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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 
 

 

a) Izvajalec: Tadej Drobne 

 

b) 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.  

 

c) Pogoj: Udeleženec zna igrati kakšno glasbilo, zaželeno je, da pozna notno partituro 

in ima razvite ritmične sposobnosti. 

 

d) Čas izvajanja: po pouku, dan v dogovoru z dijaki 

 

e) Število udeležencev: 5 do 8 

 

f) Število priznanih ur: 30 
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2. VOKALNA ZASEDBA 
 

 

a) Izvajalec: Samo Jezovšek   

 

b) Cilji in vsebina: Pevsko izobraževanje dijakov in kulturno udejstvovanje pri 

različnih prireditvah. 

 

c) Pogoj: Udeleženec zna igrati kakšno glasbilo, zaželeno je, da pozna notno partituro 

in ima razvite ritmične sposobnosti. 

 

d) Čas izvajanja: po pouku, dan v dogovoru z dijaki 

 

e) Število udeležencev: ni omejitev 

 

f) Število priznanih ur: 70 
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3. DOBRODELNI KONCERT VESELE NOTE ZA PRAZNIČNE DNI 
 

 

a) Izvajalka: mag. Mojca Koban Dobnik 

 

b) 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  

 

c) Pogoj: razvit posluh 

 

d) Čas izvajanja: oktober, november, v dogovoru z dijaki 

 

e) Število udeležencev: ni omejitev 

 

f) Število priznanih ur: 10 
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4. GLEDALIŠKI ABONMA SNG MARIBOR 
 

 

a) Izvajalec: SNG Maribor 

Koordinatorki: mag. Katja Premru Kampuš, Mihaela Ribič 

 

b) 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: 

1. DIJAŠKI OPERA BALET – CENA ZA DIJAKA Z IZKAZNICO JE 42 €. 

 

Giacomo Puccini LA BOHÈME 

Herman Severin Løvenskiold SILFIDA (La sylphide) 

Gaj Žmavc, Edward Clug, Alexander Ekman LEVA DESNA, LEVA DESNA  

Claude – Michel Schönberg NESREČNIKI 

 

2. DIJAŠKI DRAMA – CENA ZA DIJAKA Z IZKAZNICO JE 36 €. 

 

Gregor Strniša LJUDOŽERCI  

Nikolaj Robertovič Erdman SAMOMORILEC  

Vinko Möderndorfer FANT, DEKLE IN SIVOLASI GOSPOD 

Ödön von Horváth KAZIMIR IN KAROLINA 

 

c) Čas izvajanja: med šolskim letom 

 

d) Število udeležencev: ni omejitev 

 

e) Število priznanih ur: 30 

 

f) Cena: cena abonmaja in avtobusnega prevoza 
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5. FILMSKI ABONMA 
 

a) Izvajalec: Mihaela Ribič, mag. Katja Premru Kampuš 

 

b) Cilji in vsebina: Dijaki v povezavi s kinematografi iz Slovenskih Konjic kupijo 

filmski abonma. Ogledajo si 6 filmov po lastni izbiri. 

 

c) Pogoj: napisati poročilo o ogledu 3 filmov in ga oddati mentorici 

 

d) Čas izvajanja: med šolskim letom 

 

e) Število udeležencev: ni omejitev 

 

f) Število priznanih ur: 14 

 

g) Cena: na redno ceno vstopnice imajo dijaki 5 % popust 

 

 

 

 

  



 

 

ŠC Slovenske Konjice-Zreče Gimnazija Slovenske Konjice OIV – prosta izbira 2017/2018 

 Stran 11 od 69 

 

6. PSIHOLOGIJA V FILMU 
 

 

a) Izvajalka: Tara Sinkovič 

 

b) Cilji in vsebina:  

 kritično gledanje filmov, 

 iskanje psiholoških vsebin v filmu in vsakdanjem življenju, 

 učenje filmskega jezika. 

 

Skozi filme bomo iskali psihološke fenomene, se o njih pogovarjali, jih analizirali in 

interpretirali. Iskali bomo vzporednice z našim vsakdanjim življenjem in se učili 

filmskega jezika. Na prvem srečanju se bomo dogovorili o filmih, ki si jih bomo ogledali 

– vsak mesec drug film. Dijaki si boste morali isti film ogledati dvakrat – prvič sami 

doma, drugič skupaj. Temu bo sledila debata, izmenjava mnenj in iskanje psiholoških 

vsebin. 

 

c) Pogoj: Pridruži se nam lahko kdorkoli, ki ga zanimajo psihološke vsebine ali 

kritična analiza filmov. Predznanje psihologije ni pogoj! 

 

d) Čas izvajanja: 3 filme na leto po dogovoru 

 

e) Število udeležencev: do 10 

 

f) Število priznanih ur: 10 
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7. MLADINSKA GLEDALIŠKA ŠOLA 
 

 

a) Koordinatorki: mag. Katja Premru Kampuš, Mihaela Ribič 

 

b) 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. 

 

c) Pogoj: redno obiskovanje vaj 

 

d) Čas izvajanja: med šolskim letom 

 

e) Število udeležencev: ni omejeno 

 

f) Število priznanih ur: vse ure, ki jih dijaki potrebujejo za OIV 
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8. ŠOLSKO GLASILO 
 

 

a) Izvajalki: Mihaela Ribič, mag. Katja Premru Kampuš 

 

b) 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). Delo je skupinsko in individualno. 

Rezultat dela je šolsko glasilo. 

 

c) Pogoj: vsi, ki imajo voljo in dobre ideje. 

 

d) Čas izvajanja: med šolskim letom 

 

e) Število udeležencev: ni omejeno 

 

f) Število priznanih ur: aktivnim novinarjem vse ure OIV, ostalim 3 ure na članek 
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9. BRALNA ZNAČKA IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA - EPI READING 

BADGE 
 

 

a) Izvajalka: mag. Marjetica Štante Kapun 

 

b) Cilji in vsebina:  

 dijaki razvijajo bralne sposobnosti, 

 skupaj analiziramo prebrano gradijo, 

 se udeležijo tekmovanja EPI Reading Badge. 

 

c) Čas izvajanja: enkrat mesečno oz. po potrebi 

 

d) Število udeležencev: ni omejeno 

 

e) Število priznanih ur: 30 
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10. NEMŠKA BRALNA ZNAČKA  - EPI LESEPREIS 
 

 

a) Izvajalki: Jožica Orož Berginc, Maja Dragan 

 

b) 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. 

 

c) Čas izvajanja: po dogovoru 

 

d) Število udeležencev: ni omejeno 

 

e) Število priznanih ur: 25 
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11. MLADI KUSTOSI ZLATEGA GRIČA 
 

 

a) Izvajalka: mag. Aleksandra Boldin v sodelovanju z Zlatim gričem Slovenske 

Konjice. 

