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Veseli smo, dragi učenci, da so se naše poti srečale 
 v enem pomembnejših trenutkov vašega življenja.  
Odločate se za srednjo šolo, v kateri boste preživeli 
nekaj svojih mladostniških let, se veliko naučili, spoznali 
zanimive ljudi, našli prijatelje, pridobili nove življenjske 
izkušnje. Veseli smo, da ste nas izbrali in da si želite  
o nas izvedeti kaj več. Prav zato smo za vas pripravili 
knjižico, ki je pred vami. Popeljala vas bo skozi naše 
programe, dejavnosti in dogodke, skozi naše dosedanje 
delo. Upamo, da vam bo v pomoč pri vaši odločitvi. 

Verjamemo, da bomo upravičili vaše zaupanje in uresničili 
vaša pričakovanja. Z veseljem vas pričakujemo.

Kolektiv Gimnazije Antona Aškerca

SPOŠTOVANE UČENKE, 
SPOŠTOVANI UČENCI, 
SPOŠTOVANI STARŠI, 
POZDRAVLJENI NA GIMNAZIJI 
ANTONA AŠKERCA
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NAŠA OSEBNA IZKAZNICA

Šola se nahaja v neposredni bližini mestnega središča. 
Obkrožena je z visokošolskimi ustanovami, Filozofsko 
fakulteto, Fakulteto za strojništvo, Fakulteto za kemijo, 
Fakulteto za farmacijo, Fakulteto za arhitekturo, z južne 
strani jo obdaja staro rimsko obzidje.

Prihod v šolo je enostaven, tudi za dijake z mestnega 
obrobja in iz okoliških krajev. Do šole peljejo mestni avtobusi 
št. 1, 2, 3, 6, 9, 11, 19, 27 in medkrajevni avtobusi z Vrhnike 
in iz Grosupljega. Dijaki, ki zaradi oddaljenosti ne morejo 
prihajati v šolo vsako jutro od doma, si lahko bivanje uredijo 
v dijaških domovih, s katerimi dobro sodelujemo.

IZVAJAMO IZOBRAŽEVALNA PROGRAMA:
• gimnazija,
• maturitetni tečaj.

V gimnazijski program se lahko vpiše učenec, ki je uspešno 
končal osnovno šolo. Izobraževanje traja štiri leta in se 
zaključi z maturo. 

V maturitetni tečaj se lahko vpiše, kdor je končal:
• program srednjega poklicnega izobraževanja, 
• program srednjega tehniškega oz. strokovnega 

izobraževanja,
• program poklicno-tehniškega izobraževanja,
• tretji letnik gimnazije, če je izobraževanje prekinil za 

najmanj eno leto,
• četrti letnik Waldorfske gimnazije,
• osnovno šolo in hkrati opravil preizkus znanja na 

ravni tretjega letnika gimnazije (preizkus znanja lahko 
opravljate na naši šoli).

Kdor uspešno konča maturitetni tečaj, lahko pristopi k 
splošni maturi. 

KRATKA ZGODOVINA NAŠE ŠOLE

Mogočna šolska stavba nekdanje Državne obrtne šole 
na Aškerčevi cesti v Ljubljani, sezidati jo je dal cesar 
Franc Jožef II., je že od leta 1911 nudila prostor različnim 
izobraževalnim smerem. Z njo smo Slovenci s pomočjo 
takratnega ljubljanskega župana Ivana Hribarja in prvega 
ravnatelja Ivana Šubica dobili lastno srednješolsko ustanovo 
s slovenščino kot učnim jezikom.

Program splošne gimnazije se je začel izvajati leta 1993, od 
leta 1998 naprej tudi program tehniške gimnazije.
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Leta 2008 nas je Vlada Republike Slovenije z novim 
ustanovitvenim aktom preimenovala v Gimnazijo Antona 
Aškerca. Smo ena od treh enot v okviru Šolskega centra 
Ljubljana. Preostali enoti sta Srednja strojna in kemijska 
šola in Srednja lesarska šola.

V šolskem letu 2013/14 smo praznovali 20. obletnico 
ustanovitve gimnazije. Od nastanka gimnazije do danes je 
šolanje uspešno zaključilo več kot 1.500 maturantov. 

ZAKAJ POSTATI DIJAK GIMNAZIJE ANTONA 
AŠKERCA?

Vsak učenec si slej ko prej postavi vprašanje, kam po 
osnovni šoli. Če je njegov odgovor gimnazija, se mu verjetno 
kaj kmalu zastavi tudi vprašanje, katera. Da bi bila izbira 
lažja, vam ponujamo nekaj iztočnic, zakaj ravno Aškerčeva. 

