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UVOD 

 

Obvezne izbirne vsebine (OIV) opredeljuje Zakon o gimnazijah. To so najrazličnejše 

dejavnosti, ki Vam jih šola ponuja z namenom, da si poleg osnovnih znanj v okviru šolskih 

predmetov pridobite tudi znanja, ki zadovoljujejo Vaša individualna nagnjenja in želje v 

skladu z Vašimi vrednotami in življenjskimi cilji. Del OIV je obveznih za vse dijake, del 

vsebin pa je Vaša prosta izbira. 

Dijaki lahko prosto izbirate iz kataloga obveznih izbirnih vsebin, ki ga pripravi Zavod RS 

za šolstvo ali iz Kataloga obveznih izbirnih vsebin – prosta izbira Gimnazije Slovenske 

Konjice. 

Šola Vam prizna opravljene vsebine iz sklopa dijakove proste izbire tudi, če jih ne boste 

opravili v organizaciji šole. Zanje potrebujete napotnico, ki jo dobite pri razredniku. To 

so naslednje vsebine:  

- glasbena šola, 

- organizirani športni in plesni treningi,  

- aktivnosti v pevskem zboru ali drugem kulturno umetniškem društvu, 

- tečaji tujih jezikov, računalništva, drugih spretnosti in znanj, 

- raziskovalne naloge,  

- pedagoško delo v planinski, taborniški ali skavtski organizaciji,  

- tekmovanja v znanju,  

- organizirano prostovoljno socialno delo,  

- sodelovanje v drugih društvih (npr. gasilskem, naravoslovnem ...), 

- druge vsebine po presoji šole. 

Dijaki se prijavite za določen program iz katalogov pri izvajalcu do 25. 9. 2015. Seznam 

prijav razreda oddate razredniku. Po opravljenem programu Vam mora izvajalec potrditi 

opravljene ure v formular za OIV, ki ga oddate v začetku junija 2016 razredniku. 

Za programe, ki jih ponujajo zunanji izvajalci, torej jih ne organizira Gimnazija Slovenske 

Konjice (npr. ekskurzije, športni programi, tabori ...), prevzame odgovornost za izvedbo 

programov in spremstvo dijakov izvajalec programa.  

Ko se prijavite k določenemu programu, je vaša izbira načeloma dokončna. 

 

          Vodstvo šole 
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1. ANSAMBEL 

 

Cilji in vsebina:  

 Sodelovanje v šolskem ansamblu.  
  Povezovanje s šolskim vokalnim sestavom.  
  Poustvarjanje priredb glasbenih del različnih žanrov.  
  Priprava različnih oblik sodelovanja s šolo in z okoljem.  

 

Pogoj: Udeleženec zna igrati kakšno 

glasbilo, zaželeno je, da pozna notno 

partituro in ima razvite ritmične 

sposobnosti 

Cena: / 

Čas izvajanja: po dogovoru Število priznanih ur: 30 

Število udeležencev: 5 do 8 

 

Izvajalec:  

Tadej Drobne, prof.   
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2. MEŠANI MLADINSKI PEVSKI ZBOR ŠOLSKEGA CENTRA 

SLOVENSKE KONJICE-ZREČE 

 

Cilji in vsebina:  

Pevsko izobraževanje dijakov in kulturno udejstvovanje pri različnih prireditvah. 

Priprava koncerta s skladbami skupine ABBA v sodelovanju s šolskim ansamblom in 

drugimi dijaki, kar bo služilo kot priprava na uprizoritev Muzikala Mamma Mia, ki bi se 

naj izvajal v naslednjem šolskem letu.  

 

Pogoj: / Cena: / 

Čas izvajanja: vsakotedenske vaje po 

dogovorjenem terminu 

Število priznanih ur: 70 ur 

Število udeležencev: ni omejitev 

 

Izvajalec:  

Samo Jezovšek 
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3. DOBRODELNI KONCERT VESELE NOTE ZA PRAZNIČNE DNI 

 

Cilji in vsebina: Udeleženci programa pripravijo repertoar za soliste in zbor za 
dobrodelni koncert ŠC Slovenske Konjice - Zreče.  

  Razvijanje interesa za petje.  
  Doživljanje procesov umetniškega delovanja.  
  Kultiviranje pevskega glasu.  
  Povezovanje s šolskim ansamblom.  
  Sodelovanje na koncertu Vesele note za praznične dni  

 

Pogoj: razvit posluh Cena: / 

Čas izvajanja: po dogovoru Število priznanih ur: 10 ur 

Število udeležencev: ni omejitev 

 

Izvajalka:  

mag. Mojca Koban Dobnik, prof. 
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4. GLEDALIŠKI ABONMA SNG MARIBOR 

 

Cilji in vsebina:  

Dijaki se lahko prijavijo za gledališki abonma v SNG Maribor.  
V program so vključene 4 predstave. Naslov predstave, dan in ura bodo določeni 
vnaprej.  Izbrali bomo eno enega od naslednjih abonmajev: 
 
·         DIJAŠKI OPERA BALET 
 
 Gaetano Donizetti, DON PASQUALE 
Valentina Turcu/Peter Iljič Čajkovski/Sergej Rahmaninov, JEVGENIJ ONJEGIN 
Edward Clug/Valentina Turcu/ Johan Inger, CARMEN – FAVN – BOLERO 
Dmitrij Šostakovič, LADY MACBETH MCENSKEGA OKRAJA 
  
·         DIJAŠKI SKUPNI 
 
 Giuseppe Verdi, TRUBADUR 
Valentina Turcu, Peter Iljič Čajkovski, Sergej Rahmaninov, JEVGENIJ ONJEGIN 
Evripid, MEDEJA 
Maksim Gorki, LETOVIŠČARJI 
  
·         DIJAŠKI DRAMA 
 
 Drago Jančar, DISIDENT ARNOŽ IN NJEGOVI 
Evripid, MEDEJA 
Maksim Gorki, LETOVIŠČARJI 
Aleksej Nikolajevič Arbuzov, STAROMODNA KOMEDIJA 
 

Pogoj: / Cena: 40 € (avtobusni prevoz se plača 

posebej) 

Čas izvajanja: med šolskim letom Število priznanih ur: 30 

Število udeležencev: ni omejeno 

 

Izvajalec: SNG Maribor 

Koordinatorki:  

mag. Katja Premru Kampuš, prof. 

Mihaela Ribič, prof. 
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5. FILMSKI ABONMA 

 

Cilji in vsebina:  

Dijaki lahko v povezavi s kinematografi iz Slovenskih Konjic kupijo filmski abonma. 

Ogledajo si lahko 6 filmov po lastni izbiri. 

 

Pogoj: napisati poročilo o ogledu 3 filmov 

in ga oddati mentorici 

Cena: na redno ceno vstopnice imajo 

dijaki 5 % popust 

Čas izvajanja: med šolskim letom 

 

Število priznanih ur: 14 

 

Število udeležencev: ni omejeno 

 

Izvajalka:  

Mihaela Ribič, prof. 
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6. MLADINSKA GLEDALIŠKA ŠOLA 

 

Cilji in vsebina:  

Dijaki se bodo spoznali z osnovnimi prvinami gledališke predstave. Pod mentorskim 

vodstvom priznanih slovenskih gledaliških ustvarjalcev bodo ustvarjali gledališko 

predstavo. Dijaki ne pridobijo samo za življenje prepotrebnih tehnik (sposobnost 

javnega nastopa, govorništvo, orientacija, telesna koordinacija …), temveč jih preko 

poglobljenega razmisleka o obravnavani temi mentor vzgaja v razmišljujoče, čustvene, 

odgovorne posameznike naše družbe. 

Ustvarjene predstave bomo odigrali v Domu kulture Slovenske Konjice ter tudi na 

gostovanjih po Sloveniji, na osnovnih šolah in v vrtcih. Načrtovana je tudi udeležba na 

Festivalu Vizije - Festivalu mladinskih gledaliških skupin Slovenije. 

 

 

Pogoj: redno obiskovanje vaj Cena: / 

Čas izvajanja: med šolskim letom Število priznanih ur: vse ure, ki jih dijaki 

potrebujejo za OIV 

Število udeležencev: ni omejeno 

 

Koordinatorka:  

mag. Katja Premru Kampuš, prof., 
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7. ŠOLSKO GLASILO 

 

Cilji in vsebina:  

Dijaki spoznavajo delo novinarjev in vseh sodelujočih pri oblikovanju časopisa. Ob 

pomoči mentoric kreativno ustvarjajo (pisanje, risanje, slikanje, fotografiranje, delo z 

računalnikom). 

Rezultat dela je šolsko glasilo. 