 

b) Cilji in vsebina:  

V sodelovanju z Zlatim gričem Slovenske Konjice bomo tudi v šolskem letu 2017/18 

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)gorskega 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. 

 

c) Čas izvajanja: po dogovoru z Zlatim gričem Slovenske Konjice 

 

d) Število udeležencev: ni omejitev 

 

e) Število priznanih ur: vse ure OIV 
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12. USPOSABLJANJE ZA OHRANJANJE IN INTERPRETACIJO 

KULTURNE DEDIŠČINE 
 

 

a) Izvajalka: Petra Klima 

Prijave zbirata Polona Klokočovnik in Patricija Košir (pisarna svetovanja – 

pritličje šole). 

 

b) Cilji in vsebina:  

 prepoznavanje dediščine, 

 ohranjanje dediščine,  

 terensko delo,  

 podajanje vsebin s področja dediščine. 

 

c) Pogoj: priti na predavanja in imeti veselje do dediščine 

 

d) Čas izvajanja: po dogovoru 

 

e) Število udeležencev: ni omejitev 

 

f) Število priznanih ur: 24 

 

g) Cena: 10,00€/udeleženca pri skupini 12 
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13. KULTURNE AKTIVNOSTI GIMNAZIJCEV V KRAJU 
 

 

a) Izvajalka: mag. Aleksandra Boldin, v sodelovanju z Občino Slovenske Konjice, 

Zgodovinskim društvom Konjice in Splošno knjižnico Slovenske Konjice 

 

b) Cilji in vsebina:  

 nastopi dijakov na javnih kulturnih prireditvah; sodelovanje v debatah, 

vodenje prireditev, povezovanje, fotografiranje, snemanje, razstave …, 

 osebnostna rast, 

 medgeneracijsko sodelovanje, 

 izvirnost, ustvarjalnost dijakov. 

 

Dijaki bodo sodelovali na kulturnih prireditvah v kraju – sodelovanje Gimnazije 

Slovenske Konjice z Občino Slovenske Konjice, Zgodovinskim društvom Konjice in 

Splošno knjižnico Slovenske Konjice. 

 

c) Čas izvajanja: med šolskim letom 

 

d) Število udeležencev: ni omejitve 

 

e) Število priznanih ur: število ur se upošteva po realizaciji 
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PRIPRAVE NA TEKMOVANJA 
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14. TEKMOVANJE IZ SLOVENŠČINE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE 
 

 

a) Izvajalki: Mihaela Ribič, mag. Katja Premru Kampuš 

 

b) 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. 

 

c) Vsebina: 

 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. 

 

d) Pogoj: sodelujejo lahko vsi dijaki, ki radi berejo in imajo smisel za rabo jezika ter 

besedno ustvarjanje 

 

e) Čas izvajanja: med šolskim letom 

 

f) Število udeležencev: do 20 dijakov 

 

g) Število priznanih ur: 20 ur za sodelovanje na šolskem tekmovanju, vse ure OIV za 

sodelovanje na vseslovenskem tekmovanju 
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15. TEKMOVANJE IZ NEMŠČINE ZA 2. IN 3. LETNIK 
 

 

a) Izvajalka: Jožica Orož Berginc 

 

b) Cilji in vsebina:  

 Priprave na šolsko in državno tekmovanje 

 

c) Čas izvajanja: od decembra do aprila 

 

d) Število udeležencev: ni omejitev 

 

e) Število priznanih ur: 35 
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16. TEKMOVANJE IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA ZA 2. IN 3. LETNIKE 
 

 

a) Izvajalka: mag. Marjetica Štante Kapun 

 

b) 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. 

 

c) Pogoj: Udeleženec zna igrati kakšno glasbilo, zaželeno je, da pozna notno partituro 

in ima razvite ritmične sposobnosti. 

 

d) Čas izvajanja: enkrat tedensko, pred tekmovanji po potrebi tudi večkrat  

 

e) Število udeležencev: ni omejeno 

 

f) Število priznanih ur: šolsko 20, regijsko 30 in državno vse ure 
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17. GEOGRAFSKO TEKMOVANJE 
 

 

a) Izvajalka: Jasmina Bornšek   

 

b) Cilji in vsebina:  

 dijaki se znajo samostojno orientirati, 

 pridobivajo nova znanja o orientaciji v prostoru , 

 dijaki znajo svoje znanje uporabiti na šolskem in kasneje na regionalnem 

tekmovanju. 

 

c) Vsebina:  

 vaje iz orientacije, 

 kartiranje, 

 merjenje naklona, 

 meteorološka opazovanja, 

 raba tal, 

 določanje vidljivosti, 

 določanje mikrolokacije, 

 hidrološka opazovanja, 

 seznanitev s strokovno literaturo na predpisano temo, 

 sodelovanje na geografskem tekmovanju. 

 

d) Metode dela: delo na terenu, branje, pisanje, pogovor, poslušanje 

 

e) Pogoj: sodelujejo lahko vsi dijaki, ki imajo smisel za orientacijo in znajo uporabljati 

kompas 

 

f) Čas izvajanja: marec, april 2018 

 

g) Število udeležencev: sodelujejo po trije dijaki v eni skupini 

 

h) Število priznanih ur: 16 
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18. TEKMOVANJE IZ ZNANJA ZGODOVINE 
 

 

a) Izvajalka: mag. Aleksandra Boldin 

 

b) Cilji in vsebina:  

 - dijaki poglabljajo znanje zgodovine iz predpisane teme 

 - usvojeno znanje znajo samostojno uporabiti pri terenskem delu.  

 

Pripravljanje dijakov na šolsko in državno tekmovanje Mladih zgodovinarjev po 

predpisani temi in literaturi. Tema letošnjega tekmovanja je Slovenski naselitveni 

prostor od 10. do 15. stoletja 

 

Tekmovanje bo potekalo po dvostopenjskem sistemu. 31. januarja 2018 bo izvedeno 

šolsko tekmovanje iz znanja zgodovine, kjer bo izbrana ekipa 3 najboljših dijakov, ki 

nas bodo 7. aprila 2018 zastopali na državnem tekmovanju iz znanja zgodovine. 

Državno tekmovanje bo potekalo na Gimnaziji Ptuj. 

 

c) Čas izvajanja: oktober 2017 do april 2018, 1-krat tedensko (šolsko tekmovanje) 

večkrat tedensko (državno tekmovanje) 

 

d) Število udeležencev: ni omejitev 

 

e) Število priznanih ur: 20 ur (samo šolsko tekmovanje), vse ure OIV za sodelovanje 

na državnem tekmovanju 
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19. TEKMOVANJE IZ MATEMATIKE 
 

 

a) Izvajalke: Doroteja Štunf, Tjaša Rajšp , Helena Skaza Birk 

 

b) 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. 

