
 

 

    

Katalog obveznih           

izbirnih vsebin za šolsko 

leto 2020/21 
 (ponudbe – izbirni del) 

V šolskem letu 2020/2021 na Gimnaziji Jesenice ponujamo 44  dejavnosti izbirnega dela OIV, ki jih bodo 
izvajali učitelji Gimnazije Jesenice ter zunanji sodelavci. Katalog OIV 2020/2021 z opisi posameznih 
dejavnosti se nahaja v šolski knjižnici in na šolski spletni strani. 
 
Navodilo za dijake:  

Najkasneje do petka 18. 9. 2020 , 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: tina.mulec@gimjes.si 

  
 
 

1. Tekmovanja iz znanj 
 

1. Aktiv angleščine Tekmovanje – angleščina 2. in 3. letnik 

2. Aktiv nemščine Nemška bralna značka  

3. Hudovernik Barbara Priprava na tekmovanje iz naravoslovja 

4. 
mag. Erjavec Matej, Barbara 
Hudovernik 

Priprava na tekmovanje iz fizike 
 

 5. 
Barbara Hudovernik, Matej 
Erjavec 

Priprava na tekmovanje iz astronomije 

6.  Tekmovanje ACM iz računalništva in informatike 

7.  Tekmovanje Bober 2019 

8. 
Konjar Žiga, Martinuč Bernard 
Mirjam 

Tekmovanje iz znanja geografije 

9. Kosem-Dvoršak Andreja Spletno bralno tekmovanje v ITJ - Il topo di biblioteca 

10. Barbara Leban, Legat Nada Priprava na tekmovanje za Cankarjevo priznanje 

11. 
Kučina Jerneja, Darja Šatej Priprave na matematična tekmovanja (Logika, Razvedrilna 

matematika, Adventni koledar, Kenguru, Vegovo 
tekmovanje, mednarodna tekmovanja) 

12. 
Podlipnik Metka, Darja Črv-
Štepec 

Tekmovanje iz znanja nemščine za 2. in 3. letnik 

13. Oblak Irena, Trontelj Katarina Tekmovanje iz biologije za Proteusovo nagrado 
14. Svetina Darja, Meglič Nataša Tekmovanje iz zgodovine mesta Jesenice 

15. Svetina Darja, Meglič Nataša Tekmovanje iz znanja zgodovine 
16. Trontelj Katarina Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 

17. 
Žnidaršič Veronika, Natalija 
Bohinc Zaveljcina 

Tekmovanje iz znanja kemije za Preglove plakete 

   
2. Šport in rekreacija  

18. Mag. Dornig Lidija Odbojka – priprave na tekmovanja 
19. Martinčič Bojana Bodi fit – vadba za zdravo hrbtenico 
20. Medja Marija Atletika rekreacija 
21. Medja Marija Odbojka rekreacija 

22. Modrijan Boštjan Akrobatska skupina, preventivna gimnastika 
23. Podlipnik Roman Nogomet 

   
3. Nova znanja in spretnosti  

24. Aktiv nemščine Nemška jezikovna diploma 
25. mag. Natalija Bohinc Zaveljcina Kemija je kul-naravna kozmetika 
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26.  Robotika 
27. Kosem-Dvoršak Andreja MEPI 
28. Kučina Jerneja  Matematični praktikum 

29. Trontelj Katarina Raziskovalna naloga 
   

4. Umetnost in ustvarjalnost  
30. Janša Gazič Sonja  Ustvarjalni krožek 
31. Palovšnik Marija 10. Dramski festival 
32. Palovšnik Marija Gimnazijski teater 
33. Odar Urška Pevski zbor  
   

5.  Prostovoljstvo in dobrodelne 
dejavnosti 

 

34. Bohinc Zaveljcina Natalija Šolski bazar 
35. Aktiv angleščine Obisk dobrodelnega bazarja SILA 

36. Gerbec Milena Tutorstvo 
37. Smolej Vrzel Vesna Prostovoljno socialno delo 
38. Smolej Vrzel Vesna Unicef 

   

6.  
Nadstandardne vsebine - 
Ekskurzije 

 

39. 
Kosem Dvoršak Andreja; Gazič 
Janša Sonja 

Ekskurzija v Rim 

40. Konjar Žiga, Svetina Darja Ekskurzija v Prago 
41. Sitar Tatjana, Tina Mulec Ekskurzija na Irsko 

42. 
Mirjam Martinuč Bernard, 
Nataša Meglič 

Ekskurzija v Provanso 

   

7.  
Zunanji izvajalci – 
nadstandardne vsebine 

 

43. Avtošola K&D Tečaj CPP 
44. OZRK Jesenice  Tečaj prve pomoči 

 
 
 
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. 
 

Organizatorka OIV:                                                            Ravnateljica: 
Tina Mulec                                                                                   mag. Lidija Dornig 

 
 
 
 

 

 



 

 

 
Tekmovanja iz znanj 

 1. Tekmovanje - angleščina 2.letnik 

NOSILEC:  aktiv angleščine 

OSTALI  IZVAJALCI:  IATEFL 

UDELEŽENCI:  2.A, 2.B, 2.Š 

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:  sodelovanje na tekmovanju; kreativna in avtentična raba tujega jezika in IKT 

Tekmovanje - angleščina 3. letnik 

NOSILEC:  aktiv angleščine 

OSTALI  IZVAJALCI:  IATEFL 

UDELEŽENCI:  3.A, 3.B, 3.C, 3.Š 

NAČIN DELA: organizirane priprave, samostojno delo  

OBVEZNOSTI  DIJAKA: aktivna udeležba  

ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 5-25 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  december 2020 - maj 2021 

CILJI:  - poglabljanje znanja angleškega jezika   
-  samostojno učenje in delo z viri   
-  spoznavanje literarnega besedila/avtorja/obdobja  

2. Nemška bralna značka 

NOSILEC:  aktiv NEM 

OSTALI  IZVAJALCI:   

UDELEŽENCI: vsi razredi  

NAČIN DELA: Dijaki sami preberejo predpisano čtivo.Dijaki sami preberejo predpisano čtivo. 

OBVEZNOSTI  DIJAKA: Dijak knjige prebere in sodeluje na tekmovanje. 

ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 20 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  december - marec 

CILJI: - spodbujati dijake k branju nemške literature 
- svoje znanje nemščine še poglobijo 
- pridobijo na samozavesti pri branju in razumevanju besedil 
PROGRAM:- dijaki v času od decembra do februarja preberejo predpisano čtivo 
- marca sodelujejo na tekmovanju iz bralne značke 

3. Priprava na tekmovanje iz naravoslovja 

NOSILEC:  Barbara Hudovernik, mag. Matej Erjavec 

OSTALI  IZVAJALCI:  mag. Natalija Bohinc Zaveljcina 

UDELEŽENCI: 1. letniki, 2. letniki  

NAČIN DELA: Priprave na tekmovanje bodo potekale tako, da bodo dijaki samostojno delali naloge iz starih pol 

in z mentorji reševali odprta vprašanja.Priprave na tekmovanje bodo potekale tako, da bodo dijaki samostojno 

delali naloge iz starih pol in z mentorji reševali odprta vprašanja. 

