
 

 

    

 

Katalog obveznih           

izbirnih vsebin za šolsko 

leto 2016/17 
 (ponudbe – izbirni del) 

V šolskem letu 2016/2017 na Gimnaziji Jesenice ponujamo 58 dejavnosti izbirnega dela OIV, ki jih bodo 
izvajali učitelji Gimnazije Jesenice ter zunanji sodelavci. Katalog OIV 2016/2017 z opisi posameznih 
dejavnosti se nahaja v šolski knjižnici in na šolski spletni strani. 
 
Navodilo za dijake:  

Najkasneje do srede, 21. 9.2016, 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. letnikov 
2. Aktiv angleščine Tekmovanje iz znanja angleščine za dijake  3. letnikov 
3. Aktiv geografije Priprave na tekmovanje iz znanja geografije 
4. Aktiv matematike Priprave na matematična tekmovanja 
5. Aktiv nemščine Nemška bralna značka 
6. Aktiv nemščine Priprave na tekmovanje iz znanja nemščine 
7. Blumauer Mateja Pevski zbor 
8. mag. Dornig Lidija  Odbojka – priprave na tekmovanja 
9. mag. Erjavec Matej Priprave na tekmovanje iz fizike  
10. Gerbec Milena Tutorstvo 
11. Gerbec Milena Noč knjige 
12. Janša Gazič Sonja Ustvarjalni krožek 
13. Javorski Lucija Šolski radio 
14. Javorski Lucija Literarno-novinarski krožek 
15. Kikelj Marko Tekmovanje Bober 2016 
16. Kikelj Marko Robotika 
17. Knap Renata, Mulec Tina  Debatni krožek 
18. Kosem Dvoršak Andreja Priprava na tekmovanje iz italijanščine  
19. Kosem Dvoršak Andreja Spletno bralno tekmovanje v ITJ 
20. Kosem Dvoršak Andreja in 

Trontelj Katarina  
MEPI 

21. Kučina Jerneja Statistična obdelava podatkov z uporabo IKT 
22. Kučina Jerneja  Matematični praktikum 
23. Legat Nada  Priprave na tekmovanje za Cankarjevo priznanje - 3.in 4.l. 
24. Kozelj Nataša Priprave na tekmovanje za Cankarjevo priznanje – 1.in 2. l. 
25. Martinčič Bojana Nirvana fitnes 
26. Martinčič Bojana Plesna skupina Gimnazije Jesenice 
27. Medja Marija Odbojka – rekreacija  
28. Medja Marija  Atletika – rekreacija , priprava na tekmovanja in 

tekmovanja 
29. Meglič Nataša  

Svetina Darja 
Tekmovanje iz znanja zgodovine 

30. Meglič Nataša,   
Svetina Darja 

Tekmovanje iz poznavanja zgodovine mesta Jesenice 

31. Mežik Andrej Fotodelavnica 
32. Miler Ana in Šatej Darja Finančno opismenjevanje 
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33. Modrijan Boštjan Akrobatska skupina, preventivna gimnastika 
34. Oblak Irena  

Trontelj Katarina 
Tekmovanje iz biologije za Proteusovo nagrado 

35. Oblak Irena  Raziskovalna naloga  
36. Palovšnik Marija Gimnazijski teater 
37. Palovšnik Marija  Dramski festival 
38. Pavlič Josifov Katja Instrumentalna zasedba 
39. Podlipnik Roman  Nogomet  
40. Smolej Vrzel Vesna Prostovoljno socialno delo 
41. Smolej Vrzel Vesna UNICEF  
42. Trontelj Katarina  Raziskovalna naloga  
43. Trontelj Katarina  Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 
44. Žnidaršič Veronika Priprave na tekmovanje za Preglove plakete 

 
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 

45. Sitar Tatjana, Mulec Tina Ekskurzija na Irsko 
46. Svetina, M.  Bernard Ekskurzija v Budimpešto 
47. Konjar, Meglič Ekskurzija v Benetke 
48. Podlipnik Roman Mednarodna izmenjava – Slovaška  
49. Podlipnik Roman  Narodna izmenjava - Celovec 
50.  Mednarodna izmenjava – Finska 

 50A Hudovernik Barbara                   Ekskurzija Vitanje in Velenje 
 

Zunanji izvajalci  
 
51. Rdeči križ Jesenice Tečaj prve pomoči 

52. Društvo Naris Tečaj arhitekturnega risanja 
53. Marija Popovič Poslovna komunikacija  
54. Marija Popovič Slepo desetprstno tipkanje 
55.  Navtikon Tečaj in izpit za voditelja čolna 
56.  Avtošola K&D Tečaj CPP 

57.   Genki  Center                                                   Tečaj sodobne japonščine 

 

Organizatorka OIV:                                                            Ravnateljica: 

Tina Mulec                                                                           mag. Lidija Dornig 

 

 
 
 



 

 

 
Opis obveznih izbirnih vsebin 
 
1.Tekmovanje - angleščina 2.letnik 
 
NOSILEC:  aktiv angleščine 
OSTALI  IZVAJALCI:  IATEFL 
UDELEŽENCI:  2. letnik 
NAČIN DELA: - skupinsko 
OBVEZNOSTI  DIJAKA: - izdelava dokumentarnega/igranega prispevka v angleščini na dano temo 
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 40 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  september - februar 
CILJI:  
- kreativna in avtentična raba tujega jezika in IKT 
 
2.Tekmovanje –angleščina 3. letnik 
 
NOSILEC:  aktiv angleščine 
OSTALI  IZVAJALCI:  
UDELEŽENCI:  3. letnik 
NAČIN DELA: individualen 
OBVEZNOSTI  DIJAKA: seznanitev z idiomi, prebiranje nabora literature za tekmovanje, seznanitev z 
nalogami 
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 2-15 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  sept 2016- marec 2017 
CILJI:  
Udeležba na šolskem, regijskem in državnem tekmovanju 
PODROBEN PROGRAM: 
Učitelji pripravljajo dijake za vse stopnje tekmovanja. 
 
3. Tekmovanje iz znanja geografije 
 
NOSILEC:  Konjar Žiga, Martinuč Bernard Mirjam 
OSTALI  IZVAJALCI:   
UDELEŽENCI:  vsi razredi 
NAČIN DELA: Individualno delo, konzultacije, delo z viri. 
OBVEZNOSTI  DIJAKA: Individualno delo, konzultacije, delo z viri, udeležba na tekmovanju. 
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 20 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  januar - april 2017 
CILJI:  
Podrobnejše spoznavanje izbranih tem, delo na terenu in poglabljanje geografskega znanja. 
PODROBEN PROGRAM: 
Regijsko in državno tekmovanje iz znanja  geografije 
 Mentor  v sodelovanju z organizacijskim odborom za tekmovanje (Društvo učiteljev geografije) najprej 
izvede šolsko tekmovanje. Temo določi odbor za izvedbo tekmovanja. 
 Dijaki dobijo material, ki se ga s pomočjo mentorja naučijo. Mentor vodi delo na terenu. 
 Po šolskem tekmovanju DMFA določi dijake, ki sodelujejo na regijskem tekmovanju, ki poteka konec 
marca. V aprilu je izvedeno še državno tekmovanje.  
 Organizacijo državnega tekmovanja vedno prevzame ena izmed srednjih šol. 
 
