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 Poučevanje, ki zapusti vtis,            
ni poučevanje iz glave v glavo, 

ampak iz srca v srce.            
(Howard G. Hendricks) 

 

Spoštovani starši, dragi dijaki! 

  

Zaposleni želimo oblikovati šolo po meri dijaka, v njej pa zdrave 

medosebne odnose, vzgajanje za samostojnost, ustvarjalnost, 

inovativnost, humanitarnost ter veliko motivacije, ki bo dijakom 

spodbuda za delo, učenje. Obenem je naša skrb profesionalnost 

učitelja, ki zori skozi strokovno izobraževanje in izkustva, v vzgojno- 

izobraževalnem procesu omogoča zdrav osebnostni razvoj dijaka, 

zlasti pa posveča dovolj pozornosti strategijam in načinom učenja 

ter z njimi seznanja dijake, da s pomočjo njihove uporabe 

dosegajo boljši učni uspeh. Delujemo za trajno znanje, za 

vseživljenjsko izobraževanje, dijaki pa lahko pristopijo z učenjem in 

raziskovanjem novih področij, znanj in priložnosti. Za nas je 

vrednota interakcijska pravičnost v medosebnih odnosih vseh 

posameznikov na naši šoli, skozi tak odnos želimo oblikovati 

vzajemno spoštovanje, iskrenost in odgovornost do vsega, kar 

počnemo. 

Veliko uspeha v šolskem letu 2013/2014! 

Ravnateljica: 

mag. Blanka Erhartič, prof. slov. 
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PPRREEDDSSTTAAVVIITTEEVV  ŠŠOOLLEE  
 
Ustanovitelja zavoda sta Vlada RS in Občina Ormož. 
 
Ravnateljica: mag. Blanka Erhartič, prof. 
Tajnica in računovodkinja: Vida Dovnik 

 
Naslov:  GIMNAZIJA ORMOŽ 

Hardek 5a 
2270 Ormož 

 
Telefon: 02 / 7400 147, 031 720 113 (tajništvo) 
   02 / 7400 149      (ravnateljica) 
   02 / 7400 151, 031 721 024 (zbornica)  
 
Telefaks: 02 / 7400 148 
 
Spletna stran:    http://www.gimnazija-ormoz.si 
       http://www.facebook.com/gimormoz 
Elektronski naslovi: gimnazija.ormoz@guest.arnes.si 

blankaerhartic@yahoo.com (ravnateljica) 
       vida.dovnik@guest.arnes.si (tajnica) 

      vesna.tomse@guest.arnes.si  (svetovalna 
 delavka) 

 
Številka transakcijskega računa: 01100-6030695576 
Davčna številka:  62536630 
Matična številka: 1323318 
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UURRAADDNNEE  UURREE  
 
Tajništvo: vsak delavnik od 7. do 8. ure, od 11. do 12. ure in od 
13.30 do 14.30 ure. 
 

Uradne ure tajništva so tudi v času počitnic, in sicer vsak 
ponedeljek od 8. do 14. ure.  
 

Uradne ure šolske svetovalne službe:  
 torek od 9.45 do 12.30, 

 sreda od 9.00 do 12.30, 

 četrtek od 11.30 do 11.30,  

 petek ob 9.00 do 10.30. 

 
 

UUPPRRAAVVLLJJAANNJJEE  ŠŠOOLLEE  
 
Pedagoški vodja in posvetovalni organ je ravnateljica. Organ 
upravljanja je svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat. Sestavljajo 
ga: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev 
šole, trije predstavniki sveta staršev in dva predstavnika dijakov.  
 

Svet staršev je posvetovalni organ ravnatelja, sestavljen iz 
predstavnikov staršev vsakega oddelka in je organiziran za 
uresničevanje interesov staršev v šoli. Člani sveta staršev so:  
 

 Ivan Zadravec (1. a), 
 Blanka Grmič (2. a), 
 Bojan Prapotnik (3. a), 
 Danica Rotar (3. b), 
 Petra Pleh (4. a). 
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Strokovni organi šole so: 
 

 učiteljski zbor, 
 oddelčni učiteljski zbori, 
 strokovni aktivi in 
 razredniki. 

