
 

DEJAVNOSTI, KI JIH SOFINANCIRAJO STARŠI 

 

Pri delu dejavnosti v okviru OIV sodelujejo starši s finančnimi sredstvi. V glavnem gre za stroške 

prevoza in vstopnin, tečajev ter bivanja v taborih. 

 

OBVEZNI PROGRAM 
IZBIRNI (RAZŠIRJENI) 

PROGRAM 
NADSTANDARD 

Kulturno umetniške vsebine – 

1., 2 in 3. letnik po 4 ure,  

4. letnik 3 ure 

Ekskurzije  

1., 2., 3. letnik 

8 ur 

Debatna šola (v organizaciji ZiP-a) 

3–5 dni 

Likovna in glasbena umetnost – 

1. letnik – vsaka dejavnost po 

18 ur 

Medpredmetna ekskurzija in 

terenske vaje GEO / ZGO 

(za maturante OBV) 

8 ur 

Izmenjava z Gimnazijo Vič –  

2. oziroma 3. letnik, izbirno 

 

Zdravstvena vzgoja – delavnice 

1. in 2. letnik po 4 ure,  

3. letnik 7 ur 

 

Ekskurzije po Evropi –  

vsi, izbirno 

Pariz, 24. – 26. 4. 2020 

 

Izmenjava s Klasično škofijsko 

gimnazijo Ljubljana – 1. letnik, 

izbirno 

 

Knjižnično 

informacijska znanja – 

1. in 2. letnik po 4 ure,  

3. letnik 7 ur 

 

Prva pomoč – 

tečaj za 3. letnik 

15 ur 

Dodatne gledališke predstave, 

koncerti … - vsi, izbirno 

Državljanska kultura - 

1. in 3. letnik – 4 ure,  

2. letnik 7 ur 

Obvladovanje tipkovnice –  

vsi, izbirno 

15 ur 

Maturantski ples – 31. 1. 2020 

4. letnik 

 

Športni dan – 1., 2. in 3. letnik 

po 15 ur,  

4. letnik 5 ur 

Verstva in etika – 

vsi, izbirno 

15 ur 

Različni tečaji in delavnice v 

povezavi z zunanjimi izvajalci 

(MCO ipd.) – vsi, izbirno 

Vzgoja za mir, družino in 

nenasilje –  

1. in 3. letnik – 4 ure,  

2. letnik 7 ur 

Metodologija družb. 

raziskovanja –  

vsi, izbirno 

15 ur 

Različne ponudbe (naravoslovna 

ekskurzija, obisk fakultet) - vsi, 

izbirno 

 Izbirni športni dnevi –  

2 x 6 ur 

Športni tabor – vsi, izbirno 

4. – 6. 10. 2019, Tolmin 

 

 Spoznavni dnevi 16. – 18. 9. 

2019, CŠOD Vojsko 

1. letnik 18 ur 

Šola odbojke –  

vsi, izbirno 

celo šolsko leto 

 

 