 



 

 

4. Priprave na matematična tekmovanja (Logika, Razvedrilna matematika, Hitro in zanesljivo 
računanje, Kenguru, Vegovo tekmovanje, mednarodna tekmovanja) 
 
NOSILEC:  Jerneja Kučina, Darja Šatej 
OSTALI  IZVAJALCI:  Ana Miler, Srečko Polanc 
UDELEŽENCI:  vsi razredi 
NAČIN DELA: Delo poteka na pripravah (delavnicah), kjer se dijaki seznanijo z različnimi poglavji 
(teoretično) in vsebinami, sledijo praktične vaje, prijemi, ... Dijaki nato samostojno rešujejo naloge, ki jih 
za posameznega dijaka pripravi mentor, sledijo konzultacije. 
 Število dijakov v skupini je omejeno, zato bosta v primeru večjega števila prijav sestavljeni dve 
homogeni skupini oziroma bo narejen izbor. 
OBVEZNOSTI  DIJAKA: Samostojno delo z reševanjem posredovanih nalog in udeležba na 
tekmovanju. 
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: glede na aktivno udeležbo 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  šolsko leto 
CILJI:  
Dijaki: 
 - na zanimiv način razvijajo sposobnost logičnega in matematičnega mišljenja ter natančnega izražanja,  
   - uporabljajo logiko in naučene prijeme 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, 
    - poglabljanje znanja specifičnega dela geometrije pri predmetu matematika, 
 - spoznavanje različnih iger z matematičnim ozadjem, 
 - obravnava vsebin, ki presegajo splošni nivo  gimnazijskega matematičnega znanja, 
 - popularizacija matematike. 
 
5. Nemška bralna značka Pfiffikus 
 
NOSILEC:  vse članice aktiva 
OSTALI  IZVAJALCI:   
UDELEŽENCI:  vsi razredi 
NAČIN DELA: Dijaki sami preberejo predpisano čtivo. 
OBVEZNOSTI  DIJAKA: Dijak knjige prebere in sodeluje na bralnem tekmovanju. 
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 20 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  februar-marec 
CILJI:  
Spodbujati dijake k branju nemške literature. Svoje znanje nemščine še poglobijo. Pridobijo na 
samozavesti pri branju.   
PODROBEN PROGRAM: 
Dijaki v času od decembra do februa 
 
6.  Priprava dijakov na tekmovanje iz nemščine 
 
NOSILEC:  vse članice aktiva 
OSTALI  IZVAJALCI:   
UDELEŽENCI:  2.A, 2.B, 2.C, 2.Š, 3.A, 3.B, 3.Š 

NAČIN DELA: Dijake se pripravlja na tekmovalne naloge. Znanje se poglobi in se jih opozori na 
posebnosti nalog. Rešujejo prirejene naloge prejšnjih tekmovanj. 
OBVEZNOSTI  DIJAKA: Dijak obiskuje priprave na tekmovanje in aktivno sodeluje pri reševanju 
nalog. Udeleži se šolskega tekmovanja in če je dober, se udeleži državnega tekmovanja. 
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 20 



 

 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  november-januar 
CILJI:  
Dijaki, ki imajo boljše znanje nemščine, imajo možnost sodelovanja na šolskem in državnem 
tekmovanju. 
 
7. Zbor 
NOSILEC:  Mateja Blumauer 
OSTALI  IZVAJALCI:   
UDELEŽENCI:  vsi razredi 
NAČINI DELA: individualno, skupinsko, fontalno 
OBVEZNOSTI DIJAKA: Dijaki opravijo najmanj 50 ur izbirnega dela OIV in se udeležijo vseh 
nastopov. 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 50 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  september – maj 
CILJI:  

 vzbujanje pozitivnih čustev, interesa in aktivnega odnosa do petja 
- razvijanje sposobnosti za večglasno muziciranje in usposabljanje za skupinsko umetniško poustvarjanje 
- intenzivo razvijanje glasovnih in glasbenih sposobnosti 
- oblikovanje odnosa do izvirne slovenske ljudske pesmi, izvirnega ljudskega večglasja in 
umetne zborovske glasbe, ter glasbenih izročil drugih narodov in kultur 
- povezovanje petja z drugimi glasbenimi, splošno umetniškimi in drugimi področji 
- krepitev osebne identitete, pozitivne družbene identifikacije in samopotrditve ob petju 
 
8. Odbojka – priprave na tekmovanja 
 
NOSILEC:  mag. Lidija Dornig 
OSTALI  IZVAJALCI:  aktiv ŠVZ 
UDELEŽENCI:  šolska ekipa – dijaki in dijakinje 

ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: do 30 ur 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  novemberr 2016 do april 2017 
CILJI: 
 
9. Priprava na tekmovanje iz fizike 
 
NOSILEC:  mag. Matej Erjavec 
OSTALI  IZVAJALCI:   
UDELEŽENCI:  2.A, 2.B, 2.C, 2.Š, 3.A, 3.B, 3.Š, 4.A, 4.B, 4.Š 

NAČIN 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 rezultati 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 UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: do 16 ur 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  december 2016 do april 2017 
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. 
 
10. Tutorstvo 
 
NOSILEC:  Milena Gerbec 
OSTALI  IZVAJALCI:   



 

 

UDELEŽENCI:  4.A, 4.B, 4.Š 

NAČIN DELA: Dijaki se dogovorijo, kako bodo delali in kontaktirali (osebno, s pomočjo tehnologije). O 
vsem obveščajo mentorico. 
OBVEZNOSTI  DIJAKA: Dijaki tutorji spremljajo delo in uspeh varovancev. 
 Dijaki prvih letnikov prosijo za pomoč dijake tutorje in delajo po njihovih nasvetov. 
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 35 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  september 2016 - maj 2017 
CILJI:  
Dijaki četrtih letnikov (tutorji) pomagajo dijakom prvih letnikov (ki to želijo) na prehodu iz OŠ na SŠ. 
Pomagajo jim z nasveti kako se učiti in z inštrukcijami . 
PODROBEN PROGRAM: 
Tutorji - skrbniki dijakom prvih letnikov na prehodu iz osnovne v srednjo šolo. Tutor dijakom dodatno 
razloži snov, če imajo težave. Razlago prilagodi njihovim učnim potrebam, jih uči kako naj samostojno in 
aktivno rešujejo učne probleme in svetuje kako doseči čim boljše učne rezultate. 
 
11. Noč knjige 
 
NOSILEC:  Milena Gerbec 
OSTALI  IZVAJALCI:   
UDELEŽENCI:   
NAČIN DELA: Dijakom bomo predstavili novosti na knjižnem trgu. Obiskala nas bo direktorica založbe 
Zala. Povabili bomo goste s področja književnosti in si morda ogledali kak film na izbrano tematiko.  
OBVEZNOSTI  DIJAKA: Branja in aktivno sodelovanje v razpravi o izbrani knjižni tematiki. 
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 6 - 8 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  23. april 
CILJI:  
Noč knjige bomo izvedli med 20. in 23. aprilom ob dnevu knjige, če bo dovolj prijav.  Dijaki bodo 
spoznali zakaj je pomembno brati. 
PODROBEN PROGRAM: 
 - predstavitev založbe Zala; 
 - prikaz filma po knjižni predlogi; 
 - skupinsko branje in razpravljanje o knjigah; 
 - drugo. 
 
