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Drage dijakinje in dijaki, 
 
kot vsako leto smo vam tudi letos učitelji pripravili pestro in bogato ponudbo programov OIV po prosti 
izbiri. Opustili smo nekaj programov, za katere je v zadnjih letih zanimanje upadlo, in pripravili nekaj novih, 
po katerih ste povpraševali. 
 
Izbirate lahko med različnimi vsebinskimi področji; nekatera se navezujejo na posamezne šolske 
predmete, druga spet omogočajo razvijanje različnih talentov in spretnosti. Še posebej dobro sta zastopani 
področji kulture in umetnosti ter športa, v ponudbi pa boste našli tudi programe podjetništva, poklicnega 
usmerjanja in prostovoljstva. Programi ekskurzij bodo objavljeni v posebnem katalogu, predvidoma v 
začetku oktobra. 
 
Prepričani smo, da bo vsak med vami lahko našel nekaj zase! 
 
. 
 

 

 

Prosimo vas, da … 

 pregledate katalog  

 izberete svojo dejavnost 

 vpišite svoje ime v razpredelnico k izbrani dejavnosti / dejavnostim 
 
 
 

 

Izpolnjene sezname 
ODDAJTE 

najkasneje v sredo, 26. septembra 2012, 
 v geografski kabinet (109). 
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PRIJAVA NA  PROGRAME OIV PO PROSTI IZBIRI 

 
Razred: ________ 

 
Prosimo, da se prijavite na izbrano dejavnost z vpisom imena in priimka v srednji stolpec. 
 

NAZIV PROGRAMA PRIJAVLJENI DIJAKI Stran 

STEZICE 
 
 
 

5 

CANKARJEVO TEKM., 1. in 2. letnik 
 
 
 

6 

CANKARJEVO TEKM., 3. in 4. letnik 
 
 
 

7 

MATEMATIKA PO KORAKIH 
 
 
 

8 

MATEMATIKA ZA DRUGOŠOLCE 
 
 
 

9 

MATEMATIKA ZA TRETJEŠOLCE 
 
 
 

10 

ČETRTA MATEMATIKA 
 
 
 

11 

PRIPRAVE NA MATEMATIČNA 
TEKMOVANJA 

 
 
 

12 

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA 
 
 
 

13 

NEMŠKO BRALNO TEKMOVANJE 
"PFIFFIKUS 2013" 

 
 
 

14 

NEMŠKA BRALNA ZNAČKA 
 
 
 

15 

JEZIKOVNI TABOR CELOVEC 
 
 
 

16 

JEZIKOVNI TABOR SALZBURG 
 
 
 

17 
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NEMŠKA JEZIKOVNA DIPLOMA - 
DSD 

 
 
 

19 

NEMŠČINA: Predstavitev 
znamenitosti 

 
 
 

21 

IZMENJAVA Z GIMNAZIJO BORG IZ 
BAD RADKERSBURGA 

 
 
 

22 

IZMENJAVA S FRANCOZI 
 
 
 

23 

GEOLOŠKA ZGODOVINA ZEMLJE JE 
LAHKO TUDI ZABAVNA 

 
 
 

24 

PRIPRAVE NA GEOGRAFSKO 
TEKMOVANJE 

 
 
 

25 

RAZMIŠLJAM, IŠČEM, (SE) 
RAZVIJAM 

 
 
 

26 

FIZIKA ? FIZIKA ! 
 
 
 

27 

LIKOVNI  KROŽEK 
 
 
 

28 

PEVSKI ZBOR 
 
 
 

29 

GLEDALIŠKA POPOTOVANJA 
 
 
 

30 

FILMSKI ABONMA 
 
 
 

31 

PODJETNIŠKI KROŽEK 
 
 
 

32 

SPOZNAVANJE POKLICEV 
 
 
 

33 

KLEPETALNICA 
 
 
 

35 

LEPO JE BITI PROSTOVOLJEC 
 
 
 

36 
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ŠKL - NAVIJAŠKA SKUPINA 
 
 
 

37 

ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL 
 
 
 

38 

NOGOMET - DIJAKI 
 
 
 

39 

ODBOJKA – DIJAKINJE 
(REKREATIVNO) 

 
 
 

40 

NAMIZNI TENIS 
 
 
 

41 

RADI TEČEMO 
 
 
 

42 

PROSTO PLEZANJE 
 

 
 
 

43 

PLANINSTVO: GORI – DOLI - 
NAOKOLI 

 
 
 

44 

ALPSKO SMUČANJE 
 
 
 

45 

ŠPORTNI TABOR V OSILNICI 
 
 
 

46 

MEPI: Prostovoljstvo, šport, 
preživetje v naravi 

 
 
 

47 
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S T E Z I C E 

naslov programa 

nosilec programa Janez Gorenc 

sodelavci Suzana Krvavica (lektorica) 

število ur 50 

program je 
namenjen 

Dijakom vseh letnikov 

velikost skupine 7 – 15 

čas izvedbe September 2012 – junij 2013 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilji projekta 

- urijo se v pisanju besedil 
- nauče se razmišljati po podjetniško 
- sodelujejo z osnovnimi šolami 
- urijo se v oblikovanju člankov 
- urijo se v timskem načrtovanju in sodelovanju 
- nauče se delati kot tim od začetka do konca projekta 
- nauče se pridobivati sredstva 
- nauče se na več načinov približati bralcu 

vsebina programa 

- pisanje člankov 
- obisk časopisne hiše 
- oblikovanje člankov in časopisa 
- iskanje sponzorjev 
- izdelava spletne strani 
- prodaja časopisa 
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CANKARJEVO TEKMOVANJE, 1. in 2. letnik 

naslov programa 

nosilec programa Tina Furlan Turk 

sodelavci Profesorice slovenščine, knjižničarki 

število ur 50 

program je 
namenjen dijakom 1. In 2. letnikov 

velikost skupine 20 

čas izvedbe september 2012 – april 2013 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilji projekta 

- razvijati sposobnosti interpretativnega branja 
- kritično presojati umetniško literaturo 
- dvigniti znanje materinščine 
- razvijati ustvarjalno pisanje 
- pripravljati se na tekmovanje 

vsebina programa 

- branje izbranih knjig na temo Z BESEDAMI IN MED NJIMI: 
 
