
Šolsko leto 2019/2020 
RAZPIS OBVEZNIH IZBIRNIH VSEBIN ZA 2. LETNIKE - dijakova prosta izbira 
 

V šolskem letu 2019/2020 razpisujemo 27 programov  obveznih izbirnih vsebin (OIV). Izbira je pestra in upamo, da se bo našlo za 

vsakogar nekaj. Vsak dijak si izbere ENO izbirno vsebino *. 

Vsi programi (razen ekskurzij) so odprti tudi za dijake višjih letnikov. 

Izjeme: 

 Krožkovne dejavnosti na šoli, ki potekajo v časovnem obsegu 30 ur, se prav tako (lahko) priznajo kot opravljene OIV. 

 Vse dejavnosti izven šole (kulturne, športne) se prav tako priznajo, če so programi verificirani in lahko organizacija izda uradno 

potrdilo. V tem primeru v  tabelo zapišite – potrdilo in kratek opis dejavnosti. Če pa tega ne želite uveljaviti, pa se seveda 

lahko prijavite na ponujene OIV, vendar je prijava zavezujoča. Tudi dijaki s statusi športnikov/umetnikov lahko uveljavljate 

opravljeno OIV. 

 Tudi oddana raziskovalna naloga se (lahko) prizna kot opravljena izbirna vsebina. 

Tabele – sezname z vpisanimi programi oddajte RAZREDNIKU do ČETRTKA, 17. OKTOBRA 2019. 

Podrobni opisi programov so tudi na spletni strani naše šole (www.gimnazija-ravne.si)  in si jih lahko ogledate vi in vaši starši. 

 

                                                                                                             

                                                                                                                                                                  Pomočnica ravnatelja: 

                                                                                                                                                                  Leonida Konič 

 

* Dijak(inja) – izjemoma si lahko izberete tudi več programov, če se te vsebine časovno ne pokrivajo in so izvedene izven časa pouka.  

 

 

http://www.gimnazija-ravne.si/


Programe obveznih izbirnih vsebin razdelimo na več področij: 

 VSEBINE S PODROČJA UMETNOSTI – »USTVARJALNE« OIV 

 ŠPORT 

 POHODNIŠTVO, GORNIŠTVO 

 INFORMATIKA, RAČUNALNIŠTVO 

 STROKOVNE EKSKURZIJE 

 KROŽKI, ŠOLSKA GLASILA  

 NARAVOSLOVJE 

 DRUŽBOSLOVJE 

 DRUGA PODROČJA 

 PEVSKI ZBOR 

 



VSEBINE S PODROČJA UMETNOSTI – “USTVARJALNE” OIV 
 

šifra ime programa kratek opis izvajalec cena 

01 

 

 

LIKOVNO SNOVANJE Slikarstvo – slikanje na večji format – akril, 

tempera, akvarel. Praktično delo udeležencev in 

razstava.  

Spoznavanje in snovanje v različnih likovnih 

tehnikah(kiparstvo, grafika, arhitektura…). 

Sodelovanje na različnih projektih, natečajih… 

Obiski razstav, postavljanje lastnih razstav. 

 

TERMIN:  december 2019 – junij 2020  

  

Alijana TERTINEK 

 

Število: 5 -15. 

Po potrebi – 

po dogovoru 

02 FILMSKE DELAVNICE Zgodovina filma, pisanje scenarija, priprava, 

snemanje filma… 

 

TERMIN. Celo šolsko leto 

Uroš ZAVODNIK 

 

Število: 10 – 15 

 

 



ŠPORT 
 

 

šifra ime programa kratek opis izvajalec cena 

03 TAI-CHI z osnovami CHI 

GONGA 

Osnove TAI CHI-ja, del forme 24 (YANG STILE) CHI 

GONG – osnove. 

 

TERMIN: Po dogovoru. 

Peter RECKO 

Športno društvo KARIZMA 

 

Število: 10 – 15 

15 € 

04 JUDO ZA ZAČETNIKE Razvijanje psihomotoričnih sposobnosti, dvig fizične 

kondicije, učenje judo tehnik, dvig samozavesti, 

predstaviti judo kot način življenja, razvijanje 

vrednot prijateljstva, spoštovanja… 

Program je namenjen dijakom brez predhodnega 

znanja juda in tudi tistim, ki so že kdaj vadili in bi 

želeli napredovati. 

 

TERMIN: november 2019 – junij 2020, ob torkih in  

četrtek od 18.30 – 20.00 na DTK Ravne na 

Koroškem. Udeležba vsaj 1x tedensko po 2 šolski 

uri. 

 

 

Robert MESARIČ, trener juda, 4. 

dan 

 

 

 

Število: 1 - 4 

Po dogovoru 

 

 

 

 



POHODNIŠTVO, GORNIŠTVO 
 

šifra ime programa kratek opis izvajalec cena 

05 POHOD NA KRN Vzpon na Krn in Batognico, prenočitev v koči 

pri Krnskih jezerih, naslednji dan spust v 

Lepeno 

TERMIN: april  2019. 