12. Ustvarjalni krožek 
 
NOSILEC:  Sonja Janša Gazič 
OSTALI  IZVAJALCI:   
UDELEŽENCI:  vsi razredi 
NAČIN DELA: Delavnice potekajo po pouku v dogovoru z dijaki. Material za izdelavo priskrbi šola. 
OBVEZNOSTI  DIJAKA: Redna udeležba, aktivno sodelovanje. 
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 22 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  oktober do december 2016 
CILJI:  
Dijaki v popoldanskem času izdelujejo različne izdelke za dobrodelni božično novoletni bazar. Izdelajo 
se voščilnice, obeski in okraski iz gline in različnih materialov. Pripravi se okras za novoletno dekoracijo 
šole. 
PODROBEN PROGRAM: 
Dijaki v popoldanskem času izdelujejo razliočne izdelke za prodajo na dobrodelnem božično 
novoletnem bazarju. Izdelajo voščilnice in unikatne izdelke iz gline in drugih materialov. Vsi izdelki so 
namenjeni za prodajo, izkupiček pa gre v šolski sklad. Pripravijo se tudi okraski za novoletno dekoracijo 



 

 

šole, ki jo prav tako okrasijo v decembru. Dijakom se prizna 22 ur OIV. 
 
13.  Šolski radio 
 
NOSILEC:  Lucija Javorski 
OSTALI  IZVAJALCI:   
UDELEŽENCI:  vsi dijaki 
NAČIN DELA: Skupaj z mentorjem bodo pripravljali in uresničevali svoje zamisli o oddajah ter o 
načinu njihove izvedbe. 
OBVEZNOSTI  DIJAKA: Dijakinje in dijaki bodo zbirali in predstavljali svoje ideje o vsebini in izvedbi 
oddaj. Ostali jih bodo vrednotili in izbrali najboljše. Izbrali si bodo besedilno vrsto (intervju, anketa ...) 
ter ideje zapisali. Razdelili si bodo besedilo oziroma vlo 

ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 12 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  1. 10. 2016-8. 2. 2017 
CILJI:  
Dijakinje in dijaki bodo raziskovali pomen in oblike praznovanja Trubarjevega dneva in slovenskega 
kulturnega praznika. 
 Naučili se bodo zbirati gradivo iz ustreznih virov. Le-to bodo pregledali in vrednotili, nato bodo 
zapisali besedilo ter si razdelili vloge. Naučili se bodo pravilnega izgovora in naglaševanja besed in 
povedi. Ustvarjalnost bodo razvijali s svojimi idejami. 
PODROBEN PROGRAM: 
Dijaki bodo sami oblikovali in zapisali besedilo. Razdelili si bodo besedilo oziroma vloge ter sodelovali 
pri skupnih bralnih vajah. Sami bodo pripravili, izvajali, posneli ter predvajali obe radijski oddaji. 
 
14. Literarno-novinarski krožek 
 
NOSILEC:  Lucija Javorski 
OSTALI  IZVAJALCI:  / 
UDELEŽENCI:  vsi dijaki 
NAČIN DELA: Dijaki bodo izvirno upovedovali različno dogajanje, ki ga bodo analizirali in 
argumentirali. Učili se bodo zapisovati različne besedilne vrste,  pri tem pa bodo upoštevali Slovenski 
pravopis in pravila. Naučili se bodo vrednotiti, analizirati in argumentirati dogajanje. 
OBVEZNOSTI  DIJAKA: Dijak izbere in napiše vsaj eno besedilo, pri čemer naj upošteva vsebino, jezik, 
slog in zgradbo besedila, 
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 6-12 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  oktober-maj 
CILJI:  
Dijakinje in dijaki bodo s svojimi izdelki sodelovali pri različnih natečajih in razpisih, npr. "Tarvisio, 
Tarvis, Trbiž", Evropa v šoli, razpisi Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani in pri drugih. Izvirno 
bodo bodo upovedovali različno dogajanje, svoje razmišljanje in izkušnje. Pazili bodo na pravopis, jezik, 
slog in zgradbo besedila. 
PODROBEN PROGRAM: 
Dijaki in dijakinje bodo smostojno napisali vsaj en spis ("Tarvisio, Tarvis, Trbiž", Evropa v šoli in ostalo). 
Pri tem bodo upoštevali navodila razpisne komisije ter pazili na jezik, slog in zgradbo le-tega. Sama bom 
prejete spise pregledala, lektorirala in poslala. Morebitne nagrajene dijake bom spremljala na podelitev 
priznanj. 
 
15. Tekmovanje Bober 2016 - priprava na državno tekmovanje 
 
NOSILEC:  Marko Kikelj 
OSTALI  IZVAJALCI:   
UDELEŽENCI:  vsi razredi 



 

 

NAČIN DELA: uvod v priprave pri urah informatike 
 reševanje starih nalog doma 
 tekmovanje pri urah informatike 
OBVEZNOSTI  DIJAKA: Vsi dijaki, ki obiskujejo informatiko se udeležijo tekmovanja. Dijaki, ki se 
uvrstijo na državno tekmovanje imajo priznane OIV. 
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 16 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  november 2016 - januar 2017 
CILJI:  
dijaki razvijajo računalniško razmišljanje 
 
16. Robotika 
 
NOSILEC:  Marko Kikelj 
OSTALI  IZVAJALCI:   
UDELEŽENCI:  vsi razredi 
NAČIN DELA: Skupina dijakov ali dijak si zamisli robota, ki ga bo zgradila s kompletom Lego 
Mindstorms. Robota opremi s programom. 
OBVEZNOSTI  DIJAKA: - prisotnost pri razpisanih urah 
- izgradnja delujočega robota 
Dijak dobi priznanih toliko ur OIV, kolikor ur je bil prisoten. 
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 35 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  oktober  - marec  
CILJI:  
- spoznavanje delovanja robotov 
 - navajanje dijakov na algoritmični način razmišljanja - zainteresirati dijake za programiranje 
 
17. Debatni krožek 
 
NOSILEC:  Mulec Tina, Knap Renata 
OSTALI  IZVAJALCI:   
UDELEŽENCI:  vsi razredi 
NAČIN DELA: Skupinski (trojke). 
 Debatiranje v slovenščini in angleščini. 
OBVEZNOSTI  DIJAKA: Aktivno sodelovanje v šolskem debatnem krožku in možnost sodelovanja na 
tekmovanju. 
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU:  
OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  oktober- marec 
CILJI:  
Spoznavanje pravil sodelovanja in oblikovanja mnenj v debati: 
 - raziskovanje teme 
 - priprava argumentov in protiargumentov 
 - uvodni in zaključni govor k izpostavljeni temi 
 
18. Priprave na državno tekmovanje iz ITJ 
 
NOSILEC:  Andreja Kosem-Dvoršak 
OSTALI  IZVAJALCI:   
UDELEŽENCI:  3.B, 3.Š 

NAČIN DELA: individualno ali skupinsko (odvisno od števila prijav) 
OBVEZNOSTI  DIJAKA: - prisotnost in sodelovanje na pripravah 
- samostojno delo doma 



 

 

- udeležba na tekmovanju 
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: realizacija (do 25) 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  oktober 2016 - marec 2017 
CILJI:  
- poglabljanje znanja jezika in poznavanja kulture in civilizacije 
- spodbujanje ustvarjalnosti 
 - samostojnost in samozavest ob izkušnji tekmovanja 
PODROBEN PROGRAM: 
Priprave bodo potekale enkrat tedensko po 1 uro: poglobljena obravnava slovničnih struktur in 
nadgradnja besedišča, reševanje vaj s preteklih tekmovanj in maturitetnih pol. 
 