OBVEZNOSTI  DIJAKA: Prisotnost na organiziranih urah za prirprave in domače delo. 

ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: do 20 ur 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  oktober 2020 - februar 2021 



 

 

CILJI: Omogočiti dijakom, ki jih zanima naravoslovje kot celota, širši in zaokrožen pogled na naravoslovje. 
PROGRAM:  

4. Priprava na tekmovanje iz fizike 

NOSILEC:  mag. Matej Erjavec, Barbara Hudovernik 

OSTALI  IZVAJALCI:   

UDELEŽENCI: vsi razredi  

NAČIN DELA: Dijaki se pripravljajo na tekmovanje med šolskim letom, bolj efektivno pa zadnje tedne pred 

tekmovanjem. Naloge rešujejo doma, na pripravah v šoli pa se pregledajo rezultati oz. se dijake usmerja in se jim 

pokaže prava pot.Dijaki se pripravljajo na tekmovanje med šolskim letom, bolj efektivno pa zadnje tedne pred 

tekmovanjem. Naloge rešujejo doma, na 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 2020 - april 2021 

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. 
PROGRAM: 
 

 5. Priprava na tekmovanje iz astronomije  
NOSILEC:  Barbara Hudovernik 

OSTALI  IZVAJALCI:  mag. Matej Erjavec 

UDELEŽENCI: vsi razredi  

NAČIN DELA: Dijaki hodijo na ure za pripravo na tekmovanje in potem delajo še doma.Dijaki hodijo na ure za 

pripravo na tekmovanje in potem delajo še doma. 

OBVEZNOSTI  DIJAKA: Obiskovanje priprav in reševanje nalog doma. 

ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: do 20 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  oktober 2020 - december 2021 

CILJI: Dijake pripraviti na šolsko tekmovanje iz astronomije. Najprej se bomo naučili uporabe zvezdne karte, 
potem pa predelali še skripto, ki sem jo pripravila (teorija in naloge iz preteklih let). 
PROGRAM: 

6. Tekmovanje ACM iz računalništva in informatike 

NOSILEC:  Marko Kikelj 

OSTALI  IZVAJALCI:   

UDELEŽENCI: vsi razredi  

NAČIN DELA: Dijaki rešujejo stare naloge iz tekmovanj.Dijaki rešujejo stare naloge iz tekmovanj. 

OBVEZNOSTI  DIJAKA: aktivna priprava in udeležba na tekmovanju 

ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 16 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  Januar - marec 

CILJI: priprava na tekmovanje 
PROGRAM: 

7. Tekmovanje Bober 2020 

NOSILEC:  

OSTALI  IZVAJALCI:   

UDELEŽENCI:  vsi razredi 

NAČIN DELA: reševanje nalog iz preteklih tekmovanj 

OBVEZNOSTI  DIJAKA: aktivna priprava in udeležba na tekmovanju 



 

 

ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 16 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  november 2020 - januar 2021 

CILJI: priprava na državno tekmovanje iz računalniškega razmišljanja Bober 

8. Tekmovanje iz znanja geografije 

NOSILEC:  Martinuč - Bernard, Konjar 

OSTALI  IZVAJALCI:  Zavod RS za šolstvo 

UDELEŽENCI: vsi razredi  

NAČIN DELA: Individualno delo, konzultacije, delo z viri.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:  od decembra do aprila 

CILJI: Podrobnejše spoznavanje izbranih tem, delo na terenu in poglabljanje geografskega znanja. 
PROGRAM:Regijsko in državno tekmovanje iz znanja geografije. Mentor v sodelovanju z organizacijskim 
odborom za tekmovanje (ZRSŠ) 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. 

 9. Spletno bralno tekmovanje v ITJ - Il topo di biblioteca  

NOSILEC:  Andreja Kosem-Dvoršak 

OSTALI  IZVAJALCI:  Založba Mladinska knjiga 

UDELEŽENCI: 3. letniki  

NAČIN DELA: Dijaki preberejo 1 - 2 deli v italijanščini ter rešijo vprašalnik na spletu. O delu napišejo povzetek, 

pripravijo slovarček novih izrazov ter o vsebini poročajo tudi v razredu. Tekmovanje za 3. in 4. letnik poteka na 

višjem nivoju.Dijaki preberejo 1 - 2 deli v italijanščini ter rešijo vprašalnik na spletu. O delu napišejo povzetek, 

pripravijo slovarček novih izrazov ter o vsebini poročajo tudi v razredu. Tekmovanje za 3. in 4. letnik poteka na 

višjem nivoju. 

OBVEZNOSTI  DIJAKA: Dijak mora prebrati 1 - 2 (odločijo se sami) deli v italijanščini in sodelujejo na spletnem 

tekmovanju. O delu morajo poročati v razredu. Za vsako prebrano delo se jim prizna 8 ur OIV. 

ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 8 - 16 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  november 2020 - marec 2021 

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. 
PROGRAM: 

10. Priprava na tekmovanje za Cankarjevo priznanje 

NOSILEC:  Barbara Leban in Nada Legat 

OSTALI  IZVAJALCI:   

UDELEŽENCI:  1.A, 1.B, 1.C, 1.Š, 2.A, 2.B, 2.Š / 3.A, 3.B, 3.C, 3.Š, 4.A, 4.B, 4.Š 

NAČIN DELA:  branje, razumevanje, razmišljanje, primerjanje, aktualizacija, pisanje  

OBVEZNOSTI  DIJAKA:  samostojno branje in obiskovanje priprav z mentorico  

ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 15 (šolsko), 25 (območno), 30 (državno) 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  oktober do marec 

CILJI: Dijaki, ki se bodo prijavili na tekmovanje iz materinščine, bodo samostojno prebrali izbrana dela, predpisana 
za šolsko leto 2020/21. Pri urah priprav z mentorjem pa se bodo pogovarjali o značilnostih prebranih del, o 
avtorjih, pisali krajša besedila in razumevali morda težje dele spremnega študijskega gradiva 



 

 

11. Priprave na matematična tekmovanja (Logika, Razvedrilna matematika, Adventni koledar, 
Kenguru, Vegovo tekmovanje, mednarodna tekmovanja) 

NOSILEC:  Jerneja Kučina, Ana Miler, Darja Šatej 

OSTALI  IZVAJALCI:   

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.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: dijakom se priznajo ure glede na aktivno udeležbo 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  september - maj 

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 matematičnim ozadjem,  
- obravnava vsebin, ki presegajo splošni nivo gimnazijskega matematičnega znanja,  
- popularizacija matematike. 

12. Tekmovanje iz znanja nemščine za 2. in 3. letnik 

NOSILEC:  aktiv NEM 

OSTALI  IZVAJALCI:   

UDELEŽENCI: 2. letniki  

NAČIN DELA: Dodatne naloge po individualnem načrtu, dijaki naloge rešujejo doma. Na pripravah v šoli 

pregledamo rešitve. Učitelj dijaka usmerja in dodatno razlaga.Dodatne naloge po individualnem načrtu, dijaki 

naloge rešujejo doma. Na pripravah v šoli pregledamo rešitve. Učitelj dijaka usmerja in dodatno razlaga. 

