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1 OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE (OIV) 

Obvezne izbirne vsebine opredeljuje 33. člen Zakona o gimnazijah.  
Obvezne izbirne vsebine so dejavnosti, ki jih šola ponuja dijakom z veliko mero avtonomije, 
izvaja pa praviloma v strnjeni obliki. Zato obvezne izbirne vsebine ne smejo biti  
- niti predmeti  

- niti nadomestilo za pouk   
- niti s strogim učnim načrtom omejene dejavnosti.  

 
Obvezne izbirne vsebine v gimnaziji obsegajo skupaj 300 ur:  
v 1. letniku 90 ur, 
v 2. letniku 90 ur,  
v 3. letniku 90 ur in  
v 4. letniku 30 ur. 

1.1 VSEBINE, OBVEZNE ZA VSE 

Obvezne izbirne vsebine se delijo na: 

Državljanska kultura najmanj 15 ur 

Knjižnično-informacijska znanja najmanj 15 ur 

Kulturno-umetniške vsebine najmanj 15 ur 

Športni dnevi najmanj 35 ur 

Zdravstvena vzgoja najmanj 15 ur 

Vzgoja za družino, mir in nenasilje najmanj 15 ur 

SKUPAJ najmanj 110 ur 
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 Državljanska kultura 

 ŠT. UR OIV: 15 ur 

 

ČAS IN KRAJ IZVAJANJA: 

september 2017, šola (1. letniki), 

maj 2018, Ljubljana (2. letniki), šolske proslave in 

prireditve ob državnih praznikih (vsi dijaki) 

 ŠT. UDELEŽENCEV:  

 CILJI: 

 dijaki se seznanijo s temeljnimi pojmi s področja političnega, pravnega in 

ekonomskega sistema Republike Slovenije  

 posredovane vsebine omogočajo širitev znanja in usposabljanje za kritično analizo 

sodobne slovenske družbe in aktualnih družbenih problemov  

 preko zmožnosti samostojnega presojanja dijaki razvijajo stališča in obnašanja, ki so 

primerna za vključevanje v družbo  

 ob razvijanju kulture dialoga in sposobnosti argumentiranja se učijo vrednot 

demokratične politične kulture  

 razvijajo zavest o civilizacijskih, družbenih in drugih problemih in razpravljajo o 

njihovih rešitvah 

 VSEBINE: 

 posameznik, družba, država, ustavna ureditev Republike Slovenije, politični sistemi, 

suverenost, legalnosti in legitimnost, oblast, državljanstvo 

 

IZVEDBENE OBLIKE: 

 predavanje in delavnica (1. letniki) 

 vodena predstavitev v Muzeju sodobne 

slovenske zgodovine v Ljubljani (2. letniki) 

 proslave in prireditve ob državnih praznikih (vsi 

dijaki) 

 NOSILEC PROGRAMA: J. Jankovič 

 OBVEŠČANJE: J. Jankovič 

 PREDVIDENI STROŠKI: prevoz v Ljubljano 

 Knjižnično-informacijska znanja 

 ŠT. UR OIV:  

15 ur: 

1. letnik: 8 ur 
2. letnik: 4 ure 

3. letnik: 3 ure 

 

ČAS IN KRAJ IZVAJANJA:  

skozi celo šolsko leto – po dogovoru (npr. suplence) 

in septembra v tednu dejavnosti v sodelovanju s 

Knjižnico Črnomelj (projekt Rastem s knjigo za 

dijake 1. letnikov) 

 ŠT. UDELEŽENCEV:  vsi dijaki 1., 2. in 3. letnika 

 CILJI: 
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 dijaki/dijakinje razvijajo sposobnosti in veščine za samostojno uporabo knjižnice in 

informacijskih virov  

 VSEBINE: 

1. letnik: 

 2 uri: Projekt Rastem s knjigo, v Knjižnici Črnomelj za vse dijake 1. letnikov in med 

RU. Projekt bomo nadgradili z ekološko delavnico in se tako povezali z Ekošolo. 

Izbrana je knjiga Lučke K. Bogataj Planet, ki raste 

 2 uri: spoznavanje šolske knjižnice (postavitev in iskanje gradiva, posebnosti in 

zanimivosti) 

 2 uri: spoznavanje in aktivna uporaba Cobissa (medpredmetna povezava z informatiko) 

 2 uri: navajanje literature in citiranje 

 

 

2. letnik: 

 4 ure: ogled knjižnic v Novem mestu (Knjižnica Mirana Jarca, specialna knjižnica v 

Krki, tovarni zdravil d. d., knjižnica Frančiškanskega samostana Novo mesto) 

 

1. letnik: 

 3 ure: ogled NUK (pomlad 2018, obisk združimo z obiskom IJS) 

 

 
IZVEDBENE OBLIKE: 

obisk knjižnice, frontalno predavanje in delavnice za 

dijake 

 NOSILEC PROGRAMA:  N. D. Makovec 

 
OBVEŠČANJE: 

spletna stran šole (urnik), obvestila razrednikov ali 

izvajalca/nosilca dejavnosti 

 PREDVIDENI STROŠKI: stroški prevoza in morebitnih vstopnin 

 Kulturno-umetniške vsebine 

 ŠT. UR OIV:  15 ur 

 

ČAS IN KRAJ IZVAJANJA:  

predstave po dogovoru z gledališči, februarja 

Kulturni teden, junija proslava ob dnevu državnosti 

 

 ŠT. UDELEŽENCEV:  dijaki po letnikih (odvisno od dejavnosti) 

 CILJI: 

Kulturno-umetniške vsebine vključujejo in povezujejo dejavnosti v glasbi, likovni dejavnosti, 

filmski, plesni, gledališki dejavnosti in besedni umetnosti ter dejavnosti spoznavanja in 

ohranjanja naravne dediščine. S tem širijo splošno izobrazbo dijakov. 

Poleg rednega kulturno-umetniškega dela v skupinah šola vključi v ta okvir organizirane 

obiske kulturnih prireditev, prikaz rezultatov kulturne dejavnosti šole ter spoznavanje kulturne 

dediščine v ožjem in širšem okolju: 

 nastopi kulturnih skupin gimnazij za vrstnike in javnost 

 srečanje z umetniki in pogovor o njihovem ustvarjalnem delu 

 obiski gledaliških predstav in koncertov ter pogovori z njihovimi ustvarjalci 
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 ogledi filmskih stvaritev in pogovori o teh; vrednotenje programov 

 ekskurzije 

 dejavnosti za kulturno proslavljanje pomembnih praznikov 

 VSEBINE:  

 ogled gledaliških predstav:  

o Tisoč in ena noč, MGL – 1. G, 1. in 1. ST 

o Visoška kronika, SNG Drama Ljubljana – 2. G, 2. ST 

o Pohujšanje v dolini šentflorjanski, MGL – 3. G, 3. ST 

o Tri zime, MGL – 4. G, 4. ST 

o Družinski parlament, MGL – 1., 2., 3. OK 

 vsebine v okviru Kulturnega tedna 

 proslava ob dnevu državnosti in zaključku pouka 

 IZVEDBENE OBLIKE: ogled proslav in gledaliških predstav 

 NOSILEC PROGRAMA:  vodja aktiva slovenistk 

 
OBVEŠČANJE: 

šolski radio, obvestila razrednikov na RU in nosilcev 

dejavnosti/prof. pri urah slovenščine 

 

PREDVIDENI STROŠKI: 

bodo sporočeni naknadno – gledališke predstave v 

Ljubljani, prevoz in karte); šolske predstave so 

brezplačne 

 Športni dnevi 

 ŠT. UR OIV:  

10 ur (2 športna dneva) + 4 ure ŠVZ + 6 ur medpredmetno 

sodelovanje za gimnazijo 

12 ur (2 športna dneva) + 4 ure ŠVZ + 4 ure medpredmetno 

sodelovanje za strojni tehnik 

 ČAS IN KRAJ IZVAJANJA:  15. 9. 2017–16. 9. 2017, Krnska jezera 

 ŠT. UDELEŽENCEV:  60 (2. letniki gimnazije in strojnega tehnika) 

 CILJI:  

 spoznavanje gora, razvijanje ekoloških navad, spoznavanje pestrega načina 

preživljanja prostega časa, razvijanje osebne odgovornosti in odgovornosti za delo v 

skupini 

 VSEBINE:  

 dvodnevna tura: Slap Savica – Komna – Bogatin – Krnska jezera - doline Lepene, 

 izvir Soče, 

 Nordijski center Planica 

 IZVEDBENE OBLIKE: delo v heterogenih skupinah 

 NOSILEC PROGRAMA:  Boris Šikonja 

 OBVEŠČANJE: obvestila razrednikov in prof. ŠVZ 

 PREDVIDENI STROŠKI: 40 eur 
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 ŠT. UR OIV:  

5 ur (športni dan) + 2 uri ŠVZ + 3 ure medpredmetnega sodelovanja 

za gimnazijo 

6 ur (športni dan) + 2 uri ŠVZ + 2 uri medpredmetno sodelovanje za 

strojni tehnik 

 ČAS IN KRAJ IZVAJANJA:  22. 9. 2017, Debela peč 

 ŠT. UDELEŽENCEV:  44 (1. letnik gimnazije in strojnega tehnika) 

 CILJI: 

 spoznavanje gora, razvijanje ekoloških navad, spoznavanje pestrega načina 

preživljanja prostega časa, razvijanje osebne odgovornosti in odgovornosti za delo v 

skupini 

 VSEBINE:  

 enodnevna tura s Pokljuke na Debelo peč 

 IZVEDBENE OBLIKE: delo v heterogenih skupinah 

 NOSILEC PROGRAMA:  Boris Šikonja 

 OBVEŠČANJE: obvestila razrednikov in prof. ŠVZ 

 PREDVIDENI STROŠKI: 20 eur 

 

 ŠT. UR OIV:  
18 ur (3 športni dnevi) + 10 ur ŠVZ + 4 ure 

medpredmetno sodelovanje 

 
ČAS IN KRAJ IZVAJANJA:  