Tura je izvedljiva v lepem vremenu. 

 Dragomir Benko in aktiv ŠVZ 

 

Število: max. 7. 

Cca 25 - 30 € 

06 TRIGLAV Osvojitev naše najvišje gore. 

 

TERMIN: po dogovoru. 

 

Dragomir BENKO, Maksimiljan 

Kotnik in aktiv ŠVZ 

 

Število: Do 20. 

40 € 

07 ZIMSKO BIVAKIRANJE Dijaki spoznajo in se naučijo preživetja v 

naravi (pozimi!), spoznavajo nevarnosti in 

varnost v gorskem svetu. 

  

TERMIN: januar, februar 2020. 

Matjaž ŠARKEZI, Stane 

LODRANT. 

 

Število: 5 – 10. 

20 € 

 



INFORMATIKA, RAČUNALNIŠTVO,a 
 

šifra ime programa kratek opis izvajalec cena 

08 DIGITALNA FOTOGRAFIJA 

 

Osnove fotografiranja, obdelava digitalnih 

fotografij, priprava za šolske publikacije, 

fotografiranje šolskih prireditev. 

 

TERMIN: 2-3 krat mesečno 

 

Sonja BUHVALD 

 

Število: 5 – 10  

 

 



STROKOVNE EKSKURZIJE 
 

 

šifra ime programa kratek opis izvajalec cena 

09 STROKOVNA EKSKURZIJA -  

PREDBOŽIČNI GRAZ  

 

Ogled kulturnih in arhitekturnih znamenitosti  mesta, 

čokoladnice – predbožično vzdušje mesta. 

 

TERMIN: december 2019 

Leonida KONIČ 

 

Število: max. 45 

40 - 45€ 

10 STROKOVNA EKSKURZIJA V 

VELIKO BRITANIJO 

Ogled univerzitetnega mesta Oxford, Stratford-upon, 

Avon, Cotswolds, Stonehenge, London (natančen program 

je v spletni učilnici angleškega jezika). 

 

Aktivno sodelovanje, raba jezika v avtentičnih situacijah, 

spoznavanje angleške kulture, zgodovine, geografije, 

priprava kratkega poročila. 

 

TERMIN: junij 2020 

Helena ČAS, Petra 

POPIČ, Mojca KREBS 

TA Orel 

 

 

Števil: 40 - 45 

 

579 € 

 

11 STROKOVNA EKSKURZIJA V 

ŠPANIJO 

Dijaki si na 8 do 9 dnevni ekskurziji v Španijo ogledajo 

glavne znamenitosti Verone, Barcelone, Valencije, Toleda, 

Segovie, Madrida in Loret de Mara.. 

Aktivno sodelovanje, raba jezika v avtentičnih situacijah, 

spoznavanje španske kulture… 

 

 

TERMIN: junij 2020 

Petra PODSTENŠEK, 

Maksimiljan KOTNIK, 

Robert BREZOVNIK 

 

Števil: 40 - 45 

 

450 - 500 € 

 



12 STROKOVNA EKSKURZIJA 

PO EVROPSKIH POTEH  

Obisk Evropskega parlamenta v Strasburgu, ogled 

znamenitosti Schwarwalda (izvir Donave, slap Triberg), v 

Švici Renske slapove in Basel, v Lichensteinu Vaduz, v 

Avstriji Insbruck, v Italiji pa izvir Drave. 

 

Priprave na pogovor in razgovor z evropskim poslancem, 

priprave na spoznavanje navedenih naravnih in kulturnih 

znamenitosti. 

TERMIN: 1. do 4. april 2020 

Ekskurzije se lahko udeležijo tudi dijaki 3.letnika. 

Renata BOŠTJAN, Andrej 

RUTER, Marjana ŽAŽE 

 

Število: 30 - 35 

200 € 

Ekskurzijo 

sofinancira 

evropski 

poslanec M. 

Brglez) 

13 GLEDALIŠKI ABONMA MGL Ogled predstav abonmaja MGL Ljubljana. 

Priloga je v spletni učilnici slovenščine. 

 

Priprava pogovora z igralci. 

 

TERMIN: celo šolsko leto 

Renata BOŠTJAN, 

Marjana ŽAŽE 

 

Število: 30 - 40 

18,50 – 

29,00 € in 

prevozni 

stroški 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KROŽKI, ŠOLSKA GLASILA 
 

 

 

 

šifra ime programa kratek opis izvajalec cena 

14 ANGLEŠKI SPLETNI ČASOPIS 

 

Aktivno oblikovanje revije v angleškem 

jeziku. 

TERMIN: celo šolsko leto  

Aktiv angleščine 

 

 

Število:Ni omejitve.  