19. Spletno bralno tekmovanje v ITJ - Il topo di biblioteca 
 
NOSILEC:  Andreja Kosem-Dvoršak 
OSTALI  IZVAJALCI:  Mladinska knjiga 
UDELEŽENCI:  2.C, 2.Š, 3.B, 3.Š 

NAČIN DELA: Dijaki preberejo 1 - 3 krajša dela v italijanščini ter rešijo vprašalnik na spletu. O delu 
napišejo povzetek, pripravijo slovarček novih izrazov ter o vsebini poročajo tudi v razredu. 
OBVEZNOSTI  DIJAKA: Dijak mora prebrati 1 - 3 (odločijo se sami) dela v italijanščini in sodelujejo na 
spletnem tekmovanju. O delu morajo poročati v razredu. Za vsako prebrano delo se jim prizna 5 ur OIV. 
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 5 - 15 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  marec 2017 
CILJI:  
Razvijanje bralnih spretnosti, širjenje besedišča v italijanščini, spoznavanje z italijansko sintakso, 
slovnico, idiomi, itd. Osveščanje medkulturnih razlik in pridobivanje samozavesti ob spoznanju, da 
zmorejo razumeti neznani tekst. 
 
20. MEPI 
 
NOSILEC:  Andreja Kosem-Dvoršak 
OSTALI  IZVAJALCI:  Katarina Trontelj 
UDELEŽENCI:  vsi razredi 
NAČIN DELA: - redni sestanki z mentorico 
 - redno tedensko udejstvovanje na vseh treh mepi področjih 
 - pohodništvo z orientacijo (mapa, kompas) 
 - razvijanje mehkih in trdih veščin 
 - predavanja in delavnice (prva pomoč, oprema, kuhanje v naravi, prehrana na odpravah, pakiranje 
nahrbtnika, kurjenje v naravi in varstvo narave) 
 - odprave 
 - samorefleksija 
OBVEZNOSTI  DIJAKA: - redna in aktivna udeležba na sestankih, aktivnostih, predavanjih, pohodih 
in odpravah 
 - izvajanje mepi programa v skladu s smernicami socialne franšize mepi 
 - vodenje dnevnika in pisanje poročil 
 - komunikacija z mentorico 
 ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: minimum: bron - 30 ur, srebro - 40 ur, zlato - 50 ur; oziroma 
realizacija 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  celo leto 
CILJI:  
- obvladanje mehkih in trdih veščin mepi 
 - doseganje zastavljenih ciljev pri: veščini, rekreativni dejavnosti in prostovoljstvu 



 

 

 - izgradnja dobre in usklajene mepi ekipe 
 - obvladanje osnov prve pomoči 
 - osvojitev bronastih, srebrnih in zlatih mepi priznanj 
PODROBEN PROGRAM: 
Izvajanje programa MEPI (socialna franšiza) v skladu s smernicami in navodili (interni priročnik za 
mentorje in inštruktorje mepi odprav). 
 
21. Statistična obdelava podatkov z uporabo IKT 
 
NOSILEC:  Jerneja Kučina 
OSTALI  IZVAJALCI:   
UDELEŽENCI:  vsi razredi 
NAČIN 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 homogeni skupini ali pa bo narejen izbor. 
OBVEZNOSTI  DIJAKA: aktivna udeležba 
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: glede na aktivno udeležbo 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  celo šolsko leto 
CILJI:  
Dijak: 
 - se seznani z osnovnimi pojmi statistike, 
 - se nauči zbrati podatke, jih strukturirati, urediti, prikazati in interpretirati, 
 - razvije kritični odnos do interpretacije podatkov, 
 - spozna in se nauči uporabljati programe, ki mu omogočajo statistično obdelavo podatkov (Word, 
Excel, Power Point) na zahtevnejšem nivoju. 
 
22. Matematični praktikum 
 
NOSILEC:  Jerneja Kučina 
OSTALI  IZVAJALCI:   
UDELEŽENCI:  4.A, 4.B, 4.Š 

NAČIN 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 
homogeni skupini ali pa bo narejen izbor. 
OBVEZNOSTI  DIJAKA: Aktivna udeležba 
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: glede na aktivno udeležbo 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  šolsko leto 
CILJI:  
Ponovitev temeljnega znanja iz matike potrebnega za lažji prehod iz srednješolskega izobraževanja v 
višje/visokošolsko izobraževanje. 
 
23. Priprave na tekmovanje za Cankarjevo priznanje 
 
NOSILEC:  Nada Legat 
OSTALI  IZVAJALCI:   
UDELEŽENCI:  3.A, 3.B, 3.Š, 4.A, 4.B, 4.Š 
NAČIN DELA: samostojno branje, razmišljanje, primerjanje, aktualiziranje, pisanje 
OBVEZNOSTI  DIJAKA: branje določene literature in udeleževanje priprav z mentorjem 

ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 15 - 30 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  oktober - marec 
CILJI:  
poglobljeno branje in pisanje na določena književna dela 



 

 

PODROBEN PROGRAM: 
 
24.  Priprava na Cankarjevo tekmovanje 
 
NOSILEC:  Nataša Kozelj 
OSTALI  IZVAJALCI:   
UDELEŽENCI:  1.A, 1.B, 1.Š, 2.A, 2.B, 2.C, 2.Š 

NAČIN DELA: - branje, razumevanje, razmišljanje, primerjanje, aktualizacija, pisanje 
OBVEZNOSTI  DIJAKA: Samostojno branje in obiskovanje priprav z mentorjem. 
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 15 - 30 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  oktober - marec 
CILJI:  
Poglobljeno branje in pisanje na določeno književno temo. 
PODROBEN PROGRAM: 
Dijaki, ki se bodo prijavili na tekmovanje za Cankarjevo priznanje, bodo samostojno prebrali izbrano 
delo/a, predpisana za šol. leto 2016/17. Pri urah priprav z mentorjem pa se bodo pogovarjali o 
značilnostih prebranih del, o avtorju/ avtorjih, pisali krajša besedila in razumevali morda težje dele 
spremnega študijskega gradiva. 
 