21.–24. 1. 2018, Cerkno ali  

Športne igre, plavanje Čatež, pohod 

 
ŠT. UDELEŽENCEV:  

pribl. 55 dijakov 3. letnika strojnega tehnika 

in gimnazije 

 CILJI: 

 usvojiti ali izpopolniti tehniko smučanja, privzgojiti občutek za odgovornost in občutek 

za delo v skupini 

 spoznati pester način preživljanja prostega časa  

 VSEBINE:  

 po programu šole alpskega smučanja 

 IZVEDBENE OBLIKE: delo v homogenih/heterogenih skupinah 

 NOSILEC PROGRAMA:  Branislav Adlešič in Vlasta Pezdirc 

 
OBVEŠČANJE: 

obvestila razrednikov, na roditeljskem 

sestanku in v oddelkih 

 PREDVIDENI STROŠKI: pribl. 200 eur (smučanje) 
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 ŠT. UR OIV:  5 ur 

 ČAS IN KRAJ IZVAJANJA:  Terme Čatež, junij 2018  

 ŠT. UDELEŽENCEV:  44 (1. letnik gimnazije in strojnega tehnika) 

 CILJI: 

 razbremenitev in sprostitev od šolskih naporov, razvoj gibalnih in funkcionalnih 

sposobnosti  

 VSEBINE:  

 plavanje 

 IZVEDBENE OBLIKE: delo v heterogenih skupinah 

 NOSILEC PROGRAMA:  Zdenka Kavčič 

 OBVEŠČANJE: obvestila razrednikov na RU, profesorji ŠVZ 

 PREDVIDENI STROŠKI: vstopnica za kopanje in potni stroški 

 Zdravstvena vzgoja 

 ŠT. UR OIV:  

15 ur 

 10 ur v 1. letniku 

 4 ure v 2. letniku  

 10 ur v 3. letniku 

Opomba: dijaki imajo v 1. in 3. letniku zdravniški pregled 

 

 

ČAS IN KRAJ IZVAJANJA:  

v Zdravstvenem domu Črnomelj in v prostorih šole, 

termine izvajanja še usklajujem z osebjem ZD  

 

 ŠT. UDELEŽENCEV:  vsi dijaki 1., 2. in 3. letnika 

 CILJI  

 promocija zdravja in zdravega načina življenja, skrb za zdrav življenjski slog 

 VSEBINE:  

1. letnik:         zdravniški pregled + predavanje, 6 ur in še 4 ure predavanj v šoli: 

 dejavniki tveganja in tvegan način življenja (stres) 

 zgodnje odkrivanje raka – samopregledovanje dojk in mod 

 temeljni postopki oživljanja in AED 

2. letnik:   4 ure predavanj v šoli: 

 temeljni postopki oživljanja in AED 

 spolno prenosljive bolezni 

3. letnik:        zdravniški pregled + predavanje, 6 ur in še 4 ure predavanj v šoli: 
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 vpliv ustnega zdravja na splošno zdravje 

 zdrava prehrana mladostnika 

 temeljni postopki oživljanja in AED 

Na novo dodane vsebine: 

 dejavniki tveganja in tvegan način življenja 

 temeljni postopki oživljanja in AED 

 

IZVEDBENE OBLIKE: 

zdravniški pregled, predavanje s prikazom in delo v 

skupini ali individualno 

 

 NOSILEC PROGRAMA:  N. D. Makovec 

 
OBVEŠČANJE: 

spletna stran šole (urnik), obvestila razrednikov ali 

izvajalca/nosilca dejavnosti 

 PREDVIDENI STROŠKI: ni predvidenih stroškov 

 Vzgoja za družino, mir in nenasilje 

 ŠT. UR OIV:  15 ur 

 

ČAS IN KRAJ IZVAJANJA:  

v slogi s sosedi – ekskurzija v Avstrijo in Nemčijo za 

1. letnik gimnazije in strojnega tehnika (apr.), 

medpredmetna ekskurzija v Prago – Terezin, 2. 

letnik gimnazije in strojnega tehnika (sept.), 

medpredmetna ekskurzija v Bosno in Hercegovino 

za 3. l. gimnazije in strojnega tehnika (sept.), v 

okviru pouka – različnih timskih in medpredmetnih 

povezav (med šolskim letom) 

 ŠT. UDELEŽENCEV:  dijaki po seznamu 

 CILJI: 

 dijakom omogočiti boljše spoznavanje in osebnostno zorenje  

 seznaniti jih s temeljnimi vzroki konfliktov v družini, med vrstniki, družbi in 

možnostmi za preseganje konfliktnih situacij brez nasilja 

 dijaki spoznajo, da je potrebno razvijati posameznika v svobodno, miroljubno, strpno, 

odgovorno in nenasilno osebnost 

 dijaki analizirajo in interpretirajo procese in pojave (nasilje, netoleranca, ksenofobija, 

rasizem, predsodki, zapostavljenost ... načine preseganja problemov), pri tem 

spodbudimo kritičnost ob globljem spoznavanju korenin socialnih in drugih človeških 

problemov 

 VSEBINE:  

1. Agresivnost človekove narave 

2. Procesi socializacije in nenasilje: 

 dejavniki in metode oblikovanja človekovih nasilnih miselnih in vedenjskih vzorcev: 

avtoriteta, karizma, ustrahovanje, vplivanje, kazen ...  
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 nasilje in njegove posledice v družbenih skupinah: nasilje v družini, nasilje med 

spoloma, nasilje nad nemočnimi, predsodki – emocionalne in kulturne ovire, napetosti, 

nasilje množice, diskriminacija … 

 patologija vsakdanjega življenja in njeni vzroki 

3. Kultura miru 

Dijaki naj dojamejo razsežnosti univerzalnih vrednot človeštva: 

 samospoštovanje in dostojanstvo posameznika 

 odgovornost do ljudi in okolja 

 nenasilno delovanje v zgodovini 

 vzgoja za mir in razumevanje med narodi v mednarodnih dokumentih 

 načela mednarodnega zaupanja, sožitja in odgovornosti kot pogoj za mirno reševanje 

sporov v mednarodni skupnosti (aktualni mednarodni dogodki) 

 

IZVEDBENE OBLIKE: 

 terensko delo 

 delavnice 

 vodeni ogledi na ekskurzijah 

 obvezne izbirne vsebine vzgoja za mir, 

družino in nenasilje so lahko tudi osnova za 

izvajanje drugih projektov, ki so povezani z 

izkušenjskim učenjem, medpredmetnih in 

timskih povezav ipd. 

 NOSILEC PROGRAMA:  J. Šikonja 

 OBVEŠČANJE: obvestila razrednikov, spletna stran šole  

 
PREDVIDENI STROŠKI: 

že všteti v okviru ekskurzij, ostali stroški niso 

predvideni 
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1.2 VSEBINE, OBVEZNE ZA TIP GIMNAZIJE 

Kulturno-umetniške vsebine z likovnega področja 18 ur 

Kulturno-umetniške vsebine z glasbenega področja 18 ur 

 Kulturno-umetniške vsebine z likovnega področja 

 ŠT. UR OIV: 18 

 

ČAS IN KRAJ IZVAJANJA:  

september 2017 (šola), 

december (Zagreb), 

april (Nemčija), 

med šolskim letom (šola, Črnomelj) 

 ŠT. UDELEŽENCEV:  Dijaki 1. G in mentorici oz. spremljevalci 

 CILJI 

Dijaki/-nje: 

 razvijejo zavest o razvoju likovne umetnosti 

 razvijejo opazovanje, opisovanje in občutenje umetnine 

 razvijejo znanja in spoznajo metode za analizo in razumevanje likovnega izražanja 

 razumejo pomen sporočilnosti umetnine 

 izgradijo zavedanje o družbeni vlogi likovne umetnosti 

 izoblikujejo pristop k likovnemu delu ter samostojno vsebinsko, oblikovno in slogovno 

analizirajo likovna dela 

 znajo predstaviti pomembna likovna dela, tudi iz domačega okolja 

 oblikujejo pozitiven odnos do kulturne in umetnostne dediščine 

 so motivirani za samostojno obiskovanje muzejev, galerij in razstav 

 razvijejo pozitiven odnos do različnih oblik ustvarjalnosti 

 VSEBINE:  

 umetnostna ekskurzija v Zagreb, 5 ur 

 ogled pinakotek v Münchnu v okviru medpredmetne ekskurzije, 4 ure 

 ustvarjanje za natečaj Evropa v šoli in druge natečaje, 4 ure 

 ogled občasnih razstav in kulturno-zgodovinskih znamenitosti Črnomlja (npr. Ex 

tempore, razstave v cerkvici sv. Duha …), 5 ur 

 

IZVEDBENE OBLIKE: 

 galerijsko delo 

 muzejsko delo 

 terensko delo 

 delavnice 

 vodeni ogledi na razstavah in 

ekskurzijah 

 medpredmetne povezave in timski pouk 

 NOSILKI PROGRAMA:  Gordana Popovič Lozar, Špela Vraničar 

 OBVEŠČANJE: mentorici, spletna učilnica, razrednika 

 PREDVIDENI STROŠKI: stroški prevoza, vstopnin in vodenih ogledov  
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 Kulturno-umetniške vsebine z glasbenega področja 

 ŠT. UR OIV:  18 ur 

 

ČAS IN KRAJ IZVAJANJA:  

september (šola, Radenci), 

december (proslava ob dnevu samostojnosti 

in enotnosti) 

december (Zagreb), 

junij (proslava ob dnevu državnosti), 

med šolskim letom (šola, Črnomelj) 

 ŠT. UDELEŽENCEV:  1.aG, 1.bG  

 CILJI: 

