
 

 

    

 

Katalog obveznih           

izbirnih vsebin za šolsko 

leto 2014/15 
(ponudbe – izbirni del) 

 

V šolskem letu 2014/2015 na Gimnaziji Jesenice ponujamo 61  dejavnosti izbirnega dela OIV, ki jih bodo 
izvajali učitelji Gimnazije Jesenice ter zunanji sodelavci. Katalog OIV 2014/2015 z opisi posameznih 
dejavnosti se nahaja v šolski knjižnici in na šolski spletni strani. 
 
Navodilo za dijake:  

Najkasneje do petka, 19.9.2014, naj predstavniki razredov oddajo razrednikom sezname, iz 
katerih bo razvidno, za katere dejavnosti izbirnega dela OIV so se dijaki odločili.  
Dijaki bodo z okrožnico obveščeni, katere dejavnosti izbirnega dela OIV se bodo izvajale v 
letošnjem šolskem letu in kdaj bodo uvodni sestanki za posamezne dejavnosti.  
 

Izbirni del OIV so proste izbirne vsebine; njihovo število je vezano na posamezni letnik šolanja. V 
prvem letniku mora dijak opraviti 24 ur, v drugem 24 ur, v tretjem 39 ur, v četrtem pa 12 ur. 
Dejavnosti izbirnega dela OIV dijaki izbirajo v katalogu OIV Gimnazije Jesenice. Najmanj polovico ur 
mora dijak opraviti z dejavnostmi iz kataloga. Za del izbirnih ur OIV dijaki lahko uveljavljajo tudi 
dejavnosti izven šole (glasbena šola, gasilci, recitacijske skupine …). V tem primeru je potrebno 
upoštevati 17. člen internega Pravilnika o organiziranju in izvajanju obveznih izbirnih vsebin:  
 
17. člen  
Dijak, ki želi proste izbirne vsebine opravljati izven Gimnazije Jesenice (različne interesne dejavnosti) mora najkasneje do 2. 
redovalne konference napisati prošnjo za priznavanje tako opravljenih obveznih izbirnih vsebin. Prošnja mora vsebovati:  
- ime in priimek dijaka ter razred, ki ga dijak obiskuje,  
- opis interesne dejavnosti, ki jo dijak opravlja izven šole,  
- okviren časovni potek interesne dejavnosti (število srečanj, število ur),  
- zadolžitve dijaka v interesni dejavnosti,  
- ime in priimek ter telefonska številka vodje interesne dejavnosti.  
 
Prošnji mora biti priloženo potrdilo o vpisu dijaka v določeno interesno dejavnost za tekoče šolsko leto.  

 

Pri izbirnem delu OIV je potrebno upoštevati tudi 9. člen internega Pravilnika o organiziranju in 
izvajanju obveznih izbirnih vsebin:  



 

 

 
9. člen  
Presežek opravljenih ur v okviru prostih izbirnih vsebin se ne prenese v naslednje šolsko leto. V primeru ponavljanja razreda 
mora dijak ponovno opraviti število prostih izbirnih ur za določen letnik.  
 

Za vse nejasnosti v povezavi z OIV naj se dijaki in dijakinje obračajo na organizatorko OIV, prof. Tino 
Mulec v času dopoldanske govorilne ure ali preko e-pošte: mulec.tina@gmail.com   
 

Brezplačne ponudbe 

 V letošnjem šolskem letu lahko dijaki izbirajo med naslednjimi brezplačnimi izbirnimi vsebinami: 

 Priimek in ime mentorja Vrsta izbirne dejavnosti 
1. Aktiv angleščine Tekmovanje iz znanja angleščine za dijake 2. in  3. 

letnikov 
2. Aktiv matematike Priprave na tekmovanje iz logike  
3. Aktiv matematike Tekmovanje srednješolcev iz znanja matematike za 

Vegovo priznanje 
4. Aktiv nemščine Nemški bralni maraton na internetu 
5. Aktiv nemščine Pfiffikus  - bralna značka in nemščine 
6. Bohinc Zaveljcina Natalija Kemija je kul – izdelovanje naravne kozmetike 
7. Bohinc ZaveljcinaNatalija, 

Veronika Žnidaršič 
Priprave na tekmovanje iz kemije 

8. Bohinc Zaveljcina Natalija Mladi v svetu energije – nagradni natečaj 
9. Bok Zelenjak Renata Unescov tujejezični recital 
10. Bok Zelenjak Renata Šolski radio 
11. Dornig Lidija  Trening šolske odbojkarske ekipe 
12. Erjavec Matej, Povšin  Jože  Priprave na tekmovanje iz fizike  
13. Gerbec Milena Tutorstvo 
14. Gerbec Milena, Javorski 

Lucija 
Dobrodelne dejavnosti 

15. Janša Gazič Sonja Likovna delavnica – novoletni okras šole, izdelava 
voščilnic 

16. Janša Gazič Sonja Likovna delavnica – slikanje na platno 
17. Javorski Lucija  Mednarodni literarni natečaj “Tarvisio, Tarvis, 

Trbiž”  
18. Javorski Lucija  Kako napisati dober esej 
19. Kikelj Marko Tekmovanje Bober 2013 
20. Kikelj Marko Programiranje robotkov 
21. Knap Renata Mulec Tina  Debatni krožek 
22. Konjar Žiga  

Mirjam Martinuč Bernard 
Tekmovanje iz znanja geografije 

23. Kos Tancar Milica Priprave na tekmovanje iz nemščine za dijake  3. 
letnikov 

24. Kosem Dvoršak Andreja Italijanska bralna značka 
25. Kosem Dvoršak Andreja  Tekmovanje iz znanja italijanščine 
26. Legat Nada Priprave na tekmovanje za Cankarjevo priznanje – 

3. in 4. letnik  
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27. Kozelj Nataša Priprave na tekmovanje za Cankarjevo priznanje – 
1. in 2. letnik 

28. Kučina Jerneja, Legat Nada  Časopis Trnje  
 

29. Kučina Jerneja Matematični praktikum 
30. Martinčič Bojana Pilates – vadba za zdravo hrbtenico 
31. Medja Marija Odbojka, rekreacija 
32. Medja Marija  Atletika rekreacija, priprava na tekmovanja in 

tekmovanja 
33. Meglič Nataša,   

Darja Svetina 
Tekmovanje iz znanja zgodovine 

34. Meglič Nataša,   
Darja Svetina 

Tekmovanje iz poznavanja zgodovine mesta 
Jesenice 

35. Mežik Andrej Fotodelavnica 
36. Modrijan Boštjan Akrobatko-navijaška skupina Leteči medvedki 
37. Oblak Irena  Tekmovanje iz biologije za Proteusovo nagrado 
38. Oblak Irena  Raziskovalna naloga  
39. Palovšnik Marija Gimnazijski teater 
40. Palovšnik Marija  Dramski festival 
41. Pavlič Josifov Katja Zbor 
42. Pavlič Josifov Katja Instrumentalna zasedba 
43. Podlipnik  Metka Priprave na tekmovanje iz nemščine za  2. letnik 
44. Podlipnik Roman  Nogomet  
45. Smolej Vrzel Vesna Prostovoljno socialno delo 
46. Smolej Vrzel Vesna UNICEF  
47. Trontelj Katarina  Raziskovalna naloga  
48. Trontelj Katarina  Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 
49. Trontelj Katarina Andreja 

Kosem Dvoršak,  
MEPI 

 
Dijaki lahko izbirne ure OIV pridobijo tudi z obiskovanjem prireditev, ki jih organizira šola izven 

pouka (Dramski festival, Božično-novoletni koncert, dijaški večeri), in sicer 1 ura + trajanje 

prireditve. 