POUK
Pouk poteka v dopoldanskem času s pričetkom ob 7.30 
in se konča večinoma ob 13.40. Pouk poteka v splošnih in 
specializiranih učilnicah. Dijaki imajo možnost obiskovati 
tudi individualne konzultacije, s starši sodelujemo prek 
rednih tedenskih in skupnih mesečnih govorilnih ur.

TUJI JEZIKI
V sklopu predmetnika vam ponujamo naslednje tuje jezike: 
angleščina, nemščina, italijanščina, francoščina in ruščina.

KROŽKI IN DRUGE DEJAVNOSTI

Poleg kvalitetnega pouka, ki je naša osnovna dejavnost, 
namenjamo veliko pozornosti tudi dejavnostim ob pouku. 
Na voljo so različni krožki in tečaji: tečaj ruščine, nemščine, 
italijanščine, debatni krožek, športni krožki. Dijaki uspešno 
tekmujejo v šolski ekipi Šolske impro lige, ustvarjajo v šolski 
gledališki skupini Mi tud.

Organiziramo medpredmetne ekskurzije, tabore za 
nadarjene, tabore priprave na maturo, športna tekmovanja, 
sodelovanje na šolskih natečajih.

V preteklosti smo pripravili številne odmevne dogodke: 
razstavo o punku v Sloveniji, dan odprtih vrat s tiskovno 
konferenco ob poimenovanju naše šole, predstave 
šolske gledališke skupine, tematske projektne tedne. V 
zadnjih letih se povezujemo na mednarodnem področju, 
sodelujemo z gimnazijami iz Varaždina,  Sarajeva, Beograda 
in Čačka. 
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KNJIŽNICA
Imamo prostorno in moderno urejeno knjižnico z bogato 
izbiro knjig za pouk in prosti čas. V čitalniškem prostoru 
lahko dijaki pripravljajo referate, pišejo domače naloge. 
Na šoli imamo učbeniški sklad, iz katerega si lahko dijaki 
izposodijo vse knjige, ki jih potrebujejo za pouk. Na voljo je 
tudi fotokopirnica. 

STATUSI
Če se ukvarjate s športom, z glasbo, raziskovanjem, lahko 
zaprosite za status, ki vam omogoča, da se za ustno 
ocenjevanje znanja dogovorite z učitelji. 

PREHRANA
Izbirate lahko med toplim, hladnim in vegetarijanskim 
obrokom. Malicate v času glavnega odmora v jedilnici. 
Jedilniki so mesečno objavljeni na oglasni deski in spletni 
strani šole. Dijaki lahko v skladu s predpisi uveljavljate 
pravico do subvencionirane malice. 

VARNOST
Naša šola je varovana z video nadzorom in ustreznim 
drugim varovanjem, torej ja za vašo in našo varnost dobro 
poskrbljeno. 

KAKŠNO GIMNAZIJO USTVARJAMO?

O tem, kakšno šolo ustvarjamo, pove naša vizija: 
SKUPAJ Z DIJAKI USTVARJAMO V SPROŠČENEM VZDUŠJU 
ŠOLO ZA USPEŠNE IN ZADOVOLJNE LJUDI.

K nam prihajajo dijaki iz različnih osnovnošolskih okolij, 
njihova raznolikost nas bogati.

PROJEKTI
Vključujemo se v različne regionalne, nacionalne in 
mednarodne projekte, s katerimi želimo izboljšati pouk ter 
druge dejavnosti šole, seveda pa tudi naše vzgojno delo. 

Najpomembnejši v zadnjih letih:
• projekt posodobitve gimnazijskega programa,
• projekt Sporazumevanje v tujih jezikih/Obogateno 

učenje tujih jezikov,
• Rastem s knjigo,
• projekt Učenje učenja,
• projekt e-učenje, 
• projekt za dvig socialnega in kulturnega kapitala,  

evropski plesni projekt »Živim ples« in Diham Ples«,
• projekt Sveta Evrope in EU » Regionalna podpora 

inkluzivnemu izobraževanju, 
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• mednarodni projekt »Tek podnebne solidarnosti«,
• Projekt ERASMUS+, »Strip to Identity«

Večina projektov je sofinanciranih s sredstvi Evropskega 
socialnega sklada.