Dijaki/-nje: 

 se seznanijo z bontonom v glasbenih ustanovah 

 so motivirani za samostojno obiskovanje glasbenih prireditev, koncertov in predstav 

 spoznajo pomen ljudske glasbene dediščine 

 naučijo se zapeti belokranjsko ljudsko pesem 

 razvijajo pozitiven odnos do glasbenega izražanja 

 pojejo v skupini in razvijajo glasbeni posluh 

 nastopajo na kulturnih prireditvah 

 razvijejo pozitiven odnos do glasbene ustvarjalnosti 

 VSEBINE:  

 ljudsko glasbeno izročilo 

 vokalna tehnika 

 enoglasne, dvo- in večglasne pesmi 

 ogled operne predstave v Zagrebu 

 nastopi na kulturnih prireditvah ob dnevu samostojnosti in enotnosti, ob dnevu 

državnosti 

 nastop na informativnem dnevu  

 IZVEDBENE OBLIKE: pevske vaje, ogled operne predstave, nastopi  

 NOSILEC PROGRAMA:  Helena Banovec 

 OBVEŠČANJE: mentorica  

 PREDVIDENI STROŠKI: stroški prevoza in vstopnine za predstavo 

1.3 ŠT. UR POPOLNOMA PROSTE IZBIRE V PROGRAMU 

GIMNAZIJA 

 

 

 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 

Št. ur popolnoma proste izbire 9 51 40 24 
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2 INTERESNE DEJAVNOSTI (ID) 

Interesne dejavnosti so sestavni del predmetnikov izobraževalnih programov nižjega 

poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega 

izobraževanja ter srednjega poklicno-tehniškega izobraževanja. Čeprav je namen interesnih 

dejavnosti razbremeniti dijake od šolskega pouka, pomenijo med drugim tudi enega od načinov 

za razširjanje in poglabljanje splošnega in posebnega znanja, na eni strani povezanega s cilji 

programov, ki jih izvaja posamezna šola, ter na drugi strani s spoznanji o socialnem okolju, v 

katerem šola deluje. Hkrati je z interesnimi dejavnostmi dijakom omogočeno, da odkrivajo tudi 

področja, ki niso opredeljena s programom, po katerem se izobražujejo, ter da spoznavajo svoje 

talente, jih razvijajo in ohranjajo svojo posebnost oziroma različnost. Z možnostjo proste izbire 

med posameznimi dejavnostmi naj bi se spreminjala tudi odnos dijaka dela ter njegova 

odgovornost za lastne odločitve.  

Izvajajo se kot vsebinski sklopi v čim bolj strnjeni obliki in ne kot razporejene ure v okviru 

urnika. Dijaki na podlagi programske ponudbe šole, ki je sestavni del letnega delovnega načrta 

šole, svobodno izbirajo med posameznimi ponujenimi dejavnostmi.  

Pregled interesnih dejavnosti za program strojni tehnik: 

2.1 OBVEZNI DEL ZA PROGRAM STROJNI TEHNIK 

S t r o j n i  t e h n i k  I D  

 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 

2.1.1   Športni dan 18 18 18 18 

2.1.2   Kulturno-umetniške vsebine 18 18 18 18 

2.1.3   Zdravstvena vzgoja 10 4 10 0 

2.1.4   Seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi 

         znamenitostmi v lokalnem okolju 
6 - - - 

2.1.5   Ogled študij. knjižnice, sejmov: zdravja, učil, 
     informatike, izobražev. ustanov … 

6 6 - - 

SKUPAJ 58 46 46 36 
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 Športni dnevi 

 ŠT. UR ID:  6 ur 

 ČAS IN KRAJ IZVAJANJA:  Terme Čatež, junij 2018 

 ŠT. UDELEŽENCEV:  44 (1. letnik strojnega tehnika in gimnazije) 

 CILJI: 

 razbremenitev in sprostitev od šolskih naporov, razvoj gibalnih in funkcionalnih 

sposobnosti 

 VSEBINE:  

 plavanje 

 IZVEDBENE OBLIKE: delo v heterogenih skupinah 

 NOSILEC PROGRAMA:  Zdenka Kavčič 

 OBVEŠČANJE: obvestila razrednikov na RU, profesorji ŠVZ 

 PREDVIDENI STROŠKI: vstopnica za kopanje in potni stroški 

 

  ŠT. UR ID:  6  

 ČAS IN KRAJ IZVAJANJA:  November, športna dvorana SŠ Črnomelj 

 
ŠT. UDELEŽENCEV:  

1., 2. in 3. OK (30), 

1., 2., 4. ST 

 CILJI: 

 razvijanje občutka odgovornosti za delo v skupini, spoznavanje pestrega načina 

preživljanja prostega časa 

 VSEBINE:  

 športne igre  

 IZVEDBENE OBLIKE: igra 

 NOSILEC PROGRAMA:  Vlasta Pezdirc 

 OBVEŠČANJE: obvestila razrednikov in šolski radio 

 PREDVIDENI STROŠKI: brezplačno  

 

 ŠT. UR OIV:  
18 ur (3 športni dnevi) + 10 ur ŠVZ + 4 ure medpredmetno 

sodelovanje 

 
ČAS IN KRAJ IZVAJANJA:  

21.–24. 1. 2018, Cerkno ali  

Športne igre, plavanje Čatež, pohod 

 
ŠT. UDELEŽENCEV:  

pribl. 55 dijakov 3. letnika strojnega tehnika in 

gimnazije 

 CILJI: 

 usvojiti ali izpopolniti tehniko smučanja, privzgojiti občutek za odgovornost in občutek 

za delo v skupini 
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 spoznati pester način preživljanja prostega časa  

 VSEBINE:  

 po programu šole alpskega smučanja 

 IZVEDBENE OBLIKE: delo v homogenih/heterogenih skupinah 

 NOSILEC PROGRAMA:  Branislav Adlešič in Vlasta Pezdirc 

 
OBVEŠČANJE: 

obvestila razrednikov, na roditeljskem sestanku in v 

oddelkih 

 PREDVIDENI STROŠKI: pribl. 200 eur (smučanje) 
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 Kulturno-umetniške vsebine 

 ŠT. UR OIV:  18 ur po letniku 

 

ČAS IN KRAJ IZVAJANJA:  

predstave po dogovoru z gledališči, februarja Kulturni 

teden, junija proslava ob dnevu državnosti 

 

 ŠT. UDELEŽENCEV:  dijaki po letnikih (odvisno od dejavnosti) 

 

CILJI: 

Kulturno-umetniške vsebine vključujejo in povezujejo dejavnosti v glasbi, likovni dejavnosti, 

filmski, plesni, gledališki dejavnosti in besedni umetnosti ter dejavnosti spoznavanja in ohranjanja 

naravne dediščine. S tem širijo splošno izobrazbo dijakov. 

Poleg rednega kulturno-umetniškega dela v skupinah šola vključi v ta okvir organizirane obiske 

kulturnih prireditev, prikaz rezultatov kulturne dejavnosti šole ter spoznavanje kulturne dediščine 

v ožjem in širšem okolju: 

 nastopi kulturnih skupin gimnazij za vrstnike in javnost 

 srečanje z umetniki in pogovor o njihovem ustvarjalnem delu 

 obiski gledaliških predstav in koncertov ter pogovori z njihovimi ustvarjalci 

 ogledi filmskih stvaritev in pogovori o teh; vrednotenje programov 

 ekskurzije 

 dejavnosti za kulturno proslavljanje pomembnih praznikov 

 

VSEBINE:  

 ogled gledaliških predstav:  

o Tisoč in ena noč, MGL – 1. G, 1. ST 

o Visoška kronika, SNG Drama Ljubljana – 2. G in 2. ST 

o Pohujšanje v dolini šentflorjanski, MGL – 3. G, 3. ST 

o Tri zime, MGL – 4. G, 4. ST 

o Družinski parlament, MGL – 1., 2., 3. OK 

 

 

 vsebine v okviru Kulturnega tedna na SŠ Črnomelj 

 proslava ob dnevu državnosti in zaključku pouka 

 IZVEDBENE OBLIKE: ogled proslav in gledaliških predstav 

 NOSILEC PROGRAMA:  vodja aktiva slovenistk 

 OBVEŠČANJE: 
šolski radio, obvestila razrednikov na RU in nosilcev 

dejavnosti/prof. pri urah slovenščine 

 PREDVIDENI STROŠKI: 

bodo sporočeni naknadno – gledališke predstave v 

Ljubljani (prevoz in karte); šolske predstave so 

brezplačne 
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 Zdravstvena vzgoja 

 ŠT. UR OIV:  

15 ur 

 10 ur v 1. letniku 

 4 ure v 2. letniku  

 10 ur v 3. letniku 

Opomba: dijaki imajo v 1. in 3. letniku zdravniški pregled 

 

 

ČAS IN KRAJ IZVAJANJA:  

v Zdravstvenem domu Črnomelj in v prostorih šole, 

termine izvajanja še usklajujem z osebjem ZD  

 

 ŠT. UDELEŽENCEV:  vsi dijaki 1., 2. in 3. letnika 

 CILJI  

 promocija zdravja in zdravega načina življenja, skrb za zdrav življenjski slog 

 VSEBINE:  

1. letnik:         zdravniški pregled + predavanje, 6 ur in še 4 ure predavanj v šoli: 

 dejavniki tveganja in tvegan način življenja (stres) 

 zgodnje odkrivanje raka – samopregledovanje dojk in mod 

 temeljni postopki oživljanja in AED 

2. letnik:   4 ure predavanj v šoli: 

 temeljni postopki oživljanja in AED 

 spolno prenosljive bolezni 

3. letnik:        zdravniški pregled + predavanje, 6 ur in še 4 ure predavanj v šoli: 

 vpliv ustnega zdravja na splošno zdravje 

 zdrava prehrana mladostnika 

 temeljni postopki oživljanja in AED 

Na novo dodane vsebine: 

 dejavniki tveganja in tvegan način življenja 

 temeljni postopki oživljanja in AED 

 

IZVEDBENE OBLIKE: 

zdravniški pregled, predavanje s prikazom in delo v 

skupini ali individualno 

 

 NOSILEC PROGRAMA:  N. D. Makovec 

 
OBVEŠČANJE: 

spletna stran šole (urnik), obvestila razrednikov ali 

izvajalca/nosilca dejavnosti 

 PREDVIDENI STROŠKI: ni predvidenih stroškov 
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 Seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi v lokalnem okolju 

