
 

 

 

 

Katalog obveznih           

izbirnih vsebin za šolsko 

leto 2012/13 
(ponudbe – izbirni del) 

 

V šolskem letu 2012/2013 na Gimnaziji Jesenice ponujamo 63 dejavnosti izbirnega dela OIV, ki jih bodo 
izvajali učitelji Gimnazije Jesenice ter zunanji sodelavci. Katalog OIV 2012/2013 z opisi posameznih 
dejavnosti se nahaja v šolski knjižnici in na šolski spletni strani. 
 
Navodilo za dijake:  

Do srede, 26.9.2012, naj predstavniki razredov oddajo razrednikom sezname, iz katerih bo 
razvidno, za katere dejavnosti izbirnega dela OIV so se dijaki odločili.  
V prvem tednu oktobra bodo dijaki 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 18. člen internega Pravilnika o organiziranju in izvajanju obveznih izbirnih vsebin:  
 
18. 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: 

Št. Priimek in ime mentorja Vrsta izbirne dejavnosti 
 
1.   Aktiv angleščine             PRIPRAVE NA TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE  (2. in 3.letnik) 

2.   Aktiv matematike             PRIPRAVE NA TEKMOVANJE IZ LOGIKE (vsi letniki) 

3.   Aktiv nemščine             PFIFFIKUS – BRALNI MARATON IZ NEMŠČINE 

4.   Aktiv nemščine             PFIFFIKUS – BRALNA ZNAČKA IZ NEMŠČINE 

5.   Bohinc Natalija             KEMIJA JE KUL – ZANIMIVI EKSPERIMENTI 

6.   Aktiv kemije              PRIPRAVE NA TEKMOVANJE IZ KEMIJE  

7.   Bohinc Natalija              YOU4ENERGY 

8.   Bok Zelenjak Renata         JEZIK – KULTURA IN DEDIŠČINA 

9.    Dornig Lidija               ODBOJKA – vadba šolske ekipe dijakov in dijakinj 

10.  Erjavec M., Povšin  J.       PRIPRAVE NA TEKMOVANJE IZ FIZIKE 

11.  Erjavec Matej               ŠOLSKI RADIO 

12.   Gerbec Milena              TUTORSTVO 

13.   Gerbec M., Javorski L.     OBISK STAROSTNIKOV V DOMU UPOKOJENCEV (Jesenice in Bohinj) 

14.   Janša Gazič Sonja             LIKOVNA DELAVNICA 

15.   Javorski Lucija                MEDNARODNI LITERARNI NATEČAJ “Tarvisio, Tarvis, Trbiž”  

16.   Javorski Lucija                KAKO NAPISATI DOBER ESEJ 

17.   Kikelj Marko                PROGRAMIRANJE ROBOTKOV 

18.   Knap Renata                 DEBATNI KLUB 

19.   Konjar Žiga                 MREŽA UNESCO ŠOL SLOVENIJE 

20.   Kos T., Podlipnik M.         PRIPRAVE NA TEKMOVANJE IZ NEMŠČINE (2. in 3. letnik) 

21.   Kosem D. Andreja             ITALIJANSKA BRALNA ZNAČKA 

22.   Kozelj Nataša                 USTVARJALNO BRANJE  IN PISANJE 

23.   Kozelj N., Legat N             PRIPRAVE NA TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE  
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24.   Kučina J., Legat N.             ČASOPIS  TRNJE  

25.   Kučina J., Hladnik              LINGVISTIKA 

26.   Aktiv matematike              MATEMATIČNA LIGA PRVAKOV 

27.   Martinčič Bojana                 DELAVNICA ZA TELO IN DUŠO  

28.   Medja Marija                 ODBOJKA - REKREACIJA 

29.   Medja Marija                  ATLETIKA, rekreacija, priprava na tekmovanja in tekmovanja 

30.   Meglič N.,  D. Svetina        TEKMOVANJE IZ ZNANJA ZGODOVINE  

31.   Meglič N.,  D. Svetina     TEKMOVANJE IZ POZNAVANJA ZGODOVINE MESTA JESENICE 

32.   Mežik Andrej                  FOTODELAVNICA 

33.   Aktiv matematike               TEKMOVANJE SREDJEŠOLCEV V ZNANJU MATEMATIKE ZA      

                                                        VEGOVO  PRIZNANJE                

34.   Modrijan Boštjan                  AKROBATSKO-NAVIJAŠKA SKUPINA 

35.   Oblak Irena                   TEKMOVANJE IZ BIOLOGIJE ZA PROTEUSOVO NAGRADO                                                    

36.   Oblak Irena                   RAZISKOVALNA NALOGA 

37.   Oblak Irena                           VARSTVO GORSKE NARAVE 

38.   Palovšnik Marija                  GIMNAZIJSKI TEATER 

39.   Palovšnik Marija                  DRAMSKI FESTIVAL 

40.   Pavlič Josifov Katja              MALA VOKALNA SKUPINA 

41.   Pavlič Josifov Katja              INSTRUMENTALNA KOMORNA ZASEDBA 

42.   Podlipnik Roman                 KOŠARKA 

43.   Podlipnik Roman                 NOGOMET ŠKL  

44.   Svetina Darja                    KVIZ EUROŠOLA 

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.   Marija Popovič (zunanji)     SLEPO DESETPRSTNO TIPKANJE 

50.   Marija Popovič (zunanji)     POSLOVNA KOMUNIKACIJA 

51.   Avto šola  K&D                   TEČAJ CESTNOPROMETNIH PREDPISOV 

 

 

 

 

 



 

 

Plačljive ponudbe 

 

 
Dijaki lahko izbirajo tudi  med naslednjimi vsebinami, ki so plačljive. 
Pred prijavo si, prosim, natančno preberite opis dejavnosti in obveznosti dijakov. 
 
