
 
 

 
 
 
 

  

  

  

IINNFFOORRMMAACCIIJJEE  ZZAA  UUDDEELLEEŽŽEENNCCEE  IINN  UUDDEELLEEŽŽEENNKKEE  

IIZZOOBBRRAAŽŽEEVVAANNJJAA  OODDRRAASSLLIIHH  

  

––   PPRROOGGRRAAMM  GGIIMMNNAAZZIIJJAA  IINN  UUMMEETTNNIIŠŠKKAA  GGIIMMNNAAZZIIJJAA  ––   
 

šolsko leto 2021/2022 
 
 

                                                      
 
 
 
 
 
Spoštovani! 
 
V gradivu, ki je pred vami, boste našli nekaj informacij o naši šoli, o organizaciji dela na njej, o 
programu, predmetnik in o zaključku izobraževanja. 
 
Naša vizija je razvoj kakovostne, ustvarjalne, uspešne in zdrave šole. Pridružite se nam tudi vi! 
 
 
 
Aleš Zobec 
organizator izobraževanja odraslih 

Alojz Pluško 
ravnatelj 
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PREDSTAVITEV ŠOLE  
 
Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana v šolskem letu 2020/2021 
izvaja štiri programe srednješolskega izobraževanja: 

- predšolska vzgoja (srednje strokovno izobraževanje) 
- predšolska vzgoja (poklicni tečaj) 
- gimnazija  
- umetniška gimnazija: 

 plesna smer: sodobni ples 
 smer gledališke in film 

 
 

Na šoli poučuje v šolskem letu 2020/2021 več kot 90 univerzitetno izobraženih učiteljic in učiteljev. 
 

MATERIALNI POGOJI 
 

Šola ima svoje prostore v dveh stavbah – na Kardeljevi ploščadi 16 in Kardeljevi ploščadi 28a (pri 
Dijaškem domu Bežigrad). Izobraževanje odraslih poteka večinoma na Kardeljevi ploščadi 16.  

Naše učilnice so klimatizirane in opremljene s sodobno tehnologijo. Na voljo imamo dve večji 
predavalnici, plesno telovadnico, učilnice, specializirane za odrsko umetnost, ter prostore v 
Plesnem in gledališkem centru Srednje vzgojiteljske šole, gimnazije in umetniške gimnazije 
Ljubljana. 
 
V pritličju šole na Kardeljevi ploščadi 16 se nahaja tudi restavracija. 
 
Prometno je šola dobro dostopna (LPP št. 6, 8, 11, 13, 18, 20). 
 

 
ZA UDELEŽENCE in UDELEŽENKE IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH RAZPISUJEMO: 

 
program gimnazija (5 mest) 

program umetniška gimnazija (10 mest) 

 
 
 

PREDAVANJA  
 
Izobraževalni proces v sklopu izobraževanja odraslih se izvaja kot individualni model  
izobraževanja (samoizobraževanje).  
 
Organizacija procesa izobraževanja je naravnana tako, da udeležencem omogoča pristop k 
splošni maturi.   
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PREDSTAVITEV PROGRAMA GIMNAZIJA 

 
Gimnazijski program zagotavlja široko splošno izobrazbo, ki predstavlja skupni temelj za vse 
usmeritve univerzitetnega študija. Izobraževanje se zaključi s splošno maturo.  
 
Na naši šoli si prizadevamo ustvariti gimnazijo, ki v prijetnem vzdušju razvija ustvarjalnost in 
solidarnost in daje kakovostno znanje za študij na univerzi.  
 
Za splošni gimnazijski program, ki ga izvajamo, je značilna temeljita in kakovostna priprava na 
maturo. Izbirne predmete (v 2. in 3. letniku) izbere in določi šola tudi ob upoštevanju 
individualnih interesov in potreb udeležencev in udeleženk izobraževanja odraslih. Udeleženci in 
udeleženke imajo možnost poglabljati znanja družboslovja, naravoslovja in umetnostne 
zgodovine. V 4. letniku so ure za izbirne predmete namenjene pripravi na maturo in odvisne od 
izbire izbirnih 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 udeleženci 
in udeleženke izberejo nemščino, francoščino ali španščino.  
 
Udeleženec oziroma udeleženka izobraževanja odraslih zaključi gimnazijo, ko uspešno konča vse 
obveznosti v 4. letniku in opravi splošno maturo. Ta obsega slovenščino, matematiko, tuji jezik in 
dva izbirna predmeta. 
 
Za vpis v izobraževalne programe se plača šolnina v skladu s cenikom, z vpisom se pridobi status 
udeleženca oziroma udeleženke izobraževanja odraslih. 