 ŠT. UR ID:  6 (2 uri v razredu + 4 ure na terenu) 

 ČAS IN KRAJ IZVAJANJA:  SŠ Črnomelj in Rudnik Kanižarica 

 ŠT. UDELEŽENCEV:  17 (1. ST) 

 CILJI: 

 spoznati zgodovino lokalnega okolja, povezano z Rudnikom Kanižarica 

 VSEBINE:  

 prva industrijska revolucija, premog v 20. stoletju, zgodovina Rudnika Kanižarica 

 IZVEDBENE OBLIKE: ogled muzeja in delo v skupinah 

 NOSILEC PROGRAMA:  Vesna Fabjan 

 OBVEŠČANJE: / 

 PREDVIDENI STROŠKI: Vstopnina 

 Ogled študij. knjižnice, sejmov: zdravja, učil, informatike, izobražev. ustanov … 

 ŠT. UR ID:   6 ur  

 ČAS IN KRAJ IZVAJANJA:  med 24. 11. in 27. 11. 2017, Ljubljana 

 ŠT. UDELEŽENCEV:  dijaki 1. letnika 

 CILJI: 

 dijaki/dijakinje spoznavajo pomen promocije, pomen knjige in delovanje in pomen 

narodne knjižnice 

 VSEBINE:  

Ogled: 

 slovenskega knjižnega sejma, ki bo 23.–27. 11. 2017 v Cankarjevem domu v Ljubljani 

 47. sejma Narava-zdravje, od 24.–27. 11. 2017 na Gospodarskem razstavišču (sklopi 

predstavitev na sejmu: prehrana, wellness, gibanje, zdravje, zeleno sobivanje, naravna 

kozmetika) 

 NUK 

 IZVEDBENE OBLIKE: ekskurzija 

 NOSILEC PROGRAMA:  Nevenka Dragovan Makovec (razredniki) 

 OBVEŠČANJE: obvestila razrednikov, spletna stran 

 
PREDVIDENI STROŠKI: 

vstopnina na Gospodarsko razstavišče in 

prevozni stroški 
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2.2 VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM STROJNI TEHNIK 

 

 

 

 

 

2.3 ŠT. UR POPOLNOMA PROSTE IZBIRE PRI PROGRAMU 

STROJNI TEHNIK 

 

 

2.4 OBVEZNI DEL IN VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM 

OBLIKOVALEC KOVIN 

 

 

 

 

  

S t r o j n i  t e h n i k  I D  

 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 

Metode učenja, motivacija, razvoj 

delovnih in učnih navad (predavanje) 
6 - - - 

Naravoslovni (ekološki) dan, čistilna 

akcija, ogled čistilnih naprav 
6 6 6 4 

Spoznavanje poklicnega področja, 

organizacije panoge, predavanje s 

strokovnega področja 

6 6 6 4 

Ogled sejma s strok. področja, 

proizvodnih obratov, ekologija in 

ekološki problemi stroke v obratovalnici 

in v šolski delavnici (seminarska naloga)  

6 - 6 4 

Poklicno usmerjanje, nadaljevanje 

izobraževanja 
- - - 4 

SKUPAJ  24 12 18 16 

S t r o j n i  t e h n i k  I D  

 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 

Št. ur popolnoma proste izbire 46 6 0 44 

O b l i k o v a l e c  k o v i n  I D  

 1. letnik 2. letnik 3. letnik 

Športni dan 18 18 12 

Kulturno-umetniške vsebine 18 18 12 

Delavnica o metodah učenja 4 - - 

Naravoslovni dan – ekologija 6 - - 

Zdravstvena vzgoja 6 4  

Obisk obratovalnice s strokovnega 

področja, strokovna ekskurzija 
- 6 8 

SKUPAJ 52 46 32 
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 Športni dnevi 

  ŠT. UR ID:  6 + 2 ŠVZ 

 ČAS IN KRAJ IZVAJANJA:  oktober; po rudarski poti 

 ŠT. UDELEŽENCEV:  1., 2. in 3. OK (30) 

 CILJI: 

 spoznavanje pokrajine, razvijanje ekoloških navad, občutka odgovornosti za delo v 

skupini, spoznavanje pestrega načina preživljanja prostega časa 

 VSEBINE:  

 pohod po rudarski poti  

 IZVEDBENE OBLIKE: pohod 

 NOSILEC PROGRAMA:  Branislav Adlešič 

 OBVEŠČANJE: obvestila razrednikov in šolski radio 

 
PREDVIDENI STROŠKI: 

brezplačno oziroma pribl. 5 EUR ob 

rezervni/nadomestni različici 

 

 

  ŠT. UR ID:  6  

 ČAS IN KRAJ IZVAJANJA:  november; športna dvorana SŠ Črnomelj 

 
ŠT. UDELEŽENCEV:  

1., 2. in 3. OK (30), 

1., 2., 4. ST 

 CILJI: 

 Razvijanje občutka odgovornosti za delo v skupini, spoznavanje pestrega načina 

preživljanja prostega časa 

 VSEBINE:  

 Športne ugre  

 IZVEDBENE OBLIKE: igra 

 NOSILEC PROGRAMA:  Vlasta Pezdirc 

 OBVEŠČANJE: obvestila razrednikov in šolski radio 

 PREDVIDENI STROŠKI: brezplačno  

 

  



Srednja šola Črnomelj   

 

Stran 21 od 46 

 

 Kulturno-umetniške vsebine 

  ŠT. UR ID:  2 uri KIZ 

 
ČAS IN KRAJ IZVAJANJA:  

projektni teden v septembru, šola, Knjižnica 

Črnomelj 

 ŠT. UDELEŽENCEV:  dijaki 1. OK 

 CILJI: 

 dijaki/dijakinje razvijajo sposobnosti in veščine za samostojno uporabo knjižnice in 

informacijskih virov 

 VSEBINE:  

 sodelovanje v projektu Rastem s knjigo 

 IZVEDBENE OBLIKE:  

 
NOSILEC PROGRAMA:  

vodja aktiva slovenistk, Nevenka Dragovan 

Makovec 

 OBVEŠČANJE: razrednik na RU 

 PREDVIDENI STROŠKI: ni predvidenih stroškov 
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 Delavnica o metodah učenja 

  ŠT. UR ID:  6 ur v program OK in ST 

 ČAS IN KRAJ IZVAJANJA:  SŠ Črnomelj 

 ŠT. UDELEŽENCEV:  1. OK in 1. ST (dve skupini) 

 CILJI: 

 uspešnejše in učinkovitejše učenje ter reševanje problemov 

 VSEBINE:  

 seznanitev z različnimi učnimi stili in strategijami učenja 

 IZVEDBENE OBLIKE: frontalna in delavnice 

 NOSILEC PROGRAMA:  Brigita Grahek Šolar (svetovalna delavka) 

 OBVEŠČANJE: šolski radio, oglasna deska 

 PREDVIDENI STROŠKI: / 

 Poklicno usmerjanje, nadaljevanje izobraževanja 

  ŠT. UR ID:  4 

 ČAS IN KRAJ IZVAJANJA:  SŠ Črnomelj 

 
ŠT. UDELEŽENCEV:  

4. ST  

 CILJI: 

 seznanitev dijakov z možnostmi nadaljevanja študija 

 VSEBINE:  

 seznanitev s poklicno mature in 5. predmetom na splošni maturi 

 IZVEDBENE OBLIKE: frontalna in delavnice 

 NOSILEC PROGRAMA:  Brigita Grahek Šolar (svetovalna delavka) 

 OBVEŠČANJE: šolski radio, oglasna deska 

 PREDVIDENI STROŠKI: / 

 Naravoslovni dan – ekologija 

  ŠT. UR ID:  6 

 ČAS IN KRAJ IZVAJANJA:  april; kraška učna pot od Lebice do Krupe 

 ŠT. UDELEŽENCEV:  1.–4. ST in 1. OK  

 CILJI: 
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 dijaki oblikujejo pozitiven odnos do narave, spoznajo odnose med živimi bitji in 

njihovim okoljem ter se zavedo svoje potrebe po ekološko ustreznem ravnanju z 

okoljem 

 VSEBINE: 

 ekosistemi 

 kopno, voda, zrak 

 varstvo narave in naravne dediščine 

 IZVEDBENE OBLIKE: ekološki dan  

 NOSILEC PROGRAMA:  Andrej Čufer, N. D. Makovec 

 OBVEŠČANJE: pisno in pri pouku naravoslovja 

 PREDVIDENI STROŠKI: stroški prevoza 

 Zdravstvena vzgoja 

  ŠT. UR ID:  
10 ur:  

1. letnik: 6 ur in 2. letnik 4 ure 

 

ČAS IN KRAJ IZVAJANJA:  

v Zdravstvenem domu Črnomelj in v prostorih 

šole, termine izvajanja še usklajujem z 

osebjem ZD 

 ŠT. UDELEŽENCEV:  vsi dijaki 1. in 2. letnika 

 CILJI:  

 promocija zdravja in zdravega načina življenja, skrb za zdrav življenjski slog 

 VSEBINE:  

1. letnik: 

 zdravniški pregled + predavanje v ZD 6 ur 

 temeljni postopki oživljanja in AED 

 temeljni postopki oživljanja in AED 

 dejavniki tveganja in tvegan način življenja 

 ko me strese stres 

 zgodnje odkrivanje raka – samopregledovanje dojk in mod 

 temeljni postopki oživljanja in AED 

2. letnik: 

 temeljni postopki oživljanja in AED 

 spolno prenosljive bolezni 

 
IZVEDBENE OBLIKE: 

zdravniški pregled, predavanje s prikazom in 

delo v skupini ali individualno  

 NOSILEC PROGRAMA:  N. D. Makovec 

 OBVEŠČANJE: spletna stran šole (urnik), obvestila razrednikov 

 PREDVIDENI STROŠKI: / 
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 Obisk obratovalnice s strokovnega področja, strokovna ekskurzija 