KOMUNICIRANJE MED UČITELJI, DIJAKI IN STARŠI
Vemo, da pomemben delež k našim uspehom prispevajo 
tudi starši naših dijakov. Za dobro sodelovanje med nami 
je potrebno obveščanje. Zanj med drugim poskrbimo tudi s 
posebno publikacijo, ki jo objavljamo na naši spletni strani.  
V publikaciji so navedene vse pomembne informacije in vsi 
pomembnejši datumi (roditeljski sestanki, šolski koledar ...). 

Poleg tedenskih govorilnih ur za starše imamo vsak mesec 
tudi skupne govorilne ure, na katerih so hkrati navzoči vsi 
učitelji naše šole. Tako se starši lahko istega dne pogovorijo 
z vsemi učitelji. V pomoč dijakom so ure konzultacij, ki jih 
imajo učitelji enkrat tedensko. Namenjene so individualnim 
pogovorom in drugačnemu sodelovanju med dijaki in učitelji. 
Našim dijakom smo vselej pripravljeni pomagati na zahtevni 
poti odraščanja. Starši se lahko obrnejo po pomoč na učitelje 
in šolsko psihologinjo, da s skupnimi močmi odpravimo ovire 
na poti do cilja - uspešno končane šole. 

SPLETNA STRAN
V zadnjih letih postaja vedno pomembnejše komuniciranje 
preko šolske spletne strani, na kateri vsakodnevno 
objavljamo novice, fotografije, obvestila, navodila, načrte, 
gradiva za dijake in vse druge informacije, pomembne za 
dijake, starše in tudi širšo javnost. Preko spletne strani 
lahko dijaki vstopajo tudi v spletne učilnice. 

SODOBNA OPREMA UČILNIC
V zadnjih letih smo temeljito prenovili nekatere učilnice 
in laboratorije. Učilnice so opremljene z računalniki 
in projektorji ter povezane z internetom. V nekaterih 
učilnicah imamo interaktivne table. Imamo tudi sodobno 
multimedijsko učilnico, v kateri izvajamo pouk pri različnih 
predmetih. 
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PREDMETNIK PROGRAMA GIMNAZIJA

** Šola namenja nerazporejene ure predvidoma biologiji, geografiji,  fiziki, kemiji in 
slovenščini (2. letnik), matematiki in umetnostni zgodovini (3. letnik), slovenščini, 
matematiki, angleščini, zgodovini, umetnostni zgodovini, geografiji, biologiji, kemiji, 
psihologiji, fiziki  in sociologiji (4. letnik). 

PREDMETI
1. letnik 
št. ur na 

teden 

2. letnik 
št. ur na 

teden 

3. letnik 
št. ur na 

teden 

4. letnik 
št. ur na 

teden 

Skupno 
št. ur v 
prog.

Maturitetni 
standard 

A) Obvezni predmeti

Slovenščina 4 4 4 4 560 560

Matematika 4 4 4 4 560 560

Prvi tuji jezik - Angleščina 3 3 3 4 420 420

Drugi tuji jezik (NE, IT, FR, RU)Drugi tuji jezik (NE, IT, FR, RU) 33 33 3 3 420 420

ZgodovinaZgodovina 2 2 2 2 280 280

Športna vzgojaŠportna 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 - 210 280

Biologija 2 2 2 0 210 315

Kemija 2 2 2 - 210 315

Fizika 2 2 2 - 210 315

Psihologija** - 2 - - 70 280

Sociologija** 0 0 2  0 70 280

Filozofija** - - -  2 70 280

Informatika 2 - - - 70 -

B) Nerazporejene ure - 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 140140 -

Skupaj število tednov obveznih 
izbirnih vsebin

3 3 3 1 10 -

Skupno število tednov 38 38 38 36 150 -

PREDMETI 1. letnik 
št. ur na teden 

2. letnik 
št. ur na teden 

3. letnik 3. letnik 
št. ur na teden št. ur na teden 

4. letnik 
št. ur na teden 

C) Nerazporejene ure **
Po izbiri šole – predmeti/ure - 5/3 2/32/3  3/3

Slovenščina - 0,5 - 1

Matematika - - 1 1

Prvi tuji jezik - Angleščina - - - 1

Umetnostna zgodovina - - 22 -

Kemija - 0,5 -- -

Fizika - 0,5 - -

Geografija - 0,5 - -

Biologija - 1 - -

Po izbiri dijaka predmeti - - - 8/33

Zgodovina - - - 4

Umetnostna zgodovina - - - 5

Geografija združeni z  MT - - - 4

Biologija združeni z MT - - - 4

Fizika - - - 4

Sociologija - - - 6

Kemija - - - 4

PsihologijaPsihologija - - - 6

IZBIRNI PREDMETI V GIMNAZIJI
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PESTRA IZBIRA OBVEZNIH IZBIRNIH VSEBIN

OBSEG OBVEZNIH IZBIRNIH VSEBIN 
Obvezne izbirne vsebine so sestavni del predmetnika in se 
od predmetov razlikujejo po načinu izvajanja. So možnost 
pridobivanja takih znanj in spretnosti, ki zadovoljujejo 
dijakove individualne želje in nagnjenja.