 

Nadstandardne ponudbe 

Dijaki lahko izbirajo med naslednjimi vsebinami, ki so plačljive. 
  
 Priimek in ime mentorja Vrsta nadstandardne izbirne vsebine 
50. Črv-Štepec Darja Ekskurzija po nemških mestih 
51. Konjar Žiga,  

Mirjam M.  Bernard 
Ekskurzija na Malto 

52. Meglič Nataša, Svetina Darja Ekskurzijo v Prago in južno Češko 
53.  Andreja Kosem Dvoršak 

Sonja Gazič Janša 
Ekskurzija v Italijo 

54. Mulec Tina Mednarodna izmenjava s Srbijo 



 

 

 

Zunanji izvajalci  
 
55. Društvo Naris Tečaj arhitekturnega risanja 
56. Avto šola  B&B Tečaj cestno prometnih predpisov 
57. Avto šola  K&D Tečaj cestno prometnih predpisov 
58. Rdeči križ Jesenice Tečaj prve pomoči 
59. Eva Leskovšek Tečaj francoščine 
60.  Neža Kosmač Tečaj švedščine 

61. Cvijeta Pavlović Tečaj sodobne japonščine 
 

Organizatorka OIV:                                                            Ravnateljica: 

Tina Mulec                                                                           mag. Lidija Dornig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Opis obveznih izbirnih vsebin 

 

1. NASLOV PROGRAMA: Priprave na tekmovanje iz angleščine (2. in 3. letnik) 
 
IZVAJALEC: aktiv anglistov 
 
NAČINI DELA: v majhnih skupinah, individualno 
                              2. letnik – izdelava kratkega filma za tekmovanje 
                              3. letnik – tekmovanje v znanju angleščine 
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: udeležba in aktivno sodelovanje na pripravah 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: šolsko tek.- 5 ur 
                                                             regijsko tek.- 10 ur 
                                                             državno tek. – 20 ur 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  september – november 2. letnik 
                                                         september – maj 3. letnik 
  
CILJI: poglabljanje znanja angleščine 
            spodbujanje ustvarjalnosti in rabe jezika 
 

 

2. NASLOV PROGRAMA: Priprave na tekmovanje iz logike 
 
IZVAJALEC : aktiv matematikov 
 
NAČINI DELA: Reševanje nalog s področja logike, priprava na tekmovanje. 
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: Aktivna udeležba (sodelovanje, reševanje nalog - ob pomoči in 
samostojno) na šolskem tekmovanju, ki je hkrati izbirno za državno tekmovanje. 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 15 ur 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: od septembra do novembra 2014 

CILJI: Dijaki na zanimiv način razvijajo sposobnost logičnega mišljenja in natančnega izražanja,  
- uporabljajo logiko pri matematiki, učenju jezikov in naravoslovju ter vsakdanjem življenju in 
tehniki,  
- pridobivajo samozavest pri samostojnem odločanju in zagovarjanju svojih stališč,  
- razvijajo govor in sposobnosti medsebojnega komuniciranja. 
 
 
 
3. NASLOV PROGRAMA: Tekmovanje srednješolcev v znanju matematike za Vegova   
                                                   priznanja 
 
IZVAJALEC: aktiv matematike 



 

 

 
NAČINI DELA: Samostojno reševanje matematičnih nalog, ki jih za posameznega dijaka 
pripravi mentor (praviloma učitelj, ki dijaka poučuje matematiko), sledijo konzultacije. 
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: Samostojno delo z reševanjem posredovanih nalog in udeležba na 
tekmovanjih.  
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: šolsko tekmovanje - 5 ure, regijsko tekmovanje - 15 ur,  
                                                            državno tekmovanje - 25 ur 
 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: november - april 
 
CILJI: Priprava dijakov na matematična tekmovanja (šolsko, regijsko in državno):  
- poglabljanje in razširjanje učne snovi pri predmetu matematika za posamezni letnik, 
- obravnava vsebin, ki presegajo splošni nivo gimnazijskega matematičnega znanja, 
- popularizacija matematike. 
 
 
 
4. NASLOV PROGRAMA: Nemški bralni maraton na internetu 
 
IZVAJALEC: aktiv nemščine 
 
NAČINI DELA: Skupina samostojno prebere predpisano čtivo in glede na vloge, ki so si jih 
dodelili, tekmuje preko spleta v šoli na v naprej določen termin. Dosežek je dosežek skupine in 
ne posameznega tekmovalca. 
OBVEZNOSTI DIJAKA: Branje in udeležba na tekmovanju. Stremljenje k čim boljšemu 
rezultatu. 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 20 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: december - marec 
 
CILJI:  Spodbuditi dijake k branju avtentične nemške književnosti za mladostnike. Dijaki se v 
okviru skupine (3 dijaki) organizirajo in si razdelijo naloge in literarna dela, ki jih bodo bolj 
natančno prebirali.  
 

 

5. NASLOV PROGRAMA: Pfiffikus – bralna značka iz nemščine 
 
IZVAJALEC: aktiv nemščine 
 
NAČINI DELA: Samostojno delo - branje predpisanega čtiva, analiza del skupaj z učiteljem. 
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: Branje in udeležba na tekmovanju. 



 

 

 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 20 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: december  - marec 
 
CILJI: Spodbuditi dijake k samostojnemu prebiranju avtentične nemške literature za 
mladostnike. Dijak pridobi samozavest pri branju - veliko razbere iz konteksta in delo razume. 
 

 
6. NASLOV PROGRAMA: Kemija je kul – izdelava naravne kozmetike in čistil 
 
IZVAJALEC: Natalija Bohinc Zaveljčina 
 
NAČINI DELA: Praktično delo v laboratoriju, frontalna predavanja, delo v skupinah, diskusije, 
raziskovanje: 
 5 delavnic: 
Izdelava naravnega mila (za šolski bazar) – oktober 
Izdelava balzamov za usta in priprava zeliščnih čajev - november 
Izdelava dišav za dom – razpršila, potpouri - december 
Izdelava masla za telo in kopalnih kroglic- februar 
Izdelava pralnega praška in zobne paste - april 
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: Sodelovanje  
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 30 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: september - junij 
 
CILJI: Dijaki spoznajo škodljive, sintetične in naravne sestavine v kozmetiki, gospodinjstvu in 
čistilih. Naučijo se varne uporabe čistil in spoznajo učinkovanje naravnih substanc na kožo, 
dihala in počutje človeka. 
  
 

 
7. NASLOV PROGRAMA: Tekmovanje iz znanja kemije za Preglovo plaketo 
 
IZVAJALEC: aktiv kemije 
 
NAČINI DELA: Dijak pride na dodatne ure kemije in rešuje dodatne naloge različnih tipov. 
Termini se določijo po dogovoru. 
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: Udeležba na tekmovanju 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: šolsko -5 
                                                             državno 25  
 



 

 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK: marec 2014 - maj 2015 
 
CILJI: Poglabljanje znanja iz kemije, spodbujanje logičnega mišljenja, sklepanja in raziskovanja. 
 

 
8. NASLOV PROGRAMA: Nagradni natečaj: Mladi v svetu energije 
 
IZVAJALEC: Natalija Bohinc Zaveljčina, Iva Legat, Garcia Slavinac (GEN energija) 
 
NAČINI DELA: Praktično delo v laboratoriju in na terenu 
OBVEZNOSTI DIJAKA: Dijaki se z idejo prijavijo na natečaj, ki ga razpiše Svet energije (GEN 
energija). Ideja mora biti čim bolj inovativna na temo energije: raziskovalna naloga, 
videoposnetek, fotoreportaža, članek, esej, pesem… 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 30 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: marec 2015-maj 2015 
 
CILJI: Dvigniti energetsko pismenost in spodbuditi zanimanje za strokovne energetske teme. 
 