Dušan Čater: Džehenem 
Polona Glavan: Noč v Evropi 
 

- zbiranje in prebiranje strokovne literature 
- kritično ocenjevanje literature 
- pogovor o izbranih temah 
- ustvarjalno pisanje o izbranih temah 
- pisanje esejev 
- pregledovanje slovničnih in pravopisnih pravil 
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CANKARJEVO TEKMOVANJE, 3. in 4. letnik 

naslov programa 

nosilec programa Renata Čampelj Jurečič 

sodelavci profesorice slovenščine, knjižničarki 

število ur 50 

program je 
namenjen dijakom 3. in 4. letnikov 

velikost skupine 20 

čas izvedbe september 2012 – april 2013 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto, knjižnica, galerija, muzej 

cilji projekta 

- razvijati sposobnosti interpretativnega branja 
- kritično presojati umetniško literaturo 
- spoznavati strokovno literaturo 
- dvigniti znanje materinščine 
- se pripravljati na tekmovanje  
- razvijati ustvarjalno pisanje 

vsebina programa 

Vladimir Bartol: Alamut 
Umberto Eco: Ime rože  

- interpretacija romanov  

- zbiranje strokovne literature o knjigah 

- kritično ocenjevanje te literature 

- pisanje izvlečkov  

- pisanje esejev 

- ustvarjalno pisanje na izbrane teme 

- analiziranje neumetnostnih besedil 

- pregledovanje slovničnih in pravopisnih pravil 

- poljuben izbor knjig 

- sodelovanje na literarnih urah 

- obisk knjižnic, galerije, muzeja … 
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MATEMATIKA PO KORAKIH 
(Dopolnilni pouk za 1. letnik) 

naslov programa 

nosilec programa 
Bernarda Tomažič 

sodelavci 
 

število ur 
25  

program je 
namenjen 

Dijakom 1. letnika 

velikost skupine 
30 dijakov 

čas izvedbe 
celo leto, 1 ura na teden 

kraj izvedbe 
Gimnazija 

cilji projekta 

Dejavnost je namenjena dijakom, ki potrebujejo dodatno pomoč pri razlagi ali 
reševanju nalog. Obravnavali bomo vsebine, ki bodo med rednim poukom težje 
razumljive in vsebine, s katerimi bodo dijaki imeli težave.  
 
Namen dejavnosti je nadoknaditi neznanje, izboljšati znanje, pripraviti dijake na 
kontrolne naloge in predstaviti določena poglavja matematike na različne načine. 

vsebina programa 

Obravnavali bomo snov 1. Letnika.  
 
Dijaki bodo na vsebino, s katero bi se ukvarjali, vplivali sami. 
 
Okvirna vsebina: 

- Naravna  in cela števila 
- Deljivost naravnih in celih števil 
- Osnove logike in teorije množic 
- Racionalna števila 
- Realna števila 
- Linearna funkcija 
- Statistika 
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MATEMATIKA ZA DRUGOŠOLCE 
(dopolnilni pouk za 2. letnik) 

naslov programa 

nosilec programa Lojzka Hržica 

sodelavci  

število ur 25 

program je 
namenjen 

Dijakom drugih letnikov, ki imajo težave pri matematiki. 

velikost skupine Do 30. 

čas izvedbe 1 ura tedensko ( konkreten čas bomo določili , ko se bodo dijaki prijavili) 

kraj izvedbe 
 
Predvidoma učilnica 209. 

cilji projekta 

Pri dopolnilnem pouku bodo dijaki nadomestili vrzeli v znanju in razumevanju snovi.  
Cilji dopolnilnega pouka so, da dijak lahko samostojno  reši preprosto nalogo iz snovi, 
ki jim pri pouku povzroča težave. 

vsebina programa 

Pri dopolnilnem pouku se bomo ukvarjali s temami, ki bodo dijakom pri pouku 
povzročale težave. Če bo potrebno, bom to snov  ponovno razložila. 
Dijaki bodo reševali ustrezne naloge in s tem utrjevali snov in ustrezna pojme.  
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MATEMATIKA ZA TRETJEŠOLCE 
(dopolnilni pouk za 3. letnik) 

naslov programa 

nosilec programa Mojca Rangus 

sodelavci  

število ur 20 

program je 
namenjen 

Dijakom, ki imajo težave pri matematiki. 

velikost skupine 30 dijakov 

čas izvedbe 
1 ura tedensko, uro bomo določili po ustalitvi urnika. 

kraj izvedbe 
Predvidoma  učilnica 004 

cilji projekta 

Cilj programa je dopolnitev in utrditev znanja matematike v 3. letniku. Dijakom 
pomagati premostiti težave pri matematiki in jih usmeriti k pravilnemu načinu učenja.  

vsebina programa 

Vsebino programa narekujejo dijaki. Ukvarjamo se s problemi, ki povzročajo dijakom 
težave, ali pa je snov zahtevnejša. Najpogosteje imajo dijaki težave pri naslednjih 
temah: kompleksna števila, eksponentna in logaritemska funkcija, polinomi in 
racionalne funkcije, trigonometrija, ravninska in prostorska geometrija ter stožnice.  
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ČETRTA MATEMATIKA 
(dopolnilni pouk za 4. letnik) 

naslov programa 

nosilec programa Vanja Popov 

sodelavci  

število ur od 35 do 70 

program je 
namenjen 

vsem dijakom 4. letnika, ki imajo kakšno potrebo po dopolnitvi svojega znanja 

velikost skupine neomejeno 

čas izvedbe objavljeno bo na oglasni deski 

kraj izvedbe učilnica Gimnazije Novo mesto 

cilji projekta 

Vliti optimizem, samozavest, predvsem pa znanje dijakom, ki jim to manjka. 

vsebina programa 

tekoča snov matematike za 4. letnik 
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PRIPRAVE NA MATEMATIČNA TEKMOVANJA 

naslov programa 

nosilec programa Aktiv učiteljev matematike 

sodelavci  

število ur 25 ur 

program je 
namenjen … … dijakom, ki želijo izboljšati razumevanje matematike. 

velikost skupine Do 30 dijakov. 

čas izvedbe Po dogovoru. 

kraj izvedbe V šoli, po dogovoru. 

cilji 

 Spoznati nove matematične teme, 

 naučiti se novih načinov reševanja nalog, 

 reševati naloge iz tekmovanj, 

 analizirati rešitve nalog. 

vsebina  

 Logika, 

 matematika, 

 lingvistika, 

 razvedrilna matematika. 
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ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA (EPI Reading Badge) 

naslov programa 

nosilec programa Maja Hren, Mirjam Skube 

sodelavci  

število ur  

program je 
namenjen 

Dijakom 1., 2. in 3. letnikov. 

velikost skupine neomejeno 

čas izvedbe Predvidoma je tekmovanje v mesecu marcu. 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilji projekta 

- zviševanje priljubljenosti branja v tujem jeziku in motivacije za nadaljnje    
poglabljanje znanja s področja tujega jezika  
- dijakom privzgojiti pozitiven odnos do knjige in v njih vzbuditi voljo do branja ter 
neposredno pokazati privlačnost in koristnost medkulturne komunikacije 
- dijakom ponuditi drugačen, svež, zanimiv in njihovi starosti in razvojni stopnji 
primeren način usvajanja jezikovnega znanja, 

vsebina programa 

 
 
Dijaki preberejo 3 leposlovna dela (seznami po letnikih bodo objavljeni naknadno) in 
se udeležijo tekmovanja v znanju, ki  bo izvedeno predvidoma v marcu 2013. 
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NEMŠKO BRALNO TEKMOVANJE "PFIFFIKUS 2013" 

naslov programa 

 
nosilec programa Marinka Krenker 

 
sodelavci učitelji nemščine 

 
število ur 25 ur bralno tekmovanje in 25 ur bralni maraton na internetu 

program je 
namenjen 

dijakom 3. in 4. letnika  

 
velikost skupine prijavljeni dijaki (brez omejitve) 