 

c) Pogoj: veselje do matematike 

 

d) Čas izvajanja: enkrat tedensko, pred tekmovanji po potrebi tudi večkrat 

 

e) Število udeležencev: ni omejitve 

 

f) Število priznanih ur: vsaj 30 
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20. TEKMOVANJE IZ LOGIKE IN LINGVISTIKE 
 

 

a) Izvajalke: Doroteja Štunf, Tjaša Rajšp, Helena Skaza Birk 

 

b) 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. 

 

c) Čas izvajanja: tri mesece (do državnega tekmovanja v mesecu novembru) 

 

d) Število udeležencev: ni omejitev 

 

e) Število priznanih ur: po realizaciji 
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21. FIZIKALNO TEKMOVANJE 
 

 

a) Izvajalec: Jernej Kamenšek 

 

b) Cilji in vsebina:  

Dijaki pridobijo dodatna fizikalna znanja in veščine ter poglobijo razumevanje njim 

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

iz fizike. 

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. 

 

c) Čas izvajanja: po pouku, dan v dogovoru z dijaki 

 

d) Število udeležencev: ni omejitev 

 

e) Število priznanih ur: 35 
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22. TEKMOVANJE IZ ASTRONOMIJE 
 

 

a) Izvajalec: Jernej Kamenšek   

 

b) 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. 

 

c) Čas izvajanja: po pouku, v dogovoru z dijaki 

 

d) Število udeležencev: ni omejeno 

 

e) Število priznanih ur: 35 
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23. TEKMOVANJE IZ BIOLOGIJE  
 

 

a) Izvajalki: mag. Mojca Šegel, Darinka Gilčvert Berdnik  

 

b) Cilji in vsebina:  

 poglabljanje bioloških vsebin prvih treh letnikov 

 razvijanje logičnega in celostnega pogleda na biološke vsebine 

 reševanje zahtevnejših nalog 

 

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. 

 

c) Čas izvajanja: od oktobra 1x tedensko do državnega tekmovanja (marec-april), 

pred tekmovanjem po potrebi tudi večkrat 

 

d) Število udeležencev: ni omejeno 

 

e) Število priznanih ur: vsaj 20 
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24. TEKMOVANJE IZ ZNANJA O SLADKORNI BOLEZNI 
 

 

a) Izvajalka: mag. Mojca Šegel 

 

b) Cilji in vsebina:  

 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,  

 udeležba na šolskem tekmovanju in trije  najboljši na državnem 

tekmovanju. 

 spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in okolij. 

 

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. 

 

c) Način izvajanja: samostojno delo dijakov in konzultacije 

 

d) Čas izvajanja: od oktobra 1x tedensko do državnega tekmovanja (november), 

pred tekmovanjem po potrebi tudi večkrat 

 

e) Število udeležencev: ni omejeno 

 

f) Število priznanih ur: 30 
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25. TEKMOVANJE IZ KEMIJE 
 

 

a) Izvajalec: dr. Viljem Pavlovič 

 

b) Cilji in vsebina:  

 Pripraviti se na državno tekmovanje iz področja kemija. 

 

c) Način izvajanja programa: vodeno in samostojno delo dijakov ter 

eksperimentalno delo v skupinah 

 

d) Čas izvajanja: Po dogovoru, tudi ob sobotah  

 

e) Število udeležencev: ni omejeno 

 

f) Število priznanih ur: 40 
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26. TEKMOVANJE IZ NARAVOSLOVJA 
 

 

a) Izvajalci: Jernej Kamenšek, mag. Mojca Šegel in dr. Viljem Pavlovič 

 

b) Cilji in vsebina:  

 Pripraviti se na državno tekmovanje iz področja splošnega naravoslovja 

 

Fizika: fizikalne količine in enote, merjenje, gibanje, sila in navor, Newtonovi 

zakoni, gravitacija, delo in energija. 

Biologija: zgradba in delovanje celice, raziskovanje in poskusi, zgradba in 

delovanje prokariontov, kako deluje znanost. 

Kemija: delci snovi (poudarek na preprostih kristalih), povezovanje delcev, 

simbolni zapisi in množina snovi, stehiometrija (kemijsko računanje), kemijska 

reakcija kot snovna in energijska sprememba, raztopine in elektroliti. 

 

c) Način izvajanja programa: vodeno in samostojno delo dijakov ter 

eksperimentalno delo v skupinah. 

 

d) Pogoj: Zainteresirani dijaki 1. ali 2. letnika. 

 

e) Čas izvajanja: od septembra do decembra; po dogovoru 

 

f) Število udeležencev: do 10 

 

g) Število priznanih ur: 40 
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27. ROBOTIKA 
 

a) Izvajalka: mag. Vasja Ivančič  

 

b) Cilji in vsebina:  

 Dijaki spoznavajo in poglabljajo znanje programiranja, 

 rešujejo problemska stanja za izvajanje etape pri robotih, 

 spoznajo literaturo o robotih, 

 se pripravljajo na tekmovanje Robocop, 

 dijaki pripravljajo predstavitev robota za informativne dni in naravoslovne 

dneve. 

 

c) Pogoj: veselje do računalništva in programiranja 

 

d) Čas izvajanja: enkrat tedensko, pred tekmovanji po potrebi tudi večkrat 

 

e) Število udeležencev: do 12 

 

f) Število priznanih ur: vsaj 30 
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28. BOBER 
 

a) Izvajalec: mag. Vasja Ivančič   

 

b) Cilji in vsebina:  

a. Dijaki spoznavajo in poglabljajo znanje algoritmičnega razmišljanja, 

b. rešujejo problemska stanja na različnih področjih, 

c. spoznajo življenjske probleme v povezavi z Bobrovimi nalogami. 

 

c) Pogoj: veselje do računalništva in programiranja. 

 

d) Čas izvajanja: pred tekmovanji po potrebi tudi večkrat 

 

e) Število udeležencev: ni omejitev 

 

f) Število priznanih ur: vsaj 10 
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29. ŠPORTNA TEKMOVANJA 
 

 

a) Izvajalci: Primož Kračun, Brane Vodopivec, Karmen Kotnik 

 

b) 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. 

 

c) Pogoj: Udeleženec zna igrati kakšno glasbilo, zaželeno je, da pozna notno partituro 

in ima razvite ritmične sposobnosti. 