OBVEZNOSTI  DIJAKA: Reševanje dodatnih nalog in udeležba na tekmovanju. 

ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 10 - šolsko, 25 - državno 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  december - februar 

CILJI: - dijake pripraviti na tekmovanje, doseči čim lepše rezultate in se uvrstiti na državno tekmovanje 
PROGRAM:Dodatno delo z dijaki po individualnem načrtu. 

13. Tekmovanje iz biologije za Proteusovo nagrado 

NOSILEC:  Irena Oblak 

OSTALI  IZVAJALCI:  Katarina Trontelj 

UDELEŽENCI: vsi razredi  

NAČIN DELA: - Priprave potekajo frontalno in idividualno. 

- Seznanitev dijakov z razpisano temo, s spletnimi stranmi in literaturo. 

- Skupni pregled predpisane literature in nalog iz prejšnjih tekmovanj.  

- Ponavljanje in utrjevanje znanja iz biologije.- Priprave potekajo frontalno in idividualno. 

- Seznanitev dijakov z razpisano temo, s spletnimi stranmi in literaturo. 

- Skupni pregled predpisane literature in nalog iz prejšnjih tekmovanj.  



 

 

- Ponavljanje in utrjevanje znanja iz biologije. 

OBVEZNOSTI  DIJAKA: Udeležba na pripravah in na šolskem ter državnem tekmovanju. 

ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 24 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  november 2020 - marec 2021 

CILJI: Dijak: 
- pozna in razume biološke pojave, dejstva in zakonitosti,  
- nauči se iskati, izbirati in povezovati strokovne informacije pri reševanju teoretičnih problemov,  
- zna uporabiti znanje iz biologije. 
PROGRAM:- Temo za 1. in 2. letnik določi komisija za izvedbo tekmovanja. Dijaki dobijo naslove gradiva  in 
spletnih strani, ki  jih pregledajo in se naučijo s pomočjo mentorja.  
- Dijaki 3. in 4. letnika pa se pripravljajo iz tem biologije, ki so predpisane v učnem načrtu iz biologije za gimnazije.  
-Mentor  v sodelovanju z ZOTKS najprej izvede šolsko tekmovanje. 
- Glede na dosežene rezultate se dijaki uvrstijo in udeležijo državnega tekmovanja. 

14. Tekmovanje iz zgodovine mesta Jesenice 

NOSILEC:  Meglič, Svetina 

OSTALI  IZVAJALCI:  Gornjesavski muzej, Občina Jesenice 

UDELEŽENCI: vsi razredi  

NAČIN DELA: Individualno delo, konzultacije, delo z viri.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, 2021 

CILJI: Podrobnejše spoznavanje izbrane zgodovinske teme in poglabljanje zgodovinskega znanja. 
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. 

 15. Tekmovanje iz znanja zgodovine 

NOSILEC:  Svetina, Meglič 

OSTALI  IZVAJALCI:  Društvo učiteljev zgodovine 

UDELEŽENCI: vsi razredi  

NAČIN DELA: Individualno delo, konzultacije, delo z viri.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, marec, 2021 

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

 
 16. Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 
NOSILEC:  Katarina Trontelj 

OSTALI  IZVAJALCI:   

UDELEŽENCI: vsi razredi  

NAČIN DELA: Razlaga, študij literature, diskusija, priprava na tekmovanje s pomočjo reševanja vzorčnih 

testov.Razlaga, študij literature, diskusija, priprava na tekmovanje s pomočjo reševanja vzorčnih testov. 

OBVEZNOSTI  DIJAKA: Priprava na tekmovanje in udeležba na tekmovanju 



 

 

ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 6 (šolsko tekmovanje) + 6 (državno tekmovanje) 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  oktober in november 2020 

CILJI: Dijaki spoznajo sladkorno bolezen, zdravljenje in preventivo, načela zdrave prehrane in gibanja, naučijo se 
poiskati ustrezno strokovno literaturo in se pripraviti na tekmovanje. 
PROGRAM:1. seznanitev dijakov s tekmovanjem in literaturo 
2. študij literature doma  
3. razlaga in priprave v šoli 
4. tekmovanje 

17. Tekmovanje iz znanja kemije za Preglove plakete 

NOSILEC:  mag. Natalija Bohinc Zaveljcina 

OSTALI  IZVAJALCI:  Veronika Žnidaršič, Tatjana Mulej 

UDELEŽENCI: vsi razredi  

NAČIN DELA: Prijavljeni dijaki se dogovorijo z mentorico za termine izven urnika. Na srečanjih rešujejo naloge iz 

prejšnjih tekmovanj.Prijavljeni dijaki se dogovorijo z mentorico za termine izven urnika. Na srečanjih rešujejo 

naloge iz prejšnjih tekmovanj. 

OBVEZNOSTI  DIJAKA: Udeležba na pripravah in tekmovanju. 

ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 5-šolsko, 25-državno 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  oktober 2020 - maj 2021 

CILJI: Dijak poglobi znanje iz kemije in se pripravi na tekmovanje. Seznani se z drugačnimi tipi nalog, ki so 
navadno bolj zahtevna od običajnih. 
PROGRAM: 

Šport in rekreacija 

18. Odbojka – priprave na tekmovanja  

NOSILEC:  mag. Lidija Dornig 

OSTALI  IZVAJALCI:   

UDELEŽENCI: vsi razredi  

NAČIN DELA: treningi, priprave  in udeležba na tekmovanju 

OBVEZNOSTI  DIJAKA: Aktivno sodelovanje. 

ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 10 - 30 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  september 2020 - maj 2021 

CILJI:  

Uigrati šolsko ekipo in čimuspešnejši nastop na srednješolskih tekmovanjih 
PROGRAM: 

1. v septembru in oktobru bomo izvedli treninge šolske ekipe – dijakinje in dijaki 
2. oktobra nastop na regijskem tekmovanju 
3. december – marec nastop na državnih tekmovanjih, če se bomo uvrstili 

19. BODI FIT – vadba za zdravo hrbtenico 

NOSILEC:  Bojana Martinčič 

OSTALI  IZVAJALCI:  dijaki, zunanji sodelavci 

UDELEŽENCI: vsi razredi  

NAČIN DELA: Skupinska vadba,; individualna vadba, delo (svetovanje) na daljavo.Skupinska vadba,; 

individualna vadba, delo (svetovanje) na daljavo. 

OBVEZNOSTI  DIJAKA: aktivno sodelovanje 

ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 30 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  od 15. 10. 2020 do 18. 4. 2021 

CILJI: Celostno oblikovanje telesa (gibljivost, moč in oblika telesa, pa tudi tehnika in ritem dihanja). 
Izboljšati svoje počutje, premagovanje oziroma lajšanje stresa. 



