti, ki jih šola ponuja dijakom z namenom, da si 
poleg osnovnih znanj in obveznih šolskih predmetov pridobi- 
jo tudi znanja, ki zadovoljujejo njihova individualna nagnjenja 
in želje v skladu z njihovimi vrednotami in življenjskimi cilji. 
Del vsebin je obvezen za vse dijake, drugi del vsebin pa dijaki 
izbirajo prosto. 

PREDMETNIK SPLOŠNE GIMNAZIJE

Predmeti 1. 
letnik
ur/leto

2. 
letnik
ur/leto

3. 
letnik
ur/leto

4. 
letnik
ur/leto

 
SKUPAJ

I – Obvezni  predmeti
Slovenščina 140 140 140 140 560
Matematika 140 140 140 140 560
Prvi tuji jezik 105 105 105 105 420
Drugi tuji jezik 105 105 105 105 420
Zgodovina 70 70 70 70 280
Športna vzgoja 105 105 105 105 420
Glasba 52 52+18*
Likovna umetnost 52 52+18*
Geografija 70 70 70 210
Biologija 70 70 70 210
Kemija 70 70 70 210
Fizika 70 70 70 210
Psihologija** 70 70
Sociologija** 70 70
Filozofija** 70 70
Informatika 70 70

II - Izbirni predmeti 35-105 35-175 280-420 490-630

III - Obvezne izbirne 
vsebine

90 90 90 30 300

Skupaj (I+II+III) 1209 1210 1210 1045-1115 4674-4744

Število tednov pouka 35 35 35 35 140
Število tednov OIV 3 3 3 1 10
Skupno število 
tednov izobraževanja

38 38 38 36 150

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. 

GIMNAZIJA
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Predmetnik je z izjemo športne vzgoje enak predmetni- 
ku v splošnem gimnazijskem programu. Dijakom skuša- 
mo olajšati šolsko delo s prilagajanjem učnega procesa njihovim 
športnim aktivnostim in obveznostim.

PREDMETNIK ŠPORTNEGA ODDELKA 

Predmeti 1. 
letnik
ur/leto

2. 
letnik
ur/leto

3. 
letnik
ur/leto

4. 
letnik
ur/leto

 
SKUPAJ

I – Obvezni  predmeti
Slovenščina 140 140 140 140 560
Matematika 140 140 140 140 560
Prvi tuji jezik 105 105 105 105 420
Drugi tuji jezik 105 105 105 105 420
Zgodovina 70 70 70 70 280
Športna vzgoja 210 210 210 105 735
Glasba* 52 52+18*
Likovna umetnost* 52 52+18*
Geografija 70 70 70 210
Biologija 70 70 70 210
Kemija 70 70 70 210
Fizika 70 70 70 210
Psihologija ** 70 70
Sociologija ** 70 70
Filozofija 70 70
Informatika 70 70

II - Izbirni predmeti 35 35-70 350-420 420-525

III - Obvezne izbirne 
vsebine

90 90 90 30 300

Skupaj (I+II+III) 1210 1297 1297-
1332

1115-
1290

4919-
5129

Število tednov pouka 35 35 35 35 140
Število tednov 
obveznih izbirnih 
vsebin

3 3 3 1 10

Skupno število tednov 
izobraževanja

38 38 38 36 150

POJASNILA K PREDMETNIKU:
* Izvaja se v okviru obveznih izbirnih vsebin.
** Psihologija ali sociologija se lahko izvaja ali v 2. ali 3. letniku.

V predmetniku športnega oddelka so nerazporejene ure, ki so 
namenjene širjenju uporabnih znanj ter sistematični pripravi na 
maturo. 

V 2. letniku omogočimo dijakom en izbirni predmet v obsegu 
ene ure tedensko, medtem ko v 3. letniku namenjamo izbirnim 
predmetom dve uri. Dijaki lahko izbirajo med predmeti; geogra- 
fijo, biologijo in umetnostno zgodovino. 