  ŠT. UR ID:  
 6 ur 

 6 ur 

 ČAS IN KRAJ IZVAJANJA:  april 2018; Avstrija in Nemčija 

 ŠT. UDELEŽENCEV:  1. ST 

 CILJI: 

 spoznavanje poklicnega področja 

 VSEBINE:  

 ogled Tehničnega muzeja v Münchnu 

 ogled rudnika soli 

 ogled avtomobilske industrije – BMW 

 IZVEDBENE OBLIKE: ekskurzija 

 NOSILEC PROGRAMA:  aktiv strojništva 

 OBVEŠČANJE: obvestila razrednikov in pisno 

 PREDVIDENI STROŠKI: pribl. 200 eur 

 

  ŠT. UR ID:   6 ur 

 ČAS IN KRAJ IZVAJANJA:  oktober 2017; Zreče 

 ŠT. UDELEŽENCEV:  2. ST 

 CILJI: 

 spoznavanje poklicnega področja 

 VSEBINE:  

 GKN DRIVELINE SLOVENIJA, Proizvodnja avtomobilskih transmisij in avto delov 

 UNIOR Strojna oprema 

 UNIOR Kovaška industrija 

 IZVEDBENE OBLIKE: ekskurzija 

 NOSILEC PROGRAMA:  aktiv strojništva 

 OBVEŠČANJE: obvestila razrednikov in pisno 

 PREDVIDENI STROŠKI: pribl. 40 eur 

 

  ŠT. UR ID:  

8 ur (3. OK) 

6 ur (3. ST in 2. OK) 

6 ur (3. ST) 

 
ČAS IN KRAJ IZVAJANJA:  

okt. 2017; Jesenice 

maj 2018; Kanižarica (3. ST) 

 ŠT. UDELEŽENCEV:  2. OK, 2. ST in 3. ST 

 CILJI: 
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 spoznavanje poklicnega področja 

 VSEBINE:  

 Jesenice:  Acroni Jesenice 

                       Elektrode Jesenice 

                       Železarski muzej Jesenice 

 

  ogled OIC Kanižarica: Lozar Kovinoplastika 

                                            Kamnoseštvo Plut 

                                                   SEK 

 IZVEDBENE OBLIKE: ekskurzija 

 NOSILEC PROGRAMA:  aktiv strojništva 

 OBVEŠČANJE: obvestila razrednikov in pisno 

 PREDVIDENI STROŠKI: prevoz in vstopnine (pribl. 30 eur) 

 

  ŠT. UR ID:  
4 ure 

4 ure 

 ČAS IN KRAJ IZVAJANJA:  okt. 2017; 3 dežele 

 ŠT. UDELEŽENCEV:  4. ST 
CILJI: 

 spoznavanje poklicnega področja 

VSEBINE:  

 ekskurzija “3 dežele”: steklarska delavnica, o. Murano, Benetke 
 

IZVEDBENE OBLIKE: ekskurzija 

NOSILEC PROGRAMA:  aktiv strojništva 

OBVEŠČANJE: obvestila razrednikov in pisno 

PREDVIDENI STROŠKI: 
stroški ekskurzije “3 dežele” 

OIC Kanižarica: ni stroškov 

 

OPOMBA ORGANIZATORJA: zaradi majhnega števila dijakov v programih 

GIM, ST in OK dejavnosti združujemo, kar je razvidno iz tabel. 

2.5 ŠT. UR POPOLNOMA PROSTE IZBIRE PRI PROGRAMU 

OBLIKOVALEC KOVIN 

 

 

  

 1. letnik 2. letnik 3. letnik 

Št. ur popolnoma proste izbire   12 18 / 
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3 VSEBINE PO DIJAKOVI PROSTI IZBIRI 

Dijaki lahko prosto izbirajo:  
a) iz kataloga obveznih izbirnih vsebin, ki ga pripravi Zavod RS za 

šolstvo  
b) iz kataloga obveznih izbirnih vsebin posamezne šole, ki ga šola priloži v letni 
delovni načrt 

 

Šola določi nekatere vsebine iz obeh katalogov kot obvezno ponudbo šole. 
 

3.1 PRIPRAVE NA TEKMOVANJA IZ ZNANJA IN RAZISKOVALNA 

DEJAVNOST 

 Priprave na tekmovanje iz FIZ, AST  

ŠT. UR:  15 + 15 

ČAS IN KRAJ IZVAJANJA:  od septembra 2017 do aprila 2018 

ŠT. UDELEŽENCEV:  do 15 

VSEBINE:  

 astronomija: 

       1. orientacija na nebu 

       2. nebesna telesa 

       3. kinematika kroženja 

       4. Newtonovi zakoni 

       5. Keplerjevi zakoni 

       6. uporaba geometrije v astronomiji  

 fizika: 

       1. priprava dijakov na tekmovanje po predpisanih vsebinah DMFA 

NOSILEC PROGRAMA:  mag. Marko Rožič 

OBVEŠČANJE: mag. Marko Rožič 

PREDVIDENI STROŠKI: prevozi na tekmovanja 

 Priprave na tekmovanje GEO  

ŠT. UR:  5 + 15 + 15 

ČAS IN KRAJ IZVAJANJA:  od januarja do aprila 2018, učilnica geografije 

ŠT. UDELEŽENCEV:  šolski nivo – prosto, regijski in državni nivo – uvrščeni 

VSEBINE:  

 priprave na teren 

 obravnavanje vsebin po predpisani literaturi 

 Raziskovalno delo za ICYS 
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NOSILEC PROGRAMA:  Vesna Fabjan 

OBVEŠČANJE: šolski radio in pri pouku 

PREDVIDENI STROŠKI: prevoz na državno tekmovanje, fotokopiranje gradiv 

 Priprave na tekmovanje iz znanja kemije  

ŠT. UR:  od 20 do 30 ur 

ČAS IN KRAJ IZVAJANJA:  od septembra 2017 do maja 2018, Srednja šola Črnomelj 

ŠT. UDELEŽENCEV:  od 10 do 20 dijakov iz vseh oddelkov gimnazije 

VSEBINE:  

 poglabljanje že obravnavanih vsebin in razlaga novih vsebin iz kemije 

 reševanje zahtevnejših problemskih nalog s področja kemije, ki so se v preteklosti 

pojavljale v tekmovalnih polah za šolsko oziroma državno tekmovanje 

 

NOSILEC PROGRAMA:  Margaretka Šavli 

OBVEŠČANJE: spletna učilnica in profesorica pri pouku 

PREDVIDENI STROŠKI: stroški za fotokopiranje gradiv 

 Matematični krožek  

ŠT. UR:  do 110 ur 

ČAS IN KRAJ IZVAJANJA:  
od septembra 2017 do maja 2018, Srednja šola Črnomelj in 

lokacije državnih tekmovanj 

ŠT. UDELEŽENCEV:  poljubno, odvisno od interesa dijakov 

VSEBINE:  

 priprave na tekmovanja iz matematike (Tekmovanje srednješolcev v znanju matematike za 

Vegova priznanja, Tekmovanje dijakov srednjih tehniških in strokovnih šol v znanju 

matematike, Tekmovanje dijakov srednjih poklicnih šol v znanju matematike), razvedrilne 

matematike in logike 
 udeležba na šolskem in državnem nivoju tekmovanj iz prejšnje alineje 

 poglabljanje redne učne snovi 

NOSILEC PROGRAMA:  aktiv matematikov 

OBVEŠČANJE: 
osebno med dijaki in mentorji, oglasna deska pred matematičnim 

kabinetom 

PREDVIDENI STROŠKI: ni predvidenih stroškov za dijake 

 Priprave na tekmovanje za Cankarjevo priznanje  

ŠT. UR:  30 ur 

ČAS IN KRAJ IZVAJANJA:  od oktobra 2017 do marca 2018 v učilnicah za slovenščino 

ŠT. UDELEŽENCEV:  odvisno od interesa dijakov 

 

 naslov krovne teme v šolskem letu 2017/18 je Čud(ež)ne besede 
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 dijaki 1., 2. in 3. letnika srednjih poklicnih šol se ukvarjajo s poglobljenim branjem del 

Andreja Rozmana Roze Živalska kmetija in Georgea Orwella Živaska farma 

 dijaki 1. in 2. letnika srednjega strokovnega in gimnazijskega programa z branjem del 

Mojce Kumerdej Temna snov in Marka Sosiča Balerina balerina 

 dijaki 3. in 4. letnika srednjega strokovnega in gimnazijskega programa pa z branjem del 

Mihaila Afanasjeviča Bulgakova Mojster in Margareta ter Mateta Dolenca Vampir z 

Gorjancev 

NOSILEC PROGRAMA:  
aktiv slovenistk (1. skupina – Jelena Šikonja, 2. skupina – Mateja 

Juran Kordiš in Anita Starašinič, 3. skupina – slovenistke) 

OBVEŠČANJE: šolski radio, oglasna deska, mentorice pri pouku slovenščine 

PREDVIDENI STROŠKI: ni predvidenih stroškov 

 Priprave na tekmovanje iz znanja biologije  

ŠT. UR:  20 

ČAS IN KRAJ IZVAJANJA:  od oktobra do marca v učilnici BIE 

ŠT. UDELEŽENCEV:  odvisno od interesa dijakov 

VSEBINE:  

 dopolnjevanje in nadgrajevanje vsebin iz biologije 

 reševanje problemskih nalog 

NOSILEC PROGRAMA:  Andrej Čufer 

OBVEŠČANJE: pri pouku biologije 

PREDVIDENI STROŠKI: ni predvidenih stroškov 

 Priprave na tekmovanji iz zgodovine  

ŠT. UR:  15 ur + 15 ur 

ČAS IN KRAJ IZVAJANJA:  

- marec 2018, učilnica zgodovine in geografije, spletna 

učilnica, knjižnica (tekmovanje mladih zgodovinarjev) 

- med šolskim letom 2017/18, učilnica zgodovine, 

spletna učilnica, knjižnica (tekmovanje RE-PRO) 

ŠT. UDELEŽENCEV:  

- trije uvrščeni iz GIM in trije iz SPSŠ (ekipi za državno 

tekmovanje mladih zgodovinarjev) 

- ekipa treh dijakov iz GIM (tekmovanje RE-PRO) 

VSEBINE:  

 tekmovanje mladih zgodovinarjev: 

o  priprave na teren  

o  priprave po literaturi na temo Industrializacija 

 tekmovanje RE-PRO (reševanje zgodovinskih problemov): 

o  priprave na spletno tekmovanje (logika, esejska vprašanja iz zgodovinske 

problematike) 

o  priprave na reševanje in predstavitev zastavljenega zgodovinskega problema 

NOSILEC PROGRAMA:  

Gordana Popovič Lozar (tekmovanje mladih zgodovinarjev za 

GIM, tekmovanje RE-PRO), 

Vesna Fabjan (tekmovanje mladih zgodovinarjev za SPSŠ). 