 
čas izvedbe branje (okt. 2012 – marec 2013), tekmovanje (marec 2013) 

 
kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilji projekta  Z lažjimi literarnimi besedili spoznavati književnost nemško 
             govorečega področja, 

 poglabljati znanje nemščine, bogatiti besedni zaklad, 

 razvijati ustrezne strategije za razumevanje besedil, 

 poskušati besedila analizirati in interpretirati, 

 spodbujati bralce k razmišljanju in argumentiranju, 

 motivirati za nadaljnje branje, 

 razvijati sposobnosti za medkulturno razumevanje,  

 spodbujati timsko delo in uporabo računalnika. 
 

vsebina programa Za bralno tekmovanje preberejo dijaki predpisane knjige, ki jih določi 
Center Oxford. Knjige so dostopne v knjižnici. Marca poteka tekmovanje, 
dijaki tekmujejo individualno. 
 
Za bralni maraton preberejo skupine s po tremi dijaki predpisane knjige. 
Internetno tekmovanje je vedno ob petkih ob 13. uri. Tim poskuša v manj 
kot eni uri rešiti naloge, ki se pojavijo na spletni strani Centra Oxford.  
 
Tekmovalci prejmejo maja pohvale, priznanja in nagrade. 
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NEMŠKA BRALNA ZNAČKA EPI-LESEPREIS  

naslov programa 

nosilec programa Eva Starič 

sodelavci učitelji nemščine 

število ur 25 

program je 
namenjen 

dijakom 1. In 2. letnika 

velikost skupine 
Skupine bomo oblikovali pred pričetkom tekmovanja, dijaki bodo obveščeni, 
objavljen bo seznam po učilnicah.  

čas izvedbe marec 2013 

kraj izvedbe učilnice gimnazije Novo mesto 

cilji projekta 

 razvijanje bralnih strategij v tujem jeziku 

 širjenje  in poglabljanje besedišča, njegova uporaba v kontekstu 

 spoznavanje avtorjev in različnih slogov pisanja ciljnega jezika 
 

vsebina programa 

Tekmovanje pripravlja DZS. Dijaki bodo jeseni obveščeni o izboru knjig za bralno 
značko, šola bo zagotovila nakup določenega števila izvodov. Prijave za tekmovanje 
bodo zbirale profesorice, ki učijo nemščino v razredih 1. In 2. letnika. Pred  izvedbo 
tekmovanja bo kratka priprava, dijaki bodo o tem pravočasno obveščeni. Tekmovanje 
bo v začetku marca, o natančnem datumu bodo dijaki prav tako  pravočasno 
obveščeni. 
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JEZIKOVNI TABOR CELOVEC 

naslov programa 

nosilec programa Monika Gehrke 

sodelavci Nuša Rustja, Alexandra Kočevar 

število ur 5 dni 

program je 
namenjen dijakom 4. letnika (izjemoma tudi 3. letnika), ki se pripravljajo na izpit za NJD  

velikost skupine okrog 20 dijakov Gimnazije Novo mesto in 5 dijakov Gimnazije Črnomelj  

čas izvedbe 22.-26. 10. 2012 

kraj izvedbe Celovec 

cilji projekta 

 
▪ razvijati jezikovne, medkulturne, digitalne in socialne kompetence, 
▪ vaditi vse jezikovne spretnosti s poudarkom na pisanju pisnih sestavkov, 
▪ pripraviti se na pisni in ustni izpit za NJD, 
▪ izpeljati projektno delo, 
▪ znajti se v avtentičnem okolju, 
▪ povezati učenje s prostočasnimi dejavnostmi, 
▪ poglabljati neformalne vezi druženja. 

vsebina programa 

 
Učitelji izvajajo intenzivne priprave na izpit za NJD v obliki pouka,  
kjer vadijo predvsem spretnosti pisanja daljšega pisnega sestavka. Popoldansko delo 
je namenjeno projektnemu delu, ogledu ORF in prostočasnim aktivnostim, večerni 
program pa druženju in sprostitvi. Dejavnosti potekajo večinoma v nemščini. 
 
Izvedbo tabora denarno podpira Bavarska deželna vlada, preostali del sredstev 
prispevajo dijaki in šola.  
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JEZIKOVNI TABOR SALZBURG 

naslov programa 

nosilec programa Monika Gehrke 

sodelavci Nuša Rustja, Alexandra Kočevar (Gimnazija Črnomelj)  

število ur 4 dni 

program je 
namenjen 

dijakom 2. in 3. letnika, ki obiskujejo pouk NJD  

velikost skupine okrog 20 dijakov Gimnazije Novo mesto in 7 dijakov Gimnazije Črnomelj 

čas izvedbe 2.−5. 4. 2013 

kraj izvedbe Salzburg 

cilji projekta 

 
▪ razvijati jezikovne, medkulurne, digitalne in socialne kompetence, 
▪ uporabljati nemščino v avtentičnem okolju, 
▪ razvijati vse jezikovne zmožnosti s poudarkom na govorni komunikaciji, 
▪ izvesti medpredmetne povezave (SOC, PSI) na temo 
  Mladi in njihova prihodnost kljub gospodarski krizi,  
▪ povezati se z avstrijsko gimnazijo WRG pri izvedbi nekaterih dejavnosti, 
▪ izpeljati projektno delo (intervjuji, reportaže, e-časopis ali film, 
    predstavitve znamenitosti Salzburga), 
▪ na različne načine spoznati znamenitosti mesta, 
▪ samostojno pripraviti in kreativno izpeljati prezentacijo projektnega dela, 
▪ povezati učenje s prostočasnimi dejavnostmi, 
▪ poglabljati neformalne vezi druženja. 
 



Obvezne izbirne vsebine po prosti izbiri 

2012 / 2013 

18 

 

vsebina programa 

 
Preko različnih oblik dela se dijaki srečajo z dijaki avstrijske gimnazije WRG, se z njimi 
spoznajo in izvedejo v mestu različne intervjuje. Mesto Salzburg si ogledajo 
samostojno kot rally z delovnim listom, s predstavitvami sošolcev ali z geocachingom. 
Osrednja projektna tema je vedno aktualna in medpredmetno zastavljena. Tema 
Mladi in njihova prihodnost kljub gospodarski krizi poveže predmete psihologija 
(priprava vprašalnika, anketiranje), sociologija (obdelava in interpretacija dobljenih 
rezultatov) in nemščina (prevod vprašalnika, predstavitev rezultatov na kreativen 
način). Dijaki v skupinah v mestu izvedejo različne naloge (nakupi, zbiranje informacij 
…) in o tem poročajo drugim. Večerni program je namenjen druženju in sprostitvi. 
Dejavnosti potekajo večinoma v nemščini.  
 