Oblike dela: skupinsko in individualno delo  

 

Pogoj: vsi, ki imajo voljo in dobre ideje Cena: / 

Čas izvajanja: med šolskim letom Število priznanih ur: aktivnim 

novinarjem vse ure OIV, ostalim 3 ure na 

članek 

Število udeležencev: ni omejeno 

 

Izvajalki: 

Mihaela Ribič, prof., 

mag. Katja Premru Kampuš, prof. 
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8. FOTOGRAFSKI KROŽEK 

 

Cilji in vsebina:  

Fotografiranje prireditev in urejanje slikovnega gradiva šole 

Pogoj: udeležba na tedenskih srečanjih in 

fotografiranje prireditev po dogovoru 

 

Cena: / 

Čas izvajanja: tedensko in po potrebi Število priznanih ur: 30 

Število udeležencev: ni omejeno 

 

Izvajalka:  

mag. Vasja Ivančič, univ. dipl. org. 
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9. BRALNA ZNAČKA IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA - EPI Reading Badge 

 

Cilji in vsebina:  

 dijaki razvijajo bralne sposobnosti, 

 skupaj analiziramo prebrano gradijo, 

 se udeležijo tekmovanja EPI Reading Badge 

 

Pogoj: / Cena: / 

Čas izvajanja: enkrat mesečno oz. po 

potrebi 

 

Število priznanih ur: 30 

Število udeležencev: ni omejeno 

 

Izvajalki: 

mag. Marjetica Štante Kapun, prof., 

Mateja Smolar Tič, prof. 
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10. NEMŠKA BRALNA ZNAČKA  - Epi - Lesepreis 

 

Cilji in vsebina:  

Dijaki preberejo v naprej določene knjige. Po potrebi se dobijo z mentorjem in stvari 

predelajo. 

V mesecu marcu se izvede tekmovanje. Dijaki rešujejo naloge, ki preverjajo bralno 

razumevanje. 

Na koncu najboljši dijaki dobijo knjižne nagrade, ostali pa pohvale.  

 

Pogoj: / Cena: / 

Čas izvajanja: po dogovoru Število priznanih ur: 25 

Število udeležencev: ni omejeno 

 

Izvajalki:  

Jožica Orož Berginc, prof., 

Maja Dragan, prof.  
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11. DRAMA CLUB (angleški dramski krožek) 

 

Cilji in vsebina:  

- dijaki spoznavajo književnost angleško govorečih držav  in govorne razlike 

med njimi; 

- poglabljajo znanje tujega jezika in širijo besedni zaklad v interakciji in 

življenjskih situacijah; 

- svoje delo predstavijo izven krožka in si tako krepijo samozavest govorca 

tujega jezika 

 

Pogoj: / Cena: / 

Čas izvajanja: strnjeno po dogovoru Število priznanih ur: 45 ur 

Število udeležencev: 20 

 

Izvajalci: 

Zack Bevelacqua – asistent za angleški jezik 

Mateja Smolar Tič, prof 

mag. Marjetica Štante Kapun, prof. 
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12. KEMIJA – UČNA POMOČ 

 

Cilji in vsebina:  

Kemija je predvsem v 1. in 2. letniku močno povezana z uporabno matematiko. Veliko 

je računanja in logičnega sklepanja. V tem delu se predmet močno razlikuje od kemije, 

kot ste jo večinoma obravnavali v osnovni šoli. Marsikomu ta preskok povzroča težave, 

zato se bomo v okviru tega OIV posvetili vsem odprtim vprašanjem, ki jih boste imeli. 

Dodatno vam bodo deli snovi, ki vam povzročajo težave, razloženi še enkrat, skupaj 

bomo vadili računske naloge … 

NAČIN IZVAJANJA: Tutorski način dela (še najbolj podobno inštrukcijam, le da je za vas 

brezplačno) 

Pogoj: / Cena: / 

Čas izvajanja: po pouku, v dogovoru z 

interesenti 

 

Število priznanih ur: 30 

 

Število udeležencev: ni omejitev 

 

Izvajalec:  

dr. Viljem Pavlovič 
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13. MLADI KUSTOSI ZLATEGA GRIČA 

 

Cilji in vsebina:  

V sodelovanju z Zlatim gričem Slovenske Konjice bomo tudi v šolskem letu 2015/16 

pripravili izobraževanje za mlade kustose v vinski kleti Zlatega griča. V okviru 

sodelovanja naše gimnazije z eno izmed najmodernejših vinskih kleti v Evropi se bodo 

naše dijakinje in dijaki usposobili za samostojno vodenje obiskovalcev Zlatega griča v 

slovenščini. Izobraževanje bo potekalo kot spoznavanje zgodovinskih dejstev o začetkih 

vinogradništva in (vino)goskega prava v naših krajih in spoznavanje sodobnega 

vinarstva in turističnih vsebin. Mladi kustosi bodo izobraževanje zaključili tako, da se 

bodo preizkusili v vodenju dijakinj in dijakov Gimnazije Slovenske Konjice po vinski 

kleti. Prejeli bodo tudi priznanja za kustose. 

Mladi kustosi naše gimnazije, ki so že v lanskem šolskem letu uspešno zaključili 

izobraževanje za kustose, zdaj že uspešno vodijo tudi druge skupine obiskovalcev. V 

šolskem letu 2015/16 bodo imeli možnost nadaljevanja izobraževanja v angleškem (in 

nemškem) jeziku. 

 

Pogoj: / Cena: / 

Čas izvajanja: po dogovoru z Zlatim 

gričem Slovenske Konjice 

 

Število priznanih ur: vse ure OIV 

 

Število udeležencev: ni omejitev 

 

Izvajalka:  

mag. Aleksandra Boldin, prof. v sodelovanju z Zlatim gričem Slovenske Konjice. 
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14. USPOSABLJANJE ZA OHRANJANJE IN INTERPRETACIJO 

KULTURNE DEDIŠČINE 

 

Cilji in vsebina:  

Prepoznavanje dediščine  

Ohranjanje dediščine 

Terensko delo 

Podajanje vsebin s področja dediščine 

 

Način izvajanja: Program bo potekal v obliki delavnic in terenskega dela. 

 

Pogoj:  

priti na predavanja in imeti veselje do 

dediščine 

 

Cena: 10,00€/udeleženca pri skupini 12 

 

Čas izvajanja:  

po dogovoru 

 

 

Število priznanih ur: 24 

 

Število udeležencev: ni omejitev 

 

Izvajalka:  

Petra Klima, prof. 

Prijave zbirata Polona Klokočovnik in Patricija Košir (pisarna svetovanja – pritličje 
šole). 
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15. KULTURNE AKTIVNOSTI GIMNAZIJCEV V KRAJU 

 
Cilji in vsebina:  
VSEBINA: Dijaki bodo sodelovali na kulturnih prireditvah v kraju – sodelovanje 
Gimnazije Slovenske Konjice z Občino Slovenske Konjice, Zgodovinskim društvom 
Konjice in Splošno knjižnico Slovenske Konjice. 
  
CILJI: - nastopi dijakov na javnih kulturnih prireditvah; sodelovanje v debatah, vodenje 
prireditev, povezovanje, fotografiranje, snemanje, razstave … 
-          osebnostna rast 
-          medgeneracijsko sodelovanje 
-          izvirnost, ustvarjalnost dijakov 
 
Pogoj: / Cena: / 
Čas izvajanja: september 2016-junij 2017 Število priznanih ur: število ur se 

upošteva po realizaciji 
 

Število udeležencev: ni omejitev 
 
Izvajalka:  
mag. Aleksandra Boldin, prof. v sodelovanju z Občino Slovenske Konjice, Zgodovinskim 
društvom Konjice in Splošno knjižnico Slovenske Konjice  
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16. GEOGRAFSKO TEKMOVANJE 

 

Cilji in vsebina:  

VSEBINA PROGRAMA:   

- vaje iz orientacije   - kartiranje 

- merjenje naklona   - meteorološka opazovanja 

- raba tal     - določanje vidljivosti 

- določanje mikrolokacije  - hidrološka opazovanja 

- seznanitev s strokovno literaturo na predpisano temo 

CILJI: 

- dijaki se znajo samostojno orientirati; 

- pridobivajo nova znanja o orientaciji v prostoru ; 

- dijaki znajo svoje znanje uporabiti na šolskem in kasneje na regionalnem 

tekmovanju. 