V 4. letniku dijaki nadaljujejo s svojim izborom predmetov, le 
obseg za posamezni predmet je večji. Dijaki lahko izbirajo med 
naslednjimi predmeti: drugim tujim jezikom (nemški, francoski 
ali angleški jezik), fiziko, kemijo, biologijo, geografijo, zgodovino, 
sociologijo, psihologijo, umetnostno zgodovino ter informatiko.

ŠPORTNI ODDELEK – gimnazijskega programa
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Na šoli imamo kombiniran oddelek umetniške gimna- 
zije. V tem oddelku so dijaki glasbene in likovne smeri, 
ki imajo skupaj obvezne štiriletne predmete in splošne 
predmete, njihov program pa se razlikuje le pri strokov- 
nih predmetih. Pri pouku strokovnih predmetov se dija- 
ki delijo v skupine.

GLASBENA SMER
Modul – B: Petje in instrument

Program glasbene smeri v sodelovanju z Glasbeno šolo Fran 
Korun Koželjski dijakom poleg splošne izobrazbe zagotavlja ka- 
kovostno glasbeno izobrazbo, zato je namenjen predvsem tistim 
učencem, ki dopuščajo možnost, da bodo nadaljevali študij na 
kateri od glasbenih akademij ali se kasneje v življenju aktivno 
ukvarjali z glasbo. Široka paleta ostalih predmetov pa jim zagota- 
vlja tudi kvalitetno pripravo za študij na ostalih fakultetah. Dijaki 
ob treh obveznih predmetih in predmetu glasba izbirajo za peti 
maturitetni predmet med drugim tujim jezikom in zgodovino. 

Za vpis v program umetniška gimnazija, smer glasba (skupina in- 
strumentov pihal in trobil), je potrebno pridobiti tudi zdravniško 
potrdilo o primernosti izbranega programa in opraviti preizkus 
glasbene nadarjenosti, ki zajema nauk o glasbi in znanje izbra- 
nega instrumenta. 

IZVEDBENI PREDMETNIK

Predmeti 1. 
letnik
ur/leto

2. 
letnik
ur/leto

3. 
letnik
ur/leto

4. 
letnik
ur/leto

SKUPAJ

I – Obvezni  predmeti
Slovenščina 140 140 140 140 560
Matematika 140 140 140 140 560
Prvi tuji jezik 105 105 105 105 420
Drugi tuji jezik 70 105 105 70 350
Športna vzgoja 105 105 105 105 420
Zgodovina 70 70 70 210
Geografija 105 105
Biologija, kemija, 
fizika *

140* 140* 280

Psihologija, sociologija, 
filozofija **

70 70 140

Likovna umetnost *** 35 35
Informatika 70 70
Solfeggio 105 70 70 70 315
Zgodovina glasbe 35 70 105 210
Glasbeni stavek 70 70 70 210
Petje-instrument 2 105 105 105 105 420

II - Izbirni predmeti 105 105

III – Druge oblike samostojnega in skupinskega dela
Klavir 1 35 35 35 35 140
Zbor-orkester 105 35 70 210
Komorna igra 70 70 140
Dopolnilni instrument 3 35 35

IV - Obvezne izbirne 
vsebine

90 90 90 30 300

Skupaj (I+II+III+IV) 1225 1260 1190 1260 4935

Število tednov pouka 35 35 35 35 140
Število tednov obveznih 
izbirnih vsebin

3 3 3 1 10

Skupno število tednov 
izobraževanja

38 38 38 36 150

POJASNILA K PREDMETNIKU: 
* Šola ponudi 2 naravoslovna predmeta v skupnem obsegu 280 ur in 35 ur 

obveznih izbirnih vsebin ekologije. 
** Šola ponudi 3 družboslovne predmete, vsakega v obsegu 70 ur. Dijak izbere 2 

predmeta.
*** V okviru predmeta likovna umetnost šola ponudi izbiro med vsebinami 

likovnega snovanja ali umetnostne zgodovine. 

UMETNIŠKA GIMNAZIJA

111010



LIKOVNA SMER
Likovna smer usposablja dijake za temeljno poznava- 
nje likovnih področij, ki se nanašajo na ustvarjalne, 
zgodovinske in teoretične sestavine likovne umetnosti. 