 

15 GLASILO V NEMŠKEM, 

ŠPANSKEM IN RUSKEM JEZIKU 

Dijaki sodelujejo pri pripravi, oblikovanju 

in izdelavi časopisa. 

 

TERMIN: celo šolsko leto  

Simona REJEC MERKAČ, Petra 

PODSTENŠEK,  Tatiana 

DRABYSHEUSKAJA 

Število: min. 5 – ni omejitve. 

Odprt program.  

 

16 FLEGMA – DIJAŠKI ČASOPIS 

 

Intervjuji, pisanje reportaž, križanke, 

pisanje pesmi, poročanje – aktivno 

oblikovanje revije.  

 

TERMIN: celo šolsko leto  

Miran KODRIN, Mira 

RAZDEVŠEK, Natalija 

 PEČOVNIK. 

Število: ni omejitve.  

 

17 

 

 

ŠPORTNO GLASILO Zbiranje in obdelava prispevkov, 

fotografij. Obdelava glasila, izdaja glasila. 

 

TERMIN: celo šolsko let. 

Darinka ŽERDONER, Terezija 

JAMNIK 

 

Odprt program. 

 

18 TEČAJ LATINŠČINE Začetni in nadaljevalni tečaj latinščine. 

 

TERMIN: november 2019 – junij 2020 

Vita VOVK 

Odprt program 

 



19 KEMIJSKI KROŽEK Dijaki razvijajo eksperimentalni pristop, 

presojo zanesljivosti pridobljenih 

rezultatov, zmožnost varnega 

eksperimentalnega dela… 

 

TERMIN: november 2019 do junij 2020 

Hedvika POPIČ 

 

 

 

Število: 12 - 16 

 

20 ČEBELARSKI KROŽEK Spoznavanje zgodovine čebelarstva, 

biologije čebel in dela v čebelnjaku ter 

izdelovanje izdelkov iz medu in voska. 

 

TERMIM: celo šolsko leto 

Vanja KARNER, Mojca KREBS  



NARAVOSLOVJE 
 

šifra ime programa kratek opis izvajalec cena 

21 OSNOVE ASTRONOMIJE IN NOČ 

POD ZVEZDAMI 

Opazovanje nočnega neba, predavanja 

na temo astronomije.. 

Udeležba na astronomskih opazovanjih in 

predavanjih 

TERMIN: celo šolsko leto 

AD Polaris,, Helena ČAS 

Minimalno: 10  

 

 

 



DRUŽBOSLOVJE 
 

 

 

šifra ime programa kratek opis izvajalec cena 

22 RAZISKOVALNA NALOGA – 

MLADI RAZISKOVALCI KOROŠKE 

Z raziskovanjem mladi lahko poglabljajo 

znanje na različnih področjih znanosti. 

Izdelava izvirne raziskovalne naloge pod 

mentorjevim vodstvom. 

Eno nalogo lahko izdelajo največ 3 dijaki. 

 

TERMIN: roki so navedeni v razpisu MRK 

KOORDINATORKA GIBANJA: 

Marija KRANJC  

 

 

 

 

Število: ni omejitve 

 

23 PROSTOVOLJSTVO Dijaki sodelujejo pri prostovoljskih 

aktivnostih v različnih okoljih(učna 

pomoč, medgeneracijsko sodelovanje…) 

1x tedensko po 1 uro ali 2-3 ure skupaj. 

 

TERMIN: november 2019 – maj 2020 

Metka ČEBULJ v sodelovanju z 

zunanjimi sodelavci. 

 

Število: 10 - 20 

 

24 MEPI Program kvalitetnega preživljanja 

prostega časa za mlade na področju 

veščin športa, prostovoljstva in 

pustolovskih odprav. 

 

TERMIN: celo šolsko leto 

Metka ČEBULJ, Simona REJEC 

MERKAČ, Marjana ŽAŽE, Stane 

LODRANT, Andreja KADIŠ 

 

Število: 20 

 



DRUGA PODROČJA 
 

šifra ime programa kratek opis izvajalec cena 

25 KONCERTI – MODERNA 

POPULARNA GLASBA 

 

Sklop treh ali več koncertov po izbiri 

dijakov in predlogu organizatorja. 

 

TERMIN: januar – maj 2020 

Andreja KADIŠ, Ela 

SKARLOVNIK 

Število: odprt program 

Cena vstopnice 

in prevoza 

26 FILOVIZIJA 

(filozofski klub) 

Ogledi filmov z določeno filozofsko 

tematiko – nato okrogla miza o 

problemih. Ogled štirih filmov. 

 

TERMIN: celo šolsko leto   

Andrej ADAM 

 

 

Število: 15 –30 

 



PEVSKI ZBOR 
 

 

šifra ime programa kratek opis izvajalec cena 

27 PEVSKI ZBOR  Za vse, ki radi pojejo. 

 

Trajanje: celo šolsko leto 

Ela SKARLOVNIK 

 

Število: odprto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