 

9. NASLOV PROGRAMA: Unescov tujejezični recital 
 
IZVAJALEC: Renata Bok Zelenjak 
 
NAČINI DELA: priprava na nastop 
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: priprava in izvedba nastopa 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: do 15 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: maj 2014 -  november 2014 
 
CILJI: nastop na tujejezičnem vseslovenskem  Unescovem recitalu v Škofji Loki 
 
 
 
10. NASLOV PROGRAMA: Šolski radio 
 
IZVAJALEC: Renata Bok Zelenjak 
 
NAČINI DELA: Dijaki s pomočjo mentorja pripravijo program za radijsko oddajo, kot so razna 
poročila, članki, intervjuji, ankete... Nato delo poteka v radijski sobi v pritličju Gimnazije 
Jesenice. Število dijakov je odvisno od oddaje in se usklajuje glede na potrebe. 
 



 

 

OBVEZNOSTI DIJAKA: Prisotnost na sestankih, priprava radijskih prispevkov, tehnično delo 
za mešalno mizo. 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: do 32 ur 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: oktober 2012 do maj 2013 
 
CILJI: Pripraviti in posneti do osem radijskih oddaj o aktualnem dogajanju in dejavnostih na 
šoli ter ga predvajati na lokalnem Radiu Triglav ter pripraviti radijske oddaje ob pomembnejših 
dnevih in jih predvajati dijakom Gimnazije Jesenice 
 

 

11.  NASLOV PROGRAMA: Odbojka – vadba šolske ekipe dijakov in dijakinj 
 
IZVAJALEC: Lidija Dornig 
 
NAČINI DELA: Enkrat tedensko bo organiziran trening obeh ekip. Poseben poudarek bo na 
vadbi in uigravanju ekipe dijakov.  
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: Redna udeležba na treningih in odgovoren nastop na šolskih 
tekmovanjih. 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 20 - 40 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: september 2014 – marec 2015 
 
CILJI: Uigrati šolski ekipi za čim uspešnejše nastopanje na srednješolskih tekmovanjih 
 

 

12. NASLOV PROGRAMA: Priprave na tekmovanje iz fizike (2.,3. in 4. letnik) 
 
IZVAJALEC: aktiv fizike 

NAČINI DELA: Dijake se pripravljajo na tekmovanje med šolskim letom, bolj efektivno pa 
zadnje tedne pred tekmovanjem. Naloge rešujejo doma, pri pripravah v šoli pa se pregledajo 
rešitve oz. se dijake usmerja in se jim pokaže prava pot. 

OBVEZNOSTI DIJAKA: Sprotno reševanje nalog iz prejšnjih tekmovanj ter udeleževanje 
organiziranih priprav v šoli. 

ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: do 16 ur 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: december 2014 do april 2015 
 



 

 

CILJI: Pripraviti dijake k razumevanju težje (kompleksnejše) fizike in to razumevanje uporabiti 
pri reševanje tekmovalnih nalog. Dijaku dokazati, da je kljub zahtevnosti fizike le-ta lahko 
razumljiva. 
 
 
 
13. NASLOV PROGRAMA: Tutorstvo 
 
IZVAJALEC: Milena Gerbec in Natalija Bohinc 
 
NAČINI DELA: Dijaki 4. letnikov - tutorji bodo z dijaki varovanci komunicirali s pomočjo 
informacijsko komunikacijske tehnologije in osebno. Pomagali jim bodo pri premagovanju 
učnih težav kadarkoli bo to potrebno. Dijaki tutorji in njihovi varovanci se za pomoč lahko 
obrnejo na mentorici, ki bova spremljali njihovo delo  
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: Dijaki tutorji spremljajo učni proces svojih varovancev in o tem 
poročajo mentorici Mileni Gerbec. 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 24 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: od septembra do junija 
 
CILJI: Dijaki in dijakinje četrtih letnikov bodo svetovali dijakom prvih letnikov pri 
premagovanju učnih težav, pridobivanju znanja, veščin in spretnosti ter načinu dela. 

 

 
 
14. NASLOV PROGRAMA: Dobrodelne dejavnosti  
 
IZVAJALEC: Milena Gerbec, Lucija Javorski 
 
NAČINI DELA: Obiskovanje domov za ostarele, priprava peciva in daril, kulturnega 
programa, zbiranje oblačil in drugih predmetov, izdelava voščilnic za bazar in za druge 
ustanove. 
 

 OBVEZNOSTI DIJAKA: Priprava in izvedba programa, izdelava voščilnic in priložnostnih 
daril ter obisk doma. 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 12 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: december-marec 
 
CILJI:. Vzbuditi empatijo, spoštljiv odnos do pomoči potrebnih, občutek zadovoljstva ob 
pomoči potrebnim in učenje premagovanja težav, stisk in nemoči. 
 

 



 

 

15. NASLOV PROGRAMA: Likovna delavnica – novoletni okras šole, izdelava voščilnic 
 
IZVAJALEC: Sonja Janša Gazič 
 
NAČINI DELA: v popoldanskem času,  v obliki delavnic 
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: Redna udeležba, aktivno sodelovanje, izdelava  
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 24 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: november-december 2014 
 
CILJI: Novoletni okras šole, izdelava promocijskih daril in voščilnic ter izdelkov za dobrodelni 
bazar. Z različnimi materiali in tehnikami dijaki razvijajo ročne spretnosti in čut za estetiko ter 
se seznanijo z osnovami oblikovanja. 

 

 
 
16. NASLOV PROGRAMA: Likovna delavnica – slikanje na platno 
 
IZVAJALEC: Sonja Janša Gazič 
 
NAČINI DELA: v popoldanskem času,  v obliki delavnic 
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: Redna udeležba, aktivno sodelovanje, izdelava  
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 20 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: september - maj 
 
CILJI: Dijaki se seznanijo s platnom kot nosilcem podlage, pri tem uporabljajo različne tehnike 

(akril, tempera, ...) in formate (tudi večje formate). Nastala dela razstavimo na šolskih hodnikih. 

 
 
17. NASLOV PROGRAMA: Mednarodni literarni natečaj "Tarvisio, Tarvis, Trbiž" 
 
IZVAJALEC: Lucija Javorski 
 
NAČINI DELA: Delo z mentorjem v šoli in individualno delo doma. 
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: Dijak izbere temo svojega spisa, ga napiše in uredi. Pravočasno ga v 
elektronski obliki odda mentorju. 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 7 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: od decembra 2013 do februarja 2014 



 

 

CILJI: Spoznavanje geografske, zgodovinske, družbene in kulturne povezanosti Slovencev, 
Italijanov in Avstrijcev na širšem območju tromeje ter pomena mesta Trbiž kot okna v Evropo 
na stičišču treh narodov. 
Razvijanje jezikovnega izražanja in poznavanja pravopisnih, slovničnih ter slogovnih pravil pri 
pisanju. 
 

 

18. NASLOV PROGRAMA: Kako napisati dober esej 
 
IZVAJALEC: Lucija Javorski 
 
NAČINI DELA: branje in analiza izbranih del v šoli, pisanje eseja doma 
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: oddaja enega eseja 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 8 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: od oktobra 2013 do maja 2014 

 
CILJI: Dijaki bodo ob izbranih književnih besedilih spoznavali vsebinsko zgradbo eseja. Naučili 
se bodo predstavljati in označevati književne osebe ter jih primerjati, analizirati zahtevane teme 
in jih utemeljevati, iskati vzroke in posledice izbrane danosti, opisovati in analizirati družbene 
razmere in druge izbrane teme. Izbrane osebe bodo moralno vrednotili. Izbrano dogajanje bodo 
tudi aktualizirali. Naučili se bodo jezikovna, pravopisna in slogovna pravila pri pisnem 
izražanju. Spoznavali bodo zgradbo eseja. 
 