METODE DELA: delo na terenu, branje, pisanje, pogovor, poslušanje 

OBLIKE DELA: skupinsko, individualno 

REZULTAT DELA: sodelovanje na regionalnem geografskem tekmovanju 

 

Pogoj: sodelujejo lahko vsi dijaki, ki imajo 

smisel za orientacijo in znajo uporabljati 

kompas 

 

Cena: / 

Čas izvajanja: marec, april 2017 

 

Število priznanih ur: 16 

Število udeležencev: sodelujejo po trije dijaki v eni skupini 

 

Izvajalka:  

Tatjana Hren, prof. 
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17. TEKMOVANJE IZ MATEMATIKE 

 

Cilji in vsebina:  

- dijaki poglabljajo znanje, pridobljeno pri rednem pouku, 

- rešujejo zahtevnejše naloge, 

- spoznajo revijo Presek, 

- se pripravljajo na tekmovanje Evropski matematični kenguru,  

- se pripravljajo na Državno tekmovanje  

 

Pogoj: veselje do matematike 

 

Cena: / 

Čas izvajanja: enkrat tedensko, pred 

tekmovanji po potrebi tudi večkrat 

Število priznanih ur: vsaj 30 

 

Število udeležencev: ni omejitve 

 

Izvajalki: 

Doroteja Štunf, prof., 

Helena Skaza Birk, prof., 
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18. TEKMOVANJE IZ LOGIKE IN LINGVISTIKE 

 

Cilji in vsebina:  

- Dijaki spoznajo pojem izjave, izjavnih povezav in operacije med izjavami, 

- spoznajo načine sklepanja, 

- spoznajo osnove lingvistike 

- pripravljajo se na šolsko in državno tekmovanje iz logike in lingvistike 

 

Pogoj: / Cena: / 

Čas izvajanja: tri mesece (do državnega 

tekmovanja v mesecu novembru) 

Število priznanih ur: vsaj 12 

Število udeležencev: ni omejitev 

 

Izvajalki: 

Doroteja Štunf, prof.,  

Helena Skaza Birk, prof. 
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19. TEKMOVANJE IZ ZNANJA ZGODOVINE 

 

Cilji in vsebina:  

VSEBINA: Pripravljanje dijakov na šolsko in državno tekmovanje iz znanja zgodovine 

po predpisani temi in literaturi. Tema letošnjega tekmovanja je industrializacija 19. 

stoletja. 

 

CILJI:  

- dijaki poglabljajo svoje znanje zgodovine iz predpisane teme 

- usvojeno znanje znajo samostojno uporabiti pri terenskem delu 

 

OPIS: Tekmovanje bo potekalo po dvostopenjskem sistemu – to pomeni, da bo 19. 

januarja 2017 izvedeno šolsko tekmovanje iz znanja zgodovine, kjer bo izbrana ekipa 

3 najboljših dijakov, ki nas bodo 1. aprila zastopali na državnem tekmovanju iz znanja 

zgodovine. Državno tekmovanje bo potekalo na Gimnaziji Brežice. 

 

Pogoj: / Cena: / 

Čas izvajanja: : oktober 2016 do april 

2017, 1x tedensko 

Število priznanih ur: 20 ur (samo šolsko 

tekmovanje), vse ure OIV za sodelovanje 

na državnem tekmovanju 

 

Število udeležencev: ni omejitve 

 

Izvajalka: 

mag. Aleksandra Boldin, prof. 
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20. TEKMOVANJE IZ SLOVENŠČINE ZA CANKARJEVO 

PRIZNANJE 

 

Cilji in vsebina:  

VSEBINA PROGRAMA:  

 samostojno branje razpisanega literarnega dela, 

 seznanitev z dodatno strokovno literaturo, 

 vsebinska, jezikovna in slogovna razčlemba prebranega besedila, 

 priprava na tvorjenje neumetnostnega besedila, 

 branje in razčlemba člankov, 

 ustvarjalno pisanje. 

CILJI:  

 dijaki ustno in pisno izražajo razumevanje, doživljanje ter lastno vrednotenje 

prebranega besedila; 

 dijaki pridobivajo novo znanje o prebranem besedilu in ga znajo samostojno 

uporabiti na šolskem tekmovanju za Cankarjevo priznanje, uspešnejši pa tudi na 

vseslovenskem tekmovanju. 

 

Pogoj: sodelujejo lahko vsi dijaki, ki radi 

berejo in imajo smisel za rabo jezika ter 

besedno ustvarjanje 

Cena: / 

Čas izvajanja: med šolskim letom Število priznanih ur: 20 ur za 

sodelovanje na šolskem tekmovanju, vse 

ure OIV za sodelovanje na vseslovenskem 

tekmovanju 

 

Število udeležencev: do 20 dijakov 

 

Izvajalki: 

Mihaela Ribič, prof., 

mag. Katja Premru Kampuš, prof. 
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21. FIZIKALNO TEKMOVANJE 

 

Cilji in vsebina:  

Cilji programa: Dijaki pridobijo dodatna fizikalna znanja in veščine ter poglobijo 

razumevanje njim znanih vsebin, kar je potrebno za uspešno sodelovanje na 

srednješolskih tekmovanjih iz fizike. 

Vsebina programa: Poudarek je na razvijanju metod in tehnik reševanja fizikalnih 

problemov ter na izvajanju in razumevanju fizikalnih poskusov, ki so vključeni v 

razpisanih programih fizikalnih tekmovanj. 

Način izvajanja programa: samostojno delo dijakov, delo v skupinah, predavanja. 

Predstavitev rezultatov dela: seminarska naloga, predstavitev dela v skupini, udeležba 

na tekmovanjih. 

 

Pogoj: / Cena: / 

Čas izvajanja: od oktobra 2016 do aprila 

2017 

Število priznanih ur: 35 

Število udeležencev: ni omejitve 

 

Izvajalec:  

Oskar Krevh, prof. 
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22. ŠPORTNA TEKMOVANJA 

 

Cilji in vsebina:  

Priprava šolskih ekip za tekmovanja v nogometu, košarki, odbojki na mivki, atletiki in 

krosu za dijake in dijakinje ter odbojki za dijakinje. 

Vsebina bo določena v skladu s potrebami športne panoge. Cilj je prepoznavno zastopati 

šolo v slovenskem prostoru. 

Pogoj: / Cena: / 

Čas izvajanja: termin bo določen glede na 

datum tekmovanja in v dogovoru s 

športno dvorano in osnovno šolo 

 

Število priznanih ur: število ur je odvisno 

od opravljenih treningov posameznega 

dijaka (cca. 20 ur) 

 

Število udeležencev:  

Število je pogojeno s panogo, v kateri dijaki nastopajo. Sodelujejo dijaki, ki so aktivno 

vključeni v trenažni proces v športnih klubih, oziroma s svojim znanjem izpolnjujejo 

kriterij udeležbe na tekmovanju. 

 

 

Izvajalci: 

Primož Kračun, prof.,  

Brane Vodopivec, prof., 

Karmen Kotnik, prof. 
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23. TEKMOVANJE IZ NEMŠČINE ZA 2. IN 3. LETNIK 

 

Cilji in vsebina:  

Priprave na šolsko in državno tekmovanje 

 

Pogoj: / Cena: / 

Čas izvajanja: od decembra do aprila 

 

Število priznanih ur: 35 

Število udeležencev: ni omejeno 

 

Izvajalki: 

Jožica Orož Berginc, prof. 

Maja Dragan, prof.  
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24. TEKMOVANJE IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA ZA 2. IN 3. LETNIKE 

 

Cilji in vsebina:  

- dijaki poglabljajo znanje, pridobljeno pri rednem pouku, 

- rešujejo zahtevnejše naloge, 

- se pripravljajo na šolsko, regijsko in državno tekmovanje. 

Teme se pokrivajo z maturitetnimi vsebinami in so tako dijakom v pomoč pri pripravi 

na maturo. 

 

Pogoj: / Cena: / 

Čas izvajanja: enkrat tedensko, pred 

tekmovanji po potrebi tudi večkrat 

Število priznanih ur: šolsko 20, regijsko 

30 in državno vse ure 

 

Število udeležencev: ni omejeno 

 

Izvajalki: 

mag. Marjetica Štante Kapun, prof.  

Mateja Smolar Tič, prof. 
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25. TEKMOVANJE IZ BIOLOGIJE (1. in 2. letniki – tema, 3. in 4. 

letniki – snov) 

 

Cilji in vsebina:  

Cilji programa:  

 poglabljanje bioloških vsebin prvih treh letnikov 

 razvijanje logičnega in celostnega pogleda na biološke vsebine 

 reševanje zahtevnejših nalog 

Vsebina programa: Poudarek je na razvijanju celostnega pogleda na reševanje bioloških 

problemskih nalog (ekologija, biologija celice, biologija človeka, sistematika).  Teme so 

tudi teme maturitetnega kataloga znanj, zato je tekmovanje tudi dobra priprava na 

maturo. 

Način izvajanja: samostojno delo dijakov in eksperimentalno delo v skupinah. 

Predstavitev rezultatov dela: udeležba na šolskem tekmovanju in na državnem 

tekmovanju. 