Izvedbo tabora denarno podpira Bavarska deželna vlada, del sredstev prispevajo 
dijaki in šola.  
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NEMŠKA JEZIKOVNA DIPLOMA - DSD 

naslov programa 

nosilec programa Monika Gehrke, nemška programska učiteljica 

sodelavci učitelji nemščine, koordinacija Nuša Rustja 

število ur 

 
▪ 1. letnik - 1 ura tedensko (od februarja dalje), ali integrirano v pouk nadaljevalne  
                     nemščine 
▪ 2. letnik - 2 uri tedensko  
▪ 3. letnik - 2 uri tedensko  
▪ 4. letnik - 2 uri tedensko (do januarja 2013) 
 

program je 
namenjen 

dijakom 1.−4. letnika 

velikost skupine prijavljeni dijaki (brez omejitve) 

čas izvedbe 
▪ priprave (celo šolsko leto),  
▪ izpit za dijake 4. letnika (pisni 4. 12. 2012/ustni januar 2013) 

kraj izvedbe šola  in jezikovna tabora v Celovcu in Salzburgu 

cilji projekta 

 
▪ razvijati vse jezikovne sporazumevalne zmožnosti v nemščini, 
▪ razvijati medkulturne, digitalne in socialne kompetence, 
▪ pripraviti se na izpit za NJD na ravni B2/C1 (višja raven kot na maturi), 
▪ izpeljati različne oblike projektnega dela, 
▪ sodelovati na različnih natečajih in tekmovanjih, 
▪ znajti se v avtentičnem okolju (na jezikovnih taborih v Avstriji),  
▪ spoznati institucije (Goethejev inštitut, nemško veleposlaništvo, 
   Nemška čitalnica  v Ljubljani …), 
▪ omogočiti opravljanje počitniške prakse v Nemčiji, 
▪ promovirati učenje nemščine na OŠ. 
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vsebina programa 

 
Programska učiteljica pripravlja dijake na izpit, ki vključuje poznavanje vseh jezikovnih 
spretnosti. Pisni izpit obsega bralno in slušno razumevanje ter pisanje daljšega 
pisnega sestavka z interpretacijo besedila, na ustnem izpitu dijaki predstavijo svoje 
projektno delo in govorijo o eni temi. Za dijake, ki se udeležujejo priprav na izpit, 
organiziramo v 2. in 3. letniku jezikovni tabor v Salzburgu (2.-5. 4. 2013). Zaključne 
priprave na izpit pa potekajo v  4. letniku v obliki intenzivnega pouka, individualnih 
konzultacij in na jezikovnem taboru v Celovcu (22.-26. 10. 2012). V okviru priprav na 
NJD se izvajajo še druge dejavnosti, ki so zapisane v ciljih projekta.  
 
Izvedbo tabora denarno podpira Bavarska deželna vlada, del sredstev prispevajo 
dijaki in šola.  
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NEMŠČINA: Predstavitev znamenitosti in znamenitih osebnosti  Novega 
mesta in okolice hotelskim gostom iz Avstrije – v nemščini 

naslov programa 

nosilec programa Eva Starič 

sodelavci  

število ur 25 

program je 
namenjen dijakom 2.3. in 4. letnika 

velikost skupine 5 - 15 

čas izvedbe pomlad 2013 – predvidoma 2 nastopa 

kraj izvedbe 
Ena izmed dvoran Zdravilišča Šmarješke Toplice ali v dogovoru s hotelskim gostiteljem 
vodeni ogled Novega mesta 

cilji projekta 

 dijaki se učijo poiskati vire in pisati sestavke za predstavitev vsebin v nemščini; 

 širijo in utrjujejo aktivno rabo besedišča v sklopu izbranih vsebin 

 se učijo strategij govornega nastopanja v tujem jeziku 

 vadijo komunikacijo z gosti v tujem jeziku 

 utrjujejo in poglabljajo znanje o znamenitostih/znamenitih osebnostih svojega 
bivalnega okolja, ob tem razvijajo samozavest in domovinsko pripadnost 

 pridobivajo medkulturne izkušnje 

vsebina programa 

Dijaki bodo skupaj z mentorjem pripravili predstavitev ene od tem: Znamenitosti in 
znamenite osebnosti Novega mesta in okolice / Polihistor Janez Vajkard Valvazor / 
Ema Krška - zgodovinska osebnost, ki povezuje obe deželi – današnjo Avstrijo in 
Slovenijo.  
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IZMENJAVA Z GIMNAZIJO BORG IZ BAD RADKERSBURGA (AVSTRIJA) 

naslov programa 

nosilec programa Eva Starič 

sodelavci Nuša Rustja, Marinka Krenker, Jasmina Žagar 

število ur 12 ur Novo mesto / 12 ur Bad Radkersburg 

program je 
namenjen 

Dijakom letošnjega 3. letnika, ki so se lansko šolsko leto v okviru IP-ja udeležili 
izmenjave v Bad Radkersburgu in dijakom letošnjega drugega letnika – kot del IP ali 
OIV. 

velikost skupine 19-20 dijakov 

čas izvedbe 27. in 28. september in pomlad 2013  

kraj izvedbe Novo mesto (september) in Bad Radkersburg (pomlad 2013) 

cilji projekta 

▪ Razvijanje kompetenc sporazumevanja v tujem jeziku (govorno in pisno), razvijanje  
  slušnega razumevanja,  
▪ razvijanje digitalne pismenosti (iskanje in ustrezno razvrščanje informacij o ciljni  
  deželi, šolstvu v ciljni deželi in kraju izmenjave),  
▪ razvijanje socialnih kompetenc (skupinsko in timsko delo, razvijanje narodne  
   identitete, empatija in razumevanje drugačnosti …),  

vsebina programa 

Dijaki 3. letnika, ki so se lansko  šolsko leto v okviru IP-ja udeležili izmenjave v Avstriji, 
bodo 28. septembra gostili avstrijske partnerje. Na šoli bo sprejem gostov, 
pogostitev, izvedba ustvarjalne delavnice in predstavitev šole z zgodovinsko razstavo. 
Sledil bo vodeni ogled Novega mesta s predstavitvami dijakov v nemščini.  Po 
skupnem kosilu si bodo gostje ogledali še arheološko razstavo v Dolenjskem muzeju.  
 
Spomladi 2013 se  bodo dijaki 2. letnika v okviru IP-ja ali OIV v okviru podobnega 
programa udeležili izmenjave v Bad Radkersburg. Predviden je ogled znamenitosti, ki 
ga bodo izpeljali dijaki gimnazije Borg, intervju z zgodovinarjem o dogodkih 
osamosvojitvene vojne na meji, iskanje informacij o avstrijskem šolskem sistemu, 
branje in analiza kratkega aktualnega članka iz avstrijskega časopisa. Vsi dijaki se 
bodo pred odhodom pripravili na ekskurzijo, med samim potekom ekskurzije bodo 
rešili naloge delovnih listov, ki jih pripravijo učitelji.  
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IZMENJAVA S FRANCOZI 

naslov programa 

nosilec programa Verena Potočnik 

sodelavci Renata Nose 

število ur 50 

program je 
namenjen 

Dijakom, ki znajo francosko 

velikost skupine 20 – 25, odvisno od števila gostov 

čas izvedbe (Marec ali) april 13 

kraj izvedbe Novo mesto in okolica 

cilji projekta 

 

 učenje in utrjevanje francoščine 

 druženje z vrstniki iz Francije 

  promocija slovenske kulture  

vsebina programa 

 
Natančen program bo sestavljen kasneje. 
 