OBVEŠČANJE: mentorici, šolski radio, spletna učilnica  
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PREDVIDENI STROŠKI: 
stroški fotokopiranja strokovnih gradiv, stroški prevoza in 

kotizacije 

 Nemška jezikovna diploma DSD  

ŠT. UR:  od 30 do 40 ur 

ČAS IN KRAJ IZVAJANJA:  od septembra 2017 do aprila 2018, Srednja šola Črnomelj 

ŠT. UDELEŽENCEV:  število prijavljenih iz 3. letnika gimnazije 

VSEBINE:  

Izpit DSD I je namenjen dijakom tretjih letnikov. Za izpit DSD I so lahko organizirane posamezne 

delavnice v mesecih pred izpitom, ki poteka v spomladanskem času, ali priprave na izpit pri 

rednem pouku ali na jezikovnem taboru decembra. 

Izpit poteka pisno in ustno. Pisno preverjanje zajema pisanje krajšega članka, pri katerem se 

preverja tudi slovnično znanje, ter bralno in slušno razumevanje. Ustni del je sestavljen iz 

projektne naloge in kratkega pogovora na vsakdanjo temo. 

 

Temeljni cilj projekta: 

o dvig kakovosti poučevanja in učenja nemščine 

o razvijanje medkulturne zmožnosti  

o vpeljevanje novosti v poučevanje nemščine  

o aktivno sodelovanje z nemško govorečo osebo iz drugega kulturnega okolja 

o zvišanje avtentičnosti učnega procesa 

NOSILEC PROGRAMA:  Alexandra Kočevar 

OBVEŠČANJE: e-pošta in mentorica pri pouku 

PREDVIDENI STROŠKI: 
 priprave in izpit brezplačno 

 dvodnevni jezikovni tabor pribl. 60 evrov 

 Angleška in nemška bralna značka (1.–3. letnik) 

ŠT. UR: 15 ur 

ČAS IN KRAJ IZVAJANJA: po dogovoru do marca 2017, Srednja šola Črnomelj 

ŠT. UDELEŽENCEV: odvisno od števila prijavljenih 

VSEBINA: 

 dijaki preberejo razpisano literaturo in jo z mentorico analizirajo  

 rešujejo naloge in se udeležijo tekmovanja, kjer lahko dosežejo zlato, srebrno, bronasto 

priznanje ali priznanje za sodelovanje  

 dijaki z branjem angleških/nemških besedil nadgrajujejo že pridobljeno znanje slovnice, 

besedišča in komunikacijo v tujem jeziku ter se urijo v bralnem razumevanju  

NOSILEC PROGRAMA: aktiv tujih jezikov 

OBVEŠČANJE: pri pouku 

PREDVIDENI STROŠKI: dejavnost je brezplačna 
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 Debatni krožek 

ŠT. UR:  realizirane ure sestankov in tekmovanj 

ČAS IN KRAJ IZVAJANJA:  1x tedensko, v šoli 

ŠT. UDELEŽENCEV:  število prijavljenih dijakov 

VSEBINE: 

 debata je dejavnost, pri kateri se dijaki naučijo kritično razmišljati o sebi in svetu, gledati 

na teme iz različnih zornih kotov, dvomiti v domneve, raziskovati dejstva ter razvijati 

logične argumente, ki bodo druge prepričali v pravilnost lastnih stališč  

 dijaki se udeležujejo regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanj  

 debatirajo lahko v slovenskem in angleškem jeziku 

NOSILEC PROGRAMA:  J. Jankovič 

OBVEŠČANJE: J. Jankovič 

PREDVIDENI STROŠKI: 
prevozi na tekmovanja, kotizacija za tekmovanja (državno, 

mednarodno) 

 Raziskovalna dejavnost 

ŠT. UR:  okrog 60 

ČAS IN KRAJ IZVAJANJA:  
od oktobra do marca v tekočem šolskem letu, v dogovoru z 

mentorji 

ŠT. UDELEŽENCEV:  dijaki vseh letnikov (ki jih zanima raziskovalna dejavnost) 

VSEBINE:  

 vsebine določajo šolski (in zunanji) mentorji na predlog in v sodelovanju z dijaki 

raziskovalci 

 dijaki izbrani problem s pomočjo metodologije raziskovalnega dela teoretično opredelijo 

ter ga v nadaljevanju eksperimentalno rešijo 

 pripravljajo se na regijsko in državno tekmovanje. 

NOSILEC PROGRAMA:  

koordinatorica skupine za delo z vedoželjnimi – J. Šikonja; 

profesorji posameznih predmetnih področij 

OBVEŠČANJE: 
mentorji, spletna stran  

PREDVIDENI STROŠKI: 
prevozni in nastanitveni stroški, stroški strokovnega gradiva 
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3.2 ŠPORTNO PODROČJE 

 Badminton  

ŠT. UR:  50 

ČAS IN KRAJ IZVAJANJA:  torek, 18. 30 – 20. 00, športna dvorana 

ŠT. UDELEŽENCEV:  30 

VSEBINE:  

 igra posameznikov ali dvojic  

 športna rekreacija je namenjena dijakom, staršem naših dijakov in osnovnošolcem 

NOSILEC PROGRAMA:  Zdenka Kavčič 

OBVEŠČANJE: šolski radio, oglasna tabla ŠŠD 

PREDVIDENI STROŠKI: dejavnost je brezplačna 

 Nogomet  

ŠT. UR:  30 

ČAS IN KRAJ IZVAJANJA:  6:30–7:30 (dan po dogovoru); športna dvorana 

ŠT. UDELEŽENCEV:  15 

VSEBINE:  

 tehnično in taktično izpopolnjevanje v igri nogometa 

NOSILEC PROGRAMA:  Branislav Adlešič 

OBVEŠČANJE: na oglasni deski ŠŠD in šolski radio 

PREDVIDENI STROŠKI: dejavnost je brezplačna 

 Odbojka  

ŠT. UR:  50 

ČAS IN KRAJ IZVAJANJA:  Četrtek 17:30–19:00; športna dvorana 

ŠT. UDELEŽENCEV:  30 

VSEBINE:  

 vadba odbojke je rekreativnega značaja  

 namenjena je dijakinjam in dijakom šole (poleg njih imajo vadbo tudi zaposleni na šoli) 

NOSILEC PROGRAMA:  Branislav Adlešič 

OBVEŠČANJE: na oglasni deski ŠŠD in šolski radio 

PREDVIDENI STROŠKI: dejavnost je brezplačna 
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 Športno plezanje 

ŠT. UR:  50 

ČAS IN KRAJ IZVAJANJA:  Torek, 18.30 – 20. 00, športna dvorana 

ŠT. UDELEŽENCEV:  10 

VSEBINE:  

 spoznavanje in učenje tehnike plezanja na umetni steni 

 plezanje na balvanu (nizki steni) in po plezalnih smereh z varovanjem od spodaj 

NOSILEC PROGRAMA:  Zdenka Kavčič (in člani PD Črnomelj) 

OBVEŠČANJE: šolski radio, oglasna deska ŠŠD 

PREDVIDENI STROŠKI: dejavnost je brezplačna 

 Plesne dejavnosti 

ŠT. UR:  Glede na interes dijakov (predvidoma 30–90) 

ČAS IN KRAJ IZVAJANJA:  
plesna dvorana ŠD SŠ Črnomelj 

sreda 8. ura ali petek 7. in 8. ura 

ŠT. UDELEŽENCEV:  odvisna od interesa dijakov 

VSEBINE:  

 priprava plesnih koreografij za potrebe nastopov v okviru šole 

 ali vaje solo, pari in skupina produkcija po navodilih projekta ŠPF; za uvrstitev in 

sodelovanje na državnem tekmovanju za ŠPF. 

NOSILEC PROGRAMA:  Vesna Fabjan 

OBVEŠČANJE: šolski radio in FB 

PREDVIDENI STROŠKI: 
 v primeru tematskih koreografij – stroški opreme, oblačil  

 CD s koreografijami za ŠPF brezplačno 

 Ultimate frizbi 

ŠT. UR:  35–50 

ČAS IN KRAJ IZVAJANJA:  športna dvorana 

ŠT. UDELEŽENCEV:  do 20 (fantje in dekleta) 

VSEBINE:  

 ULTIMATE FRIZBI je brezkontaktni šport, ki se igra z diskom (frizbijem), brez sodnika, 

kar zahteva od udeležencev veliko mero odgovornosti in fair playa 

 vadeči bodo spoznali več vrst podaj, se urili v lovljenju diska in na tekmovanjih 

izpopolnjevali taktiko igre v napadu in obrambi 

NOSILEC PROGRAMA:  Branislav Adlešič 

OBVEŠČANJE: na oglasni deski ŠŠD in šolski radio 

PREDVIDENI STROŠKI: dejavnost je brezplačna 
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 Šahovski krožek  

ŠT. UR:  30 

ČAS IN KRAJ IZVAJANJA:  šolsko leto 2017/18 

ŠT. UDELEŽENCEV:  odvisno od interesa dijakov 

VSEBINE:  

 krožek je namenjen vsem, ki se želijo naučiti osnov igranja šaha, osvežiti svoje znanje in 

to znanje preizkusiti skozi igre z ostalimi ter na izbranih šahovskih problemih  

 v primeru dovolj velikega interesa se lahko izpelje tudi šolsko tekmovanje, skozi katerega 

se bodo udeleženci naučili tudi, kako se takšno tekmovanje organizira, vodi zapisnike ... 