 
 
19.  NASLOV PROGRAMA: Tekmovanje BOBER 2013 
 
IZVAJALEC: Marko Kikelj 
 
NAČINI DELA: uvod v priprav pri urah informatike, reševanje nalog doma, tekmovanje pri 
urah informatike. Vsi dijaki, ki obiskujejo informatiko, se udeležijo tekmovanja. 
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: sodelovanje 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: dijaki, ki se udeležijo državnega tekmovanja imajo priznane 
OIV 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: november 2014 – januar 2015 
 
CILJI: razvijanje računalniškega mišljenja 
 
 
 



 

 

20. NASLOV PROGRAMA: Programiranje robotkov 
 
IZVAJALEC: Marko Kikelj 
 
NAČINI DELA: Skupina dijakov si zamisli robota, ki ga bo zgradila s kompletom Lego 
Mindstorms. Robota opremi s programom. 
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: - prisotnost pri razpisanih urah 
                                                - izgradnja delujočega robota. 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: Dijak dobi priznanih toliko ur OIV, kolikor ur je bil prisoten  
do 35. 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: oktober 2014 - marec 2015 
 
CILJI: -zainteresirati dijake za programiranje 
            - navajanje dijakov na algoritmični način razmišljanja 
 
 
 
21. NASLOV PROGRAMA: Debatni klub 
 
IZVAJALEC: Renata Knap, Tina Mulec 
 
NAČINI DELA: Skupinski (trojke); debatiranje v slovenščini ali angleščini o vnaprej določenih 
in pripravljenih temah 
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: Aktivno sodelovanje v šolskem debatnem krožku in udeležba na 
tekmovanjih 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: realizirane ure 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: oktober - junij 
 
CILJI: Dijaki bodo komunicirali na način, ki poteka v debatnih klubih. Gre za točno določena 
pravila kako argumentiramo stališča. Na ta način dijaki:  
- spoznavajo kulturo dialoga 
- se učijo specifik argumentiranja 
- prepoznavajo stališča (lastna, nasprotnikova) 
- znajo prisluhniti nasprotnim argumentom 
- razvijajo debatne tehnike kot aktivne metode poučevanja v šoli 
 

 
22. NASLOV PROGRAMA: Tekmovanje iz znanja geografije 
 
IZVAJALEC: Žiga Konjar, Mirjam M. Bernard 
 



 

 

NAČINI DELA: Individualno – konzultacije, delo z viri 
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: opravljene konzultacije, delo z viri, udeležba na tekmovanju. 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 20 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: januar – marec 2015 
 
CILJI: Podrobnejše spoznavanje izbranih tem, poglabljanje geografskega znanja. 
 

 

23.  NASLOV PROGRAMA: Tekmovanje iz znanja nemščine za 3. letnike 
 
IZVAJALEC: Milica Kos Tancar – 2. letnik 
                          
NAČINI DELA: Dijaki rešujejo stare izpitne pole in dobijo dodatno razlago iz slovničnih 
poglavij. 
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: Prisotnost na pripravah v šoli, reševanje nalog doma in udeležba na 
tekmovanju. 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 20 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: november 2014 - februar 2015 
 
CILJI: Dijaki svoje znanje nemščine poglobijo in se pripravijo na tekmovanje. 
 

 
24. NASLOV PROGRAMA: Priprave na državno tekmovanje iz italijanščine 
 
IZVAJALEC: Andreja Kosem-Dvoršak 
 
NAČINI DELA: individualno (razlaga) in skupinsko 
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: prisotnost in sodelovanje, samostojno delo doma , udeležba na 
tekmovanju 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: do 25 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: oktober 2014 - april 2015 
 
CILJI: - poglabljanje znanja jezika in spoznavanje kulture in civilizacije  

- spodbujanje ustvarjalnosti 
 
 



 

 

25. NASLOV PROGRAMA: Italijanska bralna značka 
 
IZVAJALEC: Andreja Kosem-Dvoršak 
 
NAČINI DELA: - samostojno branje in interpretacija krajšega lit. dela 
- samostojno delo s slovarji  
- priprava slovarčka- govorni nastop 
 - predstavitev prebranega dela (odlomka) bv razredu 
OBVEZNOSTI DIJAKA: dijak mora prebrati in interpretirati izbrani tekst v italijanščini- v 
govornem nastopu mora predstaviti tekst sošolcem v razredu 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 12 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: januar – maj 2015 
 
CILJI: Pridobivanje jezikovnih spretnosti- navajanje na samostojno delo s teksti in slovarji- 

spoznavanje italijanske književnosti in kulture. 

 
 
26. in 27.  NASLOV PROGRAMA: Priprave na tekmovanje za Cankarjevo priznanje 
 
IZVAJALEC: Nataša Kozelj – 1. in 2. letnik 
                         Nada Legat – 3. in 4. letnik 
 
NAČINI DELA: - branje doma  

- analiza dela pri urah in vaje v pisanju eseja 
- priprave na tekmovanje (skupinsko in individualno)  

 
OBVEZNOSTI DIJAKA: sodelovanje na pripravah 
                                           - udeležba na tekmovanju  
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 20 - 25 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: oktober do marec 
 
CILJI: Poglobljeno branje predpisanih del in priprava na pisanje eseja za šolsko, področno in 
državno tekmovanje. 
- kritično branje izbranih literarnih besedil 

- vključevanje literarnozgodovinskega in literarnoteoretičnega znanja 

- ustvarjalno pisanje 

 
28. NASLOV PROGRAMA: Časopis Trnje 
 
IZVAJALEC: Jerneja Kučina, Nada Legat 
 



 

 

NAČINI DELA: Dijaki aktivno sodelujejo pri nastajanju časopisa - od same ideje, realizacije, 
oblikovanja do tiskanja časopisa. 
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: Dijak aktivno sodeluje in svojo nalogo opravi do predpisanega 
datuma.  
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: Število realiziranih ur je pri posameznem dijaku odvisno od 
njegove aktivne udeležbe pri nastajanju tekoče številke časopisa. 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: od septembra do junija 
 
CILJI: Izdani do dve številki časopisa.  
 
 
 
29. NASLOV PROGRAMA: Matematični praktikum (4 letniki) 
 
IZVAJALEC: Jerneja Kučina 
 
NAČINI DELA: Delavnica bo potekala 1 krat tedensko, po pouku (predavanja, samostojno delo, 

uporaba IKT). Število dijakov v skupini je omejeno, zato se bosta v primeru večjega števila prijav 

sestavili dve skupini.  
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: aktivna udeležba 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: do 35 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: od septembra do maja 
 
CILJI: Ponovitev temeljnega znanja iz matematike potrebnega za lažji prehod iz srednješolskega 

izobraževanja v višje/visokošolsko izobraževanje. 
 
 

30. NASLOV PROGRAMA: Pilates – vadba za zdravo hrbtenico 
 
IZVAJALEC: Bojana Martinčič 

 
NAČINI DELA: Frontalna, skupinska vadba, delo po parih, individualni program. 