25. Nirvana fitnes 
 
NOSILEC:  Bojana Martinčič 
OSTALI  IZVAJALCI:   
UDELEŽENCI:  vsi razredi 
NAČIN DELA: Skupinska vodena vadba. 
OBVEZNOSTI  DIJAKA: Aktivno sodelovanje 

ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 30 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  od oktobra do maja 
CILJI:  

- poglobite in ozavestite dihanje 
- razgibajte sklepe 
- celostno in funkcionalno oblikjte telo 
- napolnite telo s hormoni veselja, sprostitve 
- umirite um 
- uživajte ob zdravilni glasbi z biauralnimi theta viracijami 
- revitalizirajte, regenerirajte energetsko in fizično telo  

PODROBEN PROGRAM: 
NIRVANA fitnes je nov revolucionaren ter edinstven sistem, ki povezuje pozitivno, relaksacijsko in 
zdravilno glasbo, ritem, zvok, s kombinacijo Pilates, Jogijskih in funkcionalnih vaj za izboljšanje 
gibljivosti, moči in oblike telesa ter posebno tehniko in ritmom dihanja. Ta kombinacija ustvarja čudovito 
rešitev za harmoniziranje dandanašnjega hitrega, kaotičnega in stresnega načina življenja. 
 Vadili bomo 1 x tedensko po eno uro, oziroma po dogovoru z udeleženci. 
 
26. Plesna skupina 
 
NOSILEC:  Bojana Martinčič 
OSTALI  IZVAJALCI:  Maja Pogačar 
UDELEŽENCI:  vsi razredi 
NAČIN DELA: Skupinska vadba. 
OBVEZNOSTI  DIJAKA: Aktivno sodelovanje, redno treniranje. 
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 40 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  od oktobra do maja 



 

 

CILJI:  
Show dance - jazz balet. 
 Uživati v plesu. 
 Popestritev šolskih in zunajšolskih prireditev s plesom. Možnost nastopa na srednješolskem 
tekmovanju plesnih skupin, na srečanju plesnih skupin občine Jesenice v juniju 2016. 
  PODROBEN PROGRAM: 
Uvodni sestanek v oktobru. 
 Tedenska srečanja na vadbenih urah po dogovoru z dijaki. 
 Vadbo bo vodila Maja Pogačar, dijakinja 4.š. 
 Tehnike plesa bo jazz balet, show dance, tudi po dogovoru s plesalci in plesalkami. 
 Učenje tehnike in koreografije. 
 Samostojno izvajanje plesnih nastopov po dogovoru z mentorico Bojano Martinčič, prof.  
 Možno sodelovanje z akrobatsko skupino leteči medvedki. 
 Sestavljene skupin in koreografij ter izbira glasbe glede na predznanje prijavljenih dijakinj in dijakov. 
 Začetniki zaželeni 
 
27. Odbojka rekreacija 
 
NOSILEC:  Marija Medja 
OSTALI  IZVAJALCI:   
UDELEŽENCI:  vsi razredi 
NAČIN DELA: Vadba bo potekala 1x tedensko od septembra do maja, eno(1) do dve (2) glede na interes 
in želje dijakov. 
OBVEZNOSTI  DIJAKA: Udeležba dijakov na treningu in aktivno delo na treningu. 
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 30 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  september - maj 
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 med razrednega turnirja. 
 
28. Atletika rekreacija 
 
NOSILEC:  Marija Medja 
OSTALI  IZVAJALCI:   
UDELEŽENCI:  vsi razredi 
NAČIN DELA: Vadba bo prilagojena potrebam - v času pred tekmovanji  bo število ur večje, v času 
"mrtve" sezone bo vadba potekala glede na interes dijakov. 
OBVEZNOSTI  DIJAKA: Obisk treningov in nastop na tekmovanjih, kjer dijaki zastopajo barvo šole. 
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 50 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  september - junij 



 

 

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,  suvanje krogle,... 
Seznaniti dijake s športno rekreativnimi prireditvami na področju teka in udeležba na njih. 
 
29.  Tekmovanje iz znanja zgodovine 
 
NOSILEC:  Svetina Darja, Meglič Nataša 
OSTALI  IZVAJALCI:  Društvo učiteljev zgodovine 
UDELEŽENCI:  vsi razredi 
NAČIN DELA: Individualno delo, konzultacije, delo z viri. 
OBVEZNOSTI  DIJAKA: Individualno delo, konzultacije, delo z viri, udeležba na tekmovanju. 
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 20 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  januar - april 2017 
CILJI:  
Podrobnejše spoznavanje izbranega zgodovinskega obdobja in poglabljanje zgodovinskega znanja. 
PODROBEN PROGRAM: 
Državno tekmovanje iz znanja  zgodovine 
 Mentor  v sodelovanju z organizacijskim odborom za tekmovanje (Društvo učiteljev zgodovine) najprej 
izvede šolsko tekmovanje. Temo določi odbor za izvedbo tekmovanja. 
 Dijaki dobijo material, ki se ga s pomočjo mentorja naučijo. 
 Po šolskem tekmovanju mentor določi tri dijake, ki sodelujejo na tekmovanju, ki poteka konec marca. 
 Organizacijo državnega tekmovanja vedno prevzame ena izmed srednjih šol. 
 
30. Tekmovanje iz zgodovine mesta Jesenice 
 
NOSILEC:  Svetina Darja, Meglič Nataša 
OSTALI  IZVAJALCI:  Občina Jesenice, Gornjesavski muzej 
UDELEŽENCI:  vsi razredi 
NAČIN DELA: Individualno delo, konzultacije, delo z viri. 
OBVEZNOSTI  DIJAKA: Individualno delo, konzultacije, delo z viri, udeležba na tekmovanju. 
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 20 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  februar - marec 2017 
CILJI:  
Podrobnejše spoznavanje izbrane zgodovinske teme in poglabljanje zgodovinskega znanja. 
PODROBEN PROGRAM: 
Tekmovanje iz zgodovine mesta Jesenic 
 Mentor  v sodelovanju z občino Jesenice najprej izvede šolsko tekmovanje. Temo ( območje Jesenic) 
določi odbor ( občina Jesenice in muzej) za izvedbo tekmovanja. 
 Dijaki dobijo material, ki se ga s pomočjo mentorja naučijo. 
 Po šolskem tekmovanju mentor določi dve ekipi, ki sodelujeta na občinskem kvizu, ki poteka sredi 
marca. 



 

 

 Obe ekipi se maja udeležita nagradnega izleta, ki ga organizira občina Jesenice. 
 
31.Fotodelavnica 
 
NOSILEC:  Andrej Mežik 
OSTALI  IZVAJALCI:   
UDELEŽENCI:  vsi razredi 
NAČIN 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 UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 24 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  oktober - junij 
CILJI:  
Z dijaki bomo fotografirali nekatere šolske prireditve in dejavnosti. Učili se bomo osnovne in napredne 
fotografske tehnike. 
 Izvedli bomo fotonatečaj "Digitalna fotografija 2017". Izbrane fotografije bodo razstavljene v gimnaziji in 
na spletni strani. Fotografije dogodkov bodo objavljene in arhivirane. 
 Nekaj fotografij bomo poslali na druge fotonatečaje. 
 