  

  
OORRGGAANNIIZZIIRRAANNOOSSTT  DDIIJJAAKKOOVV  

 
Dijaška skupnost predstavlja dijake, organizirane v oddelčnih 
skupnostih.  Predstavniki oddelčnih skupnosti so povezani v odbor 
dijaške skupnosti. Predstavniki oddelkov so: 
 Nino Ulaga (1. a), 
 Dejan Kociper (2. a), 
 Karin Borko (3. a), 
 Blaž Kuhar (3. b),  
 Špela Pleh (4. a).  
 

Predsednik dijaške skupnosti je Blaž Kuhar.  
  

  

SSKKUUPPNNEE  GGOOVVOORRIILLNNEE  UURREE  
 
Skupne govorilne ure za starše (in dijake) bodo  
 5. november 2013, 
 3 . december 2013,  
 4. marec 2014,  
 april 2014,  
 6. maj 2014. 

 
Govorilne ure se začenjajo ob 15.30. Učitelji, ki niso razredniki, imajo  
govorilne ure od 16. do 17. ure. 
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RROODDIITTEELLJJSSKKII  SSEESSTTAANNKKII  
 
Roditeljska sestanka v šol. l. 2013/14 bosta v torek, 10. septembra 
2013 in v torek, 28. januarja 2014.   
 
S posameznimi učitelji se lahko dijaki in starši pogovorite tudi v času 
individualnih govorilnih ur. 
 
 

EE--RREEDDOOVVAALLNNIICCAA  
 

Staršem je omogočena storitev eObveščevalec. Storitev 
omogoča sprotno obveščanje o delu dijakov v šoli (ocene, 
izostanki, pohvale, pripombe …) prek SMS sporočil ali prek 
elektronske pošte. Za dostop do storitve Obveščevalec, je 
potrebno izpolniti prijavnico, ki jo starši oddajo razredniku.  
 
 

ŠŠOOLLSSKKAA  SSVVEETTOOVVAALLNNAA  SSLLUUŽŽBBAA  
 
 

Šolska svetovalna služba je strokovna služba, ki s svojim ravnanjem 

soustvarja spodbudno šolsko okolje, da lahko uresničuje svoj 

osnovni namen: zagotavlja optimalni vsestranski razvoj vsakega 

posameznega dijaka-dijakinje.  

Če želi ta namen uresničiti, mora vzpostaviti odnos sodelovanja z 

vsemi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa: dijaki, učitelji 

in vodstvom šole, pa tudi z dijakovimi starši in širšim socialnim 

okoljem. Pri svojem delu svetovalec dosledno uporablja strokovna 
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spoznanja in upošteva temeljna etična načela svetovalnega dela: 

načelo dobrobiti, načelo prostovoljnosti in načelo zaupnosti. 

 
Nudenje pomoči dijakom obsega:  
 vpis, sprejem in spremljanje novincev, 

 skupinske oblike dela z dijaki za izboljšanje kvalitete učenja  

(razvoj kompetence učenje učenja, socialnih kompetenc …), 

 svetovanje za osebni in socialni razvoj (načrtovanja in vodenje 

kariere), 

 koordiniranje dela na področju poklicne orientacije, 

 pomoč pri reševanju socialno-ekonomskih stisk dijakov (štipendij, 

prevozov …), 

 koordiniranje dela pri pripravi individualiziranih programov za 

dijake s posebnimi potrebami (z odločbo o usmeritvi, nadarjene 

dijake …), 

 svetovanje dijakom pri razreševanju raznih osebnih stisk, učnih ali 

vedenjskih težav, 

 Izvajanje pogovornih ur za dijake. 

 
           
 

KKNNJJIIŽŽNNIICCAA  
 
S svojo dejavnostjo in z gradivom je knjižnica redni del 
organiziranega izobraževalnega dela. Dijake in druge uporabnike 
navaja na samostojno iskanje in uporabo knjižničnega gradiva in 
knjižničnih pomagal ter sodeluje s profesorji pri uvajanju novih in 
drugačnih metod ter oblik dela. Uporabniki knjižnice so dijaki 
Gimnazije Ormož in delavci šole. 
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Delovni čas knjižnice 
 
 ponedeljek, 11.15–12.00, 

 torek, 9.30–10.30 in 11.15–12.30,    

 sreda, 11.15–11.45 in 12.30–13.00, 

 četrtek, 9.30–11.45, 

 petek, 7.30–8.00 in 11.15–11.45. 