 
OBVEZNOSTI DIJAKA: Aktivno sodelovanje, redno udejstvovanje 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 20 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: oktober - april 
 



 

 

CILJI: vadba po načelih Pilates tehnike,  -    izboljšanje telesne drže , spolšnega počutja    - 
izboljšanje gibljivosti in moči trupa, izboljšanje ravnotežja,   -   pozitivna samopodoba,    -   
izboljšanje koncentrcije,      - navajanje na redno vadbo, - uporaba različnih rekvizitov        
 
 

31. NASLOV PROGRAMA:  Odbojka - rekreacija 
 
IZVAJALEC:  Marija Medja 
 
NAČINI DELA: Vadba bo poteka 1x na teden, od septembra do junija, eno do dve uri glede na 
želje dijakov.  
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: Udeležba dijaka na treningih in aktivno delo na treningih 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 30 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: September 2013 do junij 2014 
 
CILJI: Veliko dijakov in dijakinj ob prehodu iz osnovne v srednjo šolo preneha z redno vadbo v 
klubu (vožnja v šolo, zahtevnejši programi v šoli). Kljub temu pa v tem obdobju nujno rabijo 
neko športno aktivnost. Glede na izkušnje iz preteklih let in predvsem zainteresiranost dijakov 
naše Gimnazije sem jim tudi letos ponudila odbojko rekreacijo. Tako dijaki vsaj 1x tedensko 
ostanejo športno aktivni.  
Dijaki pri vadbi dobijo naslednja znanja in izkušnje: 
Osvajanje in izpopolnjevanje športnih znanj. 
Razumevanje in spremljanje pozitivnih učinkov redne vadbe. 
Pridobivanje trajnih športnih navad. 
Pozitivno doživljanje športa, ki bogati posameznika. 
Razbremenitev in sprostitev. 
Izpopolnjevanje osnovnih tehničnih elementov (servis, sprejem servisa, podaja) 
Učenje zahtevnejših taktičnih in tehničnih elementov (udarci, blok udarca,...) 
Igra in uživanje v igri. 
Spoznavanje pravil igre, sodniški znaki, sojenje, organizacija medrazrednega turnirja. 
 

 

32. NASLOV PROGRAMA: Atletika – rekreacija in priprava na tekmovanja 
 
IZVAJALEC:  Marija Medja 
 
NAČINI DELA: Vadba bo potekala 1-2x tedensko odvisno od potreb 
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: Dijaki prihajajo na treninge in se udeležijo tekmovanj odvisno od 
disciplin za katero se pripravljajo. 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 50 



 

 

 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: September 2013 do junij 2014   
 
CILJI: Veliko dijakov in dijakinj ob prehodu iz osnovne v srednjo šolo preneha z redno vadbo v 
klubu (vožnja v šolo, zahtevnejši programi v šoli). Kljub temu pa v tem obdobju nujno rabijo 
neko športno aktivnost. Glede na izkušnje iz preteklih let in predvsem zainteresiranost dijakov 
naše Gimnazije jim tudi v prihajajočem letu ponudim atletiko rekreacijo in priprava na 
tekmovanja. Dijaki pri vadbi dobijo naslednja znanja in izkušnje: 
Spoznati vpliv športa na zdravje in dobro počutje in spremljanje pozitivnih učinkov redne 
vadbe. 
Oblikovati pravilen odnos do zdrave prehrane.  
Pridobivanje trajnih športnih navad, sprejeti športni način življenja 
Razbremenitev in sprostitev. 
Razvijanje aerobnih in anaerobnih sposobnosti. 
Učenje tehnike posameznih atletskih disciplin: skok v višino in daljino, štafetni tek, tek čez 
ovire, suvanje krogle,... 
Seznaniti dijake s športno-rekreativnimi prireditvami na področju teka in udeležba na njih. 
 
 
 
33. NASLOV PROGRAMA: Tekmovanje iz znanja zgodovine  
 
IZVAJALEC: Nataša Meglič, Darja Svetina 
 
NAČINI DELA: Individualno delo, konzultacije, delo z viri. 
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: Individualno delo, konzultacije, delo z viri, udeležba na tekmovanju 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 20 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  januar - marec 2015 
 
CILJI: Podrobnejše spoznavanje izbranega zgodovinskega obdobja in poglabljanje 
zgodovinskega znanja. 
 
 
 
34. NASLOV PROGRAMA: Tekmovanje iz poznavanja zgodovine mesta Jesenice 
 
IZVAJALEC: Nataša Meglič, Darja Svetina 
 
NAČINI DELA: Individualno delo, konzultacije, delo z viri. 
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: Individualno delo, konzultacije, delo z viri, udeležba na tekmovanju 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 20 
 



 

 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  februar - marec 2015 
 
CILJI: Podrobnejše spoznavanje izbranega zgodovinskega obdobja in poglabljanje 
zgodovinskega znanja. 
 
 
 
35. NASLOV PROGRAMA: Fotodelavnica 
 
IZVAJALEC: Andrej Mežik 
 
NAČINI DELA:   Učna delavnica v razredu - spoznavanje osnov in naprednih funkcij. Delo v 
šoli (fotografiranje šolskih dejavnosti in prireditev). 
 
OBVEZNOSTI DIJAKA:  Fotografiranje (vsaj en šolski dogodek), obdelava fotografij, priprava 
za tisk, udeležba na vsaj enem natečaju, sodelovanje pri pripravi razstave. Nalaganje fotografij 
na spletno učilnico. 
 
 ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 24 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: celo šolsko leto 
 
CILJI: Z dijaki bomo fotografirali nekatere šolske prireditve in dejavnosti. 
Izvedli bomo fotonatečaj "Digitalna fotografija 2015". Izbrane fotografije bodo razstavljene v 
gimnaziji in na spletni strani. Fotografije dogodkov bodo arhivirane. 
Nekaj fotografij smo poslali na druge fotonatečaje 
 

 

36.  NASLOV PROGRAMA:  Akrobatska skupina – preventivna gimnastika 
 
IZVAJALEC:  Boštjan Modrijan 
 
NAČINI DELA: individualna in skupinska vadba, nastopi na prireditvah in tekmovanjih 
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: aktivna prisotnost na treningih 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: do 100  
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  september 2014 – junij 2015 
 
CILJI: Gimnastika je ena izmed športnih panog s katero vplivamo na gibalni razvoj, hkrati pa 

od vadečega zahteva precejšno mero discipline, samozavesti in odgovornosti. Dijaki si 

izpopolnjujejo znanje iz : preventivne vadbe, z dodanimi vsebinami orodne in talne gimnastike 

ter akrobatike. Poleg preventivnega ozaveščanja pred poškodbami se seznanjajo s pravilno 

tehniko pomoči in varovanja ob izvajanju zgoraj naštetih praktičnih vsebinah. Veliko pozornost 



 

 

posvečamo razvijanju osnovnih motoričnih sposobnosti – moči, koordinaciji in vzdržljivosti. V 

skupino so vključene tudi dijakinje, ki imajo željo po izpopolnjevanju plesnega znanja oz. 

plesnega izražanja. Primarni cilj skupine je pridobivanje in izpopolnjevanje znanja, sekundarni 

pa razvijanje socialnih lastnosti posameznika. 

 
 
 
37. NASLOV PROGRAMA:  Tekmovanje iz za Proteusovo nagrado 
 
IZVAJALEC:  Irena Oblak 
 
NAČINI DELA: Priprave: seznanitev dijakov z razpisano temo, s spletnimi stranmi in 
literaturo, skupni pregled predpisane literature, pregled nalog iz prejšnjih tekmovanj, 
ponavljanje in utrjevanje znanja iz biologije 
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: Udeležba na pripravah in tekmovanju 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 24 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  november 2014 – maj 2015 
 
CILJI: Dijak pozna in razume biološke pojave, zakonitosti in dejstva, nauči se iskati, odbirati in 
povezovati strokovne informacije pri reševanju teoretičnih problemov ter uporabiti znanje iz 
biologije. 
 
