
Šolsko leto 2022/2023 
RAZPIS OBVEZNIH IZBIRNIH VSEBIN ZA 2. LETNIKE - dijakova prosta izbira 
 

V šolskem letu 2022/2023 razpisujemo 24 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. NOVEMBRA 2022. 

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:  januar 2023 – junij 2023  

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 

 

03 GLEDALIŠČE KAVČUK Dijaki kot igralci, tehnični in scenski asistenti, 

kostumografi, pevci in inštrumentalisti sodelujejo pri 

gledaliških predstavah v okviru KD Prežihov Voranc.  

 

TERMIN: Celo šolsko leto 

Lucija Mirkac 

 

Odprt program 

 

04 GLEDALIŠKI ABONMA Ogled osmih predstav v MGL 

Prisotnost na predstavah, pogovor z izvajalci. 

 

TERMIN: oktober 2022 – junij 2023 

Mojca Krebs, Bernarda Vrečko, 

Renata Boštjan 

45 € + 

prevoz 



POHODNIŠTVO, GORNIŠTVO 
 

šifra ime programa kratek opis izvajalec cena 

05 GORNIŠTVO Načrtovanje in obisk gora – spoznavanje slovenskih 

gora. 

 

TERMIN: celo šolsko leto 2022/23. 

Stane Lodrant 

 

Število: max. 6. 

Plačilo 

prevozov na 

izhodišče. 

 



INFORMATIKA, RAČUNALNIŠTVO 
 

šifra ime programa kratek opis izvajalec cena 

06 

 

Dijaki bodo pridobivali veščine opazovanja, 

zajemanje in obdelovanje fotografije. 

Organizirali bomo dve fotografski ekskurziji (jeseni in 

spomladi) 

Dijaki bodo kreativno zajemali in obdelovali 

fotografijo, soustvarjali fotografske razstave, 

udeležba na fotografskih natečajih in tekmovanjih… 

 

TERMIN: celo šolsko leto 

 

Sonja BUHVALD 

 

Število: ni omejitve 

Prevozi na 

ekskurzije. 

 



STROKOVNE EKSKURZIJE 
 

šifra ime programa kratek opis izvajalec cena 

07 STROKOVNA EKSKURZIJA -  

PREDBOŽIČNI DUNAJ  

 

Ogled Dunaja, kulturnih in arhitekturnih znamenitosti 

– ogled Naravoslovno-zgodovinskega muzeja, 

živalskega vrta in drugih znamenitosti glavnega 

mesta Avstrije. 

Doživeti predbožično vzdušje mesta pred MESTNIM 

ROTOVŽEM. 

Nočitev z zajtrkom, večerja, vstopnina v živalski vrt 

in muzej, nezgodno zavarovanje je vključeno v ceno. 

Aktivno sodelovanje dijakov pri pripravah in ogledih. 

 

BUS - BUS 

TERMIN: 11. in 12. december 2022 

Leonida KONIČ,  

  TA Žnidars 

 

Število: max. 45 

120€ pri 

najmanj 45 

dijakih, 

129€ pri 

najmanj 40 

dijakih, 

137€ pri 

najmanj 35 

dijakih na 

bus.  

08 STROKOVNA EKSKURZIJA  

V BRUSELJ IN AMSTERDAM 

Ekskurzija v Bruselj, obisk Evropskega parlamenta, 

obisk Nizozemske z Amsterdamom. 

Priprave in predstavitve posameznih načrtovanih 

znamenitosti. 

 

BUS – BUS 

TERMIN: 30. november – 4. december 2022 

ZAPRT PROGRAM 

Renata Boštjan,  

Leonida Konič 

    TA Sajko 

 

 

Števil: 30 - 45 

 

145€ 

09 STROKOVNA EKSKURZIJA V 

VALENCIJO IN MADRID 

Let iz Benetk v Valencijo. Zunanji ogled glavnih 

znamenitosti (Mesto znanosti in umetnosti, 

znanstveni muzej, akvarij, steza Formule 1, 

katedrala, La Lonja, tržnica …). Vožnja s hitrim 

vlakom (2 uri) do Madrida. Zunanji ogled mesta 

(arena za bikoborbe, nogometni stadion, Plaza 

Petra Podstenšek 

TA Sajko 

 

 

Število: 35 - 45 

 615 € 

 

 



España, mestni park El Retiro, kraljeva palača, 

osrednji trg, Puerta de Sol …  

Let iz Madrida v Benetke in povratek domov. 

V ceno vključeni 3 zajtrki in 2 večerji. 

Aktivno sodelovanje dijakov pri pripravah in ogledih. 