 

 

Oblikovati program sebi primerne vadbe. 
Posredno izboljšanje kvalitete življenja  in s tem več energije za učenje in druge prostočasne dejavnosti. 
Izboljšanje samopodobe, dvig samozavesti. 
PROGRAM: 

20. Atletika rekreacija 

NOSILEC:  Marija Medja 

OSTALI  IZVAJALCI:  Boštjan Modrijan, Roman Podlipnik, Bojana Martinčič 

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.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 2020 - Junij 2021 

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. 
PROGRAM: 

21. 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.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 2020 - Junij 2021 

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. 
PROGRAM: 

 22. Akrobatska skupina, preventivna gimnastika 

NOSILEC:  Boštjan Modrijan 

OSTALI  IZVAJALCI:   

UDELEŽENCI: vsi razredi  

NAČIN DELA: Individualno, skupinskoIndividualno, skupinsko 

OBVEZNOSTI  DIJAKA: Aktivna prisotnost, sodelovanje na prireditvah in tekmovanjih 



 

 

ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: Okvirno - 100 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  September 2020 - maj 2021 

CILJI: Vpliv na motorični razvoj - moč,hitrost,vzdržljivost,...Osebnostne lastnosti - disciplina, socialne veščine, 
samozavest in odgovornosti. Izpopolnjevanje znanja iz - preventivne vadbe, orodne in 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. 
PROGRAM:Parterna gimnastika - osnovni elementi gimnastičnih vaj Akrobatika - mala prožna ponjava - 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. 

23. Nogomet 

NOSILEC:  Roman Podlipnik 

OSTALI  IZVAJALCI:   

UDELEŽENCI: vsi razredi  

NAČIN DELA: Treningi bodo 1 x tedensko, pred področnimi in drugimi tekmovanji pa 2 x.Treningi bodo 1 x 

tedensko, pred področnimi in drugimi tekmovanji pa 2 x. 

OBVEZNOSTI  DIJAKA: Aktivna prisotnost 

ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 40 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  september 2020 - maj 2021 

CILJI: Koristno preživljanje prostega časa in uživanje v nogometni igri. Priprava na področna in ostala šolska 
tekmovanja. Izpopolnjevanje tehnično taktičnih prvin nogometne igre. 
PROGRAM:Dijaki bodo preko vadbe spoznali in pridobili naslednje izkušnje: 
- uživanje v igri ter pridobivanje igralnih in tekmovalnih izkušenj 
- učenje enostavnih in zahtevnejših tehničnih - taktičnih elementov 
- spoznavanje pravil igre, sodniški znaki, sojenje, organizacija med razrednega turnirja 
- krepitev občutka samozavesti in zaupanje vase 
- oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev 
- spodbujanje k medsebojnemu sodelovanju 
- športno obnašanje, strpnost in sprejemanje drugačnosti 
- razumevanje in spremljanje pozitivnih učinkov redne vadbe 
- pridobivanje trajnih športnih navad 
- pozitivno doživljanje športa, ki bogati posameznika 
- razbremenitev in sprostitev. 
 

Nova znanja in spretnosti 

24. Nemška jezikovna diploma 

NOSILEC:  aktiv nemščine 
OSTALI  IZVAJALCI: / 

UDELEŽENCI:  dijaki 3. letnika 
ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 60 
OKVIRNI ČASOVNI POTEK: celo šolsko leto 
NAČIN DELA: po učnem načrtu, jezikovni tabor, individualna priprava na ustni izpit 

OBVEZNOSTI DIJAKA: aktivno sodelovanje pri pouku, udeležba na jezikovnem taboru in poizkusnem izpitu, 

priprava prezentacije 

CILJI: poglobljeno znanje jezika 

 25. Kemija je kul-naravna kozmetika 

NOSILEC:  mag. Natalija Bohinc Zaveljcina 

OSTALI  IZVAJALCI:  Tatjana Mulej 

UDELEŽENCI: vsi razredi  



 

 

NAČIN DELA: Praktično delo v laboratoriju, frontalno predavanje, delo v skupinah, diskusije, raziskovanje. 

Izdelava izdelkov za bazar.Praktično delo v laboratoriju, frontalno predavanje, delo v skupinah, diskusije, 

raziskovanje. Izdelava izdelkov za bazar. 

OBVEZNOSTI  DIJAKA: Udeležba na delavnicah, ki bodo izvedene ob petkih po pouku. 

ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 30 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  oktober 2020 - maj 2021 

CILJI: Dijaki spoznajo naravne, sintetične in tudi škodljive sestavine v kozmetiki in gospodinjstvu. Spoznajo 
pomembnost certificiranih naravnih substanc, ki jih lahko uporabljamo v vsakdanjem življenju in znajo pripraviti 
osnovne pripravke. Spoznajo učinkovanje naravnih substanc na kožo, dihala in počutje človeka. Naučijo se kaj vse 
je potrebno za izdelavo nekega izdelka, od nabave, receptur, embalaže in logistike. Naučijo se osnov marketinga in 
vzpostavijo stik z dobrodelnostjo. 
PROGRAM:IZDELAVA NARAVNEGA MILA (za prodajo na bazarju) ALI priprava solnih kopeli/mošnjičkov s 
sivko v oktobru 
IZDELAVA BALZAMOV ZA USTA (za prodajo na bazarju) v novembru 
IZDELAVA RAZPRŠIL ZA DOBRO POČUTJE (za prodajo na bazarju) v novembru 
IZDELAVA IN PRIPRAVA ZELIŠČNIH ČAJEV (za prodajo na bazarju) v decembru 
IZDELAVA GLOSOV ZA USTNICE v februarju 
IZDELAVA PRALNEGA PRAŠKA ali  ZOBNE PASTE ali MASLA ZA TELO v aprilu 
OGLED LEKARNIŠKEGA IN ALKIMISTIČNEGA MUZEJA v Radovljici v juniju (če dijaki želijo; dijaki prevoz z 
vlakom plačajo sami). 
Pridržujemo si pravico do spremembe programa, glede na želje, ideje in potrebe udeleženih. 

 26. Robotika 

NOSILEC:   

OSTALI  IZVAJALCI:   

UDELEŽENCI: vsi razredi  

NAČIN DELA: Skupine dijakov izdelajo robota za reševanje izziva, ki ga predpiše vodstvo tekmovanja Lego 

Masters. 

Najboljše skupine se udeležijo tekmovanja Lego Masters. 

Delo vsebuje spoznavanje senzorjev in programsko krmiljenje robota, da opravi določeno nalogo.Skupine dijakov 

izdelajo robota za reševanje izziva, ki ga predpiše vodstvo tekmovanja Lego Masters. 

Najboljše skupine se udeležijo tekmovanja Lego Masters. 

Delo vsebuje spoznavanje senzorjev in programsko krmiljenje robota, da opravi določeno nalogo. 