52.   Črv-Štepec Darja                EKSKURZIJA V NEMČIJO  ( predvsem za 4. letnik) 

53. Gerbec M., Javorski L .             FILMSKO GLEDALIŠČE 

54. Konjar Ž., Martinuč B.  M.   EKSKURZIJA V ISTANBUL 

55. Meglič N., Svetina D.                EKSKURZIJA V MILANO 

56.        Podlipnik R.                               RAFTING 

57. Povšin Jože                             MEPI 

58. Sitar T.,  J.Carey                EXPLORING BRITAIN 

59. Iryna Gnatenko               TEČAJ RUŠČINE (začetni in nadaljevalni) 

60. Manca Kelih                            TEČAJ KITAJŠČINE (začetni in nadaljevalni) 

61. Rdeči križ Jesenice               TEČAJ PRVE POMOČI 

62. Avto šola  B&B               TEČAJ CESTNOPROMETNIH PREDPISOV  

63.        Društvo Naris                           TEČAJ ARHITEKTURNEGA RISANJA 

 

 

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.- 3 ure 
                                                             regijsko tek.- 10 ur 
                                                             državno tek. – 10 ur 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  september – november 2. letnik 
                                                         september – maj 3. letnik 
  
CILJI: poglabljanje znanja angleščine 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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). 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 15 ur 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: od septembra do decembra 
 
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: Pfiffikus – bralni maraton iz nemščine 
 
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 2012 - marec 2013 
 
CILJI: Vzpodbujati 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.  
 

 

 

 

 

 

 

4. NASLOV PROGRAMA: Pfifikus – 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 2012 - marec 2013 
 
CILJI: Vzpodbuditi dijake k samostojnemu prebiranju avtentične nemške literature za 
mladostnike. Dijak pridobi samozavest pri branju - veliko razbere iz konteksta in delo razume. 
 

 



 

 

 
5. NASLOV PROGRAMA: Kemija je kul – zanimivi eksperimenti 
 
IZVAJALEC: Natalija Bohinc 
 
NAČINI DELA: Predvidenih je do 5 srečanj na leto, vsako srečanje traja od 2 do 3 ure. 
Eksperimente izbere mentorica z dijaki, skupaj z laborantko pripravita eksperimente in učne 
liste. 
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: Dijaki morajo biti prisotni na vseh srečanjih, izpolnijo delovni list in 
vodijo svoj dnevnik. Na srečanjih so dobro pripravljeni, eksperimente izvajajo sami. 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 15 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: november 2011 - junij 2012 
 
CILJI: Izvajanje dodatnih, bolj zanimivih eksperimentov, povezanih z učnim načrtom. 
Vključevanje gradiva projektov NANOYOU in EXPERIMANIA 
 

 

 

 

 

 

6. NASLOV PROGRAMA: Priprave na tekmovanje iz kemije 
 
IZVAJALEC: aktiv kemije 
 
NAČINI DELA: Priprave z dijaki po dogovoru z mentorico (Natalija Bohinc: 3. in 4. letnik, 
Veronika Žnidaršič: 1. in 2. letnik). 
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: Obiskovanje dogovorjenih priprav 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 2-10 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: marec 2013 - maj 2013 
 
CILJI: Priprava dijakov na šolsko in državno tekmovanje iz kemije za Preglove plakete. 
Poglabljanje znanja iz kemije, spodbujanje logičnega mišljenja, sklepanja in raziskovanja. 
 

 



 

 

7. NASLOV PROGRAMA: Natečaj You4energy  (3. in 4. letnik) 
 
IZVAJALEC: Natalija Bohinc 
 
NAČINI DELA: Organizirali bomo nekaj ur pouka brez elektrike in merili porabo vsako uro ter 
primerjali porabo od ure do ure. Na šoli bomo izvedli več akcij v povezavi z varčevanjem 
energije. Lansko kampanjo bomo razširili izven šole in jo osvežili z novimi idejami. 
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: Dijaki in mentorica vodijo dnevnik dela in izdelajo končno poročilo 
ter video prispevek 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 25 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: februar 2012-junij 2013 
 
CILJI: Z dijaki organizirati kampanjo in pripraviti video prispevek o varčevanju z energijo in ga 
poslati na natečaj. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
8. NASLOV PROGRAMA: Jezik - kultura in tradicija 
 
IZVAJALEC. Renata Bok Zelenjak 
 
NAČINI DELA: priprava na nastop 
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: priprava in izvedba nastopa 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: do 15 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: junij 2012- 19.10.2012 
 
CILJI: nastop na Unescovem recitalu: Ti meni modrost - jaz tebi radost 
 

 

 

 



 

 

 
9.  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. Dijaki naj bi še nadgradili svoje odbojkarsko znanje. 
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: Redna udeležba na treningih, resen odnos do vadbe in na nastopih 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 20 - 40 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: september 2012 do februar 2013 
 