Slovenski gostitelji za goste priskrbijo nastanitev, prehrano in stroške prevoza v šolo 
in nazaj. 
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GEOLOŠKA ZGODOVINA ZEMLJE JE LAHKO TUDI ZABAVNA 

naslov programa 

nosilec programa prof. Polonca Kukec 

sodelavci 0 

število ur 16 ur 

program je 
namenjen 

dijakom 1. letnikov 

velikost skupine največ 20 dijakov 

čas izvedbe petek / sobota (16 ur) 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilji projekta 

Delo bo potekalo v obliki predavanja in delavnice. 
Ponoči bo potekal filmski maraton, po ogledu filmov bomo prenočili v šoli. 
 

 spoznati geološko zgodovino Zemlje 

 izdelati časovni trak razvoja Zemlje 

 predstavitve časovnih trakov (govorni nastop) 

 filmski maraton Ledena doba 1 – 4 

 razvijanje socialnih veščin 

vsebina programa 

ČASOVNI OKVIR:  

od  petka od  16.00 do sobote do 10.00 (prenočevanje v šoli!) 

16. 00 – 17.30  Predavanje o geološki zgodovini Zemlje, ogled dokumentarnega filma 

18.00 – 19.30  Izdelava časovnih trakov / plakatov. 

19.30 – 21.00  Večerja in priprava na spanje 

21.00   FILMSKI MARATON: Ledena doba 1- 4 

* prenočevanje v šoli (blazine in spalne vreče) 

8.00 – 9.00 bujenje in zajtrk 

9.00 – 10.00  predstavitve časovnih trakov in plakatov; ZAKLJUČEK DELAVNICE  
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PRIPRAVE NA GEOGRAFSKO TEKMOVANJE 2013 

naslov programa 

nosilec programa prof. Polonca Kukec 

sodelavci 0 

število ur do 30 ur (odvisno od ravni tekmovanja) 

program je 
namenjen 

vsem dijakom, ki se želijo udeležiti tekmovanja v znanju geografije 

velikost skupine neomejeno 

čas izvedbe od jesenskih počitnic 2012 do državnega tekmovanja 2013 

kraj izvedbe priprave potekajo na šoli 

cilji projekta 

Glavni cilji priprav na geografsko tekmovanje so: 
 

 seznaniti dijake z ključnimi temami na tekmovanju 

 predelovanje literature, predpisane za tekmovanje 

 pregledovanje starih tekmovalnih pol 

 osvojiti oz. utrditi veščine, potrebne za terensko delo (orientacija v prostoru, 
kartiranje, različna merjenja…) 

vsebina programa 

 
»Leto 2012 - Mednarodno leto trajnostne energije« 
 
Priprave bodo potekale skupinsko in individualno, odvisno od ravni, za katero se 
tekmovalci pripravljajo. 
 
Pred šolskim tekmovanjem bodo kandidati seznanjeni s pravili tekmovanja in 
strokovno literaturo, ki jo je potrebno preštudirati. Priprave bodo potekale v obliki 
srečanj na 14 dni, pred državnim tekmovanjem bodo priprave intenzivnejše. 
 
Šolsko tekmovanje: petek, 1. februar 2013, ob 13. uri 
Območno tekmovanje: torek, 12. marec 2013, ob 13. uri 
Državno tekmovanje: četrtek, 18. april 2013, ob 13. uri 
Geografska olimpijada: 31. julij – 5. avgust 2013, KYOTO, JAPONSKA 
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RAZMIŠLJAM, IŠČEM, (SE) RAZVIJAM 

 
naslov programa 

nosilci programa Marinka Kovač, Janja Pust, Branka Klemenčič in Katarina Sluga 

sodelavci zunanji predavatelji, zunanji mentorji 

število ur do  70 ur  

program je 
namenjen 

dijakom 1., 2., 3. in 4. letnika 

velikost skupine do 30  

čas izvedbe tekom leta 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto in ustanove (sejmi) po dogovoru 

cilji projekta 

 Razvijanje izkustvenega, eksperimentalno problemsko raziskovalnega pristopa, 
kar pripomore k razumevanju delovanja naravoslovnih znanosti in k pozitivnemu 
odnosu do kemije in naravoslovja.  

 Vključevanje dijakov k sodelovanju na različnih razpisih in natečajih z 
raziskovalnimi nalogami, fotografijami, literarnimi izdelki, filmi,… 

 Priprava dijakov na državno tekmovanje iz znanja kemije in na izbirno tekmovanje 
za mednarodno kemijsko olimpijado in naravoslovno olimpijado EUSO. 

 Sodelovanje na tematskih videokonferencah z Gimnazijo Ledina in Gimnazijo Vič. 

vsebina programa 

Dijaki: 

 se bodo seznanili z metodami raziskovanja, ki so potrebne za izdelavo 
raziskovalne naloge.  

 se bodo seznanili z dodatnimi vsebinami kemije, ki so potrebne za uspešno 
udeležbo na državnem tekmovanju. 

 bodo s svojimi izdelki sodelovali na različnih natečajih in razpisih (Eko parlament, 
Krkine nagrade, Gibanje znanost mladini, Roza oktober,…). 

 bodo lahko obiskali sejme (npr. Narava zdravje) ali ustanove (npr. Krka, Droga 
Kolinska…), v katerih bodo dopolnjevali oz. poglabljali znanje. 

 bodo sodelovali na petih tematskih videokonferencah, ki jih bomo organizirali z 
Gimnazijo Ledina in Gimnazijo Vič. 
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FIZIKA ? FIZIKA ! 

naslov programa 

nosilec programa Miha Hadl 

sodelavci  

število ur 20 

program je 
namenjen 

nijakom vseh letnikov 

velikost skupine najmanj 6, največ 24 

čas izvedbe po dogovoru, načeloma po pouku po dve šolski uri. 

kraj izvedbe učilnica F 2 

cilji projekta 

Spoznavanje z naravnimi pojavi in zakonitostmi, odkrivanje zanimivosti, povezanih z 
vsakdanjim življenjem, ki pa presegajo okvire učnega načrta in jih pri pouku ne 
obravnavamo. 