           
Izposojevalni roki gradiva na dom 
 Knjige: 21 dni; v primeru zelo iskanega gradiva (npr. obvezno 

branje) lahko izposojevalec časovni rok primerno skrajša. 
 Revije: do 7 dni. 
 Mediotečno gradivo (CD-ROM-i, CD-plošče, avdio in 

videokasete) si je možno izposoditi za uporabo pri pouku, po 
dogovoru pa tudi na dom. 

 Referenčno gradivo (leksikoni, slovarji, priročniki, učbeniki, 
enciklopedije, atlasi, …) je možno uporabljati samo v prostorih 
knjižnice. 

 Dijaki zaključnih letnikov morajo gradivo vrniti do 30. junija. 
 Dijaki, ki potrebujejo gradivo za popravne izpite, si le-to lahko 

izposodijo tudi v času počitnic v dogovoru s knjižničarko. 
 
 
Odškodnine za poškodovano in izgubljeno gradivo 
Poškodovano in izgubljeno knjižno gradivo, ki ga je mogoče 
nadomestiti z novim, bralec nadomesti z enako enoto. Za knjižno 
enoto, ki je ni mogoče nadomestiti ali je namerno poškodovana, 
povzročitelj plača znesek, ki je enak tržni ceni knjige ali nadomesti 
z po vsebini enakovrednim gradivom po dogovoru s knjižničarko. 
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UUČČBBEENNIIŠŠKKII  SSKKLLAADD  
 
Vsi dijaki na šoli lahko uporabljajo učbeniški sklad, ki jim omogoča 
izposojo učbenikov za tekoče šolsko leto proti plačilu tretjine 
njihove tržne cene, na koncu leta pa jih lahko po želji odkupijo. 
Sklad omogoča tudi uporabo posameznih učbenikov, kar je 
prednost za dijake, ki ne želijo celotnega kompleta. Vedno več 
dijakov se odloča za najem učbenikov prek sklada. 

  

  

ZZDDRRAAVVSSTTVVEENNOO  VVAARRSSTTVVOO  
 
Dijaki 1. in 3. letnikov imajo organiziran sistematski zdravstveni 
pregled (po programu Zdravstvenega doma Ormož).  
 
 

ŠŠOOLLSSKKAA  PPRREEHHRRAANNAA  
  

Dijaki imajo v šoli zagotovljen topli obrok, ki ga delijo v glavnem 
odmoru med 11.15 in 11.45. Cena toplega obroka je 2,42 evrov 
dnevno. Starši oziroma dijaki lahko uveljavljajo pravico do 
dodatne subvencije v skladu z Zakonom o šolski prehrani. Če je 
dijak odsoten, je potrebno malico odjaviti do 8. ure istega dne v 
tajništvu šole.  
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ŠŠOOLLSSKKII  ZZVVOONNEECC  
  

učna ura trajanje 

 0. učna ura  7.10 – 7.55 

 1. učna ura 8.00 – 8.45 

 2. učna ura 8.50 – 9.35 

 3. učna ura 9.40 – 10.25 

 4. učna ura  10.30 – 11.15 

ODMOR 11.15 – 11.45 

5. učna ura 11.45 – 12.30 

6. učna ura 12.35 – 13.20 

7. učna ura 13.25 – 14.10 

8. učna ura 14.15 – 15.00 

9. učna ura 15.05 – 15.50 
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SSTTRROOKKOOVVNNII  DDEELLAAVVCCII  ŠŠOOLLEE      
IINN  IINNDDIIVVIIDDUUAALLNNEE  GGOOVVOORRIILLNNEE  UURREE  

 
Individualne govorilne ure so vsak teden. Prosimo, da se starši 
zanje najavijo vsaj 24 ur prej po telefonu 7400 151 (zbornica) oz. 
7400 147 (tajništvo) ali po elektronski pošti, dijaki pa osebno ali po 
elektronski pošti. Za govorilne ure se je mogoče dogovoriti tudi 
izven ur, ki so določene. 