 

d) Čas izvajanja: termin bo določen glede na datum tekmovanja in v dogovoru s 

športno dvorano in osnovno šolo 

 

e) 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 

 

f) Število priznanih ur: število ur je odvisno od opravljenih treningov 

posameznega dijaka (cca. 20 ur) 
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30. EVROPSKI PROGRAM ERASMUS+ 
 

 

a) Izvajalci:  

Cmepius, 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), Gimnazija Liceo Guglielmotti,  Civitavecchia 

( Italija) 

 

Koordinatorka: Mateja Smolar Tič 

 

b) Cilji in vsebina:  

Vsebinsko so aktivnosti usmerjene k definiranju in manifestaciji evropskega 

digitalnega državljanstva nasploh, k izobraževanju mladih o izzivih pravilne rabe 

sodobne tehnologije. Udeleženci se bodo ukvarjali z izvajanjem varnega vedenja na 

internetu in podporo le temu. Aktivnosti pokrivajo 9 elementov digitalnega 

državljanstva: dostop, digitalna komunikacija, internetno trgovanje in poslovanje, 

digitalna pismenost, digitalno »zdravje«, digitalna etiketa, zakonodaja, digitalne 

pravice in odgovornosti ter digitalna varnost. 

V šolskem letu 2017/18 planiramo mednarodni sestanek učiteljev oktobra v 

Civitavecchi, februarja bo potekala dijaška izmenjava na Finskem, Aprila pa bomo 

gostili dijake in učitelje pri nas. 

Cilji: 

● razvijanje miselnih in izraznih sposobnosti angleščine in uporaba v avtentičnih 

situacijah, 

● uporaba in učenje ob sodobni IKT tehnologiji, 

● potovanja (mladinske izmenjave) v Španijo, na Madžarsko, Finsko in Italijo, 

● druženje z vrstniki s podobnimi interesi iz šol 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: 
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● neformalno učenje, 

● projektno delo, 

● skupinske diskusije, 

● različne dejavnosti, povezane s širšo in lokalno skupnostjo; dejavnosti na 

mednarodni ravni. 

 

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

 

c) Čas izvajanja: 2,5 let 

 

d) Število udeležencev: 15 

 

e) Število priznanih ur: 30 
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31. ŠPANIJA, BARCELONA 
 

 

a) Izvajalka: Petra Klima 

b) Datum odhoda: 28. 10. 2017 – 31. 10. 2017 

1.DAN: SLOVENSKE KONJICE – BENETKE - BARCELONA 

Odhod avtobusa ob 07.00 uri zjutraj s parkirišča pred šolo. Vožnja do letališča v Benetkah. 

Po opravljenih letaliških formalnostih polet letala ob 14.00 do Barcelone. Pristanek na 

barcelonskem letališču ob 15.55 uri. Organiziran prevoz iz letališča do centra mesta, kjer 

boste začeli z ogledom Barcelone s sprehodom po aveniji Rambla, ki jo uvrščajo med 

najbolj znana mestna sprehajališča na svetu. Povezuje Katalonski trg s pristaniščem, na 

njej so številne prodajalne, lokali, lep drevored platan in nepopisna gneča, kot na tržnici, 

ki je v bližini… . Po ogledu Ramble se boste sprehodili do zgodovinskega dela Barcelone, 

do Gotske četrti. Po ogledu, vožnja do hotela v širšem centru mesta. Nastanitev v hotelu. 

Večerja v hotelu, prenočevanje. 

2.DAN: CELODNEVNI OGLED BARCELONE 

Po zajtrku celodnevni organiziran avtobusni ogled mesta, kjer si boste ogledali največje 

mestne znamenitosti. Nenavadno katedralo in zaščitni znak Barcelone Sagrado Familio, 

znameniti park arhitekta Gaudja Guell in njegovo stvaritev La Pedrera, avenijo Diagonal, 

olimpijska vas na Barceloneti, prizorišče poletnih olimpijskih iger Montjuic, ki jih je 

Barcelona gostila leta 1992 in od koder je prelep panoramski pogled na Barcelono. Pozno 

popoldan nekaj prostega časa. Večerja in nočitev v hotelu. 

3.DAN: CELODNEVNI OGLED BARCELONE (CAMP NOU IN AKVARIJ) 

Po zajtrku bo dan namenjen za ogled novejših znamenitosti Barcelone. Dan boste začeli z 

ogledom enega največjih akvarijev v Evropi. Prikazano življenje v vseh svetovnih oceanih 

je prava paša za oči. Po ogledu akvarija vožnja z avtobusom do nogometnega stadiona FC 

Barcelona Camp Nou. Stadion sprejme več kot 90000 obiskovalcev, ogled s tribun in 

notranjosti pa zadovolji vsakega športnega obiskovalca. Preostanek dneva boste preživeli 

po malo po svoje v centru Barcelone. Prevoz do hotela, večerja in nočitev. 

4.DAN: BARCELONA – BERGAMO- SLOVENSKE KONJICE 

Po zajtrku v hotelu vožnja ob 08.30 uri na letališče. Polet do Bologne ob 11.35 s 

pristankom ob 13.25 uri. Po opravljenih letaliških formalnostih vožnja z avtobusom do 

doma, kamor boste prispeli predvidoma do 20. ure. 

ŠTEVILO UDELEŽENCEV: 46 

CENA: 385 € , všteto je: avtobusni prevozi Slovenske Konjice – letališče – Slovenske 

Konjice, ter vsi avtobusni prevozi in transferji v Barceloni in okolici, 3 x polpenzion v 

hotelu 3* (samopostrežni zajtrk in večerja) v širšem centru Barcelone (štiri posteljne 

sobe), organizacija in vodenje potovanja. 
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32.  BENETKE 
 

 

a) Izvajalka: Doroteja Rušnik Stramšak 

 

b) Vsebina:  

ODHOD: 13.10.2017 

ČAS POTOVANJA: 1 dan 

NAJMANJŠE ŠT. POTNIKOV: 45     

SLOVENSKE KONJICE - ZREČE– BENETKE – ZREČE - SLOVENJSKE KONJICE 

Odhod avtobusa ob 03:30 z  dogovorjenega mesta v Slovenskih Konjicah. Sledi vožnja po 

avtocesti proti Benetkam. Z obrobja lagune, iz malega mesteca Punta Sabbioni nas bo 

posebna ladja odpeljala do bližine bivše beneške ladjedelnice Arsenale – v katerega 

paviljonih tradicionalno poteka razstava Bienala. Dopoldne namenjeno ogledu likovnega 

Bienala ki letos predstavlja vso živo umetnost (Arte viva). Možnost ogleda v  spremstvu 

vodnika razstave Biennale, ki bo učence popeljal čez osnovnim razstaviščnim prostorom 

in v enem izmed mednarodnih jezikov razložil posebnosti umetniških del (doplačilo – glej 

opombe). Po dogovoru s slovenskim vodnikom zbor udeležencev okoli 13h in sprehod do 

osrčja Serenissime. Ogledali si boste nekatere kulturno–zgodovinske znamenitosti te 

nekdaj mogočne kraljice Jadrana: Most vzdihljajev, Doževo palačo, trg Sv. Marka z 

istoimensko baziliko, ki združuje elemente različnih umetnostnih stilov, Urni stolp in 

stavbe prokuratorija. Še sprehod do mostu Railto in nekaj prostega časa za samostojne 

oglede in nakupe. Po dogovoru z vodnikom zbor udeležencev izleta, nato vožnja z ladjico 

nazaj do celine do kraja Punta Sabbioni od koder ste se podali do Benetk. Vožnja nazaj 

proti domu, kamor boste prispeli v večernih urah. 