vsebina programa 

Eureka ! Eureka ? 
Newton ? Newton ! 
Brobdingnag ? Brobdingnag ?? 
Klobasa ? Klobasa ! 
Zvok ! Zvok ! 
Einstein ! Heisenberg ! 
Coriolis ? Coriolis ?? 
Bernoulli ! Newton ! 
Itd. ? Itd. !!! 
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LIKOVNI  KROŽEK 

naslov programa 

nosilec programa JASMINA ŽAGAR 

sodelavci 
Dolenjski muzej Novo mesto 

število ur 
40 

program je 
namenjen 

Dijakom od 1. do 4. letnika 

velikost skupine 
15 

čas izvedbe 
 
Skozi vse leto (13.9. 2012– 16. 6. 2013) 

kraj izvedbe 
 
Gimnazija  Novo mesto 

cilji projekta 

Dijaki spoznajo umetnine Dunaja in moderno umetnost tega mesta. 
Dijaki konkretno in ob predstavitvi različnih tehnik spoznavajo različne panoge likovne umetnosti. 
Rezultat le tega je samostojno vrednotenje in podoživljanje likovnih stvaritev. Dijaki tako izostrijo 
občutljivost do stvaritev v preteklosti in skrb in varovanje le teh. Program dovoljuje veliko mero 
izražanja individualnosti, ter mu omogoča izražanje osebnih kriterijev in pogledov na zgodovino in 
umetnostne dosežke ter ga spodbuja k tolerantni kritičnosti. 

vsebina programa 

 Obisk razstav na Dunaju ali Benetkah (trenutne aktualne razstave v bližnjih državah) 
 Obiskali različne razstave in galerijske zbirke v Sloveniji in zunaj Slovenije 

 V krožku bodo dijaki spoznali različne slikarske, grafične in kiparske tehnike 
 Sodelovali bomo z Dolenjskim muzejem Novo mesto pri izvedbi likovnih delavnic 

 V času novoletnih praznikov bomo šolo okrasili in izdelali originalne in inovativne 
okraske  

Pripravili bomo razstave in sodelovali v projektih v okviru šole ter na različnih natečajih 
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PEVSKI ZBOR  
GIMNAZIJE NOVO MESTO 

naslov programa 

nosilec programa Vanja Popov 

sodelavci  

število ur več kot 70 

program je 
namenjen 

vsem dijakom, ki z veseljem pojejo 

velikost skupine neomejeno 

čas izvedbe 
Termin bo po dogovoru. 
 

kraj izvedbe učilnica 010 Gimnazije Novo mesto 

cilji projekta 

Druženje skozi petje, priprava glasbenega programa za potrebe šole. 

vsebina programa 

učenje novih pesmi   
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GLEDALIŠKA POPOTOVANJA 

naslov programa 

nosilec programa Suzana Krvavica 

sodelavci organizatorji predstav v gledališčih  

število ur 20 

program je 
namenjen dijakom vseh letnikov 

velikost skupine 

45–50 dijakov; prijavljeni dijaki si morajo ogledati vse predstave (zaradi 
vnaprejšnjega naročila vstopnic in prevoza!), če si kakšne predstave ne morejo 
ogledati, naj poiščejo zamenjavo 
 
 

čas izvedbe od oktobra 2012 do maja 2013 

kraj izvedbe 
gledališča v Ljubljani in Novem mestu 

cilji projekta 

Spodbuditi dijake k ogledu kvalitetnih kulturnih prireditev, razvijati sposobnost 
kritičnega mišljenja ob ogledu prireditev, razvijati sposobnost izražanja mnenja, 
spoznati temelje gledališkega in filmskega jezika. 

vsebina programa 

Organizirali bomo ogled štirih kulturnih prireditev: treh gledaliških in ene 
glasbene/plesne predstave. Dve predstavi si bomo ogledali v Novem mestu (v KC 
Janeza Trdine in v APT), dve pa v Ljubljani. Že izbrana predstava je Preklet naj bo 
izdajalec moje domovine; ogledali si jo bomo v Slovenskem mladinskem gledališču v 
Ljubljani, in sicer jeseni. Tri predstave bodo izbrane naknadno po pregledu ponudbe 
in željah dijakov. 
 
Na vsako predstavo se bomo pripravili, po njej pa bo organiziran pogovor. 
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FILMSKI ABONMA 

naslov programa 

nosilec programa Renata Nose 

sodelavci  

število ur 20 

program je 
namenjen 

Vsem dijakom 

velikost skupine 200 

čas izvedbe Petek ob 13.40 

kraj izvedbe Planet Tuš Novo mesto 

cilji projekta 

 
Spremljanje filmskih novosti 
Kritična presoja 
Splošna razgledanost 

vsebina programa 

V filmskem abonmaju si bomo ogledali 8 filmov. Cena abonmaja je 20 evrov. 
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PODJETNIŠKI KROŽEK 

naslov programa 

nosilec programa Matija Goljar 

sodelavci Janez Gorenc, Vinko Sladoljev 

število ur 120 

program je 
namenjen 

Dijakom tretjih letnikov 

velikost skupine Do 25 dijakov 

čas izvedbe Oktober 2012 – junij 2013 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilji projekta 

- dijaki spoznajo osnove podjetniškega razmišljanja 
- nauče se artikulirati podjetniško idejo in jo predstaviti 
- nauče se timsko planirati in sodelovati 
- spoznajo osnove ekonomije 
- ustanovijo podjetje 
- se dobro uvrstijo na podjetniških tekmovanjih 

vsebina programa 

- tedenska predavanja z vajami in igrami kreativnosti 
- obisk podjetniškega inkubatorja 
- obisk nekaterih uspešnih podjetij 
- organizacija podjetniškega večera 
- udeležba na podjetniških tekmovanjih (Mladi podjetnik, Ljubljana Startup,…) 
- srečanje s podjetniškimi mentorji 
- ustanovitev podjetja 
- iskanje sponzorjev 
- … 
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SPOZNAVANJE POKLICEV 

naslov programa 

nosilec programa Petra Škof 

sodelavci Anica Kastelec, zunanji sodelavci 

število ur Odvisno od števila prijav in razpoložljivosti zunanjih sodelavcev 

program je 
namenjen 

 
Dijakom 3. in 4. letnikov 

velikost skupine 
 
neomejeno 

čas izvedbe 
 
Skozi celo šolsko leto in v času počitnic 

kraj izvedbe 
 
Zunanja podjetja, organizacije, zavodi, društva…  

cilji projekta 

 
Dijaki med počitnicami ali v popoldanskem času obiskujejo izbrana podjetja, 
organizacije, društva, zavode… Namen obiskov v delovnih okoljih je, da dijaki 
spoznajo določeno delovno področje, se seznanijo s posebnostmi poklica, spoznajo 
dobre in slabe strani poklica, pridobijo informacije o možnostih napredovanja in 
zaposlitve ter da s samorefleksijo ugotovijo, ali izbrani poklic ustreza njihovi prvotni 
predstavi o poklicu, njihovim interesom, željam in osebnostnim lastnostim.  

vsebina programa 

 
Načrtovanje karierne poti je pomemben, dolgotrajen in dinamičen postopek, pri 
katerem je pomembno, da iščemo oziroma najdemo povezavo med tem, kdo smo in 
med okoljem, ki nam ustreza. Zato ponujamo dijakom 3. in 4. letnikov v okviru 
karierne orientacija možnost spoznavanja številnih poklicev v različnih delovnih 
okoljih.  
V okviru OIV Spoznavanje poklicev se bodo dijaki lahko podrobneje seznanili z 
naslednjimi poklici:  

 pravnik 

 novinar 

 arhitekt 

 računalničar in informatik 

 vzgojitelj 

 defektolog 

 logoped in delovni terapevt 

 stomatolog 

 veterinar 

 socialni delavec 

 učitelj  

 zdravnik… 
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Poklice bodo spoznavali v številnih zunanjih podjetjih, organizacijah, zavodih, 
društvih…: 

 Okrožno sodišče Novo mesto 

 Radio Krka  in Dolenjski list 

 ARHABITAT,  projektiranje in inženiring 

 SPINA d.o.o. 