CILJI: Uigrati šolski ekipi za čim uspešnejše nastopanje na srednješolskih tekmovanjih 
 

 

 

 

10. 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 2012 do april 2013 
 
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 
 
 

 
 



 

 

11. NASLOV PROGRAMA: Šolski radio 
 
IZVAJALEC: Matej Erjavec 

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 
 

 

 

12. NASLOV PROGRAMA: Tutorstvo 
 
IZVAJALEC: Milena Gerbec in Natalija Bohinc 
 
NAČINI DELA: Dijaki tutorji bodoz 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 in izvedli evalvacijo. Več je v priloženi datoteki 
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: Dijaki tutorji spremljajo učni proces svojih varovancev in o tem 
poročajo mentorici Mileni Gerbec ali Nataliji Bohinc. 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 24 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: od septembra do junija 
 
CILJI: Dijaki in dijakinje četrtih in tretjih letnikov bodo svetovali dijakom prvih letnikov pri 
premagovanju učnih težav, pridobivanju znanja, veščin in spretnosti ter načinu dela. 

 

 

 
 



 

 

13. NASLOV PROGRAMA: Obisk starostnikov v Domu upokojencev na Jesenicah in v 
Bohinju 
 
IZVAJALEC: Milena Gerbec, Lucija Javorski 
 
NAČINI DELA: Dijaki izdelajo voščilnice in priložnostna darila. Pod najinim mentorstvom 
pripravijo in izvedejo kulturni program v obeh domovih. 
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: Priprava in izvedba programa, izdelava voščilnic in priložnostnih 
daril ter obisk doma. 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 12 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: december 
 
CILJI: Dijaki spodbujamo k empatiji, medgeneracijskemu sodelovanju, k dobrodelnosti, 
razvijamo njihove sposobnosti javnega nastopanja in spoštovanja starejših. 

 

 

 

14. NASLOV PROGRAMA: Likovna delavnica 
 
IZVAJALEC: Sonja Janša Gazič 
 
NAČINI DELA: Delo v razredu z različnimi materiali in tehnikami. 
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: Redna udeležba, aktivno sodelovanje, izdelava likovnih nalog. 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 16 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: november-december 2012 
 
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. 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

15. 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: 6 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: od decembra 2012 do februarja 2013 
 
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. 
 

 

16. NASLOV PROGRAMA: Kako napisati dober esej 
 
IZVAJALEC: Lucija Javorski 
 
NAČINI DELA: Dijaki bodo ob izbranih književnih besedilih pisali eseje, ki jih bom pregledala. 
Dijakom bom razložila, katere vsebinske, jezikovne, pravopisne in slogovne napake delajo. 
Naučili se bodo, kakšna naj bo zgradba eseja. 
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: Napisati bodo morali dva eseja o izbranih besedilih, nato pa 
pregledati moje popravke ter napisati popravo. 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 10 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: od oktobra 2012 do maja 2013 

 
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. 
 

 
 
 



 

 

17. 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 2012 - marec 2013 
 
CILJI: zainteresirati dijake za programiranje 
- navajanje dijakov na algoritmični način razmišljanja 
 
 
 
 
 
18. NASLOV PROGRAMA: Debatni klub 
 
IZVAJALEC: Renata Knap 
 
NAČINI DELA: Dijaki bodo sodelovali na način, ki običajno poteka v debatnih klubih. V 
prihodnosti se bomo udeleževali tekmovanj in tako dobili dodatni izziv in motivacijo za naše 
delo. 
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: Dijaki morajo na debate priti pripravljeni, kar pomeni, da se o 
izpostavljeni temi, ki je v središču določene debate že predhodno pripravijo in tako lažje iščejo 
tehtne argumente za in proti. 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: realizirane ure 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: December - 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 
 

 



 

 

19. NASLOV PROGRAMA: UNESCO ASPnet 
 
IZVAJALEC: Žiga Konjar 
 
NAČINI DELA: Udeležba na mednarodnih in narodnih UNESCO projektih ter vzpostavitev 
pilotskega projekta. Obeleževanje mednarodnih dni. 
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: Udeležba na mednarodnih in narodnih UNESCO projektih ter 
vzpostavitev pilotskega projekta. Obeleževanje mednarodnih dni. 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 16 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: celo šolsko leto 
 
CILJI: Doseganje UNESCO ciljev: ohranjanje kulturne dediščine, sodelovanje med različnimi 
kulturami, narodi, rasami... 
 

 

 

20. NASLOV PROGRAMA: Tekmovanje iz znanja nemščine 
 
IZVAJALEC: Milica Kos Tancar – 2. letnik 
                         Metka Podlipnik – 3. letnik 
 
NAČINI DELA: Individualno s prijavljenimi kandidati, preko elektronske pošte, v šoli in dijak 
tudi samostojno dela doma (reševanje nalog). 
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: Prisotnost na pripravah v šoli, reševanje nalog doma in udeležba na 
tekmovanju. 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 15 (šolsko) -25 (državno) 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: oktober 2012 - februar 2013 
 
CILJI: Priprava tekmovalcev na šolsko in državno tekmovanje iz znanja nemščine. Dijak usvoji 
zahtevnejše jezikovne strukture, rešuje naloge zahtevnejšega tipa in nadgrajuje svoje znanje 
 