 
PREDSTAVITEV PROGRAMA UMETNIŠKA GIMNAZIJA: PLESNA 
SMER – SODOBNI PLES 

 
S šolskim letom 1999/2000 je bil prvič v Sloveniji uveden program umetniške gimnazije, smer 
sodobni ples, ki ga od takrat izvajamo le na naši šoli. 
 
Pouk je deljen na teoretični in praktični del. Strokovni predmeti – sodobne plesne tehnike, 
ustvarjalna delavnica, balet, uporabna anatomija, glasba, zgodovina plesa in odrske umetnosti – 
so pomemben del strokovnega izobraževanja bodočega umetnika. Znanja, ki jih pridobite v štirih 
letih, vam pomagajo razvijati lastni jaz pri oblikovanju plesnega izraza. Ob tem da se vsebine 
povezujejo  z drugimi strokovnimi predmeti in umetnostnimi zvrstmi in se tudi pripravljate na 
nadaljnji študij na področju sodobnega plesa, umetnosti in tudi drugih smeri, kot tudi v 
vsakdanjem življenju. 
 
S poudarkom na razvoju individualnih kvalitet in na temelju strokovno preverjenih in kakovostnih 
vzgojno-izobraževalnih pristopov razvijate nadarjenost za ples in pridobivate široko paleto znanj. 
Smer sodobni ples vpliva na razvoj pozitivne samopodobe skozi spoznavanje, sprejemanje in 
izražanje svojih potencialov, ter posledično odseva  kritičen in konstruktiven  odnos do okolice in 
družbe, ki ji pripadate. 
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Smer sodobni ples  prinaša nov, svež in drugačen pristop k pojmovanju sodobnega plesa kot  
uprizoritvene umetnosti in plesa nasploh. Delo je praktične in teoretične narave in poteka 
kontinuirano. Plesne tehnike se izmenjujejo, dopolnjujejo in stopnjujejo po težavnosti vsako leto.      
               
Obvezno učenje tujih jezikov: angleščina predstavlja prvi tuji jezik. Kot drugi tuji jezik udeleženci 
in udeleženke izberejo nemščino ali francoščino.  
 
Udeleženec oziroma udeleženka izobraževanja odraslih zaključi umetniško gimnazijo, ko uspešno 
konča 4. letnik in opravi splošno maturo, ki obsega slovenščino, matematiko, tuji jezik, sodobne 
plesne tehnike in en izbirni predmet. 
 
Za vpis v izobraževalne programe se plača šolnina v skladu s cenikom, z vpisom se pridobi status 
udeleženca oziroma udeleženke izobraževanja odraslih. 

 

PREDSTAVITEV PROGRAMA UMETNIŠKA GIMNAZIJA:  
GLEDALIŠČE IN FILM 

 
Smer gledališče in film udeležencem in udeleženka omogoča uvajanje v gledališko umetnost, 
doživljanje umetniških izkušenj, ustvarjanje, poustvarjanje in pridobivanje teoretičnih znanj s 
področja gledališča, sodobnega plesa, videa in filma. Hkrati se po gimnazijskem programu 
pripravljajo na splošno maturo, ki je pogoj za vpis v univerzitetne študijske programe. Zato je 
smiselno, da se umetniško gimnazijo vpišejo udeleženci in udeleženke z dobrim učnim uspehom.  
Program je deljen na teoretični in praktični del. Strokovni predmeti – zgodovina in teorija drame 
gledališča in filma, delavnice (gledališke, filmske, gledališke in filmske) – so pomemben del 
strokovnega izobraževanja bodočega umetnika oziroma umetnice. 
Obvezno učenje tujih jezikov: angleščina predstavlja prvi tuji jezik. Kot drugi tuji jezik udeleženci 
in udeleženke izberejo nemščino ali francoščino.  
 
Udeleženec oziroma udeleženka izobraževanja odraslih zaključi umetniško gimnazijo, ko uspešno 
konča 4. letnik in opravi splošno maturo, ki obsega slovenščino, matematiko, tuji jezik, teorija in 

zgodovina drame in gledališča in en izbirni predmet. 
 
Za vpis v izobraževalne programe se plača šolnina v skladu s cenikom, z vpisom se pridobi status 
udeleženca oziroma udeleženke izobraževanja odraslih. 
 

IZPITNI ROKI  
 
Po končanih konzultacijah ali krajših sklopih predavanj bodo na voljo izpitni roki za opravljanje 
posameznih predmetov – rok določite skupaj s profesorjem oziroma profesorico.  
 