 

c) Cena na dijaka: 

UMETNIŠKA MOŽNOST:  54€  pri udeležbi najmanj 45 dijakov 
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33. PREDSTAVITEV ŠTUDIJA NA FH JOANNEUM – UNIVERSITY 

OF APPLIED SCIENCES JOANNEUM GRAZ 
 

 

a) Izvajalka: Maja Dragan   

 

b) 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. 

 

c) Pogoj: aktivna udeležba in interes za študij v tujini 

 

d) Čas izvajanja: jesen 2017 

 

e) Število udeležencev: 6 

 

f) Število priznanih ur: 8 

 

g) Cena: avtobusni prevoz do Gradca 
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34. PO POTEH OLIMPIJSKEGA SARAJEVA S SMUČANJEM NA 

JAHORINI 
 

a) Izvajalec: Primož Kračun 

 

b) Vsebina: 

 

Datum odhoda: 24. – 27.2.2018 

 

1.dan, sobota, 24.2.2018: 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, nedelja, 25.2.2018: 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, ponedeljek, 26.2.2018: 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, torek, 27.2.2018: 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: Cca. 250 EUR pri udeležbi 45 oseb; 255  EUR pri udeležbi 40 oseb;260 EUR pri 

udeležbi 35 oseb. 
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35. MÜNCHEN IN TEHNIŠKI MUZEJ 
 

 

a) Izvajalec: Jernej Kamenšek 

 

b) Vsebina: 

 

TERMIN: 24. – 27.2.2018 

 

Program potovanja:  

1. dan: SLO. KONJICE—DACHAU—MUNCHEN 

Zjutraj odhod avtobusa in vožnja z vmesnimi postanki po avtocesti mimo Salzburga v 

smeri Bavarske prestolnice. Najprej se boste zapeljali v Dachau in si ogledali spominski 

kompleks bivšega zloglasnega koncentracijskega taborišča delujočega med leti 1933 in 

1945. Vožnja do Münchna. Panoramski ogled mesta: staro mestno jedro z ostanki mestnih 

vrat, Kraljevi in Odeonski trg, Ludvikova in Maksimiljanova cesta, Ludvikova univerza, 

stara, nova in moderna Pinakoteka,... prosto za samostojno raziskovanje mesta. Sprehod 

po središču mesta z obiskom Marijinega trga s staro in veličastno novo mestno hišo, 

Mihaelsko cerkvijo, stolnico vse do Karlovih vrat. V poznih popoldanskih urah nastanitev 

v mladinskem hotelu, večerja in prenočevanje.  

2. dan: MÜNCHEN  

Po zajtrku ogled Tehničnega muzeja (Deutsches Museum), ki stoji na otoku sredi reke Isar. 

V notranjosti si boste lahko ogledali več kot 40 različnih oddelkov: astronomija, glasba, 

gradnje, promet… Kar nekaj časa boste namenili ogledu muzeja in se aktivno vključili v 

raziskovanje tehničnih in znanstvenih dosežkov. Vožnja do bližnjega Olimpijskega parka, 

kjer se boste sprehodili čez prodajno-razstavni salon BMW Welt in si ogledali muzej, ki ga 

letno obišče več kot pol milijona obiskovalcev. Sprehod po olimpijskem parku, kjer so leta 

1972 potekale olimpijske igre. Večerja in prenočevanje.  

3. dan: MUNCHEN—SALZBURG—SLO. KONJICE  

Zajtrk. Vožnja do živalskega vrta Hellabrunn, kjer domuje okoli 5000 živali. Polarna 

ograda, orangutani, nosorog vas bodo navdušili. Pred odhodom proti domu si boste 

ogledali še moderni nogometni stadion Allianz Arena, kjer domuje evropski nogometni 

prvak FC Bayern München. V popoldanskih urah vožnja domov čez Avstrijo mimo 

Salzburga v smeri Slovenskih Konjic. Prihod domov je predviden za pozne večerne ure. 

CENA NA OSEBO:  

183 € pri udeležbi najmanj 45 dijakov 199 € pri udeležbi najmanj 40 dijakov 228 € pri 

udeležbi najmanj 30 dijakov 
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36. BERLIN 
 

 

a) Izvajalka: Jožica Orož Berginc 

 

b) Vsebina: 

 

1. DAN: SLOVENSKE KONJICE – BERLIN 

Ob 18h uri odhod avtobusa izpred Gimnazije v smeri Berlin-a. Nočna vožnja skozi 

Avstrijo in Nemčijo z vmesnimi postanki. 

 

2. DAN: BERLIN 

V zgodnjih dopoldanskih urah bomo prispeli v Potsdam. Sprehod po 

parku Sanssouci in ogled istoimenske poletne rezidence pruskega monarha 

Friderika Velikega. Vožnja do Berlina.  

Oglede bomo pričeli s krožno vožjo po Berlinu. Zapeljali se bomo mimo palače 

Charlotenburg, ki je bila priljubljeno zatočišče kraljice SophieCharlotte, nato po dolgi 

aveniji mimo Stolpa zmage do Reichstaga, ki je imel pestro zgodovino in je bil 

središče bojev za Berlin leta 1945, petdeset let pozneje pa ga je obnovil britanski 

arhitekt Foster. Ogled parlamenta in vzpon na kupolo, ki nudi enkraten 

panoramski razgled po strehah Berlina. Čas za kosilo. Po kosilu si bomo ogledali 

Brandenburška vrata  ali vrata miru (ponosni simbol nekdanje prestolnice 

imperija), nato ogled muzeja voščenih lutk- Mme. Tussauds, ki se nahaja na 

ulici Unter den Linden (do II. svetovne vojne srce Berlina, še danes pa osrednja 

os mesta). Nadaljujemo do »Alexa« - Aleksandrov trg  s 365 m visokim TV 

stolpom, ki je arhitektonsko in družabno središče bivšega Vzhodnega Berlina. Na 

stolp se bomo povzpeli in še enkrat uživali v krasnem razgledu. V mestu bomo 

imeli tudi večerjo, zatem namestitev v hotelu/hostlu v večposteljnih sobah in 

prenočevanje.  