 

Pogoj: / Cena: / 

Čas izvajanja: od oktobra 1x tedensko do 

državnega tekmovanja (marec-april), pred 

tekmovanjem po potrebi tudi večkrat 

 

Število priznanih ur: vsaj 20 

Število udeležencev: ni omejeno 

 

Izvajalki: 

mag. Mojca Šegel, prof., 

Darinka Gilčvert Berdnik, prof. 
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26. TEKMOVANJE IZ ZNANJA O SLADKORNI BOLEZNI 

 

Cilji in vsebina:  

Cilji programa:  

• širjenje in poglabljanje znanja o sladkorni bolezni in o življenjskem slogu, ki 
preprečuje pojave sladkorne bolezni,  
• primerjanje znanja o sladkorni bolezni in o življenjskem slogu, ki preprečuje pojave 
sladkorne bolezni med učenci,  
• popularizacija znanja o sladkorni bolezni in o življenjskem slogu, ki preprečuje pojave 
sladkorne bolezni,  
• motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja sladkorne bolezni in 
življenjskega sloga, ki preprečuje pojave sladkorne bolezni,  
• spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in okolij. 
 

Vsebina programa:  

Poudarek je na razvijanju celostnega pogleda na delovanje hormonalnega uravnavanja 

telesa. Tema je tudi vsebovana v ciljih maturitetnega kataloga znanj, zato je tekmovanje 

tudi dobra priprava na maturo. 

Način izvajanja programa: samostojno delo dijakov in konzultacije. 

Predstavitev rezultatov dela: udeležba na šolskem tekmovanju in trije  najboljši na 

državnem tekmovanju. 

 

Pogoj: / Cena: / 

Čas izvajanja: od oktobra 1x tedensko do 

državnega tekmovanja (november), pred 

tekmovanjem po potrebi tudi večkrat 

 

Število priznanih ur: vsaj 20 

 

Število udeležencev: ni omejeno 

 

Izvajalec:  

mag. Mojca Šegel, prof. 
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27. TEKMOVANJE IZ KEMIJE 

 

Cilji:  

 

Pripraviti se na državno tekmovanje iz področja kemija. 

 

Način izvajanja programa: vodeno in samostojno delo dijakov ter eksperimentalno 

delo v skupinah. 

 

 

Pogoj: / Cena: / 

Čas izvajanja: Po dogovoru, tudi ob 

sobotah 

Število priznanih ur: 40 

Število udeležencev: ni omejeno 

 

Izvajalec:  

dr. Viljem Pavlovič, univ. dipl. ing. 
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28. TEKMOVANJE IZ NARAVOSLOVJA 

 

Cilji in vsebina:  

 

Pripraviti se na državno tekmovanje iz področja splošnega naravoslovja. 

 

Način izvajanja programa: vodeno in samostojno delo dijakov ter eksperimentalno 

delo v skupinah. 

 

 

Pogoj: Zainteresiran dijak-inja 1. ali 2. 

letnika. 

            Cena: / 

Čas izvajanja: Od septembra do 

decembra; po dogovoru. 

Število priznanih ur: 40 

Število udeležencev: do 10 

 

Izvajalec:  

dr. Viljem Pavlovič 
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29. TEKMOVANJE IZ ASTRONOMIJE 

 

Cilji in vsebina:  

Poudarek je na razvijanju metod in tehnik reševanja astronomskih nalog ter na 

razumevanju vesolja. 

Dijaki pridobijo dodatna znanja iz astronomije, poglobijo razumevanje njim znanih 

vsebin, kar je potrebno za uspešno sodelovanje na srednješolskih tekmovanjih iz 

astronomije. 

Dijakova obveznost: samostojno delo, delo v skupinah, astronomska opazovanja 

 

Pogoj: / Cena: / 

Čas izvajanja: oktober, november 2016 

 

Število priznanih ur: 35 

Število udeležencev: ni omejeno 

 

Izvajalec:  

Oskar Krevh, prof. 
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30. ROBOTIKA 

 

Cilji in vsebina:  

- Dijaki spoznavajo in poglabljajo znanje programiranja, 

- rešujejo problemska stanja za izvajanje etap pri robotih, 

- spoznajo literaturo o robotih, 

- se pripravljajo na tekmovanje Robocop 

 

Pogoj: veselje do računalništva in 

programiranja 

Cena: / 

Čas izvajanja: enkrat tedensko, pred 

tekmovanji po potrebi tudi večkrat 

Število priznanih ur: vsaj 30 

Število udeležencev: do 12 

 

Izvajalca:  

mag. Vasja Ivančič, prof., 

Oskar Krevh, prof. 

 

 

  



Katalog obveznih izbirnih vsebin –prosta izbira -  šolsko leto 2016/2017 

  Stran 37 od 67 

31. BOBER 

 

Cilji in vsebina:  

- Dijaki spoznavajo in poglabljajo znanje algoritmičnega razmišljanja, 

- rešujejo problemska stanja na različnih področjih, 

- spoznajo življenjske probleme v povezavi z Bobrovimi nalogami, 

 

Pogoj: veselje do računalništva in 

programiranja 

Cena: / 

Čas izvajanja: pred tekmovanji po potrebi 

tudi večkrat 

Število priznanih ur: vsaj 10 

Število udeležencev: ni omejitve 

 

Izvajalka:  

mag. Vasja Ivančič, prof., 
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32. EVROPSKI PROGRAM ERASMUS+: Y.E.S. FOR FUTURE 

 

Cilji in vsebina:  

 seznanitev z osnovnim podjetniškim vedenjem  
 razvijanje miselnih in izraznih sposobnosti poslovne angleščine in  uporaba  

v avtentičnih situacijah 
 uporaba in učenje ob sodobni IKT tehnologiji 
 potovanja (mladinske izmenjave) v Španijo, na Madžarsko in Finsko 
 druženje z vrstniki s podobnimi interesi iz drugih držav 
 spodbujanje medkulturnega učenja in dialoga 
 mednarodne in medkulturne izkušnje 
 povečati dijakovo motivacijo;  
 povezovanje z okoljem in mednarodno sodelovanje;  
 priprava mladih na številne okoliščine in odgovornosti v življenju;  
 povečati svobodo in neodvisnost dijakov pri izbiri elementov in metod dela;  
 povečanje dijakove ustvarjalnosti;  

METODE DELA 
 neformalno učenje 
 projektno delo  
 skupinske diskusije 
 intervjuji 
 različne dejavnosti, povezane s širšo in lokalno skupnostjo; dejavnosti na 

mednarodni ravni 
 
Metode dela v okviru vsebine ne bodo toge, ampak odprte in dinamične. 
 

Pogoj: / Cena: / 

Čas izvajanja: 3 leta Število priznanih ur:  

Število udeležencev:  

 

Izvajalci: 

Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, Srednja šola, Srednja šola Loimaan Lukio 

(Finska), Srednja šola in gimnazija Arany, Budimpešta ( Madžarska), IES Santiago 

Apostol- šolski center ( Španija) 

Koordinatorka:  

Mateja Smolar Tič, prof. 
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33. FIRENCE 

 

15. 4. – 16. 4. 2017 
 1. dan, SLOVENIJA - FIRENCE ... 
Na pot bomo krenili v poznih večernih ali zgodnjih jutranjih urah. Sledi udobna nočna vožnja 
do prehoda Fernetiči in nadaljevanje poti s krajšimi vmesnimi postanki preko Furlanije 
Julijske krajine in Benečije do Emilie Romanije, kjer se nam bo na 869 m visokem prelazu 
preko Apeninov odprl pogled na »SONČNO TOSKANO«. Vožnja do glavne privlačnosti 
Toskane FIRENC, mesta, ki upravičeno velja za enega najlepših biserov zahodnoevropske 
civilizacije. Srednjeveški in renesančni biser si bomo najprej pogledali z najlepše razgledne 
točke - Piazzale Michelangelo, od koder se odpre pogled na mesto, stolnico, cerkev Sv. Križa, 
zvonik in reko Arno, ki se lenobno vije skozi mesto. Firenške cerkve, palače in muzeji hranijo 
dovolj umetnin za vse življenje. Z ogledi bomo nadaljevali peš, sprehod po centru mesta mimo 
glavnih mestnih znamenitosti : Piazza del Duomo s krstilnico in izjemno katedralo Santa 
Maria del Fiore, Giottov zvonik, Dantejeva rojstna hiša, cerkev Sv. Križa. Ustavili se bomo na 
trgu Piazza della Signoria, ki ga krasijo številne palače in spomeniki, si ogledali cerkev 
Orsanmichele, značilen primer florentinske gotike in se med stebriščem palače Uffizi 
sprehodili do Ponte Vecchia - znamenitega mostu, ki vas bo pripeljal do palače Pitti, ki je 
največja  tovrstna zgradba v mestu. Čeprav stroga zunanjost deluje enotno, so palačo zidali 
kar štiri stoletja, Sledi ogled zunanjščine Palače Medici-Ricardi, ki jo je zasnoval Michelozzo. 
Palača šteje za vzorčni primerek posvetne renesančne arhitekture. V bližnjem kompleksu 
cerkve San Lorenzo si bomo najprej ogledali harmonično zasnovano Brunelleschijevo 
troladijsko baziliko. Biser notranjščine je stara zakristija z grobovi Medičejcev in številnimi 
reliefi, ki jih je izdelal Donatello. Slavne medičejske grobnice, ki so jih dozidali k cerkvi, so ena 
največjih Michelangelovih stvaritev. Čeprav so ostale nedokončane, veljajo za enega izmed 
najmonumental-nejših spomenikov florentinske renesanse, sprehod do vrtov Bargello... ali 
sprehod do vrtov Boboli…. 
V večernih urah vožnja v Montecatini Terme, ki sodijo med najlepše ohranjena rimska 
kopališča. Namestitev v hotelu , večerja in prenočevanje. 
  