  

Učitelj / elektronski naslov Predmet Govorilna ura 

Renata BEZJAK 
renata.bezjak@guest.arnes.si 

NEM, SOC petek,  
9.40 – 10.25 

Roman BOBNARIČ 
roman.bobnaric@gmail.com 

FIZ po dogovoru 

Nina CERKVENIK 
nina.cerkvenik@guest.arnes.si 

ANG sreda,  
9.40 – 10.25 

Sandra CIGULA 
sandra.brodnjak@gmail.com 

MAT ponedeljek,  
9.40 – 10.25 

Tanja GALUN ZALOŽNIK 
tanja.galun@siol.net 

NEM, GEO po dogovoru 

Monika KELENC 
monika.kelenc@gmail.com 

GLA po dogovoru 

Lenka KEČEK VAUPOTIČ 
lenka.kecek@guest.arnes.si 

INF sreda,  
8.50 – 9.30 

Helena KOLARIČ (laborantka) 
kolaric.helena@gmail.com 

FIZ, KEM, BIO / 

Samo KRABONJA 
samo.krabonja@gmail.com 

NEM ponedeljek,  
10.30 – 12.30 

Aleš KUSTEC 
ales.kustec@guest.arnes.si 

FIL po dogovoru 

Anton LAH 
anton.lah@guest.arnes.si 

ŠV po dogovoru 
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Aleš LUBI 
aleslubi@gmail.com 

pevski zbor in 
bend / 

Peter LUKNJAR 
peter.luknjar@guest.arnes.si 

KEM torek,  
8.00 – 8.45 

Simona MEGLIČ 
simona.meglic@guest.arnes.si 

ANG, SLO torek,  
10.30 – 11.00 

Radovan MILOVANOVIĆ 
radovan.milovanovic@guest.arn

i 

MAT po dogovoru 

Bojana MORAVEC 
bojana.moravec@guest.arnes.si 

ŠV petek,  
8.50 – 9.30 

Vesna PINTARIĆ 
vesna.pintaric@guest.arnes.si 

BIO po dogovoru 

Karmen PLAVEC 
karmen.plavec@guest.arnes.si 

ZGO, GEO po dogovoru 

Sonja POSAVEC 
sonja.posavec@guest.arnes.si 

MAT sreda,  
8.00 – 8.45 

Janja RUDOLF 
janja.belak@guest.arnes.si 

LU po dogovoru 

Aleksandra ŠTIH 
aleksandra.stih@guest.arnes.si 

SLO sreda,  
11.45 – 12.30 

Vesna TOMŠE 
vesna.tomse@gueat.arnes.si 

PSI, svetovalna 
delavka po dogovoru 

 
 
Čas govorilnih ur se spreminja s spremembo urnika. Spremembe so 
objavljene na spletni strani šole. 
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RRAAZZRREEDDNNIIKKII  IINN  NNAADDOOMMEESSTTNNII  RRAAZZRREEDDNNIIKKII    
TTEERR  MMAATTIIČČNNEE  UUČČIILLNNIICCEE  

  

Razrednik (v oklepaju je 
naveden nadomestni razrednik) 

Razred Matična 
učilnica 

Aleksandra ŠTIH  
(Karmen PLAVEC) 

1. a učilnica 3 

Nina CERKVENIK  
(Lenka KEČEK VAUPOTIČ) 

2. a učilnica 9 

Bojana MORAVEC  
(Peter LUKNJAR) 

3. a učilnica 2 

Vesna PINTARIĆ 
(Vesna TOMŠE) 

3. b učilnica 6 

Renata BEZJAK 
(Radovan MILOVANOVIĆ) 

4. a učilnica 5 

 
 

  

ŠŠOOLLSSKKII  KKOOLLEEDDAARR  
  

OCENJEVALNI OBDOBJI (1., 2. in 3. letnik) 
ocenjeval

no 
obdobje 

trajanje 
ocenjevalna 
konferenca 

prvo 2. september 2013 – 15. januar 
2014 

15. januar 2014 

drugo 16. januar – 23. junij 2014 23. junij 2014 
 
razdelitev spričeval: 24. junij 2014 
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OCENJEVALNI OBDOBJI (4. letnik) 

ocenjevalno 
obdobje 

trajanje 
ocenjevalna 
konferenca 

prvo 2. september 2013 – 15. januar 
2014 

15. januar 2014 

drugo 19. januar – 23. maj 2014 23. maj 2014 
 
razdelitev spričeval: 26. maj 2014 
 
 

POČITNICE 
jesenske počitnice 28. oktober – 30. oktober 2013 
novoletne počitnice 27. december –  31. december 