 

 

 

 

 



 

 

21. NASLOV PROGRAMA: Italijanska bralna značka (4.letnik) 
 
IZVAJALEC: Andreja Kosem-Dvoršak 
 
NAČINI DELA: Dijaki samostojno preberejo določena poglavja, preparirajo tekst, izdelajo 
slovarček novih besed in fraz, napišejo povzetek poglavij ter v obliki govornega nastopa 
poročajo sošolcem o vsebini prebranih poglavij. Vsi dijaki preberejo celo knjigo, predstavijo pa 
samo po nekaj poglavij. Sledi razgovor o prebranem delu, oznaka glavnih oseb in ogled filma. 
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: Dijaki preberejo knjižno delo in pripravijo govorni nastop ter 
slovarček. 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 20 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: januar - april 2013 
 
CILJI: Samostojno branje knjižnega dela, pisanje povzetka in poročanje o vsebini, junakih itd. 
Priprava slovarčka novih izrazov (itj - slo). 
 
 
 
 
 
 
 

22. NASLOV PROGRAMA: Ustvarjalno branje in pisanje 
 
IZVAJALEC: Nataša Kozelj 
 
NAČINI DELA: Doma in pri urah OIV. 
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: Branje in pisanje; sodelovanje na literarnih natečajih 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 12 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: februar -  maj 
 
CILJI: Poglobljeno branje izbranih besedil in ustvarjalno pisanje na določene teme. 
 
 

 

 

 

 



 

 

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

 

 

 

 
 
24. 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.  
 
 

 

 



 

 

25. NASLOV PROGRAMA: Lingvistika 
 
IZVAJALEC: Jerneja Kučina, Gabrijela Hladnik 
 
NAČINI DELA: 5 srečanj 
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: aktivna udeležba 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 16 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: september - november 
 
CILJI: Spoznati osnove lingvistike in se naučiti pristopa k reševanju lingvističnih nalog. 
 

 

 

 

26. NASLOV PROGRAMA: Matematična liga prvakov 
 
IZVAJALEC: aktiv matematike 
 
NAČINI DELA: Generacijsko mešane ekipe, ki jih sestavljajo dijaki iz vseh štirih letnikov, 
tekmujejo v reševanju raznolikih matematičnih problemov. Ekipo sestavljajo vsaj štirje in največ 
osem dijakov, vsaj po eden in največ po dva istega letnika. Ekipo vodi kapetan, ki skrbi za 
organizacijo dela v svoji ekipi in edini komunicira s tekmovalno komisijo. Pri reševanju nalog 
lahko člani iste ekipe med seboj sodelujejo, ne smejo pa uporabljati nikakršnih pripomočkov 
razen papirja in pisala.  
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: Aktivno sodelovanje na tekmovanju in priprava na tekmovanje. 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 20 ur 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: Tri 90-minutna tekmovanja v oktobru, decembru in februarju. 
 
CILJI: Popularizacija matematike, navajanje na timsko delo, medgeneracijsko sodelovanje in 
učenje.  
 
 

 

 

 



 

 

27. NASLOV PROGRAMA: Delavnica za telo in dušo 
 
IZVAJALEC: Bojana Martinčič in dr. Manca Kandare   
 
NAČINI DELA: Skupinska vadba, vadba po postajah, individualni program. 
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: aktivno sodelovanje, ponavljanje, treniranje 

 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 20 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: od oktobra do aprila   
 
CILJI: obvladanje stresa, 
- izboljšanje telesne drže in počutja,  
- pozitivna samopodoba,  
- izboljšanje koncentracije 
- spoznati različne oblike in metode vadbe 

 

28. 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 2012 do junij 2013 
 
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. 



 

 

29. 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: 65 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: September 2012 do junij 2013   
 
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. 
 
 

30. 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 2013 
 
CILJI: Podrobnejše spoznavanje izbranega zgodovinskega obdobja in poglabljanje 
zgodovinskega znanja. 
 
 
 
 



 

 

31. 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 2013 
 
CILJI: Podrobnejše spoznavanje izbranega zgodovinskega obdobja in poglabljanje 
zgodovinskega znanja. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32. 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 2013". Izbrane fotografije bodo razstavljene v 
gimnaziji in na spletni strani. Fotografije dogodkov bodo arhivirane. 
Nekaj fotografij smo poslali na druge fotonatečaje 
 

 



 

 

33. 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 - 4 ure, regijsko tekmovanje - 10 ur,  
                                                            državno tekmovanje - 15 ur 
 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: oktober - 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. 
 
 

34.  NASLOV PROGRAMA:  Akrobatsko-navijaška skupina 
 
IZVAJALEC:  Boštjan Modrijan 
 
NAČINI DELA: individualna in skupinska vadba, nastopi na prireditvah in tekmovanjih 
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: aktivna prisotnost na treningih 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 100 in več  
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  September 2012 – junij 2013 
 
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. 



 

 

35. 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: Dijak se seznani z razpisano temo, s spletnimi stranmi in literaturo, 
pripravlja se s pregledom predpisane teme in nalog iz prejšnjih tekmovanj, ponavlja in utrjuje 
znanje iz biologije. 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 24 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  november 2012 - marca 2013 
 
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. 
 