 
 
38. NASLOV PROGRAMA:  Raziskovalna naloga 
 
IZVAJALEC:  Irena Oblak 
 
NAČINI DELA: Zbiranje literature, timsko delo, terensko delo ali laboratorijsko delo. 
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: Izdelava raziskovalne naloge in predstavitev na šoli, na regijskem in 
državnem srečanju mladih raziskovalcev Slovenije 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 39 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  oktober 2014 - maj 2015 
 
CILJI: Dijak je sposoben izbrati problem oz. vsebino (temo) raziskovalne naloge, zna ustrezno 
raziskati določen problem, poiskati in zbrati novejšo literaturo in informacije s strokovno 
preverjenih spletnih strani, s katerimi bo preveril problem, uspe raziskovalno nalogo napisati 
vsakomur razumljivo, zna napisano preveriti in uporabiti za nadaljnje možne raziskave 
 
 



 

 

39.  NASLOV PROGRAMA:  Gimnazijski teater 
 
IZVAJALEC:  Marija Palovšnik 
 
NAČINI DELA: bralne vaje, pogovor o govoru, gibu, vaje na  odru 
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: učenje besedila, prihajanje na vaje 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 40-60 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  oktober – junij 
 
CILJI: gledališka predstava 
 

 
40. NASLOV PROGRAMA:  Dramski festival 
 
IZVAJALEC:  Marija Palovšnik 
 
NAČINI DELA: Dijaki izberejo, priredijo ali napišejo tekst, poskrbijo za režijo, koreografijo, 
sceno, glasbeno spremljavo, kostumografijo in igro. 
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: prijava, predstava 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: ure OIV za tekoče leto 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  od septembra (razpis) do izvedbe v prvem tednu februarja, 
natančen datum je odvisen od prijavljenih skupin oziroma od GTČ Jesenice in proste dvorane 
 
CILJI: Namen festivala je prikazati in nagraditi najbolj kakovostne gledališke predstave in s tem 
spodbuditi razvoj in rast gledališke dejavnosti na šoli. 
 
 
 
41. NASLOV PROGRAMA:  Zbor 
 
IZVAJALEC:  Katja Pavlič Josifov 

NAČINI DELA: individualno, skupinsko. 

OBVEZNOSTI DIJAKA: Dijaki opravijo najmanj 50 ur izbirnega dela OIV in se udeležijo vseh 
nastopov. 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 50 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  september 2013 – junij 2014 
 
CILJI:Dijaki praktično, preko petja spoznavajo glasbene oblike, izvajalce in glasbena obdobja. 



 

 

 
 
42.  NASLOV PROGRAMA:  Instrumentalna zasedba 
 
IZVAJALEC:  Katja Pavlič Josifov 

NAČINI DELA: individualno, skupinsko. 

OBVEZNOSTI DIJAKA: igranje v skupinah in individualno; Redno udeleževanje vaj in 
odgovorno javno nastopanje. 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 30 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  september - junij 
 
CILJI: Poglabljanje glasbeno-instrumentalnih znanj. Skupinsko muziciranje. 

 
 
43. NASLOV PROGRAMA:  Priprave na tekmovanje iz nemščine za dijake 2. letnikov 
 
IZVAJALEC:  Metka Podlipnik 
 
NAČINI DELA: Individualno s prijavljenimi kandidati, preko elektronske pošte, v šoli in dijak 

tudi samostojno dela doma (reševanje nalog). Dijaki ob pomoči učitelja rešujejo stare 

tekmovalne naloge. Potrebna je dodatna razlaga v šoli še nepredelane snovi. 

 
OBVEZNOSTI DIJAKA: Prisotnost na pripravah v šoli, reševanje nalog doma in udeležba na 
tekmovanju. 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 20 
 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  november 2014 - februar 2015 
 
CILJI: Priprava tekmovalcev na šolsko in državno tekmovanje iz znanja nemščine. Dijak usvoji 
zahtevnejše jezikovne strukture, rešuje naloge zahtevnejšega tipa in nadgrajuje svoje znanje. 
 
 

44. NASLOV PROGRAMA:  Nogomet  
 
IZVAJALEC: Roman Podlipnik 
 
NAČINI DELA: Treningi bodo potekali v telovadnici Gimnazije Jesenice 1 x do 2 x tedensko 
 



 

 

OBVEZNOSTI DIJAKA: Aktivna prisotnost na treningih in udeležba na regijskih, področnih 
in tekmovanjih ŠKL. 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 40 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  oktober 2012 - maj 2013 
 
CILJI: Aktivno preživljanje prostega časa in izpopolnjevanje tehnično taktičnih prvin 
nogometne igre, udeležba na tekmovanjih ŠKL 
 
 
 
45. NASLOV PROGRAMA:  Prostovoljno socialno delo 
 
IZVAJALEC:  Vesna Smolej Vrzel 
 
NAČINI DELA: Dijaki izvajajo aktivnosti v okviru PSD v domovih starejših občanov, v 
osnovnih šolah in v društvu Žarek 
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: Pripravljenost opravljanja PSD brez plačila, razvite osnovne socialne 
spretnosti, želja po opravljanju PSD. Pisanje dnevnika o poteku PSD  
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 20 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  oktober 2014 - maj 2015 
 
CILJI: Razvijanje socialnih veščin pri dijakih, pomoč pri učenju, družabništvo starejšim in 
kvalitetno preživljanje prostega časa. 
 
 
 
46. NASLOV PROGRAMA:  UNICEF 
 
IZVAJALEC:  Vesna Smolej Vrzel in Iva Legat 
 
NAČINI DELA: predavanja in delavnice UNICEF-ovih prostovoljcev, obeležitev pomembnih 
dni 
OBVEZNOSTI DIJAKA: aktivno sodelovanje 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 15  
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  oktober 2014 - maj 2015 
 
CILJI: Spoznavanje pomena UNICEFA in dejavnosti, ki potekajo pod njegovim okriljem. 
 

 



 

 

47. NASLOV PROGRAMA:  Raziskovalna naloga 
 
IZVAJALEC:  Katarina Trontelj 

 
NAČINI DELA: znanstveno - raziskovalno delo 

 
OBVEZNOSTI DIJAKA: Izdelava raziskovalne naloge v skladu z načeli znanstveno - 
raziskovalnega dela, predstavitve raziskovalne naloge, strokovni članek. 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 50 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  september  - junij 
 
CILJI: Dijaki spoznajo načela znanstveno raziskovalnega dela, poiščejo zanimivo temo, 
postavijo raziskovalno vprašanje in hipotezo, zberejo in preštudirajo ustrezno strokovno 
literaturo, načrtujejo in opravijo eksperimentalno - raziskovalno delo, napišejo nalogo in jo 
predstavijo v šoli, na regijskem, državnem in Krkinem razpisu ter strokovni konferenci in 
objavijo članek v strokovni reviji. 
 
 
 
 
48. NASLOV PROGRAMA:  Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 
 
IZVAJALEC:  Katarina Trontelj 
 
NAČINI DELA: Samostojno študiranje strokovne literature pod vodstvom mentorice, diskusija, 
priprava na tekmovanje s pomočjo vzorčnih testov. 
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: Iskanje in študij ustrezne strokovne literature, priprava na 
tekmovanje in udeležba na tekmovanjih.  
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: : 8 + 6 (za državno tekmovanje) 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  september - november 2014 
 
CILJI: Dijaki spoznajo sladkorno bolezen, preventivo, načela zdrave prehrane, naučijo se 
poiskati in preštudirati ustrezno strokovno literaturo in se pripraviti na tekmovanje. 
 