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 2020 - marec 2021 

CILJI: - spoznavanje delovanja robotov  
- navajanje dijakov na algoritmični način razmišljanja 
- zainteresirati dijake za programiranje 
PROGRAM: 

27. MEPI 

NOSILEC:  Andreja Kosem-Dvoršak 

OSTALI  IZVAJALCI:  Barbara Hudovernik, Tatjana Mulej 

UDELEŽENCI: vsi razredi  

MEPI (Mednarodni program za mlade) ali izvirno DofE (Duke of Edinburgh's Award) je namenjen vsem, ki želijo 

vsestransko razvijati svoje sposobnosti in talente, ljubijo izzive in pustolovščine. Če želiš preživljati prosti čas s 

skupino prijateljev, spoznavati nove ljudi in se naučiti novih veščin, je to ravno pravi program zate. Seveda pa je 

potrebna tudi precejšnja mera vztrajnosti. 



 

 

Kako poteka MEPI? 

Tekom šolskega leta si s pomočjo ene izmed mentoric izbereš veščino, rekreativno dejavnost in dejavnost na 

področju prostovoljstva, lahko tudi tisto, kar že sicer treniraš/vadiš/izvajaš in si določiš cilje, ki jih boš dosegel v 

3 mesecih (pri eni od naštetih dejavnosti pa v 6 mesecih). Po plačilu pristopnine (ki je tudi edini strošek), boš 

prejel/a spletni indeks dosežkov, v katerega boš vpisoval/a opravljene dejavnosti. 

Hkrati bodo med letom pod vodstvom voditeljic odprav potekale tudi priprave na poskusno in kvalifikacijsko 

pustolovsko odpravo, ki te čaka ob koncu šolskega leta. Priprave obsegajo trde veščine (orientacijo, branje 

karte, delo s kompasom, bivanje v naravi, kurjenje, kuhanje, fizične priprave - kondicija in še marsikaj) in 

mehke veščine (sodelovanje v skupini, ki šteje od 4 do 7 članov, vzajemna pomoč in podpora, empatija in 

tovarištvo) predvsem pa veliko zabave. 

Ko vse to opraviš, prejmeš bronasto MEPI priznanje, naslednje leto pa lahko nadaljuješ na srebrni in nato še na 

zlati stopnji, a kaj več o tem ti bo razložila mentorica. 

Za več informacij lahko pobrskaš po spletni strani mepi.si ali dofe.org, lahko pa tudi na 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Duke_of_Edinburgh%27s_Award 

Seveda pa se ti priznajo tudi ure OIV – glede na stopnjo in udeležbo/opravljene obveznosti (na bronasti stopnji 

do 30 ur). Jeseni bo potekala podrobnejša predstavitev MEPI, za dodatne informacije pa se lahko obrneš tudi 

na koordinatorko MEPI Andrejo kosem-Dvoršak, prof. Vabljen/a! 

NAČIN DELA:  

- oblikovanje ekipe s 4 - 7 člani 

- redni sestanki z mentorico - oblikovanje individualnega načrta in ciljev 

- redno tedensko udejstvovanje na vseh treh mepi področjih (prostovoljstvo, veščina, rekreativni šport) - na 

bronasti stopnji 3 mesece 

- pohodništvo z orientacijo (zemljevid, kompas, azimut, načrtovanje trase) 

- razvijanje mehkih in trdih veščin 

- bivanje v naravi in varovanje narave 

- predavanja in delavnice (prva pomoč, oprema, kurjenje in kuhanje v naravi, prehrana na odpravah, pakiranje 

nahrbtnika) 

- pustolovske odprave 

- poročanje, evalvacija in samorefleksija 

- oblikovanje ekipe s 4 - 7 člani 

- redni sestanki z mentorico - oblikovanje individualnega načrta in ciljev 

- redno tedensko udejstvovanje na vseh treh mepi področjih (prostovoljstvo, veščina, rekreativni šport) - na 

bronasti stopnji 3 mesece 

- pohodništvo z orientacijo (zemljevid, kompas, azimut, načrtovanje trase) 

- razvijanje mehkih in trdih veščin 

- bivanje v naravi in varovanje narave 

- predavanja in delavnice (prva pomoč, oprema, kurjenje in kuhanje v naravi, prehrana na odpravah, pakiranje 

nahrbtnika) 

- pustolovske odprave 

- poročanje, evalvacija in 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, dijaki krijejo stroške odprave, ob vstopu v program dijaki prispevajo 30 eur 

vpisnine/za indeks 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Duke_of_Edinburgh%27s_Award


 

 

ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: minimum: bron - 30 ur, srebro - 40 ur, zlato - 50 ur; oziroma realizacija 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  celo šolsko 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 
- razvijanje empatije in občutka za delo vskupini 
- vsestranski osebni razvoj, zabava in koristno preživljanje prostega časa 
- osvojitev bronastih, srebrnih in zlatih mepi priznanj 
PROGRAM:Izvajanje programa MEPI (socialna franšiza) v skladu s smernicami in navodili (interni priročnik za 
mentorje in inštruktorje mepi odprav). 

28. Matematični praktikum 

NOSILEC:  Jerneja Kučina 

OSTALI  IZVAJALCI:  Darja Šatej, Ana Miler 

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.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: dijakom se priznajo ure glede na aktivno udeležbo 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  oktober - maj 

CILJI: Ponovitev temeljnega znanja iz matematike potrebnega za lažji prehod iz srednješolskega izobraževanja v 
višje/visokošolsko izobraževanje. 
PROGRAM: 

29. Raziskovalna naloga 

NOSILEC:  Katarina Trontelj 

OSTALI  IZVAJALCI:   

UDELEŽENCI: 3. letniki  

NAČIN DELA: znanstveno raziskovanje z eksperimentalnim in terenskim delomznanstveno raziskovanje z 

eksperimentalnim in terenskim delom 

OBVEZNOSTI  DIJAKA: Načrtujejo in izvedejo raziskavo, poiščejo in preštudirajo ustrezno strokovno literaturo, 

izdelajo raziskovalno nalogo v pisni obliki in jo predstavijo v šoli, na srečanjih mladih raziskovalcev in drugih 

razpisih in srečanjih raziskovalcev ter napišejo in objavijo strokovni članek. 

ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 50 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  šolsko leto 

CILJI: Dijaki spoznajo načela in metodologijo znanstveno raziskovalnega dela in preko lastnega raziskovalnega 
dela pridejo do novih spoznanj. 
PROGRAM:1. študij strokovne literature 
2. postavljanje raziskovalnih vprašanj, hipotez 
3. načrtovanje eksperimentalnega dela 
4. izvedba eksperimentalnega, terenskega dela, anketiranja 
5. obdelava rezultatov 
6. pisanje raziskovalne naloge 
7. priprava predstavitve 
8. predstavitev naloge 
 

Umetnost in ustvarjalnost 



 

 

30. Ustvarjalni krožek 

NOSILEC:  Sonja Janša Gazič 

OSTALI  IZVAJALCI:   

UDELEŽENCI: vsi razredi  

NAČIN DELA: Delavnice potekajo po pouku v popoldanskem času v dogovoru z dijaki. Šola priskrbi material za 

izdelavo.Delavnice potekajo po pouku v popoldanskem času v dogovoru z dijaki. Šola priskrbi material za 

izdelavo. 