Dijaki opravijo obvezne izbirne vsebine v naslednjem 
obsegu:
• 1. letnik, 90 ur,
• 2. letnik, 90 ur,
• 3. letnik, 90 ur,
• 4. letnik, 30 ur.

IZBIRNE VSEBINE, OBVEZNE ZA DIJAKE
Šola izvaja naslednje obvezne izbirne vsebine, obvezne za 
vse dijake:
• državljanska kultura, 15 ur,
• zdravstvena vzgoja, 15 ur,
• knjižnično-informacijska znanja, 15 ur,
• kulturno-umetniške vsebine, 15 ur,
• športni dnevi, 35 ur,
• vzgoja za mir, družino in nenasilje, 15 ur,
• kulturno-umetniške vsebine z likovnega področja, 18 ur 

(vključene v pouk),
• kulturno-umetniške vsebine z glasbenega področja, 18 ur.

POJASNILA K PREDMETNIKU
Predmetnik gimnazije ima štiri dele: 

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

Obvezni predmeti: 
glasba, likovna umetnost, geografija, biologija, kemija, fizika, 
psihologija, sociologija, filozofija, informatika. 

Izbirni predmeti v 2., 3. in 4. letniku: 
dijaki jih izberejo glede na interese oz. sposobnosti kot 
dodatne ure obveznih predmetov in kot pripravo na maturo 
v 4. letniku.

Obvezne izbirne vsebine. 
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IZBIRNE VSEBINE IZ PONUDBE ŠOLE
Ob vsebinah, obveznih za vse dijake, šola vsako leto ponudi 
dijakom še naslednje izbirne vsebine v obsegu najmanj 15 ur:
• medpredmetne vsebine z ekskurzijo, s taborom,
• prva pomoč, 
• športni tabori in šola v naravi, 
• učenje učenja,
• debatni krožek,
• tečaj ruščine,
• računalniško glasbena delavnica. 

PROSTE IZBIRNE VSEBINE
Dijaki lahko kot opravljene proste izbirne vsebine 
uveljavljajo naslednje dejavnosti:
• glasbeno šolo,
• organizirane športne in plesne treninge,
• aktivnosti v pevskem zboru ali drugem kulturno-

umetniškem društvu,
• tečaje tujih jezikov, računalništva, drugih spretnosti in znanj,
• aktivno udeležbo v šolskem krožku,
• gledališke, filmske in glasbene abonmaje,
• raziskovalno nalogo,
• tečaj cestno-prometnih predpisov,
• pedagoško delo v planinski, taborniški ali skavtski organizaciji,
• tekmovanja v znanju,
• organizirano prostovoljno socialno delo,
• sodelovanje v društvih (npr. gasilskem, 

naravovarstvenem, interesnem),
• druge vsebine po presoji šole (npr. sodelovanje na 

informativnem dnevu, dnevu odprtih vrat šole, različnih 
šolskih prireditvah, sodelovanje pri šolskih projektih).

IZVEDBENI NAČRT OBVEZNIH IZBIRNIH VSEBIN
Za vse prijavljene dijake organiziramo:
• športni smučarski tabor v tujini (Heiligenblut, Nassfeld  

v Avstriji),
• jezikovno-umetniško-športni tabor v angleškem jeziku  

v Stari Lubovni na Slovaškem, 
• nadstandardne ekskurzije med jesenskimi, zimskimi  

ali prvomajskimi počitnicami (Pariz, London ...), 
• mednarodno sodelovanje z dijaki iz BIH (Peta gimnazija, 

Sarajevo), s Hrvaške (Druga gimnazija Varaždin, Varaždin). 

Za dijake 1. letnika organiziramo:
• medpredmetno ekskurzijo po Sloveniji,
• spoznavni dan,
• športne dneve,
• zdravstveno vzgojo,
• kulturno-umetniške vsebine (ogledi gledaliških in 

filmskih predstav, koncertov, obiski muzejev, galerij ...).
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Za dijake 2. letnika organiziramo:
• dvodnevno medpredmetno ekskurzijo na Dunaj, 
• medpredmetno ekskurzijo v Polhograjske Dolomite, 

Vitanje,..
• državljansko kulturo, 
• športni dan,
• kulturno-umetniške vsebine (ogledi gledaliških in 

filmskih predstav, koncertov, obiski muzejev, galerij ...),
• knjižnična in informacijska znanja. 