2013 
zimske počitnice 24. februar – 28. februar 2014 
prvomajske počitnice 28. april – 30. april 2014 
 
 

IZPITNI ROKI 
zimski izpitni rok 3. – 28. februar 2014 
Izpitni rok za izboljševanje 
ocene (zaključni letniki) 

28. maj 2014 

spomladanski izpitni rok začetek 30. junij 2014 
jesenski izpitni rok začetek 18. avgust 2014 
 
 

NE POZABI 
informativna dneva 14. in 15. februar 2014 
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 MATURA  
(maturo opravljajo gimnazijci v skladu z maturitetnim koledarjem, ki ga dobi 

vsak dijak) 

spomladanski izpitni rok 
rok za oddajo seminarskih nalog 
in vaj na šoli 

18. april 2014 

slovenščina  (Izpitna pola I – 
esej) 

6. maj 2014 

ostali predmeti 31. maj – 16. junij 2014 
ustni izpiti 14. junij in 16. – 23. junij 2014 
seznanitev kandidatov z 
uspehom 

14. julij 2014 

jesenski izpitni rok 
pisni izpiti 25. – 30. avgust 2014 
ustni izpiti 25. avgust – 3. september 2014 
seznanitev kandidatov z 
uspehom 

15. september 2014 

 
Podrobnejše informacije o maturi lahko dobite pri tajnici Šolske komisije 
za splošno maturo Karmen Plavec, prof. Podroben koledar splošne 
mature 2014 je objavljen na spletni strani šole in na spletni strani 
Državnega izpitnega centra (http://www.ric.si).  
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PPRREEDDMMEETTNNIIKK  
 

Predmetnik gimnazije ima štiri dele: obvezne štiriletne predmete, 
obvezne predmete, izbirne predmete in obvezne izbirne vsebine. 
 

Obvezni štiriletni predmeti 
 

Predmet 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 
Slovenščina 4 4 4 4 
Matematika 4 4 4 4 
Prvi tuji jezik 3 3 3 3 
Drugi tuji jezik 3 3 3 3 
Zgodovina 2 2 2 2 
Športna vzgoja 3 3 3 3 

 

Obvezni predmeti 
 

Predmet 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 
Glasba 1,5    
Likovna umetnost 1,5    
Geografija 2 2 2  
Biologija 2 2 2  
Kemija 2 2 2  
Fizika 2 2 2  
Psihologija  2 /2/  
Sociologija  /2/ 2  
Filozofija   /2/ 2 
Informatika 2 /2/   
Skupaj 32 29 29 21 
Obvezne izbirne 
vsebine 

90 90 90 30 

Izbirni predmeti  3 3 8-12 
Skupaj ure 32 32 32 29-33 
 

Psihologija in sociologija se lahko izvajata v 2. in 3. letniku, filozofija pa v 
3. in 4. letniku. 
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OOBBVVEEZZNNEE  IIZZBBIIRRNNEE  VVSSEEBBIINNEE  
  

Obvezne izbirne vsebine so v gimnazijskem programu obvezni del 

predmetnika, vpisane v spričevalo in so tako pogoj za napredovanje v 

višji letnik. Dijakom omogočajo, da ob rednem splošno izobraževalnem 

programu šole izrazijo svojo ustvarjalnost in nadgradijo svoja znanja na 

različnih področjih.  

Dijaki morajo med šolskim letom voditi evidenco opravljenih OIV na 

posebnem obrazcu. Hkrati v svojo mapo (portfolijo) vlagajo vse, kar je 

vezano na izvajanje OIV (delovne liste, refleksije in podobno, če mentor 

dejavnosti to zahteva). Obrazec in portfolijo ob koncu šolskega leta 

pregleda razrednik, ki tako ugotovi, ali je dijak obvezne izbirne vsebine 

opravil v obsegu in na način, kot je določeno. 

Če je dijak odsoten na dan dejavnosti, jo mora nadomestiti. Za to 

poskrbi šola že v času pouka in samo enkrat po pouku v času izpitnega 

roka (popravni in drugi izpiti).  

Z vsemi morebitnimi vprašanji glede OIV se lahko dijaki in profesorji 

obrnejo na organizatorico OIV - Renato Bezjak.  

Ponudba dejavnosti bo sproti dopolnjena – odvisno od ponudb, ki jih 

bomo dobili.  