 

AVIO – AVIO 

 

TERMIN: 14. – 17. junij 2023 

 

10 STROKOVNA EKSKURZIJA V 

LONDON 

Z letalom bomo odleteli v veliko Britanijo, kjer si 

bomo v 4 dneh ogledali največje znamenitosti 

Londona (British Museum, The Tower of London, The 

Tower Bridge, Greenwich, vožnja s katamaranom po 

Temzi, London Eye, Big Ben, Westminster Abbey, 

Camden Town, Natual History Museum, Madame 

Tussaud's, in še veliko več). V prostem času bomo 

nakupovali na Oxford Street-u, obiskali parke ter 

China Town.  

Dijaki se bodo seznanili z zgodovino Londona, začutili 

utrip enega izmed največjih mest v Evropi, spoznali 

njegovo multikulturnost in več rasno sestavo 

prebivalstva.  

Obkroženi z govorci »British English« bodo poglobili 

znanje angleškega jezika. 
 

AVIO - AVIO 
 

TERMIN: med 17. in 23. junijem 2023 

Petra Popič,  

Mojca Krebs 

 TA Orel 

Število: 30 - 40 

 

599 € na 30 

udeležencev

, 569 na 40 

udeležencev

. 

11 STROKOVNA EKSKURZIJA  

PO TRUBARJEVI POTI 

(potovanje po nemških 

mestih) 

Na potovanju z avtobusom bomo sledili poti, po 

kateri je s Kranjske na Würtemberško hodil Primož 

Trubar: od Koroške, Tirolske in Bavarske do doline 

reke Neckar in roba Schwarzwalda na Švabskem. 

Obiskali bomo kraje povezane s Trubarjevim 

delovanjem: Ulm, Augsburg, Tübingen, Derendingen, 

Bad Urach, Innsbruck, Sterzing in Innichen, ki se 

Bernarda Vrečko, Simona 

Rejec Merkač 

AE Ars longa 

 

Število: 35 - 45 

289€ - 45 

udeležencev      

309 € - 40 

udeležencev 

329 € - 35 

udeležencev        



obenem ponašajo z odlično ohranjenimi 

arhitekturnimi spomeniki bogate preteklosti, tako da 

so ogledi hkrati tudi imeniten sprehod skozi 

zgodovino.  
Tematski poudarki: 

• slovenska in evropska zgodovina 16. stoletja 

• osebnost Primoža Trubarja in njegova življenjska pot 

• gotska arhitektura 

• protestantizem in njegov pomen za zgodovino 

 

BUS – BUS 

TERMIN: 25. in 26. april 2023 

 (doplačilo 

vstopnine 15 

€) 

12 STROKOVNA EKSKURZIJA  

TEHNIČNI MUZEJ 

MUNCHEN, BMW MUZEJ IN 

DACHAU 

Dvodnevna ekskurzija na Bavarsko vključuje ogled 

tehničnega muzeja in muzeja BMW. Prav tako si 

bomo ogledali najbolj znano koncentracijsko 

taborišče Dachau. 

Dijaki si bodo v tehničnem muzeju lahko ogledali 

številne zanimivosti s področja tehnike in znanosti 

(odkrivanje vesolja, astronavtska oprema, robotika, 

zgodovina telefonije, predelava kovin itd.). 

Avtomobilski navdušenci si bodo v BMW muzeju 

ogledali način izdelave BMW avtomobilov, znamenito 

serijo 3, pa tudi primerke letalskih motorjev, 

futurističnih poizkusov in še marsikaj. 

Drugi dan se bomo odpeljali v Dachau, kjer si bomo 

ogledali najbolj znano nacistično koncentracijsko 

taborišče in se podrobneje seznanili z eno 

najmračnejših obdobij evropske zgodovine. 
 

BUS – BUS 

 

TERMIN: pomlad 2023 

Helena Čas, Danijel Vidaković, 

David Ristič 

 

Število: 40 - 50 

 

ccc. 150 €  

 



KROŽKI, ŠOLSKA GLASILA 
 

šifra ime programa kratek opis izvajalec cena 

13 ANGLEŠKI SPLETNI 

ČASOPIS 

 

Aktivno oblikovanje revije v angleškem jeziku. 

 

TERMIN: Celo šolsko leto 2022/2023. 

Aktiv angleščine 

 

 

Število: Ni omejitve.  

 

14 GLASILO V NEMŠKEM, 

ŠPANSKEM JEZIKU 

Dijaki sodelujejo pri pripravi, oblikovanju in izdelavi 

časopisa. 

 

TERMIN: Celo šolsko leto 2022/2023. 

Simona REJEC MERKAČ, Petra 

PODSTENŠEK 

 

Število: min. 5 – ni omejitve. 

Odprt program.  

 

15 FLEGMA – DIJAŠKI 

ČASOPIS 

 

Dijaki vse leto zbirajo, pišejo prispevke, zbirajo 

slikovni in fotografski material in organizirajo 

intervjuje. Oblikujejo dve do tri številke letno, jih 

sami pripravijo za tisk, spletno objavo… 

 

TERMIN: Celo šolsko leto 2022/2023. 