 
 
 
49. NASLOV PROGRAMA:  Mepi 
 
IZVAJALEC:  Katarina Trontelj Andreja Kosem-Dvoršak Jože Povšin 

 
NAČINI DELA: mentorstvo skupini za bronasto/srebrno priznanje 



 

 

 
OBVEZNOSTI DIJAKA: - izvajanje programa MEPI - udeležba na sestankih, aktivnostih, 
predavanjih, kondicijskih pohodih,   poskusni in končni odpravi 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: realizacija 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  celo šolsko leto 
 
CILJI: usvajanje osnovnih veščin MEPI (rekreativna dejavnost, veščina,  dobrodelna dejavnost; 

orientacija s poznavanjem topografije in uporabo kompasa) 

- načrtovanje in izvedba odprave 

- vodenje dnevnika dejavnosti  

- osnove prve pomoči- 

 osvojitev bronastih priznanj 

 
 

 
50. NASLOV PROGRAMA:  Ekskurzija v Nemčijo (4. letnik) 
 
IZVAJALEC:  Darja Črv-Štepec, prof. 
 
NAČINI DELA: razlaga, ogledi, reševanje delovnih listov  
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: delovni listi, kratek povzetek poti, fotografiranje, spletna stran   
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 30 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  3 dni 15. – 18. oktober 
 
CILJI: spoznavanje dežele, jezika in kulture 
 
STROŠKI : cca. 150 - 170 evrov na dijaka (2 nočitvi, avtobusni prevoz) 
 
 
 
 
 
51. NASLOV PROGRAMA:  Ekskurzija - Malta 

 
 
IZVAJALEC:  Žiga Konjar in Mirjam Martinuč-Bernard 
 
NAČINI DELA: Delo na terenu, ogledi, sodelovanje z vodnikom 



 

 

 
OBVEZNOSTI DIJAKA: Delo na terenu, ogledi, sodelovanje z vodnikom 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 60 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  marec/april 2015 
 
CILJI: Spoznavanje kulturno-zgodovinskih, družbenih in geografskih značilnosti Malte. 

Ogledajo si glavne znamenitosti in spoznajo značilnosti Valete in drugih mest 

STROŠKI: cca 550 evrov na dijaka 
 
 
 
 
 
52. NASLOV PROGRAMA:  Ekskurzija – Praga in južna Češka 

 
IZVAJALEC:  Darja Svetina, Nataša   Meglič 
 
NAČINI DELA: Delo na terenu, ogledi, sodelovanje z vodnikom 
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: Delo na terenu, ogledi, sodelovanje z vodnikom 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 36 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  oktober 2014 
 
CILJI: Spoznavanje kulturno-zgodovinskih, družbenih in geografskih značilnosti Češke. 

Ogledajo si glavne znamenitosti in spoznajo značilnosti Prage in drugih mest ter gradov južne 

Češke. Na poti si bomo ogledali še taborišče Mauthausen.  

STROŠKI: cca 180 evrov  
 
 
 
53. NASLOV PROGRAMA:  Ekskurzija - Italija 
 
IZVAJALEC:  Andreja Kosem Dvoršak, Sonja Janša Gazič 

 
NAČINI DELA: Sodelovalno delo, organiziran ogled kulturnih znamenitosti, usvajanje novega 
besedišča, komunikacija z lokalnim prebivalstvom. 
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: Priprava na ekskurzijo, udeležba, aktivno delo ( fotomaterial, delovni 
listi, pisanje poročil, evalvacija). 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 30 



 

 

 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  3 dni, april 2015 
 
CILJI: Medpredmetno povezovanje ITA in LUM, spoznavanje italijanske umetnosti in kulture, 
avtentično učenje tujega jezika, s poudarkom na umetnosti. 
 
STROŠKI: 180 – 200 evrov na dijaka 
 
 

54. NASLOV PROGRAMA:  Mednarodna izmenjava s  Srednjo Šolo Đura Jakšić Rača v 

Srbiji (2. in 3. letnik) 

IZVAJALEC:  Tina Mulec, Lidija Dornig 

 
NAČINI DELA: delavnice 
                             organizirani ogledi in ekskurzije 
                                                         
OBVEZNOSTI DIJAKA: Priprava, udeležba, aktivno sodelovanje (vodenje) 
Izmenjave se lahko udeležijo dijaki, ki lahko gostijo tuje dijake na domu in jim nudijo 
prenočišče, hrano ter prevoz do šole 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 60 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: : 1. del (gostitev) – 5 dni v Sloveniji;  februar 2015 

                                                          2. del (gostovanje) – 5 dni v Srbiji; april 2015 

CILJI: Spoznavanje podobnosti in razlik v šolskem in zasebnem življenju 

Spoznavanje zgodovinskih /geografskih/socioloških značilnosti Srbije 

Predstavitev svoje šole/kraja/države gostom   

Spodbujanje in razvijanje tolerance ter odpravljanje predsodkov 

Krepitev medsebojnih vezi  

 
STROŠKI: Dijaki krijejo stroške prevoza v Srbijo in vse stroške izmenjave v Sloveniji. 
cca 300 evrov na dijaka 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

ZUNANJI IZVAJALCI 
 
 
55. NASLOV PROGRAMA:  Tečaj arhitekturnega risanja (priprava na sprejemne izpite na 
fakulteti za arhitekturo) 
  
IZVAJALEC:  Društvo Naris 
 
NAČINI DELA: Tečaj risanja bo potekal 4 šolske ure na dan, dva dneva v tednu. Prostoročno 
risanje bo potekalo pod vodstvom izkušenega učitelja. Risanje in teoretska razlaga se smiselno 
prepletata glede na predviden učni načrt, ki je natančno opredeljen v delovni skripti, ki jo 
prejme vsak udeleženec tečaja.   
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: redno obiskovanje tečaja 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 48 ur, vsak semester tečaja 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  4 šolske ure na dan, 2 dni v tednu 
CILJI:  Priprava na sprejemne izpite na fakulteto  
 
PREDVIDENI STROŠKI: 
Dijaki Gimnazije Jesenice 

I. semester – 145 EUR    
II. semester - 140 EUR    

60-urni tečaj -200 EUR (tečaj je namenjen tistim, ki zamudijo jesenski rok tečaja) 
Hitri tečaj – 50 EUR (tečaj tik pred sprejemnim izpitom za ponovitev vse snovi – 12 ur) 
Cena za ostale dijake: 

I. semester – 180 EUR    
II. semester - 180 EUR    

 
60-urni tečaj -230 EUR (tečaj je namenjen tistim, ki zamudijo jesenski rok tečaja) 
Hitri tečaj – 60 EUR (tečaj tik pred sprejemnim izpitom za ponovitev vse snovi – 12 ur) 
 

56. NASLOV PROGRAMA:  Tečaj CPP 
 
IZVAJALEC:  Avtošola B&B 
 
NAČINI DELA: Frontalni način dela 

OBVEZNOSTI DIJAKA: 100% prisotnost 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 20 ur 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: 20 ur … cca 10 srečanj po 2 šolski uri 
 
CILJI: Poznavanje cestno prometnih predpisov 
 



 

 

STROŠKI: 30,50 evrov na dijaka 

 

57. NASLOV PROGRAMA:  Tečaj CPP 
 
IZVAJALEC:  Avtošola K&D 
 
NAČINI DELA: frontalna predavanja 
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: udeležba 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 20  

 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK: Po dogovoru, (učilnica šole vožnje K & D Jesenice, ali po dogovoru na 
šol). 
 
CILJI:  
Prva polovica letošnjega leta kaže, da se je zmanjševanje smrtnih žrtev na slovenskih cestah ustavilo. 

Nas, Gorenjce, pa mora skrbeti povečanje števila prometnih nesreč, tudi takih s smrtnim izidom! Še 

vedno pa velja, da so največkrat žrtve in tudi povzročitelji mnogih nesreč mladi ljudje pred katerimi je še 

vse življenje! 

Poglavitni cilj teoretične priprave na vožnjo je bodočega voznika vzgojiti, oziroma pripraviti za dobro, kar pa 

pomeni varno in kulturno vožnjo. Za tako vožnjo pa se je nujno potrebno, poleg dobrega poznavanja cestno 

prometnih predpisov, zavedati odgovornosti za večjo varnost v prometu in tudi posledic, ki jih neodgovorno 

vedenje voznika povzroči! Izbira prave šole vožnje je zato še kako pomembna! 