NOSILEC PROGRAMA:  Gregor Cindrič  

OBVEŠČANJE: šolski radio 

PREDVIDENI STROŠKI: ni predvidenih stroškov 
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3.3 STROKOVNA PODROČJA 

 Astronomski krožek  

ŠT. UR: 15 

ČAS IN KRAJ IZVAJANJA:  oktober 2017–junij 2018 

ŠT. UDELEŽENCEV:  odvisno od interesa dijakov 

VSEBINE:  

 opazovanje večernega neba s teleskopom in izvedba praktičnih delavnic povezanih z 

opazovanjem 

NOSILEC PROGRAMA:  mag. Marko Rožič 

OBVEŠČANJE: mag. Marko Rožič 

PREDVIDENI STROŠKI: ni stroškov 

 AvtoCAD  

ŠT. UR:  64 

ČAS IN KRAJ IZVAJANJA:  termin bo dogovorjen z dijaki, RA1 

ŠT. UDELEŽENCEV:  do 16 

VSEBINE:  

 spoznajo računalniški program AutoCAD za izdelovanje ravninskih načrtov (2D) 

 spoznajo osnovne nastavitve okolja 

 razumejo vnašanje koordinat na različne načine (relativne in absolutne) 

 spoznajo osnovno logiko in zaporedje nastajanja geometrijskih oblik 

 spoznajo pojem blokov, njihovo ustvarjanje in vstavljanje v risbe 

 spoznajo predpripravo za tiskanje risb 

NOSILEC PROGRAMA:  Nejc Gorše 

OBVEŠČANJE: Nejc Gorše, šolski radio 

PREDVIDENI STROŠKI: dejavnost je brezplačna 

 Prostorsko modeliranje 

ŠT. UR:  pribl. 50 

ČAS IN KRAJ IZVAJANJA:  
1x tedensko po dve šolski uri skozi celo leto (termin 

dogovorjen z dijaki) v RA 1 

ŠT. UDELEŽENCEV:  odvisno od interesa dijakov 

VSEBINE:  

 dijaki se seznanijo z osnovami prostorskega modeliranja v programu SolidWorks – 

program je namenjen izdelavi modela (Part), izdelavi delavniške risbe (Drawing) in 

izdelavo sestava (Assembly) 

NOSILEC PROGRAMA:  Leopold Grahek  



Srednja šola Črnomelj   

 

Stran 35 od 46 

 

OBVEŠČANJE: Leopold Grahek 

PREDVIDENI STROŠKI: ni predvidenih stroškov 

 Tehnični krožek 

ŠT. UR:  35 ur 

ČAS IN KRAJ IZVAJANJA:  prva polovica šolskega leta 

ŠT. UDELEŽENCEV:  4 dijaki 

VSEBINE:  

 krožek je namenjen pripravi na Srečanje strojnih šol; tema, ki je razpisana s strani 

skupnosti, se pripravi za predstavitev 

NOSILEC PROGRAMA:  Grahek Leopold 

OBVEŠČANJE: Grahek Leopold 

PREDVIDENI STROŠKI: prevoz do mesta srečanja s kombijem 

 Lego roboti 

ŠT. UR:  30 

ČAS IN KRAJ IZVAJANJA:  šolsko leto 2017/18, računalnica – Srednja šola Črnomelj 

ŠT. UDELEŽENCEV:  do 10 

VSEBINE:  

 konstrukcija robota in njegovo programiranje 

 analitično reševanje problemov 

 izzivi s področja informatike 

NOSILEC PROGRAMA:  Karmen Golobič, mag. Marko Rožič 

OBVEŠČANJE: informacije pri profesorjih 

PREDVIDENI STROŠKI: dejavnost je brezplačna 

 Šolski vivarij 

ŠT. UR:  30 

ČAS IN KRAJ IZVAJANJA:  od septembra do junija v učilnici BIE 

ŠT. UDELEŽENCEV:  odvisno od interesa dijakov 

VSEBINE:  

 oskrba obstoječih vivarijskih posod 

 postavitev začasnih vivarijskih posod ter  

 obiski in izmenjave izkušenj z raznimi institucijami 

NOSILEC PROGRAMA:  Andrej Čufer 

OBVEŠČANJE: pri pouku biologije 

PREDVIDENI STROŠKI: dejavnost je brezplačna 



Srednja šola Črnomelj   

 

Stran 36 od 46 

 

 Čebelarski krožek  

ŠT. UR:  
20 

ČAS IN KRAJ IZVAJANJA:  od oktobra 2017 do junija 2018 

ŠT. UDELEŽENCEV:  do 10 

VSEBINE:  

 čebelja družina 

 bivališče čebel 

 paše 

 apitehnični ukrepi 

 zatiranje varoe 

 čebelji pridelki 

NOSILEC PROGRAMA:  
mag. Marko Rožič 

OBVEŠČANJE: 
mag. Marko Rožič 

PREDVIDENI STROŠKI: 
prevoz na državno tekmovanje 

 Prostovoljno delo  

ŠT. UR:  število ur opravljenega prostovoljnega dela in ure sestankov 

ČAS IN KRAJ IZVAJANJA:  skozi celo šolsko leto, v različnih ustanovah 

ŠT. UDELEŽENCEV:  odvisno od interesa dijakov 

VSEBINE:  

 dijaki lahko kot prostovoljci sodelujejo na različnih področjih: obiskujejo starejše v 

domovih za ostarele, družijo se z invalidi v Varstveno delovnem centru Črnomelj, nudijo 

učno pomoč osnovnošolcem in srednješolcem, ki imajo učne težave, pomagajo na 

veterinarski postaji, v knjižnici, obiskujejo otroke v OŠ Milke Šobar - Nataše, učijo 

starejše uporabljati IKT tehnologijo …  

NOSILEC PROGRAMA:  J. Jankovič 

OBVEŠČANJE: J. Jankovič 

PREDVIDENI STROŠKI: ni predvidenih stroškov 
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 Delavnica o metodah učenja 

ŠT. UR ID:  15 

ČAS IN KRAJ IZVAJANJA:  SŠ Črnomelj 

ŠT. UDELEŽENCEV:  do 15 

CILJI: 

 Uspešnejše in učinkovitejše učenje in reševanje problemov. 

VSEBINE:  

 stili spoznavanja in učenja 

 strategije učenja in reševanja problemov 

motivacija za učenje 

 vpliv emocij na spoznavne procese 

IZVEDBENE OBLIKE frontalna in delavnice 

NOSILEC PROGRAMA:  Brigita Grahek Šolar (svetovalna delavka) 

OBVEŠČANJE: šolski radio 

PREDVIDENI STROŠKI: / 

 

  



Srednja šola Črnomelj   

 

Stran 38 od 46 

 

3.4 KULTURNO-UMETNIŠKO PODROČJE 

 Bralni klub 

ŠT. UR:  
do 30 ur za srečanja (odvisno od števila srečanj) + do 60 ur za branje doma 

(odvisno od števila knjig) 

ČAS IN KRAJ IZVAJANJA:  1x mesečno, v dogovoru z dijaki 

ŠT. UDELEŽENCEV:  10 

VSEBINE:  

 dejavnost je namenjena dijakom, ki radi berejo in se želijo sproščeno pogovarjati o 

prebranem, z vrstniki deliti mnenja ter jih argumentirati 

 namen bralnega kluba je spodbujati bralne navade dijakov, vzgajati dobre bralce, 

nadgrajevati bralne zmožnosti, dvigovati bralno kulturo, spodbujati kritično mišljenje, 

sposobnost razpravljanja in vrednotenja prebranega 

 z dijaki bralnega kluba lahko obiskujemo tudi literarne prireditve in spoznavamo kulturne 

ustanove v domačem kraju in bližnji okolici 

 od oktobra do marca načrtujemo, aprila pa izvedemo aktivnosti, povezane s tednom 

knjige, in s tem spodbujamo še ostale, ki niso člani bralnega kluba, k branju/zanimanju za 

literaturo 

 na prvem sestanku v šolskem letu se dogovorimo o temi , v okviru katere si člani izbirajo 

literaturo  

 na srečanjih o prebranem poročajo, pripravijo govorne nastope, razpravljajo, z vrstniki 

delijo mnenja ... 

NOSILEC PROGRAMA:  Jelena Šikonja 

OBVEŠČANJE: pri mentorici (prijave do 14. oktobra 2017).  

PREDVIDENI STROŠKI: 
 prevoz na literarne prireditve izven Črnomlja 

 drugih stroškov ni 

 Gledališki abonma  

ŠT. UR:  do 56 ur 

ČAS IN KRAJ IZVAJANJA:  september 2017 – junij 2018 v MGL 

ŠT. UDELEŽENCEV:  po prijavah (vsaj 20 dijakov) 

VSEBINE: 

  6 gledaliških predstav na velikem odru, 1 na malem ter v MGL ter koncert v Kinu Šiška 

NOSILEC PROGRAMA:  Miroslav Plut in Nevenka Dragovan Makovec 

OBVEŠČANJE: na oglasni deski in spletna stran šole 

PREDVIDENI STROŠKI: 
cena vstopnic za vse predstave in stroški prevoza v Ljubljano so 

predvidoma do 100 evrov 
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 Dramski krožek KOCKE 

ŠT. UR:  do 80 ur 

ČAS IN KRAJ IZVAJANJA:  
od oktobra 2017 do aprila 2018 v učilnici SL 1, na odru 

Kulturnega doma Črnomelj 

ŠT. UDELEŽENCEV:  odvisno od interesa dijakov 

VSEBINE:  

 v šolskem letu 2017/18 člani šolskega krožka Kocke nadaljujemo z začrtanim delom iz 

šolskega leta 2016/17 in na oder postavljamo delo Važno je imenovati se Ernest (Oscar 