 INFOTEHNA 

 VRTEC CICIBAN in PEDENJPED  

 OŠ DRAGOTIN KETTE 

 RAZVOJNA AMBULANTA, Zdravstveni dom Novo mesto 

 STOMATOLOŠKE AMBULANTE, Zdravstveni dom Novo mesto 

 JANG, veterinarska klinika 

 CENTER ZA SOCIALNO DELO Novo mesto 

 OŠ DRSKA 

 KIRURŠKI in INTERNI ODDELEK, Splošna bolnica Novo mesto… 
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KLEPETALNICA 

naslov programa 

nosilec programa Jelena Šikonja 

sodelavci / 

število ur 2 uri/mesec 

program je 
namenjen 

3. l 

velikost skupine 5–12 dijakov 

čas izvedbe termin bomo določili naknadno, bo pa zagotovo po pouku 

kraj izvedbe GimNM 

cilji projekta 

 
 

 Razvijanje občutljivosti za zaznavanje družbenih problemov in njihovo 
sociološko obravnavo, kot oporo za aktivno vključevanje v družbeno življenje. 

 Razvijanje kritičnega mišljenja in oblikovanje lastnih argumentov. 
 Učiti se strpne komunikacije v skupini. 

 

vsebina programa 

 
Ste klepetavi? Spremljate aktualne družbene, politične idr. dogodke v slovenskem, 
evropskem in svetovnem prostoru? 
 
Potem se pridruži in klepetali bomo skupaj! Možnost organizacije diskusijskih srečanj 
z vabljenimi gosti, če bo interes. 
 
Vsebina bo prilagojena trenutnim aktualnim temam. 
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LEPO JE BITI PROSTOVOLJEC 

naslov programa 

nosilec programa 
Anica Kastelec, svetovalna delavka 

sodelavci 
mentorji v zunanjih ustanovah 

število ur 
30 

program je 
namenjen 

dijakom vseh letnikov 

velikost skupine 
po dogovoru  

čas izvedbe 
skozi celo šolsko leto 

kraj izvedbe 
zunanje ustanove in Gimnazija Novo mesto 

cilji projekta 

Cilj prostovoljnega dela: 

 krepitev socialnih veščin, izboljšanje medsebojnih odnosov, 

 izkustveno učenje odgovornosti,  

 spodbujanje povezanosti med generacijami, 

 aktiviranje človeške energije za skupno dobro, 

 zmanjševanje socialne izključenosti, 

 razvijanje pozitivnega odnosa do sebe in drugih, 

 razvijanje sočutja in posluha za potrebe soljudi, 
 jasen pogled na različna poklicna področja 

vsebina programa 

  
Kot prostovoljci bodo dijaki lahko delali na naslednjih področjih: 

 vrtci v NM in pri OŠ, 

 Posvetovalnica za učence in starše – učna pomoč učencem razredne stopnje OŠ, 

 domovi za starejše – druženje in pomoč ostarelim, 

 Varstveno delovni center – pomoč duševno in telesno motenim, 

 Društvo za razvijanje prostovoljnega dela – otroške in mladinske delavnice, delo z 
otroki tujcev, delo z Romi 

 Društvo življenje brez nasilja – delo z otroki v varni hiši, 

 Gimnazija Novo mesto – vrstniška učna pomoč - tutorstvo 
 
Predstavitev vseh področij prostovoljnega dela bo konec septembra. 
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ŠKL - NAVIJAŠKA SKUPINA 

naslov programa 

nosilec programa Breda Vovko 

sodelavci _ 

število ur 40 

program je 
namenjen 

Vsem dijakinjam 

velikost skupine 20 

čas izvedbe Po pouku od oktobra do maja (po pouku ob 14. uri) 

kraj izvedbe Šolska telovadnica 

cilji projekta 

- naučiti koreografije za nastope na šolskih tekmovanjih 
 

- osvojiti tehnike dela z cofi in mažoretnimi palicami 
 
       -      naučiti in izvesti akrobatske vaje v skupini (z asistenco) 

vsebina programa 

- vadba korakov in delo s cofi (refali in plesni koraki) 
- vadba sestavljene koreografije po glasbi 
- delo in učenje tehnik z mažoretnimi palicami (flip, mlinček, vrtenje, sonček,..) 
- učenje in urjenje akrobatskih elementov v parih in v skupini 
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ŠOLSKA PLESNA SKUPINA 

naslov programa 

nosilec programa Primož Plazar 

sodelavci  

število ur 20 

program je 
namenjen 

vsem dijakom 

velikost skupine do 30 

čas izvedbe vse leto 

kraj izvedbe telovadnica 

cilji projekta 

- Šolska plesna skupina 

- Vključenost šole v vseslovensko tekmovanje ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL 

- združevanje mladih ob plesni dejavnosti,  

- medsebojna pomoč,  

- sodelovanje,  

- pozitivna samopodoba,  

- spodbujanje ustvarjalnosti,  

- oblikovanje pozitivnih stališč do športa,  

- ohranjanje pravilne telesne drže in skladne postave s plesom 

- komunikacija in bonton, 
 

vsebina programa 

Ples – koreografija za šolski plesni festival 

Gibalna izraznost. 
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NOGOMET - DIJAKI 

naslov programa 

nosilec programa Sandi Kostić, prof. športne vzgoje 

sodelavci / 

število ur 40 

program je 
namenjen Vsem dijakom, ki bi radi izpopolnili nogometno znanje 

velikost skupine 12 

čas izvedbe September, oktober, november, april, maj 

kraj izvedbe Igrišče pri OŠ Center 

cilji projekta 

 
Izboljšati tehnične in taktične elemente nogometne igre, izboljšati telesno 
pripravljenost, seznaniti dijake s športnim obnašanjem (fair play), možnimi 
poškodbami, načini vadbe 

vsebina programa 

 
 
Vodenja žoge, zaustavljanja žoge, udarci na gol, taktika igre v napadu in v obrambi 
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ODBOJKA – DIJAKINJE (REKREATIVNO) 

naslov programa 

nosilec programa Sandi Kostić, prof. športne vzgoje 

sodelavci / 

število ur 40 

program je 
namenjen 

Vsem dijakinjam 

velikost skupine 14 

čas izvedbe Od septembra do junija 

kraj izvedbe Telovadnica v gimnaziji 

cilji projekta 

 
Izboljšati tehnične in taktične elemente odbojkarske igre, izboljšati telesno 
pripravljenost, seznanitev z možnimi poškodbami, športnim obnašanjem, seznanitev z 
različnimi sistemi iger 

vsebina programa 

 
 