 
Obvezne izbirne vsebine so sestavljene iz: 

 obveznega dela, ki ga morajo opraviti vsi dijaki (organizira šola), 

 izbirnega dela, kjer lahko dijaki izbirajo med številnimi dejavnostmi, 

ki jih ponuja šola in bodo sproti objavljene na oglasni deski ter 

spletni strani šole. Druga možnost je izbira vsebin iz Kataloga 

obveznih izbirnih vsebin, ki ga pripravi Zavod RS za šolstvo in je 

objavljen na 

http://www.zrss.si/pdf/110512103353_katalog_oiv_2012_13.pdf.  
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V izbirni del spada tudi t.i. prosta izbira – to so dejavnosti, ki jih lahko 

dijaki opravijo v institucijah izven šole (v obsegu največ 20 ur).  

 

Obvezne izbirne vsebine v gimnaziji obsegajo skupaj 300 ur: 

 v 1. letniku 90 ur (60 obvezno + 30 izbirno), 

 v 2. letniku 90 ur (40 obvezno + 50 izbirno), 

 v 3. letniku 90 ur (40 obvezno + 50 izbirno) in 

 v 4. letniku 30 ur (10 obvezno + 20 izbirno). 
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OOIIVV  ––  OOBBVVEEZZNNII  DDEELL  
  
  

 1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK 4. LETNIK 

Državljanska 
kultura 6 ur 

 
5 ur 

 

 
5 ur 

 
 

Knjižnično 
informacijska 
znanja 

 
5 ur 

 

 
5 ur 

 
5 ur  

Kulturno 
umetniške 
vsebine 

3 ure 
 

5 ur 
 

 
5 ur 

 

 
5 ur 

 

Glasba 
 

18 ur 
 

   

Likovna 
umetnost 

 
18 ur 

 
   

Športni dnevi 
 

10 ur 
 

 
10 ur 

 

 
10 ur 

 

 
5 ur 

 

Vzgoja za mir, 
družino in 
nenasilje 

 
 

15 ur 
 

  

Zdravstvena 
vzgoja   

 
15 ur 

 
 

SKUPAJ 60 ur 40 ur 40 ur 10 ur 



2013/14  Vodnik po Gimnaziji Ormož  
 

21 

OOIIVV  ––  IIZZBBIIRRNNII  DDEELL  
(obvezna ponudba šole) 

 

Dijaki izbirajo vsebine oz. dejavnosti po lastnem interesu, izvajajo 

pa se, če se jih prijavi zadostno število (najmanj 8 dijakov na 

posamezno skupino). Dejavnosti se izvajajo izven časa rednega 

pouka.  

 

LOGIKA 

Št. ur: določi izvajalec (minimalno 15) 

Izvajalec: Sandra Cigula/Radovan Milovanović 

Št. udeležencev: odvisno od prijav 

Datum: po dogovoru; državno tekmovanje  

 

EKSKURZIJE 

MEDPREDMETNE EKSKURZIJE PO SLOVENIJI – Aleksandra Štih 

 1., 2. letnik  

 Cena: prevoz, vstopnine 

 

EKSKURZIJA V MILANO 

 1. letnik obvezno (OIV), ostali izbirno 

 Cena: prevoz, vstopnine 

 

FESTIVAL ZNANOSTI – koordinira Vesna Pintarič 

 Dijaki 4. letnika 

 Cena: prevozni stroški  

 

OBISK PODJETJA COMTRADE / FAKULTETE V MB – Lenka Keček Vaupotič 
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 Dijaki maturitetne skupine INF, FIZ 

 december 2013 / januar 2014  

 Cena: prevozni stroški  

 

MEDPREDMETNA STROKOVNA EKSKURZIJA ZA 4. LETNIK – Aleksandra Štih, 

Karmen Plavec  

- 4. letnik - maturitetne skupine obvezno, ostali po izbiri 

 Cena: prevoz, vstopnine 

 

NAGRADNA EKSKURZIJA ZA NAJBOLJŠE DIJAKE – Karmen Plavec 

 Izbrani dijaki (15) 

 september 2014 

 

SEJEM INFORMATIVA – Vesna Tomše 

 Dijaki 3. letnika 

 Cena: prevoz v Lj, vstopnina 

 