OBVEZNOSTI  DIJAKA: Redna udeležba, aktivno sodelovanje 

ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 30 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  oktober 2020 do januar 2021 

CILJI: Dijaki v popoldanskem času izdelujejo različne izdelke za dobrodelni božično novoletni bazar. Izdelajo se 
voščilnice, obeski, okraski, manjša darilca iz različnih materialov. Izdelke dijaki prodajajo na bazarju. Pripravi se 
tudi okras šole v novoletnem času in scena za koncert v GTČ. 
PROGRAM:Dijaki izdelujejo različne izdelke za prodajo na dobrodelnem božično novoletnem bazarju v šoli in 
drugod. Izdelajo voščilnice in unikatne izdelke iz različnih materialov. Vsi izdelki so namenjeni za prodajo, 
izkupiček gre v šolski sklad. Pripravijo se tudi okraski za novoletno dekoracijo šole, ki jo prav tako okrasijo v 
decembru. Po potrebi se pripravi scena za oder v GTČ za božično novoletni koncert. 

 31. 10. Dramski festival 

NOSILEC:  Marija Palovšnik 

OSTALI  IZVAJALCI:  člani drugih aktivov 

UDELEŽENCI: vsi razredi  

NAČIN DELA: Razredi sami pripravijo gledališko predstavo.Razredi sami pripravijo gledališko predstavo. 

OBVEZNOSTI  DIJAKA: aktivno sodelovanje 

ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: (do) vse ure OIV 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  3. in 4. marec 2021 

CILJI: medrazredno tekmovanje gledaliških predstav 
PROGRAM:Namen festivala je prikazati in nagraditi najbolj kakovostne gledališke predstave in s tem spodbuditi 
razvoj in rast gledališke dejavnosti na gimnaziji. 
Pogoji za sodelovanje: 
a) Na razpis se lahko prijavijo vsi razredi. 
b) Dijaki izberejo, priredijo ali napišejo tekst, poskrbijo za režijo, koreografijo, sceno, glasbeno spremljavo, 
kostumografijo in igro. 
2) Merila ocenjevanja: 
a) inovativnost – ocenjuje se inovativnost in svežina v obravnavanju problematike dela in v pristopu do gradnje 
predstave, dramskih karakterjev ter likovne zasnove predstave, 
b) kvaliteta izvedbe – ocenjuje se kvaliteta interpretacije, živost ritma predstave ter koherenca osnovne ideje z 
interpretacijo vlog, kostumografskimi in scenskimi rešitvami, 
c) ideja in sporočilo – ocenjuje se jasnost ideje in sporočila predstave, njena aktualnost in svežina. 
3) Nagrade in priznanja: 
a) Predstave ocenjuje šestčlanska komisija (predstavnik profesionalnega gledališča, predstavnik amaterskega 
gledališča, dva profesorja, dva dijaka). 
b) Komisija podeli priznanja: 
• za najboljšo predstavo, 
• za najboljšo igralko, 
• za najboljšega igralca, 
• za najboljšega igralca/igralko v stranski vlogi, 
• za najboljše avtorsko besedilo, 
• za najboljšo sceno, 
• za najboljšo kostumografijo, 
• za najboljši gledališki list, 
• za najboljšo koreografijo, 
• za najboljšo pevsko vlogo. 



 

 

NOSILEC:  Marija Palovšnik 

OSTALI  IZVAJALCI:  Nada Legat, Nataša Meglič 

UDELEŽENCI:  vsi razredi 

NAČIN DELA: samostojno delo dijakov v posameznih razredih 

OBVEZNOSTI  DIJAKA:  

ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: ure OIV 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  zadnji teden februarja 

CILJI: medrazredno tekmovanje gledaliških predstav 
PROGRAM: 
Razpis Gimnazija Jesenice organizira Dramski festival – medrazredno tekmovanje gledaliških predstav. Namen 
festivala je prikazati in nagraditi najbolj kakovostne gledališke predstave in s tem spodbuditi razvoj in rast 
gledališke dejavnosti na gimnaziji.    
1) Pogoji za sodelovanje: a) Na razpis se lahko prijavijo vsi razredi. b) Dijaki izberejo, priredijo ali napišejo tekst, 
poskrbijo za režijo, koreografijo, sceno, glasbeno spremljavo, kostumografijo in igro.  
2) Merila ocenjevanja: a) inovativnost – ocenjuje se inovativnost in svežina v obravnavanju problematike dela in v 
pristopu do gradnje predstave, dramskih karakterjev ter likovne zasnove predstave, b) kvaliteta izvedbe – ocenjuje 
se kvaliteta interpretacije, živost ritma predstave ter koherenca osnovne ideje z interpretacijo vlog, 
kostumografskimi in scenskimi rešitvami, c) ideja in sporočilo – ocenjuje se jasnost ideje in sporočila predstave, 
njena aktualnost in svežina. 
 3) Nagrade in priznanja: a) Predstave ocenjuje šestčlanska komisija (predstavnik profesionalnega gledališča, 
predstavnik amaterskega gledališča, dva profesorja, dva dijaka). 
 b) Komisija podeli priznanja: • za najboljšo predstavo, • za najboljšo igralko, • za najboljšega igralca, • za 
najboljšega igralca/igralko v stranski vlogi, • za najboljše avtorsko besedilo, • za najboljšo sceno, • za najboljšo 
kostumografijo, • za najboljši gledališki list, • za najboljšo koreografijo, • za najboljšo pevsko vlogo. 
 c) Gledalci izberejo:  • najboljšo predstavo po mnenju gledalcev.     

 32. Gimnazijski teater 

NOSILEC:  Marija Palovšnik 

OSTALI  IZVAJALCI:  Gašper Stojc 

UDELEŽENCI: vsi razredi  

NAČIN DELA: vajevaje 

OBVEZNOSTI  DIJAKA: aktivno sodelovanje 

ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 40-60 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  oktober 2020 - maj 2021 

CILJI: gledališka predstava 
PROGRAM:Dijaki bodo pod vodstvom zunanjega sodelavca (Gašper Stojc) pripravili gledališko predstavo. Vaje 
bodo potekale v Kulturnem hramu na Koroški Beli. Del stroškov, nastalih pri nastajanju predstave bo pokrilo 
Farno KD Koroška Bela. 
 

 
33. Zbor 
NOSILEC:  Urška Odar 

OSTALI  IZVAJALCI:   

UDELEŽENCI: vsi razredi  

NAČIN DELA: obiskovanje vaj in nastopobiskovanje vaj in nastop 

OBVEZNOSTI  DIJAKA:  

ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU:  

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  januar 2021-marec 2021 

CILJI: pevski zbor pripravi pesmi in se udeleži revije ter suvereno predstavi pevsko delovanje na Gimnaziji 
Jesenice 
PROGRAM:podroben program in kraj dogodka še ni znan 
 



 

 

 
Prostovoljstvo in dobrodelne dejavnosti 
 
34. Sodelovanje na šolskem dobrodelnem bazarju 

NOSILEC:  mag. Natalija Bohinc Zaveljcina 

OSTALI  IZVAJALCI:  Tatjana Mulej, Sonja Janša Gazič 

UDELEŽENCI: vsi razredi  

NAČIN DELA: Aktivno sodelovanje (peka, izdelava ročnih izdelkov, pomoč pri prodaji, okraševanje, urejanje), 

postavljanje stojnic, urejanje izdelkov, prodaja.Aktivno sodelovanje (peka, izdelava ročnih izdelkov, pomoč pri 

prodaji, okraševanje, urejanje), postavljanje stojnic, urejanje izdelkov, prodaja. 