2. dan, PISA – LUCCA - SLOVENIJA ... 
Po zajtrku vožnja v PISO, ki je eno najlepših in najpomembnejših toskanskih mest. V Pisi je 
začel svoj študij in znanstveno delo Galileo GALILEI. Daljši postanek bo namenjen ogledu 
prelepega romanskega mesta z znamenitimi spomeniki na PIAZZA del DUOMO, ki ga 
imenujejo tudi TRG ČUDES s poševnim stolpom. Stolp se je zaradi peščenih temeljev začel 
nagibati skoraj od prvega dne gradnje (l. 1173).  Ogled trga, katedrale, krstilnice,… 
Sledila bo krajša  vožnje do LUCCE, ki je poleg Firenc in Siene najprijetnejše toskansko mesto. 
Starinska mreža ulic je obdana z obzidjem, je polna palač, muzejev in romanskih cerkva. 
Najlepša je cerkev San Michele in Foro, najdragocenejše umetnine pa so zbrane v Duomo di 
San Martino z zelo staro ikono križanega Kristusa, ... Daljši postanek za samostojne oglede, 
kavico, … 
V popoldanskih urah povratek proti Sloveniji , prihod domov v poznih večernih urah. 
   
CENA :  240,00 EUR  / NAJMANJ 45 UČENCEV 
           200,00 EUR  / NAJMANJ 65 UČENCEV (nadstropni avtobus) / 
  
Cena vključuje: 
-          prevoz z nadstropnim turističnim avtobusom,cestnine,predore in parkirnine 
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-          Vstopne takse Firenze, Pisa, Lucca 
-          nočitev z večerjo in zajtrkom v hotelu 3* (Montecatini Terme) 
-          vstopnine po programu…. 
-          vse oglede po programu 
-          vodenje vodnika z licenco in organizacijo izleta, 
-          osnovno nezgodno zavarovanje na poti, 
-          CORIS dodatno nezgodno zavarovanje 
-          DDV po zakonu 
Doplačila po želji: 1/1 soba 35 € po osebi, 
OPOMBA:         Hotel zahteva kavcijo 15 EUR po osebi za primer namernega 
poškodovanja ali uničenja hotelskega inventarja. V kolikor na dan odhoda ne bo škode v 
hotelu, dobite ves denar nazaj! 
                         Slovenci na potovanje v Italijo lahko potujemo z osebno izkaznico ali potnim 
listom. 
Pridržujemo si pravico do spremembe cene, v koliko se bistveno spremenijo cene katere 
izmed sestavin ponudbe. 
Splošni pogoji so sestavni del programa in so na voljo v agenciji. 
TA ATLANTIDA, CURIOUS d.o.o., Križevec 44A, Stranice, gsm :  031 716 014 
 
Število udeležencev: 70 

Čas izvajanja: 23.10 do 28.10 2015 

 

Število priznanih ur: vse 

ure OIV 

 

Izvajalka: Darinka Gilčvert Berdnik, prof. 
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34. BUDIMPEŠTA 
 

 

 

Izpred osnovne šole Pod goro se bomo podali na pot okoli 3. ure zjutraj. Proti 
Budimpešti bomo ubrali nekoliko hitrejšo pot po avtocesti, zato bomo na gričku 
Citadela že okoli 9. ure dopoldan. S Citadele se ponuja lep pogled na mesto. Nato se 
bomo odpravili do čudovito ohranjenih rimskih izkopanin mesta Aquincum v SV delu 
Budima. Ostanki mesta so naravnost čudoviti za razlago sistema delovanja rimskih 
mest. V arheološkem parku se lepo vidi sistem daljinskega ogrevanja, kanalizacija, 
ustroj mesta (trgovski, poslovni, vojaški, upravno-administrativni), prav tako pa je v 
rekonstruirani hiši lepo predstavljen način življenja za časa rimskega imperija. Če do 
sedaj niste imeli predstave o organiziranosti rimskega imperija, boste na obisku 
Aquincuma naravnost uživali! 
Sledi ogled mestnih znamenitosti Pešte: Štefanova cerkev, kjer hranijo dobro ohranjeno 
relikvijo kraljeve desnice v Jakobovi kapeli znotraj cerkve, Parlament, ki je s svojo 96m 
veliko kupolo najvišja zgradba v Budimpešti, Trg junakov, mestni park s trdnjavo 
Vajdahunyadi, stadion Ferenca Puskasa ... 
Po ogledu se vrnemo v mesto do Matjaževe kleti, kjer bomo zopet izstopili iz avtobusa 
in se peš odpravili na ogled cerkve, notranjega dela mesta, mimo rimskih izkopanin 
mesta Contra Aquinqum, za zaključek pa se še sprehodili po mondeni trgovski ulici Vaci 
ali pa si privoščili kakšno slaščico v znameniti slaščičarni Gerbeaud. Sledilo bo nekaj 
prostega časa. 
Za zaključek naše poti po Budimpešti pa se bomo v poznem popoldnevu še vkrcali na 
ladjo in se odpravili na vožnjo po Donavi, s katere se prav tako ponuja lep pogled na 
mesto in njegove mostove. V Slovenske Konjice je predviden prihod do polnoči istega 
dne. 

 
Za Vas smo pripravili zanimivo strokovno ekskurzijo z bogato vsebino za 47 EUR po 
osebi, pri udeležbi vsaj 80 učencev. 
 
STORITVE:  prevoz s kvalitetnim nadstropnim turističnim avtobusom, enourna vožnja 
z ladjico po Donavi, vsi zunanji ogledi po programu, kot tudi vstopnine: v Štefanovo 
cerkev, za rimske izkopanine Aquincum, stroški dveh voznikov, nezgodno zavarovanje 
potnikov, vodenje in organizacija ekskurzije. 

Za prestop madžarske meje učenci potrebujete osebno izkaznico ali potni list! 
  
 
IZVAJALKA: Darinka Gilčvert-Berdnik 
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35. DUNAJ 

 