IZBIRNA EKSKURZIJA  

 Vsi izbirno 

 Cena: prevoz, stroški bivanja, vstopnine 

 

 

TABORI, IZMENJAVE IN TERENSKE VAJE 

ŠPORTNI TABOR – Bojana Moravec, Anton Lah 

 Izbirno za vse dijake 

 November / december 2013 (vikend) – 15 ur 

 Cena: prevoz, stroški bivanja 
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SPOZNAVNI VIKEND ZA DIJAKE 1. LETNIKA v CŠOD – Aleksandra Štih, 

Vesna Tomše 

 Dijaki 1. letnika  

 21. – 22.  9. 2013  

 Cena: prevoz, stroški bivanja 

 

TERENSKE VAJE MATURITETNE SKUPINE ZGO / GEO – Karmen Plavec, 

Aleksandra Štih 

 4. letnik - maturitetne skupine ZGO in GEO 

 Cena: prevoz 

 

IZMENJAVA GIMNAZIJA ORMOŽ – GIMNAZIJA VIČ – Bojana Moravec, 

Karmen Plavec 

 Dijaki 2. in 3. letnika, izbirno 

 29. 9. – 2. 10. 2013 (ure določita mentorici) 

 

IZMENJAVA GIMNAZIJA VIČ – GIMNAZIJA ORMOŽ – Bojana Moravec, 

Karmen Plavec 

 Dijaki 2. in 3. letnika, izbirno 

 April 2013 (ure določita mentorici) 

 Cena: prevoz, aktivnosti v Ljubljani 

 

METODOLOGIJA RAZISKOVALNEGA DELA 

Št. ur: 15 

Izvajalka: zunanji izvajalci 

Št. udeležencev: odvisno od prijav 

Cena: odvisno od ponudbe 

Datum: po dogovoru 
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OBVLADOVANJE TIPKOVNICE 

Št. ur: 15 

Izvajalec: zunanji sodelavci (v povezavi z Ljudsko univerzo Ormož) 

Št. udeležencev: 19 v posamezni skupini 

Cena: odvisno od ponudbe 

Datum: po dogovoru 

 

PROSTOVOLJNO SOCIALNO DELO 

Št. ur: 15 

Izvajalec: Center za starejše občane Ormož, Rdeči križ, koordinatorica 

Vesna Tomše 

Št. udeležencev: ca. 20, predvsem dijaki 2. letnikov 

Datum: skozi celo šolsko leto, zaključek junija 2013 

 

PRVA POMOČ 

Št. ur: 15 

Izvajalec: Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Ormož, 

koordinatorica Renata Bezjak 

Št. udeležencev: neomejeno (predvsem dijaki 3. letnika) 

Cena: ca. 60 € 

Datum: po dogovoru, predvideno decembra 2012 ali januarja 2013 

 

IZBIRNI ŠPORTNI DNEVI  

Št. ur: 5 ur 

Koordinatorica. Bojana Moravec 

Cena: odvisno od dejavnosti 

 zimski (februar) za 1., 2. in 3. letnik;  

 tekmovanja 
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UČENJE UČENJA 

Št. ur: 15 

Izvajalec: Vesna Tomše (delavnice), vsi profesorji  

Št. udeležencev: predvsem dijaki prvih letnikov  

Datum: skozi celo šolsko leto, poseben poudarek na spoznavnem 

vikendu 

 

VERSTVA IN ETIKA 

Št. ur: 15 

Izvajalka: zunanji sodelavci 

Št. udeležencev: odvisno od prijav 

Cena: odvisno od ponudbe 

Datum: po dogovoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vodnik po Gimnaziji Ormož  2013/14 

26 

OOIIVV  ––  IIZZBBIIRRNNII  DDEELL  ZZ  NNAAVVEEDDBBOO  KKOOOOOORRDDIINNAATTOORRJJEEVV  
(dodatna ponudba šole) 