Za dijake 3. letnika organiziramo: 
• tridnevno medpredmetno ekskurzijo v Toskano,
• medpredmetno ekskurzijo v Vitanje,
• vzgojo za družino, mir in nenasilje, 
• kulturno-umetniške vsebine (ogledi gledaliških in 

filmskih predstav, koncertov, obiski muzejev, galerij ...),
• športne dneve. 

Za dijake 4. letnika organiziramo: 
• medpredmetno ekskurzijo Po poteh soške fronte,
• tabor Matura je pred vrati,
• informativne dneve.

TEKMOVANJA
Dijaki se lahko vključujejo v tekmovanja iz:
• matematike (Mednarodni matematični kenguru),
• logike,
• kemije (Tekmovanje za Preglovo plaketo), 
• biologije (Proteusovo tekmovanje),
• fizike,
• geografije,
• zgodovine,
• nemščine,
• angleščine,
• italijanščine,
• bralne značke v angleščini EPI READINGBADGE,
• bralne značke v angleščini BOOKWORKS, 
• bralne značke v nemščini,
• bralne značke v ruščini,
• tekmovanje iz sladkorne bolezni,
• natečaji: haiku, fotografski ...,
• športna tekmovanja v organizaciji Agencije za šport,
• abonma.
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PREDMETNIK PROGRAMA MATURITETNI TEČAJ

POJASNILO K PREDMETNIKU
Predmetnik določa obseg, ki omogoča pripravo na tri 
obvezne maturitetne predmete (slovenščina, tuji jezik, 
matematika) in dva izbirna maturitetna predmeta. Obseg 
dijakove obveznosti je odvisen od obsega ur za izbirne 
maturitetne predmete. 

Maturitetni tečaj izvajamo v obliki rednega pouka v celoletni 
organizaciji. V izbirnem delu bo šola pripravljala dijake 
maturitetnega tečaja na maturo iz naslednjih predmetov: 
geografija, psihologija, zgodovina, biologija in kemija. 
Pri izbirnih predmetih bodo dijaki maturitetnega tečaja 
lahko priključeni dijakom gimnazije ali pa bodo oblikovane 
samostojne skupine.

MATURA JE PIKA NA I

Maturitetni izpit obsega 5 predmetov. 

Trije predmeti skupnega dela mature so:
• slovenščina,
• matematika,
• tuji jezik.

Dijaki izberejo dva predmeta izmed naslednjih predmetov 
izbirnega dela mature:
• drugi tuji jezik,
• fizika,
• kemija,
• biologija,
• zgodovina 
• umetnostna zgodovina,
• geografija,
• psihologija 
• sociologija.

Dijaki si lahko izberejo katerokoli kombinacijo izbirnih 
predmetov.

Predmeti št. ur /teden št. ur v programu Maturitetni standard

Slovenščina 6 174 560
Matematika 6 174 420
Prvi tuji jezik 6 174 560
Prvi izbirni predmet 4-6 116-174 280-315
Drugi izbirni predmet 4-64-6 116-174 280-315
Skupaj število ur Skupaj število ur 26-3026-30 754-870 2.100-2.170
Skupaj število tednovSkupaj število tednov 29
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Termini ocenjevanj so usklajeni, s čimer dosežemo 
enakomerno obremenitev skozi celotno ocenjevalno 
obdobje in preprečimo kopičenje testov ob koncu 
ocenjevalnega obdobja. 

V primeru, da dijak želi opravljati maturo iz izbirnega 
maturitetnega predmeta, ki ga na naši šoli ne izvajamo, 
posredujemo pri ustrezni šoli in tako dijaku omogočimo 
priprave na maturo tudi iz predmetov, ki jih sicer sami ne 
izvajamo. 

Za maturante skrbita tajnik šolske maturitetne komisije  
in šolska svetovalna delavka. 
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Informativni bilten Gimnazije Antona Aškerca

Naklada: 700 izvodov
Ljubljana, december 2015



Šolski 
center 
Ljubljana

ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA
GIMNAZIJA ANTONA AŠKERCA
Aškerčeva 1 • 1000 Ljubljana

Telefon: (01) 24 11 660
Telefaks: (01) 24 11 661
Ravnateljica: (01) 24 11 612
Šolska svetovalna delavka: (01) 24 11 608
askercevagim@guest.arnes.si

www.gimask.sclj.si
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