petek, 10. 3. 2017: SLOVENIJA – AVSTRIJA – DUNAJ 
Na pot se bomo odpravili v zgodnjih jutranjih urah, predvidoma okoli 5.ure zjutraj. 
Sledila bo udobna nočno-jutranja vožnja mimo Maribora do mejnega prehoda Šentilj in 
dalje po Pirenski avtocesti mimo Gradca, Dunajskega Novega mesta do Dunaja. Z 
vmesnimi postanki je predviden prihod na Dunaj okoli 9.ure dopoldan. 
Pot do središča mesta nas  bo vodila po znamenitem RINGU, ob katerem stojijo najlepše 
zgradbe 19.stoletja. Videli bomo OPERO, palačo HOFBURG, KULTURNO-ZGODOVINSKI 
in NARAVOSLOVNI MUZEJ, zgradbi, ki sta bili grajeni v drugi polovici prejšnjega stoletja 
v času gospodarske krize v takratni monarhiji in navkljub krizi sta arhitekta Gotfried 
Semmper in Karel Hassenauer uporabljala najdražje materiale in najela najboljše 
strokovnjake svojega časa. Peljali se bomo tudi mimo PARLAMENTA, v katerem so 
nekoč sedeli tudi Slovenci, mimo NOVEGA ROTOVŽA, UNIVERZE, VOTIVSKE CERKVE, ki 
je bila postavljena v spomin na izveden atentat 18.februarja 1853 na takratnega cesarja 
Franca Jožefa, ki pa je le deloma uspel. 
Na TRGU MARIJE TEREZIJE bomo izstopili in se peš odpravili v dunajsko notranje 
mesto (Innere Stadt)do muzeja ALBERTINA. Muzej gosti eno največjih in 
najpomembnejših grafičnih zbirk na svetu s približno 65.000 grafikami in okoli 
milijonom starih odtisov (od pozne gotike do sodobnosti), prav tako pa tudi zbirko 
sodobnih grafičnih del, arhitekturnih skic in fotografij. Poleg tega je muzej pred kratkim 
na stalno izposojo prejel dve večji zbirki impresionistov in umetnostnih del zgodnjega 
20. stoletja, od katerih bodo nekatera na stalni razstavi. V muzeju so dela znanih 
avtorjev kot so Rottmayr,Albrecht Dürer, da Vinci, Fra Angelico, van Leyden, 
Rembrandt, Poussin, Chagall, Reynolds……. 
Polni vtisov bomo nadaljevali strokovni del ekskurzije v bližnji NARAVOSLOVNI in 
UMETNOSTNO-ZGODOVINSKI MUZEJ. Muzej, ki sodi v rang 10. največjih muzejev te 
vrste, hrani več kot 20 mio.eksponatov zato je logično, da se bomo osredotočili samo na 
določen del razstave. Ob dogovorjeni uri se bomo ponovno zbrali in se peš podali na 
ogled središča mesta. 
Postanek za ogled ŠTEFANOVE CERKVE, ki so jo gradili celih 8 stoletij in jo na nek način 
še danes. V notranjosti si bomo ogledali znamenito prižnico, pod katero je izklesan eden 
izmed graditeljev cerkve, češki arhitekt Antun PILGRAM, originalni nagrobnik, 
posvečen prvemu uradnemu dunajskemu škofu Juriju SLATKONJI, sarkofag cesarja 
FRIDERIKA III. in še mnogo več zanimivosti. 
 Nedaleč stran bo že naš avtobus, tako bomo zaključili obisk avstrijske prestolnice in se 
napotili proti domu. 
Ekskurzija ni obvezna, je pa poučna in zanimiva. 
 CENA: 45 EUR / NAJMANJ 65  POTNIKOV / 
 CENA VKLJUČUJE: 
-          prevoz z turističnim avtobusom,cestnine in parkirnine 
-          zunanje oglede po programu, 
-          vstopnine za Albertino in Naravoslovni muzej 
-          strokovno vodenje in organizacijo; 
  
POZOR, 
za prestop avstrijske meje potrebujete osebno izkaznico ali POTNI LIST! 
Splošni pogoji so sestavni del programa in so na voljo v agenciji. 
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Čas izvajanja: 6.11.2015 Število priznanih ur: 12 
Število udeležencev: 6 
 
Izvajalec:  
turistična agencija Kompas, Klemen Podlogar, tel: 070 841 098, e-pošta: 
Klemen.podlogar@kompas.si 
Koordinatorka: Doroteja Rušnik Stramšak, prof. 
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36. PREDSTAVITEV ŠTUDIJA NA FH JOANNEUM – UNIVERSITY 

OF APPLIED SCIENCES JOANNEUM GRAZ 

 

Cilji in vsebina:  

Cilj poldnevne ekskurzije je obisk in ogled Univerze za uporabne znanosti v Grazu. 
Predstavljeni bodo študijski programi univerze in pogoji ter možnosti za študij. Vzeli 
pa si bomo tudi čas za kratek ogled mesta Graz. 
 

Pogoj: aktivna udeležba in interes za 

študij v tujini 

 

Cena: avtobusni prevoz do Graza  

Čas izvajanja: jesen 2016 Število priznanih ur: 8 

Število udeležencev: 6 

 

Izvajalec:  

Maja Dragan 
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37. PO POTEH OLIMPIJSKEGA SARAJEVA S SMUČANJEM NA 

JAHORINI 

 
Datum odhoda: 20. – 24.2.2017 
 
1.dan, ponedeljek, 20.2.2017: SLOV. KONJICE – SARAJEVO – JAHORINA  
Odhod avtobusa v zgodnjih jutranjih urah iz Slov. Konjic. Vožnja čez mejo na Hrvaško 
ter naprej v BIH. Opoldanski prihod v Sarajevo, ogled mesta v spremstvu lokalnega 
vodnika. Tako bomo skupaj občudovali glavne znamenitosti mesta in si vzeli nekaj 
prostega časa na Baščaršiji, ki predstavlja srce mesta (številne trgovinice, obrtniške 
delavnice, kavarnice, čevapdižnice)…. Zapeljali se bomo še do prizorišča Olimpijskih 
iger, ki so se leta 1984 odvijale ravno v Sarajevu.  Po ogledih vožnja na Jahorino, večerni 
prihod, nastanitev v hotel, večerja in nočitev.  
2.dan, torek, 21.2.2017: JAHORINA 
Zajtrk, nato bo dan namenjen za celodnevno uživanje na belih strminah oz. za druge 
družabne ali športne aktivnosti. Večerja in nočitev v hotelu.  
3. dan, sreda, 22.2.2017: JAHORINA  
Zajtrk, nato bo dan namenjen za celodnevno uživanje na belih strminah oz. za druge 
družabne ali športne aktivnosti. Večerja in nočitev v hotelu.  
4.dan, četrtek, 23.2.2016: JAHORINA – SLOV. KONJICE  
Zajtrk in poslovilna kava ter vožnja proti domu. Ob poti možnost za oglede po 
predhodnem dogovoru (Jajce, Travnik). Prihod domov v kasnejših večernih urah.  
 
CENA: 250 EUR pri udeležbi 45 oseb; 255  EUR pri udeležbi 40 oseb;260 EUR pri 
udeležbi 35 oseb; 
 
 
Izvajalec:  
Primož Kračun, prof. 
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38. PLESNO-NAVIJAŠKA SKUPINA 

 

Cilji in vsebina:  

Namen te skupine je v prvotnem pomenu zabava in sprostitev od šolskih skrbi, pa tudi 
spodbujanje naših športnikov na tekmah in sodelovanje na ŠKL prireditvah ter ostalih 
šolskih prireditvah. 
Če bo dovolj zainteresiranih, bomo izvajali tudi ŠPF (šolski plesni festival), kjer se 
bomo za tekmovanje naučili 3 koreografije (pop, latino in hip-hop). 
Ples je primeren za vsakogar, saj si ob treningih pridobiš ali pa izpopolniš ritem, 
kondicijo ter občutek lastnega telesa v prostoru. 
 

Različne plesne zvrsti (hip-hop, show dance, pop)  

Nastopanje na prireditvah v okviru šole in ŠKL tekmah 

 

Pogoj: Nastopanje na prireditvah Cena: / 

Čas izvajanja: Vadba traja 2 šolski uri, 

treningi ne potekajo celo leto, ampak samo 

pred nastopi. 

 

Število priznanih ur: 30 

Število udeležencev: 8 do 15 

 

Izvajalka: 

Karmen Kotnik, prof. 
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39. RAČUNALNIŠKI KROŽEK 

 

Cilji in vsebina:  

Dijaki spoznajo delo s programom za predstavitve in se naučijo izdelovati spletne strani. 

Obdelujemo fotografije. 

Vsebine po izbiri dijakov 

 

Pogoj:  Cena: / 

Čas izvajanja: Enkrat na 14 dni po dve 

šolski uri (predvidoma vsak drugi četrtek 

od 14.00 do 15.30) 

 

Število priznanih ur: 30 

 

Število udeležencev: 12 do 16 

 

 

Izvajalka: 

mag. Vasja IVANČIČ, univ. dipl. org.  
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40. METODOLOGIJA RAZISKOVALNEGA DELA  

 

Cilji in vsebina:  

 Raziskovalne naloge – vsebina se določi po pogovoru z dijaki. 

 Cilji so določeni glede na izbrano tematiko in morajo ustrezati normativom, ki so 

opisani v maturitetnem katalogu. 

Opis: Dijaki bodo imele možnost sodelovati na občinskih in državnih razpisih v 

natečajih za raziskovalne naloge. Javno bomo predstavili vsaj eno raziskovalno nalogo 

v obliki predavanja in/ali posterja. Raziskovalna dejavnost omogoča pridobitev statusa 

raziskovalca v primerih dosežkov na državnem nivoju. 

Način izvajanja: mentorstvo in skupna priprava raziskovalne naloge 

 

Pogoj: opravljeni vsaj dve konzultaciji in 

izdelava naloge po ustreznih normativih  

 

Cena: / 

Čas izvajanja: v okviru predpisanih rokov 

za raziskovalno dejavnost (predvidoma od 

septembra do maja) 

 

Število priznanih ur: odvisno od obsega 

in kvalitete opravljenega dela 

 

Število udeležencev: ni omejeno 

 

Izvajalki: 

mag. Aleksandra BOLDIN, prof., 

mag. Vasja IVANČIČ, univ. dipl. org. 
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41. RAZISKOVALNA NALOGA - ZOTKS  

 

Cilji in vsebina:  

Dijak pri predmetu psihologija samostojno izdela empirično raziskovalno nalogo ter jo 

zagovarja najmanj enkrat (zaželeno večkrat) v šoli in nato še na regijskem in državnem 

tekmovanju, ZOTKS. Dijak najprej poišče problem, ki ga zanima, oblikuje naslov, 

literaturo, izdela dispozicijo naloge, izbere raziskovalno metodo oz. tehniko s katero bo 

zbiral podatke, izdela ali priredi merski instrument, analizira rezultate in jih tudi 

interpretira ter navaja vire v skladu z APA standardi.  