 

 

36. 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 2012 - maj 2013 
 
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 
 
 
 
 
 
 



 

 

37. NASLOV PROGRAMA:  Varstvo gorske narave 
 
IZVAJALEC:  Irena Oblak 

 
NAČINI DELA: Terensko delo, pohodništvo, fotografiranje, udeležba na predavanjih 
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: rešijo učni list, seznanijo z naravoslovnim fotografiranjem, napišejo 
poročilo 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 24 ur 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  v šolskem letu 2012/2013 
 
CILJI: Dijaki spoznajo: - geološke, rastlinske/gozdne in živalske značilnosti Karavank, 
                             - pomen varovanja okamnin (fosilov), zavarovanih in ogroženih  
                               rastlin in živali, 
                             - zbirajo ledinska imena v Karavankah, 
                             - udeležijo se predavaj z naravovarstveno tematiko.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
38.  NASLOV PROGRAMA:  Gimnazijski teater 
 
IZVAJALEC:  Marija Palovšnik 
 
NAČINI DELA: vaje: bralne, na odru; seminar   
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: učenje besedila, prihajanje na vaje 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 40-60 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  od septembra do maja, srečanja vsaj enkrat na teden oziroma 
bolj zgoščeno tik pred premiero (odvisno od sodelujočih dijakov ), ki jo planiramo konec marca 
oziroma v začetku aprila 
 
CILJI: gledališka predstava 
 

 

 



 

 

 
39. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
40. NASLOV PROGRAMA:  Mala vokalna skupina 
 
IZVAJALEC:  Katja Pavlič Josifov 
 

NAČINI DELA: Delo je individualno, kot tudi skupinsko. Dela se posamezno po glasovih. 

Delo lahko vključuje tudi korepetitorja. Izvaja se enkrat tedensko, oz. po potrebi. Delo je 
organizirano na šoli. 
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: Dijak hodi na vaje enkrat tedensko, oz. po dogovoru. 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 30 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  september - junij 
 
CILJI: Zapoje glasbeno temo, oz. pesem po notnem zapisu. 
Prepoznava glasbena dela različnih obdobij. Spontano improvizira in sodeluje v skupini 
 

 

 



 

 

41.  NASLOV PROGRAMA:  Instrumentalna komorna zasedba 
 
IZVAJALEC:  Katja Pavlič Josifov 
 
NAČINI DELA: Individualno, v skupini, s korepetitorjem. Enkrat tedensko, oz. po dogovoru 
na šoli.  
OBVEZNOSTI DIJAKA: Obiskuje vaje enkrat tedensko, ali po dogovoru. Nastopa na 
prireditvah in tekmovanjih. 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 30 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  september - junij 
 
CILJI: Dijak zaigra glasbeno temo oz. skladbo po notnem zapisu in hkrati sodeluje v manjši 
komorni zasedbi. Razvija umetniški čut in muzicira. 
 

 

 

 

 

42. NASLOV PROGRAMA:  Košarka 
 
IZVAJALEC:  Roman Podlipnik 
 
NAČINI DELA: Treningi bodo potekali v telovadnici Gimnazije Jesenice 1 x tedensko   
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: Aktivna udeležba na treningih 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 30  
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  oktober 2012 - april 2013 
 
CILJI: Koristno preživljanje prostega časa, še posebej za dijake, ki niso vključeni v razna športna 
društva. Izpopolnjevanje tehnično taktičnih elementov košarkarske igre, fair play, udeležba na 
področnem tekmovanju srednjih šol v Kranju 
 

 

 

 

 



 

 

43. NASLOV PROGRAMA:  Nogomet ŠKL 
 
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. Nastopanje v šolski košarkarski ligi - nogomet in na področnih prvenstvih. 
 

 

 

 

 
44. NASLOV PROGRAMA:  Kviz Eurošola 
 
IZVAJALEC:  Darja Svetina 
 
NAČINI DELA: Individualno delo, samostojno iskanje podatkov o značilnostih držav EU. 
Sodelovanje s pisarno Evropskega parlamenta 
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: Individualno delo, samostojno iskanje podatkov o značilnostih držav 
EU, predtekmovanje in tekmovanje.   
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 5   
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  september - oktober 2012 
CILJI: Spoznavanje vrednot EU, zgodovinskih, geografskih, kulturnih, političnih, športnih, 
šolskih značilnosti držav EU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

45. NASLOV PROGRAMA:  Prostovoljno socialno delo 
 
IZVAJALEC:  Vesna Smolej Vrzel 
 
NAČINI DELA: Dijaki najmanj enkrat tedensko izvajajo prostovoljne aktivnosti. Delo poteka 
po dogovoru z zunanjimi mentorji, šolskimi svetovalnimi delavkami in koordinatorjem v domu 
starejših občanov. 
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: Dijak se drži moralnih pravil in dogovorov, opraviti mora 20 ur 
prostovoljstva. 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 20 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  oktober 2012 - maj 2013   
 
CILJI: Razvijanje socialnih veščin pri dijakih, pomoč pri učenju, družabništvo starejšim, . . . 
 