OBVEZNOSTI  DIJAKA: Aktivna udeležba po navodilih mentorice. 

ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 2 - 5 ur 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  december 2020 - januar 2021 

CILJI: Prostovoljna pomoč pri sami izvedbi in pripravah na šolski bazar in na novoletni stojnici v okviru 
občinskega dogodka v prazničnem decembru. Pomoč na stojnici ob raznih šolskih dogodkih, ki promovirajo našo 
šolo. 
PROGRAM:V tednu pred samim bazarjem, se močno poveča povpraševanje po prostovoljcih za pomoč pri sami 
zvedbi. Zainteresirani se obrnejo na mentorice, ki dijake sproti usmerjajo pri delu. Dogodek se vnese v eA in 
sodelujoče dijake. 
 

35.  Obisk dobrodelnega bazarja SILA 
NOSILEC:  Mulec 

OSTALI  IZVAJALCI:  Bok Zelenjak, Sitar, Kosem-Dvoršak 

UDELEŽENCI: vsi razredi  

NAČIN DELA: udeležbaudeležba 

OBVEZNOSTI  DIJAKA: udeležba 

ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 8 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  zima 2020 

CILJI: obisk multikulturnega dogodka 
PROGRAM:Dobrodelni bazar SILA je v slovenski družbi že dobro znana prireditev, uveljavljena kot eden izmed 
največjih dobrodelnih dogodkov v Sloveniji. Več kot tisoč obiskovalcev vsako leto prepozna dobrodelni namen in z 
nakupom unikatnih etno izdelkov z vseh celin podpre prizadevanje organizatorjev, da pomagamo pomoči najbolj 
potrebnim. 
Za zveste obiskovalce, članice združenja SILA-IWCL, skupaj s predstavniki tujih veleposlaništev v Sloveniji, 
organizirajo tudi letos zanimiv sprehod po tujih deželah, bazar izdelkov iz celega sveta, kulinarično doživetje 
oddaljenih kultur in zabavno spoznavanje njihovih glasbeno-plesnih izročil v kulturnem programu, ki bo potekal 
na odru velike dvorane Grand Hotela Union. 
 

36.  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: 39 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  september - maj  

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 . 
 

37. Prostovoljno socialno delo 



 

 

NOSILEC:  Vesna Smolej Vrzel 

OSTALI  IZVAJALCI:   

UDELEŽENCI: vsi razredi  

NAČIN DELA: Pomoč pri pisanju domačih nalog in učenju ter družabništvo.Pomoč pri pisanju domačih nalog in 

učenju ter družabništvo. 

OBVEZNOSTI  DIJAKA: Opravljanje ur prostovoljnega dela v Društvu Žarek, osnovnih šolah in domovih 

starejših občanov. 

ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 15 - 20 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  september 2020 - maj 2021 

CILJI: Dijaki na podlagi prostovoljnega dela razvijajo socialne veščine, osebnostne lastnosti in samopodobo. 
PROGRAM: 
 
 38. UNICEF 
NOSILEC:  Vesna Smolej Vrzel 

OSTALI  IZVAJALCI:   

UDELEŽENCI: vsi razredi  

NAČIN DELA: Predavanja, delavnice, pogovor . . .Predavanja, delavnice, pogovor . . . 

OBVEZNOSTI  DIJAKA: Aktivno sodelovanje. 

ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 10 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  september 2020 - maj 2021 

CILJI: Sledenje navodilom mesečnih objav, delitev pomembnih objav z dijaki, ozaveščanje z izzivi, s katerimi se 
srečuje UNICEF. 
PROGRAM: 

Ekskurzije – nadstandardne vsebine  

 39. Ekskurzija v Rim 

NOSILEC:  Andreja Kosem-Dvoršak 

OSTALI  IZVAJALCI:  Sonja Janša, Tatjana Sitar; Agencija Orel 

UDELEŽENCI: vsi razredi  

NAČIN DELA: - tridnevna ekskurzija - ogled Rima - znamenitosti 

- MP: itj : lum 

- pisno poročilo s fotografijami, poročilo za spletno stran šole in Facebook.- tridnevna ekskurzija - ogled Rima - 

znamenitosti 

- MP: itj : lum 

- pisno poročilo s fotografijami, poročilo za spletno stran šole in Facebook. 

OBVEZNOSTI  DIJAKA: - aktivna udeležba, ogled znamenitosti, pisno poročilo po ekskurziji 

ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 30 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  april 2021 

CILJI: - spoznavanje in ogled zgodovinskih, kulturnih in umetnostnih spomenikov Rima 
- avtentično učenje tujega jezika, preizkus govornih spretnosti naučenih v šoli v komunikaciji z rojenimi govorci 
- spoznavanje italijanske kulture, civilizacije in navad 
PROGRAM:1. dan:  
- odhod prejšnji večer ob 23.00 uri z Jesenic nočna vožnja mimo Sežane v Italijo z vmesnimi postanki. 
- prihod v Rim v jutranjih urah, krožni ogled glavnih mestnih znamenitosti, nato izstop z avtobusa pri antičnem 
stadionu Circo Massimo. Ogled znamenitosti 'Usta resnice' in koloseja, sprehod čez Forum Romanum do 
Trajanovega stebra in vse do najpomembnejšega trga v mestu - Piazza Venezia - s čudovito arhitekturo, 
spomenikom Vittoriu Emanuelu in zloglasnim balkonom, s katerega je Mussolini nagovarjal množico. 
- nekaj prostega časa, vožnja v hotel, večerja in nočitev. 
2. dan: 
- po zajtrku ogled središča mesta: Piazza Navona, Pantheon, Kapitol, Španske stopnice in Fontana di Trevi, kjer so 
snemali film La dolce vita. Ob reki Tiberi se nahaja Marcelovo gledališče, mi pa jo prečkamo preko mostu Ponte 



 

 

Vittorio Emanuele III. Na desni je grad Castello Sant'Angelo, mi pa nadaljujemo do Vatikana in Petrovega trga. 
Ogled Vatikanskih muzejev in Sikstinske kapele in bežen pogled v baziliko Sv. Petra. 
- vožnja v hotel, večerja in nočitev. 
3. dan: 
- po zajtrku odhod proti Tivoliju, kjer se nahajajo ostanki imenitne Hadrijanove vile. Številne zgradbe, dvorišča in 
vrtovi pričajo o izjemni moči in kultiviranosti rimskega sveta. Sprehod po ostankih vile med antičnimi razvalinami 
in bohotno naravo. 
- vožnja proti domu z vmesnimi postanki in prihod na Jesenice v poznih nočnih urah. 