Izobraževanje po tem programu daje kvalitetne osnove za štu- 
dij umetnostne zgodovine, restavratorstva, slikarstva, kiparstva, 
vizualnih komunikacij, grafičnega in industrijskega oblikovanja, 
likovne pedagogike in tudi arhitekture. Odprte so tudi poti na 
druge fakultete (izven likovnih smeri). 

Dijaki pri maturi, poleg obveznih predmetov, izbirajo med dru- 
gim tujim jezikom, zgodovino, umetnostno zgodovino in likovno 
teorijo. 

Za vpis v program umetniška gimnazija – likovna smer je potreb- 
no opraviti še preizkus likovne nadarjenosti, ki obsega risanje po 
modelu, preizkus likovne ustvarjalnosti, ploskovno- barvni preiz- 
kus in konstrukcijsko – prostorski preizkus. 

IZVEDBENI PREDMETNIK

Predmeti
1. 

letnik
ur/leto

2. 
letnik
ur/leto

3. 
letnik
ur/leto

4. 
letnik
ur/leto

 
SKUPAJ

I – Obvezni  predmeti
Slovenščina 140 140 140 140 560
Matematika 140 140 140 140 560
Prvi tuji jezik 105 105 105 105 420
Drugi tuji jezik 105 70 70 105 350
Športna vzgoja 105 105 105 105 420
Zgodovina 70 70 70 210
Geografija 105 105
Biologija, kemija, 
fizika*

140* 140* 280

Psihologija, sociologija, 
filozofija**

70 70 140

Glasba 70 70
Informatika 70 70
Umetnostna zgodovina 70 105 70 245
Predstavitvene tehnike 70 70 140
Likovna teorija 70 70 70 210
Bivalna kultura 140 140 280
Plastično oblikovanje 70 70

II - Izbirni predmeti 35 245 280

III – Druge oblike samostojnega in skupinskega dela
Risanje in slikanje 105 105 105 105 420
Osnove varovanja 
dediščine

70 70

IV - Obvezne izbirne 
vsebine

90 90 90 30 300

Skupaj (I+II+III+IV) 1260 1225 1225 1225 4935

Število tednov pouka 35 35 35 35 140
Število tednov 
obveznih izbirnih 
vsebin

3 3 3 1 10

Skupno število ted-
nov izobraževanja

38 38 38 36 150

POJASNILA K PREDMETNIKU: 
* Šola ponudi 2 naravoslovna predmeta v skupnem obsegu 315 ur.
** Šola ponudi 3 družboslovne predmete, vsakega v obsegu 70 ur. 

Dijak izbere 2 predmeta.

UMETNIŠKA GIMNAZIJA
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SPLOŠNI UČNI USPEH

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

98,2 %

96,6 %

97,1 %

96,6 %

95,7 %

95,0 %

98,2 %

98,3 %

93,0 %

98,3 %

98,8 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

98,8 %

98,8 %

86,2 %

91,4 %

97,1 %

95,4 %

95,8 %

91,5 %

92,3 %

93,2 %

Šolsko leto
Splošna 

gimnazija
Splošna gimnazija – 

športni oddelek
Umetniška 
gimnazija

USPEH NA SPLOŠNI MATURI

2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020

86,4 %
89,4 %
88,5 %
89,9 %
88,7 %
90,1 %
90,8 %
97,2 %

98,8 %
95,0 %
95,0 %
98,9 %
96,8 %
97,5 %

100,0 %
98,6 %

88,9 %
95,0 %
64,0 %

100,0 %
91,7 %
90,0 %
86,7 %
90,5 %

Šolsko leto
Republiški 

uspeh na SM
Splošna

gimnazija (ŠO)
Umetniška 
gimnazija ******

* uspeh na republiški ravni v vseh gimnazijskih programih, ** uspeh splošne mature na splošni 
gimnaziji s športnim oddelkom , *** uspeh splošne mature na umetniški gimnaziji Velenje
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Obvezne izbirne vsebine so sestavni del predmetnika 
Gimnazije Velenje. Dijaki posamezne programe izbira- 
jo iz Kataloga obveznih izbirnih vsebin, ki ga pripravi 
Zavod RS za šolstvo, in iz Kataloga OIV, ki ga pripravijo 
posamezni strokovni aktivi na šoli.