 

 

 

 

 
46. NASLOV PROGRAMA:  UNICEF 
 
IZVAJALEC:  Vesna Smolej Vrzel 
 
NAČINI DELA: Dijaki izvajajo aktivnosti tekom šolskega leta.   
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: Aktivno sodelovanje pri Unicefovih akcijah na šoli 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 20  
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  oktober 2012 - maj 2013 
 
CILJI: Obeležitev Unicefovih akcij, punčke iz cunj, zbiranje sredstev za pomoč otrokom sveta. 
Ob omenjenih aktivnostih dijaki razvijajo občutek skrbi za druge in sposobnost empatije. 
 

 

 

 



 

 

47. NASLOV PROGRAMA:  Raziskovalna naloga 
 
IZVAJALEC:  Katarina Trontelj 
 
NAČINI DELA: Terensko raziskovalno delo, eksperimentalno delo doma in v šolskem 
laboratoriju, obdelava rezultatov in pisanje raziskovalne naloge, udeležba na Srečanju mladih 
raziskovalcev. 
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: Terensko in eksperimentalno delo in izdelava raziskovalne naloge. 
  
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 35 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  september 2012 - junij 2013 
 
CILJI: Dijaki usvojijo načela znanstveno raziskovalnega dela, razvijejo ustvarjalnost na 
področju naravoslovnega raziskovanja, izdelajo raziskovalno nalogo in jo predstavijo na 
Srečanju mladih raziskovalcev. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48. NASLOV PROGRAMA:  Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 
 
IZVAJALEC:  Katarina Trontelj 
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: Dijak se seznani z razpisano temo, s spletnimi stranmi in literaturo, 
pripravlja se s pregledom predpisane teme in nalog iz prejšnjih tekmovanj, ponavlja in utrjuje 
znanje iz biologije. 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 24 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK:   
 
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.  
 

 
 



 

 

49. NASLOV PROGRAMA:  Slepo desetprstno tipkanje 
 
IZVAJALEC:  Marija Popovič 

 
NAČINI DELA:. Tečaj poteka v Gimnaziji Jesenice po pouku.  
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: redno obiskovanje tečaja 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: do 30 ur 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  po dogovoru 
 
CILJI: - spoznavanje prednosti tipkanja na računalniku pred navadno pisavo 

- seznanjanje z doseţki tehnike na področju strojepisnega dela, 

- usposobijo se za izdelavo natančnih strojepisnih izdelkov po prepisu in nareku, 

- navajanje na pazljivost, koncentracijo, preglednost, natančnost izdelkov in na samostojnost pri 

delu 

- osvojijo osnovno znanje za strojepisno oblikovanje tekstov 

 

 

50. NASLOV PROGRAMA:  Poslovno komuniciranje 
 
IZVAJALEC:  Marija Popovič 
 
NAČINI DELA: Tečaj poteka v Gimnaziji Jesenice po pouku.  
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: redno obiskovanje tečaja 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: do 20 ur 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  po dogovoru 
 
CILJI: - dijaki spoznajo pomen in pravila uglajenega poslovnega razumevanja,  

- znajo uporabljati pravila oblikovanja vljudnih poslovnih sporočil,  

- razvijajo retorične sposobnosti,  

- razvijajo sposobnosti vodenja diskusij in razprav,  

- spoznajo pomen osebnega in pisnega komuniciranja za uspeh,  

- poznajo sestavine poslovnega dopisa in ga znajo oblikovati,  

- obvladujejo prostor, telo, gibe, glas, sporočilo in govor  
 
 



 

 

51. NASLOV PROGRAMA:  Tečaj cestnoprometnih predpisov 
 
 

IZVAJALEC :  Šola vožnje  K & D,  Jesenice 
                      Jesenice, C. m. Tita 22A, tel.: 586 13 55 
                      Kontaktna oseba: Sašo Kranjc - vodja šole  ( tel.: 041 676 100 ) 
  
CILJI :  Trend prometnih nesreč in posledično smrtnih žrtev se je na naših cestah končno obrnil 
navzdol. Morda je k temu pripomoglo tudi zvišanje kazni, še vedno pa je varnost na cestah v 
največji meri odvisna od nas samih. Več kot zaskrbljujoče pa je dejstvo, 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 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 psihoaktivne 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 je brezplačen (nudimo tudi izposojo priročnika). 
Pri plačilu prvih 10 ur vožnje dobi kandidat 20 % popusta.  
DRUGO :  Po zaključenem preizkusu znanja dobijo kandidati potrdilo o opravljenih izbirnih 
vsebinah. 
 
                                                                                                                   Vodja šole: 
                                                                                                        Sašo Kranjc ing. prom. 



 

 

52. NASLOV PROGRAMA:  Ekskurzija po nemških mestih 
 
IZVAJALEC: Darja Črv-Štepec  

 
NAČINI DELA:. razlaga, ogledi, reševanje delovnih listov  
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: reševanje delovnih listov, fotografiranje, film 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 30 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  18. - 21. oktober 
 
CILJI: spoznavanje kulture in jezika 
 

PREDVIDENI STROŠKI: 

 

 

 
 
53.  NASLOV PROGRAMA:  Filmsko gledališče 
 
IZVAJALEC:  Milena Gerbec, Lucija Javorski 
 
NAČINI DELA:. Dijaki si bodo: 
• ogledali devet filmov,  
• imeli razgovor o filmih,  
na kratko bodo zapisali vtise, sporočila in aktualizacijo filmov. 
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: Dijaki si morajo ogledati filme, sodelovati pri razgovoru o njih in na 
kratko napisati, kaj so se iz njih naučili. 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 24 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  oktober-december 
 