Vaje za zgornji in spodnji odboj, različni načini servisa, blok, napadalni udarec, sistemi 
iger 

 



Obvezne izbirne vsebine po prosti izbiri 

2012 / 2013 

41 

 

 
 
 

NAMIZNI TENIS – DIJAKI IN DIJAKINJE 

naslov programa 

nosilec programa Sandi Kostić, prof. športne vzgoje 

sodelavci / 

število ur 40 

program je 
namenjen 

Dijakinjam in dijakom 

velikost skupine 12 

čas izvedbe Od septembra do junija 

kraj izvedbe Telovadnica v gimnaziji 

cilji projekta 

 
 
Izboljšati tehnične in taktične elemente namiznoteniške igre, seznanitev s pravili iger 

vsebina programa 

 
 
Vaje za forhend in backand udarec, različni načini servisa, posamična igra, igra v pari, 
seznanitev s pravili igre 
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RADI TEČEMO 

naslov programa 

nosilec programa Ivan Maričič, prof. športne vzgoje 

sodelavci profesorji športne vzgoje 

število ur 20 ur 

program je 
namenjen 

vsem,ki bi radi nekaj storili za svoje dobro počutje, sprostitev in zdravje – vsi letniki 

velikost skupine ni omejitve 

čas izvedbe skozi celo šolsko leto 

kraj izvedbe 
različne lokacije - ( glej vsebino ) 
 

cilji projekta 

- spodbujati dijake za samostojno in zdravo preživljanje prostega časa 

- druženje s sovrstniki  na tekaški rekreaciji 
     -   »dobr se met« s športom, tekom  in druženju s sovrstniki 

vsebina programa 

- samostojna tekaška vadba skozi celo leto – navodila in svetovanje 
 

- humanitarni tek Leo na Portovaldu NM – 5km,7km – maj 2013 
  

- Ljubljanski maraton  - (šolski tek)4 km in 10km in 21km  -   
      konec oktobra 2012 
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PROSTO PLEZANJE  

naslov programa 

nosilec programa Jernej Cimperman 

sodelavci  

število ur 30 ur 

program je 
namenjen 

vsem, ki jih zanima dejavnost na prostem 

velikost skupine po dogovoru 

čas izvedbe 
od oktobra dalje 
 

kraj izvedbe šolska telovadnica, plezališče Luknja pri Prečni 

cilji projekta 

Dijaki se na tečaju naučijo rokovati s plezalno opremo, plezati na umetni in naravni 
steni in varovati soplezalca. 

vsebina programa 

Začetni tečaj športnega plezanja zajema: 

- spoznavanje osnov gibanja v steni 

- spoznavanje rokovanja s plezalno opremo 

- varovanje soplezalca 

- trening na umetni plezalni steni 

- obisk naravnega skalnega plezališča Luknja pri Prečni 
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PLANINSTVO: GORI – DOLI - NAOKOLI 

naslov programa 

nosilec programa Primož Plazar 

sodelavci Jernej Cimperman 

število ur 40 

program je 
namenjen 

dijakom vseh letnikov 

velikost skupine 30 

čas izvedbe sobote po dogovoru (odvisno od vremena) 

kraj izvedbe planinske poti po Sloveniji 

cilji projekta 

 

 Spoznavanje slovenskih planinskih poti in vrhov 

 Varna hoja v gore 

 Varstvo narave 

 Zdravo in aktivno preživljanje prostega časa 

vsebina programa 

 
Planinske ture bodo izbrane naknadno; odvisno od sposobnosti in interesa dijakov ter 
od vremenskih razmer. 
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ALPSKO SMUČANJE  

naslov programa 

nosilec programa Jernej Cimperman 

sodelavci 

Marko Arnuš, Primož Plazar 
Gregor Sikošek – učitelj smučanja 
Gregor Durič – učitelj deskanja na snegu 

število ur 48 ur 

program je 
namenjen 

dijakom, ki želijo izpopolniti svoje znanje smučanja in deskanja na 
snegu  

velikost skupine 30 

čas izvedbe 
marec 2013  
 

kraj izvedbe Kranjska Gora  

cilji projekta 

Izpopolniti znanje smučanja in deskanja na snegu. 

vsebina programa 

Osnovni program alpskega smučanja in deskanja na snegu 
 
Nadaljevalni program alpskega smučanja in deskanja na snegu 
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ŠPORTNI TABOR V OSILNICI 

naslov programa 

nosilec programa Saša Lavrič 

sodelavci inštruktorji  Športnega centra Kovač 

število ur 30 

program je 
namenjen dijakom in dijakinjam 1.,2. in 3. letnika 

velikost skupine 20-25  

čas izvedbe junij 2013 

kraj izvedbe Osilnica 

cilji projekta 

 

 dijake seznaniti s tehniko v veslanju s kanuji in rafti 

 nadgraditi osnove športnega plezanja 

 seznaniti se z osnovami orientacije in preživetja v naravi 

 oblikovati pozitiven odnos do športa in kakovostnega preživljanja prostega 
časa 

 spodbujanje k medsebojnemu sodelovanju, zdravi tekmovalnosti,  
 
 
 

vsebina programa 

 

 učenje tehnike veslanja 

 plezanje po varovani steni 

 adrenalinski park ali paintball 

 kolesarjenje 

 orientacija v naravi   

 večeri ob tabornem ognju 

 razvijanje socialnih veščin 
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Projekt MEPI: Prostovoljstvo, šport, preživetje v naravi 

naslov programa 

nosilec programa Primož Plazar 

sodelavci Jernej Cimperman 

število ur 60 

program je 
namenjen 

dijakom in dijakinjam 1.,2. in 3. letnika 

velikost skupine do 30  

čas izvedbe od oktobra do junija 2013 

kraj izvedbe šola + po Sloveniji 

cilji projekta 

 

 rekreativni šport, 

 veščine oz. spretnosti,  

 služenje drugemu oz. prostovoljno delo in  

 odprava v naravo 
 

vsebina programa 

 
MEPI -  Mednarodno priznanje za mlade, predstavlja program, ki mladim od 14. do 
25. leta omogoča aktivno preživljanje prostega časa.  
 
Program je bil prvič predstavljen v Veliki Britaniji leta 1956 kot priznanje vojvode 
Edinburškega, moža kraljice Elizabete II, da bi mlade nad 14 let vzpodbujal k 
dejavnemu in ustvarjalnemu preživljanju prostega časa. Mladim program pomaga pri 
razvoju v dejavne in odgovorne osebnosti, ki se znajo uveljavljati.  
 
Danes je to svetovno znan program v Ameriki, Evropi, Aziji, Afriki in Avstraliji. V tujini 
je uveljavljen pod imenom »The International Award Programme« oziroma kot “The 
Duke of Edinburgh‘s Award”. Program MEPI je prepričal že 5 milijonov mladih v več 
kot 120 državah. 
 
 

 