Zagovor naloge na šoli in na tekmovanjih poteka s Power Point predstavitvijo in 

plakatom. 

Kaj dijak v procesu raziskovanja pridobi?  

S pisanjem raziskovalne naloge dijak razvija eduktivne sposobnosti, analizira in 

sintetizira informacije, razvija verbalne sposobnosti in premaguje strah pred 

nastopanjem, se nauči navajati vire in pridobiva na pozitivni samopodobi 

 

Način izvajanja: Konzultacije po dogovoru  

 

Pogoj: Proces raziskovanja je zahtevno delo in zahteva kar nekaj časa, energije in 

motivacije dijakov in tudi natančnosti. 

Naloge lahko pišejo dijaki 3. in 4. letnikov. 

Število priznanih ur: 35 

Čas izvajanja:  

September 2016 do maj 2017. 

Regijsko tekmovanje bo potekalo predvidoma meseca marca 2017 na eni izmed 

osnovnih šol Zgornjega Podravja. Državno tekmovanje bo potekalo predvidoma meseca 

maja 2017 v Murski Soboti 

Število udeležencev: ni omejeno 

 

Izvajalka: 

Tanja Lehner, univ. dipl. psih. 
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42. OBVLADOVANJE TIPKOVNICE 

 

Vsebine: 

 slepo desetprstno tipkanje besedil (osnovna vrstica, male črke, velike črke, 

števila), 

 oblikovanje besedil brez uporabe miške ali izbir v meniju (stavek, odstavek, 

poudarjeno, podčrtano, poševno, zamik, tabulator). 

Cilji: 

Dijaki: 

 razvijajo spretnost zapisa informacij brez gledanja tipkovnice, 

 razvijajo spretnost hitrega zapisa informacij do nivoja avtomatizma, 

 razvijajo sposobnost hitrega komuniciranja s pomočjo informacijske 

tehnologije na nivoju refleksne uporabe tipkovnice, 

 povečujejo storilnost pri uporabi informacijske tehnologije. 

 

Pogoj:  Cena: / 

Čas izvajanja: po dogovoru 

 

Število priznanih ur: 15 

Število udeležencev: minimalno število udeležencev za pogoj izvedbe je 10. 

 

Izvajalka: 

mag. Vasja IVANČIČ, univ. dipl. org. 
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43. LOVSKI OPRTNIK 

 

Cilji in vsebina:  

Biodiverziteta, varstvo okolja, sonaravno bivanje v našem življenjskem okolju so teme, 

ki se lepo povežejo v lovskem udejstvovanju. Lovska organizacija ima v naši državi več 

kot 20.000 članov in je ena najštevilčnejših organizacij. V organizaciji se združujemo 

ekologi, ljubitelji narave in fotografiranja, okoljevarstveniki in vsi, ki nam ni vseeno, kaj 

se z našim okoljem dogaja. 

Cilji krožka:  

- Spoznati delovanje organizacije. 

- Spoznati domače vrste prostoživečih živali, njihove habitate, navade, stečine … 

- Spoznati orožje, ki ga uporabljamo pri lovu in ga ob pisnem dovoljenju staršev in 

drugih ustreznih institucij tudi praktično preveriti (MK, GG). 

- Spoznati šege in navade, ki veljajo v organizaciji. 

- Spoznati med nami čislano boginjo Diano. 

- Predvsem pa se bomo naučili, da lovec nikoli ne laže, (le resnico lahko nekoliko prikroji 

nastali situaciji). 

 

Pogoj: dijak/inja 3. ali 4. letnika Cena: / 

Čas izvajanja: Ob sobotah in nedeljah – po 

dogovoru, dve šolski leti 

Število priznanih ur: 80 ur na leto 

 

Število udeležencev: : 6 do 10 (potrebujete pisno dovoljenje staršev ali skrbnikov) 

 

Izvajalci: 

dr. Viljem Pavlovič in drugi lovski tovariši LD Slovenske Konjice, LD Loče in LD Vitanje. 
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44. UČENJE UČENJA 

 

Cilji in vsebina:  

Vsebine: 

 Stili spoznavanja in učenja 

 Strategije učenja in reševanja problemov 

 Motivacija za učenje 

 Vpliv emocij na spoznavne procese 

Cilji: 

Uporaba sposobnosti znanja in spretnosti, pridobljenih pri tej vsebini omogoča dijakom 

bolj uspešno in učinkovito učenje in reševanje problemov, tako v šoli kot v življenju. 

Dijaki: 

 spoznavajo lastne kognitivne značilnosti, močna in šibka področja, stile učenja 

in zahteve različnih učnih situacij 

 razvijajo in usvajajo strategije učenja in reševanja problemov 

 razvijajo sposobnosti načrtovanja, spremljanja in evalvacije lastnih miselnih 

procesov, procesa učenja ter njegovih učinkov 

 razvijajo tehnike postavljanja ciljev in samomotiviranja 

 razvijajo sposobnost uravnavanja čustev, ki vplivajo na učinkovito učenje 

 

Pogoj:  Cena: / 

Čas izvajanja: v dogovoru z dijaki (1 ura 

do 2 uri tedensko) 

Število priznanih ur: 15 

 

Število udeležencev: ni omejitev 

 

Izvajalka: 

Petra Šešerko Viličnjak, prof. 
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45. KROŽEK ZA RAZMIŠLJANJE 

 

Cilji in vsebina:  

Pri krožku se bomo naučili nekaj uporabnih de Bonovih orodij razmišljanja za 

ocenjevanje, načrtovanje, sprejemanje odločitev in upoštevanja drugih ljudi (CoRT 1). 

Vse to pri učinkoviti komunikaciji s starši, učitelji, sošolci in kasneje sodelavci ter pri 

kasnejšem poklicnem uveljavljanju pride še kako prav. Spoznali bomo tudi lateralno 

razmišljanje, pri katerem za razliko od tradicionalnega, vertikalnega, logičnega 

razmišljanja poskusimo izzivati in spodbijati ustaljeno, da pridemo do popolnoma 

novih rešitev (Cort 4). 

Pogoj: / Cena: / 

Čas izvajanja: 45 min srečanja večkrat 

letno 

Število priznanih ur: odvisno od števila 

srečanj 

Število udeležencev:  

 

Izvajalka: 

Petra Šešerko Viličnjak, prof. 

 

 

 

 

  

http://www.debono.si/cort-metoda-o-delavnici


Katalog obveznih izbirnih vsebin –prosta izbira -  šolsko leto 2016/2017 

  Stran 56 od 67 

46. PROSTOVOLJNO DELO 

 

Cilji in vsebina:  

 Vabljeni ste vsi dijaki, ki vas veseli delo z ljudmi in ste pripravljeni podariti nekaj 

svojega časa ljudem, ki doživljajo življenjske stiske ali potrebe.  

 Kot prostovoljec lahko svoj čas podarim: 

- učencem in dijakom z učnimi, socialnimi in drugimi težavami, 

- zbiranje humanitarne pomoči, 

- sodelovanje in obiskovanje starejših ljudi v Lamprehtovem domu 

- zbiranje rap pesmi, ki bodo s svojim besedilom ozaveščale o družbenih 

problemih, ki jih vidijo in doživljajo mladi, 

- organiziranje tržnice, kjer se prodajajo stvari, ki jih ne potrebujemo več, zaslužen 

denar namenimo humanitarni pomoči, 

- prostovoljstvo v tujini (obiskal nas bo tuji državljan, ki nam bo predstavil svoje 

delo v Sloveniji), če bi vas delo zanimalo lahko tudi vi postanete prostovoljec/ka 

v tujini (spoznate različne kulture, jezik, navade …) 

 

Pogoj:  Cena: / 

Čas izvajanja: celo šolsko leto Število priznanih ur: 35 

Število udeležencev: 15-30 

 

 

Izvajalka: 

Petra Šešerko Viličnjak, prof. 
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47. HUMANITARNO DELO PRI DRUŠTVU PRIJATELJEV 

MLADINE 

 

Cilji in vsebina:  

Vsebina: Pomoč dijakov pri različnih vrstah pomoči mlajšim otrokom. 