 

3. DAN: BERLIN  

Po zajtrku bomo dan začeli z ogledom zgodovinske točke Checkpoint Charlie, ene 

izmed najbolj znanih mejnih prehodov med vzhodnim in zahodnim Berlinom v času 

konca II. svetovne vojne do padca zidu, 9. Novembra 1989. Ogledali si bomo tudi 

obeležje židovskega holokavsta.  Počitek na modernem Potsdamer Platzu, kjer vsako 

leto poteka znameniti Berlinski filmski festival. Občudovali bomo stavbe 

»manhattenskega« tipa, ki so zrastle visoko v nebo okrog slavnega Sony Centra. Prosto 

za kosilo. Nato se bomo z javnim prevozom zapeljali do Muzejskega otočka, si 

ogledali Berlinsko protestantsko katedralo in se sprehodili skozi četrt sv. 
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Nikolaja vse do Rdeče mestne hiše. Sledi postanek pri ostankih zidu (Eastside 

Gallery), ki je nekoč delilo mesto na dva dela. Večerja in nato nočitev.  

 

4. DAN:  BERLIN – DRESDEN – SLOVENSKE KONJICE 

Po zajtrku odhod iz hotela in postanek v kulturnem biseru Dresden . Ogled mesta, 

ki je svoj razcvet doživel v začetku 18. st. , ko so nastali najlepši arhitekturni spomeniki. 

Ogledali si bomo staro mestno jedro, ki ga krasijo grad, Marijina cerkev, Albertinum, 

Semprova opera in Zwinger- največja dresdenska znamenitost, kompleks baročnih 

paviljonov in galerij. Sledi vožnja proti domu, kamor bomo prispeli v poznih nočnih 

urah. 

Cena : 269 €  (min. 45 dijakov) oz. 279 €  (min. 40 dijakov) vključuje: avtobusni 

prevoz po programu • cestnine in ostale pristojbine • dve nočitvi z zajtrkom v 

hostlu v Berlinu v večposteljnih sobah s TWC •   dve večerji • vstopnica za TV 

stolp in vstopnina v palačo Sanssoucis • zunanje oglede po programu • dnevna 

karta za podzemno železnico v Berlinu•  vodenje licenciranega vodnika, 

organizacijo in izvedbo potovanja •nezgodno zavarovanje . 
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37. ČOKOLADNICA ZOTTER IN PREDBOŽIČNI GRADEC 
 

 

a) Izvajalka: Jožica Orož Berginc 

 

b) Vsebina: 

 

Okušali bomo odlične čokolade pri Zotterju in se potepali po graških ulicah, ki so v 

adventnem času zelo lepo okrašene. Lepoto mesta bomo občudovali tudi iz Grajskega 

griča, ki nam bo ponudil krasen razgled na živahno mesto. 

 

Odhod: sobota, 17. december 2016 

Odhod avtobusa v jutranjih urah iz Celja, Slov. Konjic, Slov. Bistrice in Maribora. Vožnja 

čez mejo v Avstrijo do Gradca, kjer si bomo ogledali staro mestno jedro. Zapeljali se 

bomo v kraj Bergl, kjer že desetletja uspešno deluje hiša čokolade Zotter. S pomočjo 

posebnih raziskav in na osnovi številnih dodanih okusov ustvarjajo več kot 150 

čokoladnih okusov. Predstavili nam bodo postopek proizvodnje čokolade, katere več 

vrst bomo tudi poizkusili. Možnost nakupa čokoladnih izdelkov, ki so lahko tudi lepo 

praznično darilo. Sledi vožnja v mesto. Najprej se bomo pustili očarati mestnemu parku, 

skozi katerega se bomo odpravili proti Operni hiši, od koder se nam bo hitro odprl 

pogled na mestno postajališče tramvajev in avtobusov -  Jakomini trg.  Ogledali si bomo 

tako imenovano Letno hišo, nato Bermudski trikotnik, pred katerim  bomo pazili, da nas 

ne bo posrkal vase. S svojim modernim zgledom nas bo pričakal Otok na Muri, ki je delo 

arhitekta iz New Yorka. Z dvigalom se bomo povzpeli tudi na znameniti Schlossberg, se 

sprehodili mimo srednjeveške utrdbe ter si vzeli čas za kavo na terasi ob stolpu z uro. Ko 

se bo zmračilo se bomo pomešali med množico obiskovalcev prazničnega sejma. Čas za 

punč in nakupe. Prihod domov v večernih urah.   

CENA:   42 EUR pri udeležbi 45 oseb 

CENA VKLJUČUJE: 

prevoz s turističnim avtobusom, 

cestne pristojbine, 

vožnjo z dvigalom na Schlossberg, 

ogled čokoladnice Zotter, 

ostale oglede zunanjosti po program, 

vodenje in organizacijo izleta,DDV. 
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38. UČNI IZDELOVALNI LABORATORIJ - U LAB 

 

 

a) Izvajalec: Jernej Kamenšek   

 

b) Cilji in vsebina:  

 izdelovanje električnih vezij,  

 modeliranje,  

 3D tisk,  

 izdelovanje izdelkov,  

 učenje z virtualnim okoljem,  

 razvijanje aplikacij,  

 programiranje industrijskih robotov. 

 

c) Čas izvajanja: po pouku, dan v dogovoru z dijaki 

 

d) Število udeležencev: ni omejitev 

 

e) Število priznanih ur: 70 
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39. PLESNO-NAVIJAŠKA SKUPINA 

 

a) Izvajalka: Karmen Kotnik   

 

b) 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 

 

c) Pogoj: Nastopanje na prireditvah. 

 

d) Čas izvajanja: Vadba traja 2 šolski uri, treningi ne potekajo celo leto, ampak samo 

pred nastopi.  

 

e) Število udeležencev: 8 do 15 

 

f) Število priznanih ur: 30 

 

 

 

  



 

 

ŠC Slovenske Konjice-Zreče Gimnazija Slovenske Konjice OIV – prosta izbira 2017/2018 

 Stran 50 od 69 

 

40. RAČUNALNIŠKI KROŽEK 
 

a) Izvajalka: mag. Vasja Ivančič   

 

b) Cilji in vsebina:  

 Dijaki spoznajo delo s programom za predstavitve in se naučijo izdelovati 

spletne strani. 

 Obdelujemo fotografije. 

 Vsebine po izbiri dijakov. 

 

c) Pogoj: Udeleženec zna igrati kakšno glasbilo, zaželeno je, da pozna notno partituro 

in ima razvite ritmične sposobnosti. 