Izbirne vsebine dajejo dijakom možnost pridobivanja znanja, 
spretnosti in življenjskih izkušenj po individualnih željah in na- 
gnjenjih, v skladu z osebnimi vrednotami in življenjskimi cilji. 

Delijo se na vsebine, obvezne za vse dijake, in na prostoizbirne 
vsebine, ki se izvajajo na šoli ali zunaj nje. 

Med slednjimi izpostavljamo predvsem:

PROSTOVOLJNO SOCIALNO DELO
namenjeno tistim dijakom, ki jih veseli delo z ljudmi in so pripra- 
vljeni nameniti svoj čas ljudem, ki doživljajo različne življenjske 
stiske ali potrebujejo le druženje in pogovor. Vanj se lahko vklju- 
čijo tudi dijaki, ki si želijo delati v naravi, z živalmi ali na področju 
ohranjanja kulturne dediščine in širjenja bralne kulture. 

OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE
STROKOVNE EKSKURZIJE 
So organizirane v različne kraje po Sloveniji in po svetu. Na ek-
skurzijah dijaki dobijo priložnost, da se preko izkušenj in doži-
vetij naučijo kaj novega, hkrati pa se tudi v drugačnem okolju 
povežejo med seboj kot skupnost. 

MLADI RAZISKOVALCI
Gibanje Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline spodbuja dija-
ke k raziskovalnemu delu in izdelavi raziskovalnih nalog s področij 
družboslovja, humanistike, naravoslovja in tehnike. 

Mladi raziskovalci s svojimi nalogami sodelujejo na regijskem sre-
čanju, najboljše naloge pa se uvrstijo tudi na državno srečanje.
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MEŠANI MLADINSKI PEVSKI ZBOR
Ob vpisu v programe ŠCV poteka tudi avdicija za Mešani mla- 
dinski pevski zbor, ki že vrsto let sodeluje na različnih pevskih 
tekmovanjih doma in v tujini. 

ŠOLSKA GLASILA: ŠPRIC, EXPLODE in SPASS 
Dijaki ustvarjajo, oblikujejo in izdajajo šolsko glasilo ŠPRIC (Ša- 
ljivo-Pestro-Redoljubno-Izdelan-Cajtng) ter glasili v tujih jezikih: 
EXPLODE in SPASS. 

"Meje? Nikoli jih nisem videl od blizu. 
Slišal pa sem, da obstajajo - v glavah nekaterih ljudi,« 

Thor Heyerdhal 
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ŠOLSKA PREHRANA
Na šoli imamo organizirano šolsko prehrano, ki jo dijakom ponu- 
jamo v obliki različnih toplih ali hladnih obrokov. Dijaki se pre-
hranjujejo v šolski jedilnici Gaudeamus. 

SKUPNOST DIJAKOV
združuje dijake vseh programov, kjer lahko ustvarjajo in delujejo 
v dobro vseh. S svojimi pobudami tako pomembno prispevajo h 
kvaliteti življenja na gimnaziji.  

ŠOLSKA KNJIŽNICA
Šolska knjižnica je del šole in s svojim delom podpira vzgojno-iz- 
obraževalno dejavnost šole. Namenjena je dijakom in delavcem 
šole. V knjižnici se zbira, hrani in izposoja knjižnično gradivo. 

PREVOZI 
V povezovanju z različnimi prevozniki skrbimo za čim bolj uskla-
jen vozni red, ki je prilagojen urniku dijakov. 

DIJAŠKI DOM 
Dijaki, ki se šolajo pri nas in prihajajo iz bolj oddaljenih občin 
imajo možnost nastanitve v našem dijaškem domu. Več informa-
cij najdete na spletni strani: http://dsd.scv.si/

"Zlahka bomo uspeli, če si bomo vsak dan naložili le 
tisto breme, ki nam je namenjeno za tisti dan. 

Tovor bo pretežak, če bomo včerajšnje breme nosili tudi 
danes in teži dodali še jutrišnje breme,«

John Newton. 

DRUGE INFORMACIJE
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