CILJI: Dijaki se naučijo: 

 analizirati sporočila filmskih predstav,  
 spoznavati različne žanre filmov,  
 razvijati kritično mišljenje,  
 spoznavati različne filmske tehnike,  

spoznavati različne družbene probleme in način reševanja le-teh 
 
PREDVIDENI STROŠKI: 15 EUR na dijaka za vstopnico 

 



 

 

54. NASLOV PROGRAMA:  Ekskurzija v Istanbul 
 
IZVAJALEC:  Žiga Konjar, Mirjam Martinuč Bernard 
 
NAČINI DELA: Delo na terenu, ogledi, sodelovanje z vodnikom 
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: Aktivna udeležba na ekskurziji 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 48 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  5 dni v marcu 
 
CILJI: Spoznavanje kulturno-zgodovinskih, družbenih in geografskih značilnosti Istanbula. 
Ogledajo si glavne znamenitosti in spoznajo prehodnost azijsko-evropskega prostora. 
 

PRISPEVKI UDELEŽENCEV: 500-600 EUR na diajka 

 

 

 

55. NASLOV PROGRAMA:  Ekskurzija v Milano 
 
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: 24  
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  april 2013 (2 dni) 
 
CILJI: Spoznavanje kulturno-zgodovinskih, družbenih in geografskih značilnosti Milana in 
okolice. Ogledajo si glavne znamenitosti in spoznajo značilnosti Lombardije. 
 

PRISPEVKI UDELEŽENCEV: 150 EUR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

56. NASLOV PROGRAMA:  Rafting 
 
IZVAJALEC:  Roman Podlipnik 
 
NAČINI DELA:. Teoretični del - predavanja v predavalnicah in praktični del na reki Savi 
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: Udeležba na teoretičnem delu - predavanja in udeležba na raftingu 
po reki  
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 15 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  april, maj 2013 
 
CILJI: Seznaniti dijake z osnovnimi teoretičnimi in tehničnimi prvinami veslanja na divjih 
vodah, reševanje iz vode, prva pomoč, spoznati živalski in rastlinski svet ob reki Savi Dolinki, 
udeležba na državnem prvenstvu srednjih šol v raftingu 

 

PRISPEVKI UDELEŽENCEV: cca 15 EUR na dijaka 

 
 
 
 
 
57. NASLOV PROGRAMA:  MEPI 
 
IZVAJALEC:  Jože Povšin, Andreja Kosem Dvoršak, Katarina Trontelj 
 
NAČINI DELA:. Program MEPI sestavljajo tri težavnostne stopnje, bronasta, srebrna in zlata. 
Za zaključek posamezne stopnje moraš izpolniti zahteve na vseh štirih področjih. Za pridobitev 
zlatega priznanja pa moraš opraviti še dodatni projekt, to je Projekt neznani prijatelj.  
1. Bronasta stopnja  
- služenje : najmanj 3 mesece  
- rekreativni šport : najmanj 3 mesece  
- veščine: najmanj 3 mesece  
- dodatno še eno od zgoraj navedenih dejavnosti: 3 mesece  
- odprava traja najmanj 2 dni oz. 1 nočitev  
2. Srebrna stopnja  
- služenje: najmanj 6 mesecev  
- rekreativni šport : najmanj 4 mesece  
- veščine: 12 mesecev  
- odprava traja najmanj 3 dni oz. dve nočitvi  
3. Zlata stopnja  
- služenje: najmanj 12 mesecev  
- rekreativni šport : najmanj 5 mesecev  
- veščine: 18 mesecev  
- odprava traja najmanj 4 dni oz. 3 nočitve  



 

 

- Projekt neznani prijatelj: vsaj 5 zaporednih dni bivanja in delujovanja v nepoznanem okolju 
Redna srečanja dijakov z mentorico v prostorih šole, priprave na poskusno in glavno odpravo 
ter projekt neznani prijatelj. Kondicijski treningi. Osvežitev znanja prve pomoči in drugih 
veščin na kondicijskih treningih.  
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: Dijaki, ki so v preteklem šolskem letu opravili že vse ostale 
obveznosti po programu MEPI (rekreativna dejavnost, veščine in služenje), bodo jeseni opravili 
še poskusno odpravo, odpravo in projekt neznani prijatelj. Tako bodo opravili vse manjkajoče 
obveznosti za zlato priznanje MEPI. 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV:  
1. Bronasta stopnja : 48ur + 2 dni z nočitvijo  
2. Srebrna stopnja : 88 + 3 dni z dvema nočitvama  
3. Zlata stopnja : 140 + 9 dni z osmimi nočitvami  
 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  september-junij 
 