 

d) Čas izvajanja: Enkrat na 14 dni po dve šolski uri (predvidoma vsak drugi četrtek 

od 14.00 do 15.30) 

 

e) Število udeležencev: 12 do 16 

 

f) Število priznanih ur: 30 
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41. METODOLOGIJA RAZISKOVALNEGA DELA 
 

 

a) Izvajalki: mag. Aleksandra Boldin, mag. Vasja Ivančič 

 

b) Cilji in vsebina:  

 Raziskovalne naloge – vsebina se določi po dogovoru z dijaki. 

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

ki so opisani v maturitetnem katalogu. 

 Dijaki bodo imeli 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. 

 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.  

 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 

  

 

c) Način izvajanja: mentorstvo in skupna priprava raziskovalne naloge 

 

d) Pogoj: opravljeni vsaj dve konzultaciji in izdelava naloge po ustreznih normativih 

 

e) Čas izvajanja: v okviru predpisanih rokov za raziskovalno dejavnost (predvidoma 

od septembra do maja) 

f)  

 

g) Število udeležencev: ni omejitev 

 

h) Število priznanih ur: odvisno do obsega in kvalitete opravljenega dela 
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42. OBVLADOVANJE TIPKOVNICE 
 

 

a) Izvajalka: mag. Vasja Ivančič   

 

b) Cilji in vsebina:  

 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). 

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. 

 

c) Čas izvajanja: po dogovoru z dijaki 

 

d) Število udeležencev: vsaj 10 

 
e) Število priznanih ur: 15 
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43. LOVSKI OPRTNIK 
 

 

a) Izvajalec: dr. Viljem Pavlovič in drugi lovski tovariši LD Slovenske Konjice, LD 

Loče in LD Vitanje 

 

b) 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). 

 

c) Pogoj: dijak/inja 3. ali 4. letnika 

 

d) Čas izvajanja: Ob sobotah in nedeljah – po dogovoru, dve šolski leti 

 

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

 

f) Število priznanih ur: 80 
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44. KEMIJA – UČNA POMOČ 
 

 

a) Izvajalec: dr. Viljem Pavlovič 

 

b) 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) 

 

c) Čas izvajanja: po pouku, v dogovoru z dijaki 

 

d) Število udeležencev: ni omejitve 

 

e) Število priznanih ur: 30 
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45. UČENJE UČENJA 
 

 

a) Izvajalki: Petra Šešerko Viličnjak in Tara Sinkovič   

 

b) 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. 

 

c) Čas izvajanja: v dogovoru z dijaki (1 ura do 2 uri tedensko) 

 

d) Število udeležencev: ni omejitev 

 

e) Število priznanih ur: 15 
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46. PROSTOVOLJNO DELO 
 

 

a) Izvajalka: Petra Šešerko Viličnjak 

 

b) 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.  

 

Področja delovanja prostovoljcev:  

 Pomoč 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 …). 

 

c) Čas izvajanja: celo šolsko leto 

 

d) Število udeležencev: 15 do 30 

 

e) Število priznanih ur: 35 
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47. HUMANITARNO DELO PRI DRUŠTVU PRIJATELJEV MLADINE 
 

 

a) Izvajalec: Društvo prijateljev mladine Slovenske Konjice 

Koordinatorka: mag. Aleksandra Boldin, prof. 

 

b) 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 … 

 

c) Čas izvajanja: julij 2017 - maj 2018 

 

d) Število udeležencev: ni omejitev 

 

e) Število priznanih ur: število ur se upošteva po realizaciji 
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48. VERSTVA IN ETIKA 
 

 

a) Izvajalec: mag. Aleksandra Boldin 

 

b) 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. 

 

c) Čas izvajanja: januar, februar 2018 oz. po dogovoru  

 

d) Število udeležencev: ni omejitev 

 

e) Število priznanih ur: 15 
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49. PRVA POMOČ 
 

 

a) Izvajalec: Območno združenje Rdečega križa Slovenske Konjice 

Koordinatorka: Doroteja Rušnik Stramšak 

 

b) 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. 

 

c) Pogoj: dijaki 3. letnika  

 

d) Čas izvajanja: mesec september in april 

 

e) Število udeležencev: ni omejitev 

 

f) Število priznanih ur: 10 

 

g) Cena: trenutno 85 € 
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50. TEČAJ CESTNOPROMETNIH PREPDISOV 
 

a) Izvajalec: Šola vožnje ŠC Slovenske Konjice-Zreče, Tattenbachova ulica 2 a, 

Slovenske Konjice.  

Koordinatorka: Doroteja Rušnik Stramšak 

 

b) 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. 

 

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

prenosnega računalnika, projektorja in ostalih didaktičnih pripomočkov. 

 

d) Pogoj: Udeleženec zna igrati kakšno glasbilo, zaželeno je, da pozna notno partituro 

in ima razvite ritmične sposobnosti. 

 

e) Čas izvajanja: po dogovoru 

 

f) Število udeležencev: do 15 

 

g) Število priznanih ur: 24 

 

 

 

  



 

 

ŠC Slovenske Konjice-Zreče Gimnazija Slovenske Konjice OIV – prosta izbira 2017/2018 

 Stran 61 od 69 

 

51. MAJSKE IGRE 
 

 

a) Izvajalci: Primož Kračun, Karmen Kotnik, Brane Vodopivec 

 

b) 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. 

 

c) Pogoj: Svoje ekipe v izbranem športu morajo prijaviti vsaj štirje razredi. 

 

d) Čas izvajanja: v mesecu maju, po pouku 

 

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

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

 

f) Število priznanih ur: odvisno od števila prijavljenih ekip (od 5 do 15) 
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52. USTVARJALNIK – PODJETNIŠKI PESKOVNIK 
 

 

a) Izvajalec: Ustvarjalnik (Matija Goljar z mentorji) 

Koordinatorka: mag. Brigita Kukovič 

 

b) Cilji in vsebina:  

Dijaki spoznajo osnove podjetniških in marketinških veščin ter razvijajo svoje prve 

podjetniške projekte  

 

c) Način izvajanja: Interaktivne delavnice, 1x tedensko 

 

d) Pogoj: Udeleženec zna igrati kakšno glasbilo, zaželeno je, da pozna notno partituro 

in ima razvite ritmične sposobnosti. 

 

e) Čas izvajanja: po pouku, dan v dogovoru z dijaki 

 

f) Število udeležencev: ni omejitev 

 

g) Število priznanih ur: 60 
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53. RAZVIJANJE MATEMATIČNE PISMENOSTI 
 

 

a) Izvajalke: Doroteja Štunf, Helena Skaza Birk, Tjaša Rajšp 

 

b) Cilji in vsebina: Razvijanje kompetence matematične pismenosti in pridobivanje 

matematičnega znanja na osnovni in višji  ravni z različnimi novejšimi pristopi 

učenja s ciljem popularizacije matematike. 