32.Finančno opismenjevanje 
 
NOSILEC:  Darja Šatej 
OSTALI  IZVAJALCI:  Ana Miler 
UDELEŽENCI:  vsi razredi 
NAČIN DELA: Delo poteka v obliki predavanj, diskusij in delavnic, kjer se dijaki seznanijo z različnimi 
poglavji finančne pismenosti (teoretično in praktično). Sledijo praktične vaje, prijemi, ... Dijaki nato 
samostojno rešujejo naloge, ki jih za skupino pripravi mentor, sledijo konzultacije. 
OBVEZNOSTI  DIJAKA: Aktivno sodelovanje. 
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 10 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  november - april 
CILJI:  
Dijaki: 
 - se seznanijo z osnovami gospodarnega upravljanja denarja, 
 - postanejo finančno pismeni, 
 - pridobijo samozavest, 
 - se naučijo sprejemati ustrezne finančne odločitve. 
 
33.Akrobatska skupina, preventivna gimnastika 
 
NOSILEC:  Boštjan Modrijan 
OSTALI  IZVAJALCI:   
UDELEŽENCI:  vsi razredi 
NAČIN DELA: Individualno, skupinsko 
OBVEZNOSTI  DIJAKA: Aktivna prisotnost 
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 100 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  september 16 - junij 17 
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, talne gimnastike, akrobatike in splošne kondicijske 



 

 

priprave. 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. 
PODROBEN PROGRAM: 
Parterna gimnastika 
 - osnovni elementi gimnastičnih vaj 
 Akrobatika - mala prožna ponjava 
 - osnovni skoki 
 - salte naprej in nazaj, salte z obrati 
 - povezava akrobatskih skokov z zabijanjem na koš 
 Osnovna motorična priprava - preventiva pred poškodbami 
 - hitrost, moč, koordinacija, gibljivost, vzdržljivost 
 Nastopi na tekmovanjih doma in v tujini, šolskih prireditvah, informativnih dnevih, predstavitve na OŠ 
 
34. Tekmovanje iz biologije za Proteusovo nagrado 
 
NOSILEC:  aktiv biologije 
OSTALI  IZVAJALCI:   
UDELEŽENCI:  vsi razredi 
NAČIN DELA: Priprave potekajo frontalno in individualno. Seznanitev dijakov z razpisano temo, s 
spletnimi stranmi in literaturo, skupni pregled priporočene literature, pregled nalog iz prejšnjih 
tekmovanj, razprava o temi in vprašanjih, povezovanje z znanjem biologije ter utrjevanje in poglabljanje 
znanja biologije. 
OBVEZNOSTI  DIJAKA: Predelava priporočene literature, dejavna udeležba na pripravah, udeležba na 
tekmovanju. 
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 24 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  november - marec 
CILJI:  
Dijak pozna in razume biološke pojave, dejstva in zakonitosti, nauči se iskati, izbirati in povezovati 
strokovne informacije pri reševanju teoretičnih problemov ter uporabiti znanje iz biologije.  
 
35. Raziskovalna naloga 
 
NOSILEC:  Irena Oblak 
OSTALI  IZVAJALCI:   
UDELEŽENCI:  3.A 

NAČIN 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 UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 39 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  oktober 2016 - maj 2017 
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.         
 
36. Gimnazijski teater 
 
NOSILEC:  Marija Palovšnik 



 

 

OSTALI  IZVAJALCI:   
UDELEŽENCI:  vsi razredi 
NAČIN DELA: Vaje, tečaj, izvedbe. 
OBVEZNOSTI  DIJAKA: Prihajanje na vaje, učenje teksta, obvezna udeležba tečaja. 
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 40 -60 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  september - junij 
CILJI:  
Pripraviti recital in gledališko predstavo. 
PODROBEN PROGRAM: 
Skupina bo pripravila recital, s katerim bo lahko sodelovala na različnih prireditvah na šoli in izven nje. 
Skupina bo glede na število sodelujočih dijakov pripravila gledališko predstavo. Prijavili se bomo na 
festival Vizije, Festival gledališča v Kropi, nastopili za dijake gimnazije in izven in se odzvali drugim 
vabilom. 
 
37.  6. Dramski festival 
 
NOSILEC:  Marija Palovšnik 
OSTALI  IZVAJALCI:   
UDELEŽENCI:  vsi razredi 
NAČIN DELA: Dijaki izberejo, priredijo ali napišejo tekst (tema: SLOVENSKA KNJIŽEVNOST), 
poskrbijo za režijo, koreografijo, sceno, glasbeno spremljavo, kostumografijo, gledališki list in igro. 
 Sodelujoče razrede/dijake bomo nagradili z ogledom gledališča v Ljubljani oziroma z ogledom 
predstave. 
OBVEZNOSTI  DIJAKA:  
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: vse ure OIV 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  februar 
CILJI:  
Namen festivala je prikazati in nagraditi najbolj kakovostne gledališke predstave in s tem spodbuditi 
razvoj in rast gledališke dejavnosti na gimnaziji. 
PODROBEN PROGRAM: 
Septembra bo objavljen razpis (tema: slovenska književnost). Prijave se bodo zbirale do konca decembra. 
Festival bo izveden ob koncu februarja. K sodelovanju bomo povabili še kakšno skupino (nekdanji 
dijaki, gimnazija Škofja Loka, osnovne šole ipd.). 
 
38. Instrumentalna zasedba 
 
NOSILEC:  Katja Pavlič Josifov 
OSTALI  IZVAJALCI:   
UDELEŽENCI:  vsi razredi 
NAČIN DELA: Individualno in skupinsko. 
OBVEZNOSTI  DIJAKA: Opravi najmanj 15 pu individualnih in skupinskih vaj in 5 pu javnih 
nastopov, ter 15 pu individualnih vaj (doma). 
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 35 ur 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  september-junij 
CILJI:  
- muziciranje v različnih instrumentalnih zasedbah 
 - oblikovanje pozitivnega odnosa do nacionalne in svetovne glasbene dediščine 
 - poznavanje glasbene literature, ustvarjalcev in poustvarjalcev, ter zakonitosti glasbenega jezika 
 - razvijanje kritične presoje in vrednotenja glasbe 
 - razvijanje glasbenih sposobnosti in spretnosti z aktivnimi oblikami in metodami dela 
 - razvijanje sporazumevanja in komuniciranja v glasbenem jeziku 
PODROBEN PROGRAM: 



 

 

Izvajanje skladb slovenskih in tujih skladateljev. 
 
39.  Nogomet 
 
NOSILEC:  Roman Podlipnik 
OSTALI  IZVAJALCI:   
UDELEŽENCI:  vsi razredi 
NAČIN DELA: Pred področnimi in drugimi tekmovanji bodo treningi 2 x tedensko sicer pa 1 x. 
OBVEZNOSTI  DIJAKA: Aktivna prisotnost na treningih in sodelovanje na tekmovanjih. 
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 40 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  september 2016 - maj 2017 
CILJI:  
Izpopolnjevanje tehnično taktičnih prvin nogometne igre. Koristno preživljanje prostega časa in uživanje 
v nogometni igri. Priprava na področna in ostala šolska tekmovanja 
 
40.  Prostovoljno socialno delo 
 
NOSILEC:  Vesna Smolej Vrzel 
OSTALI  IZVAJALCI:   
UDELEŽENCI:  vsi razredi 
NAČIN DELA: Izvajanje aktivnosti v okviru programa. 
OBVEZNOSTI  DIJAKA: Izgradnja odnosa in zaupanja, odprta komunikacija, veščine uspešnega učenja 
in sprejemanje odgovornosti pri prostovoljnem socialnem delu. Dijaki vodijo dnevnik. Potrdilo o 
izvedem PSD napiše mentor v zunanji ustanovi. 
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 20 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  oktober 2016 - maj 2017 
CILJI:  
Družabništvo starejšim v domovih starejših občanov, pomoč pri učenju v društvu Žarek ali v osnovnih 
šolah . . . 
 