Udeleženci in udeleženke imajo možnost pristopiti k izpitom v mesečnem izpitnem obdobju 
(praviloma tretji ali četrti teden v mesecu). 
 

http://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/drama_gledalisce/
http://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/drama_gledalisce/
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POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM  
 
V program gimnazija in umetniška gimnazija se lahko vpiše vsak, ki ima uspešno zaključeno 
osnovno šolo, nižjo poklicno šolo, triletno srednjo poklicno šolo ali nedokončano 4-letno srednjo 
šolo. 
 
Kandidati in kandidatke morajo za vpis v umetniško gimnazijo – plesna smer, sodobni ples –
predhodno opraviti preizkus nadarjenosti za ples in k prijavi za vpis predložiti zdravniško potrdilo, 
s katerim dokazujejo, da ni ovir za izobraževanje po tem programu. 
 
Preizkus plesne nadarjenosti obsega: plesno vajo (vodi jo plesni pedagog in je namenjena 
ocenitvi osnovnega plesno-tehničnega predznanja), predstavitev kratke kompozicije ali 
koreografije brez glasbene spremljave, ki jo pripravi kandidat sam in naj traja približno 2 minuti 
(z njo se preverja sposobnost interpretacije) in krajšo improvizacijo, ki jo pripravi kandidat na 
preizkusu po navodilih komisije (z njo se ugotavlja stopnja lastne ustvarjalnosti). 
 

POGOJI  ZA  DOKONČANJE  IZOBRAŽEVANJA 
 
Pogoji za dokončanje izobraževanja:  

 uspešno zaključen 4. letnik,  

 opravljene  vse obveznosti po programu, 

 poravnane finančne obveznosti. 

 uspešno opravljena splošna matura, 
 

MATURA 
 

Udeleženec oziroma udeleženka zaključi gimnazijo, ko uspešno konča štiri letnike izobraževanja 
in opravi splošno maturo. Matura predstavlja pogoj za vpis v študijske programe za pridobitev 
univerzitetne izobrazbe. Maturitetni izpit je sestavljen iz slovenščine, matematike, tujega jezika 
in dveh izbirnih predmetov. 
 

POTEK VPISA 
 

 Prijave za vpis v programe bomo sprejemali do 16. septembra 2021.  
 

 Prijavite se na prijavnici za vpis v izobraževanje odraslih na Srednji vzgojiteljski šoli, gimnaziji 
in umetniški gimnaziji Ljubljana.  

 

 Pisno boste obveščeni o sprejemu v program in o nadaljnjem poteku vpisa.  Prejeli boste tudi 
informativni izračun šolnine in obveznosti, ki jih morate opraviti v sklopu izobraževanja 
odraslih. 
 

 Vpis bo potekal med 20. in 24. 9. 2021. Vpis bo predvidoma potekal v elektronski obliki. 
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Kandidati in kandidatke, ki se odločajo za vpis, ob vpisu predložijo: 

 fotokopije vseh dosedanjih spričeval ali obvestil o uspehu srednje poklicne šole ali 
nedokončane druge srednje šole, ki so jo obiskovali, 

 predmetnik šole, ki so jo obiskovali (predmetnik se dobi na obiskovani šoli), 

 poročni list (fotokopija), če je priimek na spričevalih različen tistemu na prijavi za vpis, 

 zdravniško potrdilo (za vpis v program umetniška gimnazija: plesna smer, sodobni ples). 
 

STATUS UDELEŽENCA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 
 
V skladu s 3. členom Zakona o izobraževanju odraslih z vpisom v izobraževanje pridobite status 
udeleženca oziroma udeleženke izobraževanja odraslih. S tem ste upravičeni do določenih 
pravic. 
 
3. člen 
(pravice) 

Udeleženec izobraževanja odraslih, ki se izobražuje po javnoveljavnih programih 
osnovnošolskega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja, ima pravico do 
zdravstvenega varstva iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v skladu z zakonom, ki ureja 
zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, in pravico do drugih ugodnosti ter pravic v 
skladu s posebnimi predpisi, če ni v delovnem razmerju, prijavljen kot brezposelna oseba ali se 
ne izobražuje v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. 
 
»Fiktivnega« vpisa na šoli ne izvajamo! 

 

Za vse nadaljnje informacije se lahko obrnete na 
organizatorja izobraževanja odraslih: 

 
Aleš Zobec 

Telefon: 01/565-17-17 
Telefon: 01/565-17-11 (tajništvo) 

E–pošta: izobrazevanje.odraslih@svsgugl.si 

  
  

Nasvidenje ob vpisu v programe izobraževanja odraslih na 
Srednji vzgojiteljski šol, gimnaziji in umetniški gimnaziji 

Ljubljana! 
 

 
Ljubljana, 19. avgust 2021 

 