Wilde); premiera je predvidena v decembru 

NOSILEC PROGRAMA:  Anita Starašinič 

OBVEŠČANJE: šolski radio, oglasna deska, mentorica 

PREDVIDENI STROŠKI: ni predvidenih stroškov 

 Pevski zbor  

ŠT. UR:  70 

ČAS IN KRAJ IZVAJANJA:  od oktobra 2017 do junija 2018 v učilnici za glasbo  

ŠT. UDELEŽENCEV:  odvisno od interesa dijakov 

VSEBINE:  

 pesmi slovenske in tuje ljudske in umetne glasbene zakladnice raznolikih žanrov 

 priprava programa za šolske prireditve in občinsko proslavo 

 vokalna tehnika 

NOSILEC PROGRAMA:  Helena Banovec 

OBVEŠČANJE: šolski radio, e-pošta, oglasna deska 

PREDVIDENI STROŠKI: dejavnost je brezplačna 

 Recitatorski krožek  

ŠT. UR:  do 30 ur 

ČAS IN KRAJ IZVAJANJA:  
od septembra do junija v šolskih prostorih in na prireditvah 

zunaj nje 

ŠT. UDELEŽENCEV:  odvisno od programa prireditve 

VSEBINE 

 oblikovanje nastopov 

 interpretiranje besedne umetnosti 

 priprave na proslave, prireditve, recitale 

NOSILEC PROGRAMA:  aktiv slovenistk 

OBVEŠČANJE: 
šolski radio, razredniki na razrednih urah, slovenistke pri urah 

slovenščine 

PREDVIDENI STROŠKI: ni predvidenih stroškov 
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 Šolski radio 

ŠT. UR:  do 70 ur 

ČAS IN KRAJ IZVAJANJA:  

radijski studio, po potrebi vsak dan, in sicer zadnjih 10 minut 5. 

šolske ure (11.15–12.00), v sredo pa v času razrednih ur, tj. 6. 

uro (12.05–12.50) v radijskem studiu 

ŠT. UDELEŽENCEV:  4 

VSEBINE:  

 člani šolskega radia so 4 dijaki iz 3. aG: bralci Katja Grabrijan, Nadja Suhorepec, tehnik 

Toni Sudac in bralec Blaž Pečarič, ki skrbijo, da so z vsebinami oddanih besedil 

naslovniki pravočasno obveščeni 

NOSILEC PROGRAMA:  Anita Starašinič 

OBVEŠČANJE: 
učitelji oddajo besedila na (za vrati) nameščeno poličko v sejni 

sobi 

PREDVIDENI STROŠKI: ni predvidenih stroškov 

 Šolsko glasilo Mozaik 

ŠT. UR:  odvisno od vrste aktivnosti posameznega dijaka. 

ČAS IN KRAJ IZVAJANJA:  po dogovoru z dijaki; v šoli, doma, na terenu ... 

ŠT. UDELEŽENCEV:  
ožje uredništvo do pet dijakov; števila sodelujočih še ni 

mogoče napovedati 

VSEBINE:  

 aktualno dogajanje na šoli, literarne, likovne, poročila, komentarji ... 

NOSILEC PROGRAMA:  Miroslav Plut 

OBVEŠČANJE: ustno 

PREDVIDENI STROŠKI: stroški tiskanja 

 Filmski krožek 

ŠT. UR:  70 

ČAS IN KRAJ IZVAJANJA:  učilnica geografije, celo šolsko leto, po potrebi 

ŠT. UDELEŽENCEV:  odvisno od interesa dijakov 

VSEBINE:  

 fotografiranje dejavnosti na šoli in obdelava in objava slik  

 snemanje dejavnosti na šoli, obdelava posnetkov in po potrebi priprava video gradiva za 

objavo 

 izdelava video prispevkov za objavo na TV ali šolskih video tekmovanjih 

NOSILEC PROGRAMA:  
Vesna Fabjan (VIDEO GIM), Gregor Cindrič (VIDEO SPSŠ), 

Tilen Šetina (FOTO) 

OBVEŠČANJE: šolski radio in FB 

PREDVIDENI STROŠKI: zaželena fotografska in video oprema, prevozi ... 
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 Dekorativni krožek  

ŠT. UR:  do 30 ur (odvisno od interesa dijakov) ali v obliki nekajurnih delavnic 

ČAS IN KRAJ IZVAJANJA:  1x tedensko v šoli ali v obliki nekajurnih delavnic 

ŠT. UDELEŽENCEV:  največ 15 dijakov 

VSEBINE:  

 pri krožku bomo izdelovali dekorativne in/ali uporabne izdelke iz različnih materialov, 

poslikavali steklo, svilo ali drugo – ustvarjanje bomo prilagodili interesu skupine 

NOSILEC PROGRAMA:  Nevenka D. Makovec 

OBVEŠČANJE: oglasno deska, spletna stran 

PREDVIDENI STROŠKI: stroški materiala  

 Ekskurzija v Rim  

ŠT. UR: 30 

ČAS IN KRAJ IZVAJANJA: 21.–25. februar 2018 

ŠT. UDELEŽENCEV: 50 

VSEBINE: 

 ogled znamenitosti v Rimu in Vatikanu (Sikstinska kapela, Trg sv. Petra, baročni trg 

Navona, Panteon, Fontano di Trevi, Španske stopnice, Vezuv, Neapelj ...) 

NOSILEC PROGRAMA: aktiv tujih jezikov 

OBVEŠČANJE: šolski radio, e-pošta 

PREDVIDENI STROŠKI: Okrog 280 eur 
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3.5 RAZISKOVALNO DELO 

 Mednarodna konferenca ICYS 

ŠT. UR: po potrebi, predvidoma 25 ur na dijaka 

ČAS IN KRAJ IZVAJANJA: 
od oktobra 2017 do aprila 2018, 

teren, SŠ Črnomelj in Beograd 

ŠT. UDELEŽENCEV: največ 6 dijakov 

VSEBINE: 

 teme iz matematike, informatike, fizike, ekologije, mehanike... 

NOSILEC PROGRAMA: Vesna Fabjan 

OBVEŠČANJE: udeleženci osebno 

PREDVIDENI STROŠKI: 1000 – 1500 EUR 

 Raziskovalno delo na področju družboslovja in humanistike  

ŠT. UR: po potrebi 

ČAS IN KRAJ IZVAJANJA: 
med šolskim letom  

teren, SŠ Črnomelj 

ŠT. UDELEŽENCEV: največ 3 dijaki na raziskovalno nalogo 

VSEBINE: 

 teme glede na razpise (Eustory …) in aktualne družbene probleme 

NOSILEC PROGRAMA: učitelji družboslovno-humanističnih predmetov 

OBVEŠČANJE: udeleženci osebno 

PREDVIDENI STROŠKI: stroški prevozov, nastanitve, strokovnega gradiva 
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4 DIJAKOVA PROSTA IZBIRA – ZUNANJE DEJAVNOSTI 

Šola prizna dijaku za opravljeno prosto izbiro tudi naslednje dejavnosti, ki se jih dijak 
organizirano udeležuje izven šole: 

  

 filmski abonma  

 sodelovanje na tekmovanjih v znanju in športu  

 sodelovanje pri folklorni ali tamburaški skupini  

 sodelovanje v pevskem zboru, kud  

 glasbeno šolo  

 športne in plesne treninge  

 pomoč sošolcem 1 

 delo v gasilskem društvu  

 aktivno delo v društvu kmečke mladine  

 delo vodnika v skavtski organizaciji  

 tečaj cpp 

 
Dijak se teh dejavnosti ne more udeleževati v času pouka, izvajajo se izključno izven 
časa pouka. 

 

Dijak ne more z zunanjimi dejavnostmi pridobiti več kot 30 ur OIV. 

 

Dijak dobi na spletni strani šole obrazec za potrditev opravljenih ur s strani zunanjega 

izvajalca. Potrjene obrazce odda razredniku do 1. junija za tekoče šolsko leto. 

 

 
 

 
 

 

                                                           
1 Dijak mora biti vključen v prostovoljno delo na šoli. 
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5 OBRAZCI 

 

 

Slika 1: Potrdilo o opravljenih OIV / ID 

 

Obrazec in obrazec za Dnevnik opravljenih izbirnih programov 

dobi dijak na spletni strani šole v izbiri Dijaki/Obrazci.  

Potrjene obrazce odda razredniku do 1. junija za tekoče šolsko leto. 
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Slika 2: Prošnja in potrdilo za priznanje ur OIV / ID (prosta izbira), opravljenih izven šole 

Obrazec dobi dijak na spletni strani šole v izbiri Dijaki/Obrazci. 

Potrjen obrazec odda razredniku do 1. junija za tekoče šolsko leto. 
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Dnevnik opravljenih izbirnih programov v šolskem letu 2017/18 

Ime in priimek:________________________________________________ 

Oddelek: __________________________ 

Datum Izbrani program Št. ur 
Podpis nosilca 

programa 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

V zgornjo tabelo navede dijak program, datum izvedbe programa in število ur, ki jih je opravil. Nosilec programa (profesor) s 

podpisom potrdi izvajanje programa. Dijak vodi dnevnik vse šolsko leto in ob koncu pouka predloži izpolnjeno tabelo 

razredniku. 

  

 

Dnevnik opravljenih izbirnih programov v š olskem letu 2017/18 

Ime in priimek:________________________________________________ 

Oddelek: __________________________ 

Datum Izbrani program Št. ur 
Podpis nosilca 

programa 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

V zgornjo tabelo navede dijak program, datum izvedbe programa in število ur, ki jih je opravil. Nosilec programa (profesor) s 

podpisom potrdi izvajanje programa. Dijak vodi dnevnik vse šolsko leto in ob koncu pouka predloži izpolnjeno tabelo 

razredniku. 
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6 SKLEP 

Opravljene obvezne izbirne vsebine so vpisane v spričevalo in so eden od pogojev za opravljen 
letnik. Če dijak do zadnjega dne pouka OIV ne opravi oziroma ne predloži zahtevanih potrdil, 
tekočega letnika ni opravil in se mu izda le potrdilo o uspehu. Spričevalo dijak dobi naknadno, 
ko predloži ustrezna dokazila o opravljenih OIV. 

 

Organizator si pridržuje pravico do sprememb. 

 
  

 



 

 

 