 40. Ekskurzija v Prago 

 
NOSILEC:  Svetina, Konjar 

OSTALI  IZVAJALCI:  Meglič, Martinuč - Bernard 

UDELEŽENCI: vsi razredi  

NAČIN DELA: Delo na terenu, ogledi, sodelovanje z vodnikom in učitelji.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:  november 2020 

CILJI: Spoznavanje kulturno-zgodovinskih, družbenih in geografskih značilnosti Prage in Južne Češke. 
PROGRAM:1. dan: LJUBLJANA – LINZ -  MAUTHAUSSEN - TABOR – PRAGA 
Ob 4.00 odhod avtobusa iz Ljubljane. Vožnja proti Linzu. Sprehod po starem mestu kjer je živahna mešanica 
zgodovinskega okolja s sodobnim življenjskim slogom. Sledi ogled Mauthausna in Tabora. Nadaljevanje poti v 
Prago. Prenočevanje v hotelu. 
2. dan: PRAGA 
Zajtrk in ogled grajskega kompleksa Hradčanov (po Guinessovi knjigi rekordov največji grad na svetu) s kraljevo 
palačo, katedralo Sv. Vida, s stolpom Daliborka ter znamenito Zlato ulico. Za doplačilo križarjenje z ladjico pod 
mostovi Vltave, z aperitivom in samopostrežnim kosilom. Popoldne ogled znamenitosti več kot tisoč let stare 
prestolnice, tudi Karlovega mostu, ki so ga zgradili leta 1367. Most je okrašen s kipi svetnikov, med njimi je tudi Sv. 
Janez Nepomuk, ki so ga prav s tega mostu vrgli v Vltavo. V starem mestu je gotovo najimenitnejši Staromestni trg, 
s Staro mestno hišo in njeno astronomsko uro iz 15. st., s spomenikom Jana Husa in z mnogimi drugimi 
pomembnimi palačami in cerkvami. Vaclavske namesti, so kraj, kjer mestno srce najmočneje utripa. 
3. dan: PRAGA–ČEŠKY KRUMLOV-HLUBOKA –LJUBLJANA 
Po zajtrku prosto za samostojno raziskovanje Prage. Ogledamo si grad Hluboka. Odhod proti mestu Češky 
Krumlov ob Vltavi, kjer je drugi največji grad na Češkem. Sprehod po slikovitem srednjeveškem trgu in prosto. 
Popoldanski povratek proti domovini s prihodom v Ljubljano v večernih urah. 
STROŠKI: cca. 280 evrov 

41. Ekskurzija na Irsko – INFORMATIVNA PRIJAVA, ODHOD NI ZAGOTOVLJEN!!!! 

NOSILEC:  Tatjana Sitar, Tina Mulec 

OSTALI  IZVAJALCI:  turistična agencija Orel 

UDELEŽENCI: vsi razredi  

NAČIN DELA: aktivna udeležbaaktivna udeležba 

OBVEZNOSTI  DIJAKA: aktivna udeležba 

ŠTEVILO UR, KI SE PRIZNAJO DIJAKU: 40 ur 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  pomlad 2021 

CILJI: avtentično učenje, spoznavanje kulture, geografskih in zgodovinskih značilnosti Irske 
PROGRAM:1.dan: zbor in transfer; ogled Dublina , prenočevanje  
2.dan: vožnja na zahodno irsko obalo, ogled Galwaya in klifov 
3.dan: Dublin, Viking Splash Tour, gelski nacionalni športi 
4.dan: dublinski grad, Guiness, odhod domov 
STOŠKI: cca 600 evrov 



 

 

 42. Ekskurzija v Provanso 

 
NOSILEC:  Meglič, Martinuč -Bernard 

OSTALI  IZVAJALCI:  Svetina, Konjar 

UDELEŽENCI: vsi razredi  

NAČIN DELA: Delo na terenu, ogledi, sodelovanje z vodnikom in učitelji.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: 48 

OKVIRNI ČASOVNI POTEK:  marec, 2021 

CILJI: Spoznavanje kulturno-zgodovinskih, družbenih in geografskih značilnosti Provanse. 
PROGRAM:1. DAN 
SLOVENIJA - ITALIJA 
Nočna vožnja 
Odhod v poznih večernih urah. Avtobusna vožnja proti Franciji. 
2. DAN 
PROVANSA - AVIGNON 
Nočitev 
Prebudili se boste v Provansi in po slikoviti pokrajini nadaljevali vožnjo do Avignona, pomembnega mesta ob 
Roni. Njegovo staro središče je še vedno obdano z obzidjem. Ogled znamenitosti: Papeška palača, place de 
l’Orloge... Nastanitev v hotelu v okolici. 
3. DAN 
ARLES - AIX EN PROVENCE - AZURNA OBALA 
Zajtrk, nočitev 
Vožnja v Arles. Postanek za ogled antičnih znamenitosti in nadaljevanje v Aix en Provence, kjer je ustvarjal 
umetnik 20. stoletja - Cezanne. Ogled mesta, ki je eno najprivlačnejših v Evropi. Sledi vožnja proti Azurni obali. 
Postanek v elegantnem festivalskem Cannesu in sprehod do festivalske palače. Nočitev v Cannesu ali Nici. 
4. DAN 
NICA - MONACO - ITALIJA - SLOVENIJA 
Zajtrk 
Postanek v Nici, nato pa izlet v Monaco in Monte Carlo. Na poti postanek v vasici Eze, ki se kakor orlovo gnezdo 
pne nad mogočnimi previsi. Ogled izdelave parfumov in možnost nakupov. Po prihodu v Monako se boste najprej 
sprehodili do knežje palače Grimaldijevih, si ogledali katedralo in po želji in za doplačilo obiskali Oceanografski 
muzej. Sledi obisk mondenega igralniškega predela, imenovanega Monte Carlo. Popoldne odhod. Vožnja po 
italijanskih avtocestah proti Sloveniji. Prihod domov v poznih nočnih urah. 
STROŠKI: CCA 490 evrov 

 

ZUNANJI IZVAJALCI 

43. Tečaj CPP avtošola K&D 

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! Sami moramo narediti kar največ je mogoče za zmanjšanje prometnih nesreč in prvi 

korak je izbira prave šole vožnje. 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 :  Osnovni tečaj obsega 16 ur in dodatnih 8 ur za vsako kategorijo posebej.  

KRAJ IZVAJANJA :  Učilnica na gimnaziji 

ČAS IZVAJANJA :  Po dogovoru. 

STROŠKI :  Osnovni in dodatni tečaj stane 100 € (s popustom 40 €). 

 

                                                                                                                   Vodja šole: 

                                                                                                        Sašo Kranjc ing. prom. 

 



 

 

44.  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 2020 
STROŠKI:  
Tečaj in izpit trajata 10 šolskih ur, cena za srednje šole znaša 84,36 EUR n se poravna ob začetku tečaja s položnico 

 

 