 

 literarno-recitacijski krožek – Aleksandra Štih 

 bralni klub – Nina Cerkvenik 

 debata v slovenščini – Renata Bezjak 

 debata v angleščini – Nina Cerkvenik 

 multimedijski krožek – Lenka Keček Vaupotič 

 foto-video krožek – Lenka Keček Vaupotič 

 dramsko-filmski krožek –Aleksandra Štih  

 pevski zbor – Aleš Lubi 

 dijaški orkester - bend Gimnazije Ormož – Aleš Lubi 

 plesna dejavnost – zunanji sodelavci, koordinatorica Bojana 

Moravec 

 rokomet M + Ž – Bojana Moravec, Anton Lah 

 šolske lige (nogomet, badminton) – Bojana Moravec, 

 šola odbojke – Bojana Moravec, 

 astronomija – Roman Bobnarič 

 tekmovanja v znanju – nosilci posameznih predmetov, 

 raziskovalne naloge – nosilci posameznih predmetov - mentorji,  

 kemijski krožek – Peter Luknjar 

 šahovski krožek – zunanji mentor Karel Žajdela 

 pohodi po ormoški planinski poti – Planinsko društvo Ormož, 

 fakultativni pouk španščine – zunanja sodelavka Mojca Ficko, 

koordinatorica Karmen Plavec 

 dijaške izmenjave znotraj Slovenije – Bojana Moravec, Karmen 

Plavec  

 Projekt Simbioza – Lenka Keček Vaupotič 
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OOIIVV  ––  PPRROOSSTTAA  IIZZBBIIRRAA  
 

Gre za dejavnosti, ki jih dijaki opravijo izven šole.  

Število priznanih ur: 20 (na podlagi potrdila izvajalca) 

 

Dijakom priznamo naslednje vsebine: 

 glasbena šola, 

 športni in plesni treningi, 

 pevski zbor oz. kulturno-umetniško društvo, 

 tečaj tujega jezika, 

 računalniški tečaj, 

 gledališki abonma, 

 glasbeni abonma, 

 filmski abonma, 

 raziskovalna naloga, 

 tečaj CPP, 

 vodnik v planinski, taborniški ali skavtski organizaciji, 

 sodelovanje v gasilskem, turističnem ali naravovarstvenem 

društvu, 

 druge vsebine po presoji šole. 
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DDEEJJAAVVNNOOSSTTII,,  KKII  JJIIHH  SSOOFFIINNAANNCCIIRRAAJJOO  SSTTAARRŠŠII  
 

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 – 2., 3 in 4. letnik 
po 5 ur,  
1. 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 
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 – 
3. letnik - delavnice 
15 ur 

Ekskurzije po Evropi – vsi, 
izbirno 
25 ur 

Dodatne gledališke 
predstave, koncerti … - 
vsi, izbirno 

Knjižnično 
inf. znanja – 1., 2. in 3. 
letnik po 5 ur 

Prva pomoč – 
tečaj za 3. letnik 
15 ur 

Maturantski ples – 
4. letnik 
 

Državljanska kultura 
2. in 3. letnik – delavnice 
5 ur 

 Obvladovanje 
tipkovnice – vsi, izbirno 
15 ur 

Različni tečaji in 
delavnice v povezavi z 
zunanjimi izvajalci (MCO 
ipd.) – vsi, izbirno 

Športni dan – 1., 2. in 3. 
letnik po 10 ur,  
4. letnik 5 ur 

Verstva in etika – 
vsi, izbirno 
15 ur 

Različne ponudbe 
(Festival znanosti, 
Informativa, Comtrade 
ipd.) - vsi, izbirno 

Vzgoja za mir, družino in 
nenasilje – 2. letnik 
15 ur 

Metodologija družb. 
raziskovanja – vsi, izbirno 
15 ur 

Športni tabor – vsi, izbirno 
 

 Izbirni športni dnevi –  
2 x 5 ur 

Šola odbojke –  
vsi, izbirno 
celo šolsko leto 

 Spoznavni vikend oz. in 
učenje učenja – CŠOD – 
1.l., 2 dni 
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  PPRRAAVVIILLNNIIKKII  IINN  ZZAAKKOONNII  
 
 
Pravilniki in zakoni so dosegljivi na spletnem naslovu 
http://www.gimnazija-ormoz.si (povezava O šoli / Pravilniki), in 
sicer:  

 Zakon o gimnazijah, 
 Zakon o šolski prehrani, 
 Pravila šolske prehrane , 

 Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah , 

 Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah,  

 Šolska pravila ocenjevanja Gimnazije Ormož, 

 Šolska pravila Gimnazije Ormož, 

 Pravilnik o prilagoditvi šolskih obveznosti dijakom v srednjih 
šolah. 
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