41. UNICEF 
 
NOSILEC:  Vesna Smolej Vrzel 
OSTALI  IZVAJALCI:   
UDELEŽENCI:  vsi razredi 
NAČIN DELA: Predavanja in delavnice, spremljanje spletnih strani UNICEF-a Slovenija. 
OBVEZNOSTI  DIJAKA: Aktivno sodelovanje. 
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 10-20 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  september 2016 - maj 2017 
CILJI:  
Obravnavanje aktualnih tem glede na mesečna pisma z UNICEF-a. Seznanjanje z UNICEF-ovimi 
akcijami pomoči otrokom doma in po svetu. 
 
42. Raziskovalna naloga 
 
NOSILEC:  Katarina Trontelj 
OSTALI  IZVAJALCI:   
UDELEŽENCI:  3.A, 3.B, 4.A, 4.B 
NAČIN DELA: Znanstveno raziskovalno delo 
OBVEZNOSTI  DIJAKA: Izdelava raziskovalne naloge v skladu z načeli znanstveno - raziskovalnega 
dela, predstavitve raziskovalne naloge, strokovni članek. 
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 50 



 

 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:   
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. 
 
43. Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 
 
NOSILEC:  Katarina Trontelj 
OSTALI  IZVAJALCI:   
UDELEŽENCI:  vsi razredi 
NAČIN DELA: Samostojno študiranje strokovne literature pod vodstvom mentorice, diskusija, priprava 
na tekmovanje s pomočjo vzorčnih testov. 
OBVEZNOSTI  DIJAKA: študij ustrezne strokovne literature, priprava na tekmovanje in udeležba na 
tekmovanjih. 
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 8 + 6 (za državno tekmovanje) 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  september - november 
CILJI:  
Dijaki spoznajo sladkorno bolezen, preventivo, načela zdrave prehrane, naučijo se poiskati in 
preštudirati ustrezno strokovno literaturo in se pripraviti na tekmovanje. 
 
44. Tekmovanje iz znanja kemije za Preglove plakete 
 
NOSILEC:  Veronika Žnidaršič 
OSTALI  IZVAJALCI:   
UDELEŽENCI:  vsi razredi 
NAČIN DELA: Dijak pride na dodatne ure kemije, kjer rešuje dodatne naloge različnih tipov. Termini se 
določijo po dogovoru. 
OBVEZNOSTI  DIJAKA: udeležba na tekmovanju 
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 2 - 20 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  december 2016 - maj 2017 
CILJI:  
Dijak poglobi znanje iz kemije in se pripravi na tekmovanje iz kemije 
PODROBEN PROGRAM: 
Priprave na tekmovanje potekajo od decembra dalje. V marcu se izvede šolsko tekmovanje. Državno 
tekmovanje je običajno prvo soboto v maju. 
 
NADSTANDARDNE PONUDBE 
 
45.Ekskurzija na Irsko 
 
NOSILEC:  Sitar Tatjana, Mulec Tina 
OSTALI  IZVAJALCI:  Agencija Orel 
UDELEŽENCI:  vsi razredi 
NAČIN DELA: - ekskurzija  (neformalno učenje) 
OBVEZNOSTI  DIJAKA: - aktivno sodelovanje 

ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 40 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  marec-april 2017  
STROŠKI: CCA 450 evrov ob najmanj 35 prijavljenih (letalo-letalo) 
CILJI:  



 

 

- avtentična raba tujega jezika 
 - spoznavanje geografskih, kulturnih in zgodovinskih značilnosti Irske 
 - medpredmetno povezovanje 
 - spodbujanje strpnosti in sodelovanja v skupini 
 - aktivno sodelovanje pri izvedbi programa 
PODROBEN PROGRAM: 
 4.. dnevna ekskurzija 
 1. dan: Dublin  - ogled mesta 
 2. dan: nacionalni park Conemara, Cliffs of Moher, zahodna obala 
 3. dan: Dublin - Trinity College, nacionalni muzej 
 4. dan: dublinski grad 
 
46. Ekskurzija v Budimpešto 
 
NOSILEC:  Svetina Darja, Martinuč Bernard Mirjam 
OSTALI  IZVAJALCI:  izbrana turistična agencija 
UDELEŽENCI:  vsi razredi 
NAČIN DELA: Delo na terenu, ogledi, sodelovanje z vodnikom in učitelji. 
OBVEZNOSTI  DIJAKA: Delo na terenu, ogledi, sodelovanje z vodnikom in učitelji. 
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 36 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  oktober ali november 2016  
STROŠKI: 150 – 180 evrov na dijaka 
CILJI:  
Spoznavanje kulturno-zgodovinskih, družbenih in geografskih značilnosti Madžarske s poudarkom na 
Budimpešti. . Ogledajo si glavne znamenitosti in spoznajo značilnosti prestolnice.  
PODROBEN PROGRAM: 
1. dan: JESENICE – BUDIMPEŠTA 
Zjutraj odhod z Jesenic. Vožnja ob južni obali Blatnega jezera do Budimpešte. Po prihodu krožni ogled 
mestnih znamenitosti: Parlament, Opera, Trg herojev, Štefanova cerkev, Mestni park, Vajda Hunyadijev 
dvorec.  
 2. dan: BUDIMPEŠTA–SZENTENDRE–VISEGRAD– BUDIMPEŠTA 
Izlet ob kolenu Donave. Ogled čudovitega baročnega mesteca Szentendre (15. st.), središča umetnikov in 
boemov. Kratka vožnja do velikega donavskega ovinka, do Visegrada. Mesto je bilo nekoč sedež 
srednjeveške Madžarske, kjer se je nahajala rezidenca Kralja Matjaža. Razen kraljeve palače in utrdbe je 
znamenito še mestno obzidje in Salamonov stolp (kjer je bil kralj Salamon zaprt) na vrhu hriba. Opoldne 
vrnitev v Budimpešto in ogled Grajskega hriba, kjer je Kraljeva palača, Matjaževa cerkev in Ribiška 
utrdba–bastilja.  
 3. dan: BUDIMPEŠTA–TIHANY–HÉVIZ–JESENICE 
Odhod proti severni obali Panonskega morja. Med potjo ogled tihanyskega polotoka s prelepim 
pogledom na “madžarsko morje” in okolico. Tihany je najprivlačnejši kraj ob Blatnem jezeru, slovi po 
svojih znamenitostih in po pokrajinski lepoti. Prostor je zaščiteno območje. Krajša pot do zgodovina in 
madžarski melos Héviza, največjega naravnega zdraviliškega jezera v Evropi, v katerega dotekajo topli 
izviri (29–32 C). Odhod domov.  
 