V naši šoli vožnje bodočega voznika ne učimo vožnje le za izpit, učimo ga vožnje za življenje. Učimo ga 

obvarovati dvoje: to, kar mu je bilo dano ob rojstvu – življenje  in  vozilo, ki navsezadnje tudi ni poceni! 

Za zgodnejše aktivno uvajanje v promet in nabiranje izkušenj se vožnje lahko začnejo učiti tudi 

kandidati, ki so dopolnili 16 let in do dopolnjenega 18. leta vozijo s spremljevalcem. 

VSEBINA :  

 Prometni znaki in znaki, ki jih dajejo pooblaščene osebe 

 Voznikova priprava na vožnjo 

 O avtomobilu 

 Razni prevozi 

 Kdaj smemo in kdaj ne smemo sesti za volan 

 Psihofizično stanje voznika – alkohol in druge psiho aktivne substance 

 Vožnja motornega kolesa 

 Prometne nesreče 

 Vožnja v različnih vremenskih okoliščinah 

 Predvidevanje v prometu 

 Filozofija vožnje kot pogoj za dobro vožnjo 

 Filozofija vožnje in osebnost voznika motornih vozil 



 

 

 Modeli vedenja voznikov v cestnem prometu 
 

ŠTEVILO UR :  Tečaj obsega 20 ur.  

KRAJ IZVAJANJA :  Učilnica šole vožnje K & D Jesenice, ali po dogovoru na šoli. 

ČAS IZVAJANJA :  Po dogovoru. 

STROŠKI :  Tečaj cestno prometnih predpisov stane 30€, (v ceno je vključena brezplačna 

izposoja literature). Pri plačilu prvih 10 ur vožnje dobi kandidat 5 % popusta.  

DRUGO :  Po zaključenem preizkusu znanja dobijo kandidati potrdilo o opravljenih izbirnih 

vsebinah. 

 

                                                                                                                   Vodja šole: 

                                                                                                        Sašo Kranjc ing. prom. 

 
 

58. NASLOV PROGRAMA:  Tečaj prve pomoči 
 
IZVAJALEC:  OZRK Jesenice 
 
NAČINI DELA: Tečaj poteka v Gimnaziji Jesenice v obsegu 10 šolskih ur. Izvedejo se tri 
predavanja, prvi dve teoretični in pri tretjem praktično delo. Nato sledi izpit, ki je tudi 
sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. V skupini je največ 20 dijakov. Po uspešno 
opravljenem izpitu dobijo dijaki pisno potrdilo o opravljenem tečaju Prve pomoči, ki je trajne 
vrednosti.  
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: redno obiskovanje tečaja  
 
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 10 ur  
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: prva skupina začne predvidoma v oktobru 2013 
 
STROŠKI:  
Tečaj in izpit trajata 10 šolskih ur, cena za srednje šole znaša 78,84 EUR (izpit 52,00 EUR) in se 
poravna ob začetku tečaja s položnico 
Literaturo dijakom posredujemo na prvem predavanju in znaša 1,50 EUR. 
 
 
 
 
 
 



 

 

59. NASLOV PROGRAMA: FRANCOŠČINA – začetni tečaj (25 ur) 
 
IZVAJALEC: Eva Leskovšek 
 
NAČINI DELA:  na prijeten in zabaven način – skozi igranje vlog, utrjevanje s pripomočki (namen: 

snov, ki se jo obravnava, se v skupini utrdi) s poudarkom na individualnem delu (dijak pripravi 

pesem/stavek/tekst, ki ga/jo poskušamo razložiti), z obravnavanjem in utrjevanjem osnov komunikacije  

 

OBVEZNOSTI DIJAKA: redno obiskovanje tečaja 
 
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: dejansko opravljene ure 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: ena ura na teden po dogovoru 
 
CILJI: -osvojiti ustrezno in učinkovito govorno in pisno sporazumevanje v okoliščinah, ki so 

tipične za vsakdanje življenje  

-  spoznati kulturo francosko govorečih dežel, način življenja in civilizacijske posebnosti 

francosko govorečih narodov,  

- osvojiti retorične sposobnosti v tujem jeziku,  

- osvojiti besedni zaklad in zakonitosti slovnice.  

-  osvojiti in utrditi osnove francoščine v tolikšni meri, da je evalvacija pozitivna 

Glavni cilj pa je, da dijaki osvojeni besedni zaklad in slovnične strukture dogradijo in utrdijo s 

pomočjo konverzacije, tako da jih znajo uporabljati v praksi ter da razvijejo veselje do učenja 

tujih jezikov.  

STROŠKI : V primeru 10 prijavljenih dijakov je doplačilo na dijaka 15,00 eur in se poravna pred 
začetkom tečaja preko položnice ali trajnika. Z vsakim dijakom več, cena na dijaka pada. 
 
 
 
60. NASLOV PROGRAMA: ŠVEDŠČINA -začetni tečaj (25 ur) 
 
IZVAJALEC: Neža Kosmač 
 
NAČINI DELA:  Na prijeten in zabaven način – skozi spoznavanje švedskih tradicij in kulture, učenje s 

poudarkom na skupinskem delu, z vadbo uporabe jezika v praksi 

  

OBVEZNOSTI DIJAKA: redno obiskovanje tečaja 
 
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: dejansko opravljene ure 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: ena ura na teden po dogovoru 
 
CILJI:  - osvojiti osnovno razumevanje jezika, 



 

 

- osvojiti sposobnost vsakdanjega sporazumevanja, 
- osvojiti osnovni besedni zaklad in slovnico, 
- spoznati švedske tradicije in kulturo ter skandinavski način življenja, 
- se na zabaven način naučiti novega, nam ne tako poznanega tujega jezika. 

 
STROŠKI: V primeru 10 prijavljenih dijakov je doplačilo na dijaka 10,00 eur in se poravna pred 

začetkom tečaja preko položnice ali trajnika. Z vsakim dijakom več, cena tečaja na dijaka pada. 

 
 
 
 
 61. NASLOV PROGRAMA: JAPONSKI JEZIK -začetni tečaj (25 ur) 
 
IZVAJALEC:  Cvijeta Pavlović 

NAČINI DELA: na prijeten in zabaven način – skozi učenje hiragane in katakane (japonske 

pisave), s poslušanjem pesmi, gledanjem filma, kvizi, z delom v dvojicah in v skupinah. 

OBVEZNOSTI DIJAKA: redno obiskovanje tečaja  

ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: dejansko opravljene ure  

OKVIRNI ČASOVNI POTEK: ena ura na teden po dogovoru  

CILJI:  

 osvojiti ustrezno in učinkovito govorno in pisno sporazumevanje v najrazličnejših 
okoliščinah,  

 spoznati japonsko kulturo, način življenja in civilizacijske posebnosti,  

 osvojiti retorične sposobnosti v tujem jeziku,  

 osvojiti besedni zaklad in zakonitosti slovnice.  
 

Glavni cilj pa je, da dijaki osvojeni besedni zaklad in slovnične strukture dogradijo in utrdijo s 

pomočjo konverzacije, tako da jih znajo uporabljati v praksi ter da razvijejo veselje do učenja 

tujih jezikov.  

PREDVIDENI STROŠKI (za dijake, za učitelje, za material):  

V primeru 10 prijavljenih dijakov je doplačilo na dijaka 10,00 eur in se poravna pred začetkom 

tečaja preko položnice ali trajnika. Z vsakim dijakom več, cena tečaja na dijaka pada. 

 

                                                                                                                    
 
 

  