Lucija Mirkac, Bernarda 

Vrečko 

 

Število: ni omejitve.  

 

16 

 

ŠPORTNO GLASILO Zbiranje in obdelava prispevkov, fotografij s področja 

športnega dogajanja na šoli. 

 

 Priprava in obdelava glasila, izdaja glasila, spletna 

objava… 

 

TERMIN: Celo šolsko leto 2022/2023 

 

Darinka Žerdoner, Terezija 

Jamnik, Lucija Mirkac 

 

Odprt program. 

 

17 TEČAJ LATINŠČINE Na tečaju se bomo ukvarjali s praktično rabo 

latinščine, spoznali bomo temeljno latinsko 

besedišče, latinske izreke, zgodovino latinskega 

Vita VOVK,  

Odprt program 

 



jezika, latinščino v našem vsakdanjem 

sporazumevanju, latinsko medicinsko in pravno 

terminologijo, latinske napise, rimska števila in 

mnogo več. Priporočamo bodočim študentom 

medicine, prava in jezikoslovja in vsi, ki bi radi 

spoznali ta pomemben klasičen jezik, ki je temelj 

mnogih sodobnih jezikov in je še danes jezik 

znanosti. 

TERMIN: ena šolska ura ta teden, predvidoma ob 

četrtkih, januar – junij 2023. 

18 KEMIJSKI KROŽEK Dijaki razvijajo eksperimentalni pristop, presojo 

zanesljivosti pridobljenih rezultatov, zmožnost 

varnega eksperimentalnega dela… 

 

TERMIN: vsak drugi torek v mesecu,  ob 7.00 v uč. 

42. 

Maja Turičnik 

 

Število: do 10 

 

19 ČEBELARSKI KROŽEK Spoznavanje zgodovine čebelarstva, biologije čebel in 

dela v čebelnjaku ter izdelovanje izdelkov iz medu in 

voska. 

 

TERMIM: celo  šolsko leto  

 Mojca KREBS  

 
 

 

 

 

 

 



NARAVOSLOVJE 
 

šifra ime programa kratek opis izvajalec cena 

20  ASTRONOMSKI TABOR  Tridnevni astronomski tabor bo potekal na Pohorju 

(Ribniška koča) in bo vključeval zanimiva predavanja 

in delavnice o astronomiji ter opazovanja nočnega 

neba s teleskopom. Prav tako bomo za dijake 

organizirali družabne igre v prostem času (soba 

pobega, lov na zaklad, športne igre, šah itd.) 

Dijaki se bodo seznanili z osnovami astronomije in 

tehnikami opazovanja nočnega neba. Sodelovali bodo 

pri predavanjih in delavnicah (ki bodo deloma 

potekale tudi v angleškem jeziku). Prav tako se bodo 

naučili rokovati z in uporabljati astronomsko opremo 

in zvezdne karte za opazovanje neba. 

 

TERMIN: februar, marec 2023  

Helena ČAS, Danijel Vidaković,   

David Ristič, Astronomsko 

društvo Polaris 

 

Minimalno: 20 - 30  

cca. 100€ 

21 OBISK ASTRNOMSKEGA 

OBSERVATORIJA GOLOVEC 

Ogledali si bomo osrednji astronomski observatorij v 

Sloveniji – observatorij Golovec v Ljubljani. Po 

krajšem ogledu in predavanju bo sledilo tudi vodeno 

opazovanje nočnega neba. 

 

Dijaki se bodo seznanili z opremo in delovanjem 

našega največjega astronomskega observatorija in 

imeli priložnost opazovati nebo skozi bolj zmogljive 

optične naprave. 

 

TERMIN: marec 2023 

 

Helena ČAS, Danijel Vidaković,   

David Ristič 

 

Minimalno: 30 - 50 

20€ 



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 

vodstvo. 

Eno nalogo lahko izdelajo največ 3 dijaki. 

 

TERMIN: roki so navedeni v razpisu MRK. 

KOORDINATORKA GIBANJA: 

Manuela Tkalec  

 

 

 

 

Število: ni omejitve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DRUGA PODROČJA 
 

šifra ime programa kratek opis izvajalec cena 

23 FILOVIZIJA 

(filozofski klub) 

Ogledi filmov in predavanja z določeno ( aktualno 

(filozofsko) tematiko – nato okrogla miza o 

problemih.  

 

TERMIN: Celo šolsko leto   

Andrej ADAM 

 

 

Število: 15 –30 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEVSKI ZBOR 
 

šifra ime programa kratek opis izvajalec cena 

24 PEVSKI ZBOR  Za vse, ki radi pojejo. 

 

Trajanje: skozi celo šolsko leto 

Rina Repnik 

 

Število: odprto 

 

 

 