47. Ekskurzija v Benetke 
 
NOSILEC:  Meglič Nataša, Konjar Žiga 
OSTALI  IZVAJALCI:  izbrana turistična agencija 
UDELEŽENCI:  vsi razredi 
NAČIN DELA: Delo na terenu, ogledi, sodelovanje z vodnikom in učitelji. 
OBVEZNOSTI  DIJAKA: Delo na terenu, ogledi, sodelovanje z vodnikom in učitelji. 



 

 

ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 12 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  marec ali april 2017 
STROŠKI: cca 50 evrov na dijaka 
CILJI:  
Spoznavanje kulturno-zgodovinskih, družbenih in geografskih značilnosti Italije s poudarkom na 
Benetkah. Ogledajo si glavne znamenitosti mesta.  
PODROBEN PROGRAM: 
Odhod avtobusa z Jesenic. Vožnja po avtocesti proti Benetkam. Ogledali si bomo nekatere kulturno–
zgodovinske znamenitosti mesta: Most vzdihljajev, Doževo palačo, trg Sv. Marka z istoimensko baziliko, 
ki združuje elemente različnih umetnostnih stilov, Urni stolp in stavbe prokuratorija. Nadaljevanje poti z 
ladjico po Beneški laguni. Ustavili se bomo na otočku Murano, znanem po tradicionalnem izdelovanju 
steklenih izdelkov. Ogledali si bomo delavnico in postopek izdelave predmetov iz muranskega stekla. 
Ladjica nas bo popeljala naprej do malega Burana, ki se je v prostoru lagune uveljavil z ročno izdelavo 
čipk. Vožnjo bomo zaključili na celini, od koder nas bo avtobus popeljal proti domu.  
 
 

 
 
48. Mednarodna izmenjava s  Slovaško, Gimnazija Trnava 

 
IZVAJALEC:  Roman Podlipnik 

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: 100  
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: : september - april 
CILJI: Sodelovanje in izmenjava izkušenj med dijaki dveh Gimnazij,dvig socialnega in kulturnega 
kapitala, spoznavanje zgodovinskih, geografskih in družbenih značilnosti Slovaške,predstavljanje šole, 
kraja, regije in države tujcem. 
STROŠKI: cca 150 evrov, odvisno od števila dijakov 

 

49.  Narodna izmenjava Celovec 
 
NOSILEC: Roman Podlipnik 
OSTALI  IZVAJALCI:   
 UDELEŽENCI:  vsi razredi 
NAČIN DELA: , individualno in skupinsko  
OBVEZNOSTI  DIJAKA: aktivno sodelovanje 
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 10 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  maj 2017 
CILJI: Druženje na športnih terenih in navezava stikov, poznavanje zgodovine dveh sosednjih mest, 

predstavitev šole, kraja, regije dijakom sosednje Gimnazije. 

STROŠKI: cca 25 evrov 

  

50. Mednarodna izmenjava z gimnazijo Petajavesi na  Finskem 

NOSILEC:   



 

 

OSTALI  IZVAJALCI:   
 UDELEŽENCI:  vsi razredi 
NAČIN DELA 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 
OBVEZNOSTI  DIJAKA: aktivno sodelovanje 
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 100 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  november – maj (2 x 1 teden) 
 CILJI: Avtentična raba angleščine, sodelovanje in izmenjava izkušenj med dijaki dveh Gimnazij, dvig 
socialnega in kulturnega kapitala, spoznavanje zgodovinskih, geografskih in družbenih značilnosti 
Finske, predstavljanje šole, kraja, regije gostom. 
STROŠKI: cca 550 evrov 

 

50A  Ekskurzija Vitanje in Velenje 
 
NOSILEC: Barbara Hudovernik 
UDELEŽENCI: 1., 2. in 3. letnik 
NAČINI DELA: Obisk kulturnega vesoljskega centra KSEVT in Muzeja premogovništva Velenje 

OBVEZNOSTI DIJAKA: aktivno sodelovanje pri pridobivanju dodatnih znanj 
OBVEZNOSTI UČITELJA: izdelava in vodenje programa 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: 10 ur  
OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  jesen/zima 2016, ena od sobot 
CILJI: seznanitev z delovanjem raketnih motorjev in z vsebino poletov v vesolje, spoznavanje načina 
pridobivanja premoga včasih in danes 
PODROBNI NAČRT:  
V kulturnem vesoljskem središču KSEVT si bomo ogledali stalno razstavo, posvečeno slovenskemu 
raketnemu inženirju Hermanu Potočniku Noordungu. Sodelovali bomo na delavnici Akcija-reakcija, kjer 
bomo na kreativen način spoznali delovanje rakete. Predstavljeno nam bo, kako je človek skozi 
zgodovino prišel do vesoljskih poletov in raziskav vesolja. 
Ekskurzija se bo nadaljevala v premogovniku Velenje. Tam se bomo spustili v podzemlje in spoznali 
vrednote rudarjev in način njihovega dela v precej težkih pogojih. Izvedeli bomo nekaj o posebnostih 
metode izkopavanja premoga v premogovniku Velenje. 

 

ZUNANJI IZVAJALCI 

 
 
51.  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. 

 
52.  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 – 100 EUR    
II. semester - 100 EUR    

 
 
 
 
 53. 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  
STROŠKI: odvisno od števila dijakov 
 
54.  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 dosežki 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 

STROŠKI: odvisno od števila dijakov 



 

 

55. Tečaj in izpit za voditelja čolna 

IZVAJALEC:  Društvo Navtikon 

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 
STROŠKI : 

Program 1:  TEČAJ   IN IZPIT   ZA   VODITELJA   ČOLNA   NA MORJU - 16 ur:  
                        Cena – 100 evrov 

Program 2 : TEČAJ   IN IZPIT  ZA   VODITELJA  ČOLNA  NA MORJU IN CELINSKIH VODAH  - 17 
ur 
                         Cena  - 125,00 evrov 
Program 3:  TEČAJ   IN IZPIT  ZA PREIZKUS ZNANJA  ZA  UPRAVLJANJE ČOLNA   NA   MORJU 
- 5 ur:  

                Cena - 69,00 evrov 

Program 4: TEČAJ   IN IZPIT  VHF - GMDSS  - 5 ur:  

 Cena: 94,00 evrov 

 

56. Tečaj CPP 

 
PROGRAM :  PRIPRAVA BODOČEGA VOZNIKA NA VARNO VOŽNJO –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 :    
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. 



 

 

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.  
 
 

57. Japonščina za začetnike 
 
IZVAJALEC:  Genki Center – Vesna Stopar 

NAČINI DELA: Tečaj poteka v Gimnaziji Jesenice po pouku.  
OBVEZNOSTI DIJAKA: redno obiskovanje tečaja 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV: do 20 ur 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  20 urni tečaj (eno srečanje 90 minut) / po dogovoru  
CILJI: - osnovna japonska pisava (hiragana) 

          - osnove japonske slovnice (predstavitev, tvorba stavkov) 

          - kulturni elementi ( vsakdanje navade, neverbalna komunikacija) 

STROŠKI : 20 urni tečaj/ 30 evrov 
 