Cilji: - pomoč otrokom 

- humanitarnost 

- osebnostna rast 

- medgeneracijsko sodelovanje 

- izvirnost, ustvarjalnost dijakov 

Opis:  Dijaki boste sodelovali z mentorji Društva prijateljev mladine pri različnih 
vrstah pomoči osnovnošolskim otrokom: učna pomoč, počitniške delavnice - 
spremstvo, možnost vodenja ustvarjalnih delavnic (izvirnost, ustvarjalnost dijakov) ali 
pomoč pri izvajanju le-teh; sodelovanje na prireditvah: Konjičkovo popoldne, prihod 
Dedka Mraza, praznične delavnice, pustovanje … 

 

Pogoj:  Cena: / 

Čas izvajanja: julij 2016 - maj 2017 Število priznanih ur: število ur se 

upošteva po realizaciji 

Število udeležencev: ni omejitve 

 

Izvajalci: 

Društvo prijateljev mladine Slovenske Konjice 

Koordinatorka:  

mag. Aleksandra Boldin, prof. 
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48. VERSTVA IN ETIKA 

 

Cilji in vsebina:  

Vabljeni so dijaki, ki želijo širiti obzorja o velikih verstvih sveta, predvsem v odnosu do 

civilizacij in kultur. Razvijali bomo sposobnost za solidarno in dialoško srečevanje z 

različnimi stališči in nazori – pluralnost kot življenjski princip. 

Dejavnosti bodo povezane s sodobnimi oblikami dela: projektno delo, sodelovalno 

učenje, terensko delo. 

 

Pogoj:  Cena: / 

Čas izvajanja: januar, februar 2017 oz. po 

dogovoru 

Število priznanih ur: 15 

 

Število udeležencev: 15 

 

Izvajalka: 

mag. Aleksandra Boldin, prof. 
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49. PRVA POMOČ 

 

Cilji in vsebina:  

Izpit za voznike motornih vozil iz prve pomoči. Tečaj je sestavljen iz teoretičnega in 

praktičnega dela. Na koncu pridobijo dokument, ki je trajen. 

 

Pogoj: dijaki 3. letnika 

 

Cena: trenutno 85 € 

Čas izvajanja: mesec september in april Število priznanih ur: 10 

 

Število udeležencev:  

 

Izvajalec:  

Območno združenje Rdečega križa Slovenske Konjice 

Koordinatorka:  

Doroteja Rušnik Stramšak, prof. 
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50. TEČAJ CESTNOPROMETNIH PREDPISOV 

 

Cilji in vsebina:  

Izobraziti in usposobiti dijake v disciplinirane voznike, ki bodo pridobljeno znanje 

cestno prometnih predpisov znali uporabiti na vozniškem izpitu in pri samostojni 

vožnji v prometu. 

Tečaj zajema z zakonom predpisan program. 

Metode dela: Celoten tečaj se odvija s pomočjo multimedijskega programa, prenosnega 

računalnika, projektorja in ostalih didaktičnih pripomočkov. 

 

Pogoj: /  

Čas izvajanja: po dogovoru 

 

Število priznanih ur: 20 

Število udeležencev: največ 15 

 

 

Izvajalec:  

Šola vožnje ŠC Slovenske Konjice-Zreče, Tattenbachova ulica 2 a, Slovenske Konjice.  

Koordinatorka:  

Doroteja Rušnik Stramšak, prof. 
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51. MAJSKE IGRE 

 

Cilji in vsebina:  

Majske igre so namenjene medrazrednemu tekmovanju v različnih športih (košarka, 

odbojka, nogomet) za dijake in dijakinje. Dijaki bodo s pomočjo mentorjev sami 

organizirali in izvedli tekmovanje. 

 

Pogoj: Svoje ekipe v izbranem športu 

morajo prijaviti vsaj štirje razredi. 

 

Cena: / 

Čas izvajanja: v mesecu maju, po pouku. 

 

Število priznanih ur: odvisno od števila 

prijavljenih ekip (od 5 do 15) 

 

Število udeležencev: v nogometu in košarki ekipo sestavlja najmanj 7, v odbojki pa 

najmanj 8 igralcev, pri vseh športih pa največ 10 igralcev. 

 

 

Izvajalci: 

Primož Kračun, prof.,  

Karmen Kotnik, prof., 

Brane Vodopivec, prof.  
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52. e-POMOČ 

 

Cilji in vsebina:  

Dijaki se naučijo dekodirati in razumeti prebrana sporočila dijakov, ki so v težavah. 
Hkrati se učijo vživljati v probleme dijakov in nato iskati konstruktivne rešitve le teh in 
jih v pisni obliki posredovati pomoči potrebnim. 
 
Način izvajanja: Tisti dijaki, ki potrebujejo pomoč napišejo svoj problem in ga vržejo v 
nabiralnik, ki je nameščen pri Psiho kotičku, v 2. drugem nadstropju. Dijaki tretjih 
letnikov, ki poglabljajo psihologijo, pripravijo odgovore v zvezi s problemi, ki jih imajo 
dijaki na šoli npr. v zvezi z šolo, v ljubezni, doma, težave s samopodobo, s spolnostjo in 
podobno. 
 

Pogoj: Ljubezen do sočloveka ter 

nesebična pomoč  

Cena: / 

Čas izvajanja:  

september 2016 do junij 2017 

 

Število priznanih ur: 35 ur 

Število udeležencev: ni omejeno 

 

Izvajalka:  

Tanja Lehner, univ. dipl. psih. 
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53. PSIHO KOTIČEK 

 

Cilji in vsebina:  

Dijaki se naučijo iskati vire, članke, prispevke po spletu, knjižnici in jih na zanimiv način 
predstaviti na oglasni deski Psiho kotička v drugem nadstropju. 
 
Način izvajanja: Dijaki tretjih letnikov, ki poglabljajo psihologijo pripravijo za vsak 

mesec določeno temo s področja psihologije in jo tudi v obliki zanimivih besedil, 

fotografij, kratkih misli tudi predstavijo. Napišejo tudi misel tedna 

Pogoj: Zanimanje za psihologijo kot 

znanost. 

 

Cena: / 

Čas izvajanja:  

september 2016 do junij 2017 

 

Število priznanih ur: 35 ur 

Število udeležencev: ni omejeno 

 

Izvajalka:  

Tanja Lehner, univ. dipl. psih. 
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54. USTVARJALNIK – PODJETNIŠKI PESKOVNIK 

 

Cilji in vsebina:  

Dijaki spoznajo osnove podjetniških in marketinških veščin ter razvijajo svoje prve 
podjetniške projekte  
Način izvajanja: Interaktivne delavnice, 1x tedensko 

 

Pogoj: Dijak samostojno vodi in 

koordinira vse aktivnosti v zvezi z 

motivacijskim pozdravom (pripravi 

datume, se usklajuje s predstavniki 

razredov, in vsak ponedeljek aktivno 

sodeluje in pomaga pri tehnični izvedbi. 

 

Cena: / 

Čas izvajanja:  

oktober 2016 do april 2017 

 

Število priznanih ur: 60 ur 

Število udeležencev: ni omejeno 

 

Izvajalci:  

Ustvarjalnik (Matija Goljar z mentorji) 
 
Koordinatorka:  

Mateja Smolar Tič, prof. 
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55. CREO 3.0 

 

Cilji in vsebina:  

Modeliranje, izdelava sestavov, dokumentacije, animacij in preračuni elementov (CAD, 
CAM). 
 
Kraj izvajanja: SPSŠ Zreče 

 

 

 

Pogoj: / 

 

Cena: / 

Čas izvajanja:  

Po dogovoru 

 

Število priznanih ur: odvisno od števila 

srečanj 

Število udeležencev: ni omejeno 

 

Izvajalci:  

Dušan Špoljar, 

Tomaž Černec 

Prijave sprejema Helena Skaza Birk. 
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56. KRMILNA TEHNIKA 

 

Cilji in vsebina:  

Izdelava logičnih vezij v praksi z računalniško podporo. 
 
 
 
 
Kraj izvajanja: SPSŠ Zreče 

 

Pogoj: / 

 

Cena: / 

Čas izvajanja:  

po dogovoru 

 

Število priznanih ur: odvisno od števila 

srečanj 

Število udeležencev: ni omejeno 

 

Izvajalci:  

Gašper Grat 

 

Prijave sprejema Helena Skaza Birk. 

 

 

  



Katalog obveznih izbirnih vsebin –prosta izbira -  šolsko leto 2016/2017 

  Stran 67 od 67 

57. ROBOTIKA 

 

Cilji in vsebina:  

Programiranje industrijskih robotov. 
 
 
 
Kraj izvajanja: SPSŠ Zreče 

 

Pogoj: / 

 

Cena: / 

Čas izvajanja:  

po dogovoru 

 

Število priznanih ur: odvisno od števila 

srečanj 

Število udeležencev: ni omejeno 

 

Izvajalci:  

Gašper Grat 

 

Prijave sprejema Helena Skaza Birk. 

 

 