 

c) Pogoj: Udeleženec zna igrati kakšno glasbilo, zaželeno je, da pozna notno partituro 

in ima razvite ritmične sposobnosti. 

 

d) Čas izvajanja: po pouku, v dogovoru z dijaki 

 

e) Število udeležencev: ni omejitev 

 

f) Število priznanih ur: odvisno od števila srečanj 
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54. TABORNIKI 
 

 

a) Koordinatorka: mag. Katja Premru Kampuš  

 

b) Cilji in vsebina:  

Dijaki se bodo spoznali z veščinami taborništva. Poslanstvo taborništva je 

prispevati k skladnemu osebnemu razvoju mladih ljudi, doseganju njihovih polnih 

telesnih, intelektualnih, socialnih, čustvenih in duhovnih sposobnosti kot 

avtonomnih posameznikov, kot odgovornih državljanov, angažiranih in solidarnih 

članov svoje lokalne, državne in mednarodne skupnosti. 

Geslo ZTS je »Z naravo k boljšemu človeku.« 

Moto posameznika v organizaciji je »Bodi pripravljen.« 

 

c) Pogoj: članstvo v taborniškem društvu, redno obiskovanje taborniških sestankov 

 

d) Čas izvajanja: med šolskim letom 

 

e) Število udeležencev: ni omejitev 

 

f) Število priznanih ur: vse ure, ki jih dijaki potrebujejo za OIV 
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55. NAUČIMO SE RAZMIŠLJATI; EDWARD DE BONO 
 

 

a) Izvajalka: Petra Klima  

 

b) Cilji in vsebina:  

Razmišljanje bomo spoznali kot tehniko oziroma veščino, ki bolj jo vadiš/treniraš 

boljši si. S pomočjo različnih orodij PNZ, UVD, SDL, AMI, P&N … se bomo naučili in 

trenirali razmišljati bolje, namerno, hitreje in načrtno bomo nizali ideje ter 

nenazadnje s pomočjo orodij ugotovili, kaj bi dijaki radi postali, kakšen poklic je 

zanje najbolj primeren oziroma, kateri študij je pravi zanje.  

 

c) Pogoj: Udeleženec zna igrati kakšno glasbilo, zaželeno je, da pozna notno partituro 

in ima razvite ritmične sposobnosti. 

 

d) Čas izvajanja: od novembra do marca (vsake 14 dni) 

 

e) Število udeležencev: od 6 do 12 

 

f) Število priznanih ur: vse ure OIV 
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56. “ARHI TURA” 
 

 

a) Izvajalec: Erik Vodenik (Mladinski center Dravinjske doline) 

 

b) Cilji in vsebina:  

Delavnica »Arhi tura« je namenjena dijakom, ki so stari med 15 in 19 let. Na 

delavnicah bo predstavljen poklic arhitekta oziroma arhitektke in pomembnost 

vpliva prostorske ureditve ter oblikovanja na življenje. Delavnice se bodo odvile v 

obliki 4. zaključenih sklopov, ki bodo skupno obsegali 12 aktivnosti, vsaka bo 

trajala 4 šolske ure. Sestavljene bodo iz teoretičnega dela, kjer bodo dijaki spoznali 

zgodovino arhitekture, arhitekturne prakse, osnov arhitekturnega načrtovanja in 

spoznavanje kreativne industrije v arhitekturi. Praktični del bo vseboval 

didaktične  vaje, saj bodo dijaki skozi proces risanja spoznali arhitekturno 

načrtovalsko prakso in proces kreativnega načrtovanja. Delavnice bodo 

vključevale tudi terensko delo. Ob zaključku delavnice »Arhi ture« vsak udeleženec 

prejme tudi priznanje z opisom osvojenih znanj. 

 

c) Pogoj: Udeleženec zna igrati kakšno glasbilo, zaželeno je, da pozna notno partituro 

in ima razvite ritmične sposobnosti. 

 

d) Čas izvajanja: januar – april 2018 

 

e) Število udeležencev: ni omejitev 

 

f) Število priznanih ur: vse ure OIV 
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57. ZNANJE IN DRUGAČNOST Z ROKO V ROKI 
 

 

a) Izvajalka: Petra Klima 

 

b) Cilji in vsebina:  

Dijaki bodo spoznali, se družili in izvajali različne delavnice z varovanci VDCja. 

Namen delavnic in druženja je spoznavanje drugačnosti in strpnost drug do 

drugega. Sprejemanje in druženje nas bogati. Hkrati je namen, da dijaki spoznajo 

tudi možnost poklica specialno - rehabilitacijskega pedagoga,  ki je zagotovo eden 

od bolj iskanih poklicev. 

 

c) Čas izvajanja: od novembra do maja 

 

d) Število udeležencev: ni omejitev 

 

e) Število priznanih ur: 70 
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58. MATEMATIČNA KLINIKA 

 

a) Izvajalke: Tara Sinkovič, Doroteja Štunf, Tjaša Rajšp, Helena Skaza Birk  

 

b) Cilji in vsebina:  

 odprava matematične anksioznosti, 

 izboljšanje akademske samopodobe, 

 iskanje najprimernejših učnih strategij, 

 gradnja pozitivnega odnosa do matematike, 

 doseganje boljših učnih rezultatov pri matematiki, 

 aktivnejše vključevanje pri pouku matematike 

 

Dijak se bo naučil uporabljati najbolj učinkovite učne strategije, prilagojene 

njegovemu učnemu stilu in navadam učenja. Skozi individualno obravnavo bomo 

poskušali pregnati strah in izboljšati dijakovo samopodobo, odnos do predmeta in 

rezultate pri matematiki. 

 

c) Pogoj V program so vključeni dijaki, ki pri matematiki doživljajo neuspehe zaradi 

strahu, stresa, negativnega odnosa do predmeta. 

 

d) Čas izvajanja: individualno po dogovoru v času svetovalnih ur 

 

e) Število udeležencev: do 10 

 

f) Število priznanih ur: odvisno od dejanskega števila obiskov 
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59. FOTOGRAFSKI KROŽEK 
 

 

a) Izvajalka: mag. Vasja Ivančič 

 

b) Cilji in vsebina:  

Fotografiranje prireditev in urejanje slikovnega gradiva šole 

 

c) Pogoj: udeležba na tedenskih srečanjih in fotografiranje prireditev po dogovoru 

 

d) Čas izvajanja: tedensko in po potrebi 

 

e) Število udeležencev: ni omejeno 

 

f) Število priznanih ur: 30 

 

 

 

 