CILJI: Štiri navedena področja mora dijak zaključiti na svoji izbrani stopnji (bronasti, srebrni in 
zlati), znotraj katerih napredujejo glede na lastne zmožnosti. Pri vsakem sklopu jih spremlja 
inštruktor (ocenjevalec), usposobljen za izbrano področje, ki ob zaključku določenega obdobja 
potrdi (opisno oceni) posameznikovo napredovanje v indeks dosežkov.  
Program stremi k povezovanju in mreženju organizacij, ki mladim preko lastne ponudbe 
storitev ponujajo možnost oz. priložnost, da v okviru njihove organizacije opravljajo eno ali več 
izmed aktivnosti posameznega področja Programa MEPI (Sluţenje, Veščine, Rekreativni šport 
in Odprave, Projekt neznani prijatelj).  
Ogromno dejavnosti, ki tudi spadajo pod področje MEPI-ja vključujejo ţe obšolske dejavnosti ali 
programi mladinskih organizacij. Tako dejavnosti pridobljene pri MEPI-ju se lahko upoštevajo 
tudi pri kateri drugi mladinski organizaciji. Npr. odprava skavtov/tabornikov, ki sodi pod 
okrilje MEPI-ja, lahko velja tudi za skavtsko priznanje. Seveda si morajo biti pogoji pri obeh 
podobni.  
Vsak napreduje po lastnih zmožnostih in tekmuje le sam s seboj.  
 
PRISPEVKI UDELEŽENCEV: nakup osnovne opreme (nahrbtnik, šotor, ipd.), nakup indeksov 
dosežkov (približno 25 eur) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

58. NASLOV PROGRAMA:  Exploring Britain (predvsem 2. letnik) 
 
IZVAJALEC:  Tatjana Sitar, Justi Carey 
 
NAČINI DELA:. priprava, ekskurzija  
 
OBVEZNOSTI DIJAKA: priprava na ekskurzijo v šoli, ekskurzija 
 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 10 ur + ekskurzija (3 dni) 
 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  april/maj 
 
CILJI: spoznavanje kulture in zgodovine VB, ogled Londona , priprava dijakov na ekskurzijo v 
šoli 
PRISPEVKI UDELEŽENCEV: 500 EUR na dijaka 

 

 

59. NASLOV PROGRAMA:  Tečaj ruščine (začetni in nadaljevalni) 
 
IZVAJALEC:  Iryna Gnatenko 
 
NAČINI DELA: na prijeten in zabaven način – skozi igranje vlog, s poslušanjem pesmi, 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:  

okoliščinah,  

ivljenja in civilizacijske posebnosti rusko govorečih narodov,  

sposobnosti v tujem jeziku,  

 
 
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 15,00 eur in se poravna pred začetkom 

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



 

 

60. NASLOV PROGRAMA:  Tečaj kitajščine (začetni in nadaljevalni) 
 
IZVAJALEC:  Manca Kelih 
 
NAČINI DELA:  na prijeten in zabaven način – skozi risanke, kaligrafijo, delom v dvojicah, 
reševanje kvizov 
  
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 del kitajske kulture, načina življenja in civilizacijske posebnosti 
– osvojiti retorične sposobnosti v kitajskem jeziku 

– osvojiti besedni zaklad ter zakonitosti slovnice 
 
Glavni cilj pa je, da dijaki osvojeni besedni zaklad utrdijo s pomočjo konverzacije, tako da jih 
znajo uporabljati v praksi ter da razvijejo veselje to učenja tujih jezikov in njihovih kultur. 
 
 
PREDVIDENI 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. 
 
 

 

 
61. NASLOV PROGRAMA:  Tečaj prve pomoči 
 
IZVAJALEC:  Rdeči križ enota 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 v oktobru 2012  
 
PREDVIDENI STROŠKI:  
Tečaj in izpit trajata 10 šolskih ur, cena za srednje šole znaša 78,40 EUR (izpit 52,00 EUR) in se 
poravna ob začetku tečaja s položnico 
Literaturo dijakom posredujemo na prvem predavanju in znaša 1,50 EUR. 
 
 
 
 
 
 
62.  NASLOV PROGRAMA:  Tečaj cestno prometnih predpisov 
 
IZVAJALEC:  Avtošola B&B 
 
PONUDBA ZA IZVAJANJE TEČAJA CESTNO PROMETNIH PREDPISOV 
 
Spoštovani,  
 
Zavedamo se, da želite v kar največji meri ustreči svojim dijakom in jim ponuditi tudi 
kakovostna usposabljanja, ki niso predpisana z rednimi izobraževalnimi programi. Dijaki imajo 
možnost, da v okviru obveznih izbirnih vsebin opravijo tečaj cestno prometnih predpisov.  
 
Kot šola vožnje z najdaljšo tradicijo na Gorenjskem in najpestrejšo ponudbo opravljanja 
vozniških izpitov, omogočamo vašim dijakom kakovostno teoretično usposabljanje (tečaj 
cestno prometnih predpisov) v skladu in obsegu, ki ga določa Zakon o voznikih.  
 
Tečaj cestno prometnih predpisov lahko izvajamo v naših poslovnih enotah ali v prostorih 
vaše šole V tem primeru poskrbimo tudi za multimedijsko opremo, potrebno za kakovostno 
izvedbo usposabljanja. 
 

CENA TEČAJA CESTNO PROMETNIH PREDPISAV  ZA VAŠE DIJAKE ZNAŠA 30 EUR 
Cena zajema: - vpis v šolo vožnje,   
                        - 20 uri tečaj CPP,  
                        - evidenčni karton vožnje 
 
Za učne ure vožnje pa zagotavljamo poseben dijaški popust. 

 
 
 
 

 

 
 
 



 

 

63.  NASLOV PROGRAMA:  Tečaj arhitekturnega risanja kot priprava na sprejemne izpit e 
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: udeležba na tečaju 
 
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) 
 


