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1. PRIPRAVE NA CANKARJEVO TEKMOVANJE (SLOVENŠČINA) 

IZVAJALEC: mag. Blanka Erhartič Kralj/Ina Kovše, mag. Aleksandra Štih, Simona Meglič 

CILJI:  

• razvijanje bralne zmožnosti 

• razvijanje zmožnosti pisanja spisa, povezanega z izbranim književnim besedilom in 

priporočeno literaturo 

• razvijati stališča/mnenja in utemeljitve do naslovne teme  

POGOJI ZA VPIS: dijaki GIM, ZN in PV, ki želijo poglobiti literarno branje in esejsko pisanje 

NAČIN IZVAJANJA: individualno in skupinsko pred šolskim, regijskim in državnim tekmovanjem, po 

dogovoru z dijaki 

TRAJANJE: 2 šolski uri 

URE ZA OIV, ID: dijakom se za šolsko tekmovanje praviloma prizna 10 ur, za območno 20 ur, državno 

pa 35 ur 

ČAS IZVEDBE: od oktobra do marca  

KRAJ IZVEDBE: Gimnazija Ormož 

POTREBNI PRIPOMOČKI: literarno delo, strokovna literatura, zapiski, zvezek, pisalo  

STROŠKI: / 

VELIKOST SKUPINE: do 10 dijakov 

NOSILEC PROGRAMA: Gimnazija Ormož 
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2. PRIPRAVE NA TEKMOVANJE IZ ZGODOVINE 

IZVAJALEC: Karmen Plavec 

CILJI: Poglobljeno poznavanje, razumevanje in interpretacija vsebin gospodarskega in kulturnega 

razvoja Slovencev v prvi jugoslovanski državi 

POGOJI ZA VPIS: dijaki GIM, ZN in PV, ki imajo željo poglobiti svoje znanje 

NAČIN IZVAJANJA: individualno in skupinsko pred šolskim in državnim tekmovanjem, po dogovoru z 

dijaki 

TRAJANJE: 2 šolski uri 

URE ZA OIV, ID: dijakom se za šolsko tekmovanje prizna 10 ur, za državno pa 35 ur 

ČAS IZVEDBE: od januarja do marca  

KRAJ IZVEDBE: Gimnazija Ormož 

POTREBNI PRIPOMOČKI: strokovna literatura, zapiski, zvezek, pisalo,  

STROŠKI: / 

VELIKOST SKUPINE: do 10 dijakov 

NOSILEC PROGRAMA: Gimnazija Ormož 
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3. PRIPRAVE NA TEKMOVANJE IZ GEOGRAFIJE 

IZVAJALEC: Tanja Galun Založnik, mag. Aleksandra Štih, Karmen Plavec 

CILJI: Poglobljeno poznavanje, razumevanje in interpretacija vsebin geografije voda 

POGOJI ZA VPIS: dijaki GIM, ZN in PV, ki imajo željo poglobiti svoje znanje 

NAČIN IZVAJANJA: individualno in skupinsko pred šolskim in državnim tekmovanjem, po dogovoru z 

dijaki 

TRAJANJE: 2 šolski uri 

URE ZA OIV, ID: dijakom se za šolsko tekmovanje prizna 10 ur, za državno pa 35 ur 

ČAS IZVEDBE: od oktobra (15. novembra je šolsko tekmovanje)  do aprila 

KRAJ IZVEDBE: Gimnazija Ormož 

POTREBNI PRIPOMOČKI: strokovna literatura, zapiski, zvezek, pisalo,  

STROŠKI: / 

VELIKOST SKUPINE: do 10 dijakov 

NOSILEC PROGRAMA: Gimnazija Ormož 
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4. PRIPRAVE NA TEKMOVANJE IZ ZNANJA EKOKVIZ 

IZVAJALEC: Karmen Plavec 

CILJI: Poglobljeno poznavanje, razumevanje in interpretacija vsebin  

POGOJI ZA VPIS: dijaki GIM, ZN in PV, ki imajo željo poglobiti svoje znanje 

NAČIN IZVAJANJA: individualno in skupinsko pred šolskim, območnim in državnim tekmovanjem, po 

dogovoru z dijaki 

TRAJANJE: 2 šolski uri 

URE ZA OIV, ID: dijakom se za šolsko tekmovanje prizna 10 ur, za območno 15 in državno 35 ur 

ČAS IZVEDBE: od oktobra do marca 

KRAJ IZVEDBE: Gimnazija Ormož 

POTREBNI PRIPOMOČKI: strokovna literatura, zapiski, zvezek, pisalo,  

STROŠKI: / 

VELIKOST SKUPINE: do 10 dijakov 

NOSILEC PROGRAMA: Gimnazija Ormož 
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5. PRIPRAVE NA TEKMOVANJE IZ BIOLOGIJE 

IZVAJALEC: Mateja Epšek 

CILJI:  

• nadgradnja znanja iz biologije, 

• povezovanje znanj iz vsakdanjega življenja in 

• navajanje na samostojno učenje, 

• izbira in uporaba ustrezne strokovne literature. 

POGOJI ZA VPIS: dijaki GIM, ZN in PV, ki želijo poglobiti svoje znanje o biologiji. 

NAČIN IZVAJANJA: individualno in skupinsko, reševanje problemov in metoda dela s tekstom, 

laboratorijsko delo, tekmovanje. 

TRAJANJE: 1 šolska ura na teden 

URE ZA OIV, ID: dijakom se za šolsko tekmovanje prizna 10 ur, za državno pa 35 ur 

ČAS IZVEDBE: november-januar(do tekmovanja); v primeru uvrstitve na državno tekmovanje, do 

marca (do tekmovanja). 

KRAJ IZVEDBE: Gimnazija Ormož 

POTREBNI PRIPOMOČKI: strokovna literatura, šolski učbeniki, zapiski, zvezek, pisalo 

STROŠKI: Stroški prevoza  v primeru uvrstitve na državno tekmovanje (UP FAMNIT) 

VELIKOST SKUPINE:  

• skupina 1. in 2. letniki (GIM, PV, ZN): ni omejitve 

• skupina 3. in 4. letniki (GIM): 

NOSILEC PROGRAMA: Gimnazija Ormož 
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6. PRIPRAVE NA TEKMOVANJE IZ KEMIJE 

IZVAJALEC: Vanja Gaber Krepša 

CILJI: Poglobljeno poznavanje, razumevanje in interpretacija vsebin iz kemije po posameznih 

kategorijah za pripravo na tekmovanje 

POGOJI ZA VPIS: dijaki GIM, ZN in PV, ki imajo željo poglobiti svoje znanje 

NAČIN IZVAJANJA: skupinsko in individualno 

TRAJANJE: 1 šolska ura 

URE ZA OIV, ID: dijakom se za šolsko tekmovanje prizna 10 ur, za državno pa 35 ur 

ČAS IZVEDBE: od novembra do marca, ob uvrstitvi na državno pa individualno še do maja 

KRAJ IZVEDBE: Gimnazija Ormož 

POTREBNI PRIPOMOČKI: strokovna literatura, zapiski, zvezek, pisalo,  

STROŠKI: / 

VELIKOST SKUPINE: ni omejitve 

NOSILEC PROGRAMA: Gimnazija Ormož 
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7. PRIPRAVE NA TEKMOVANJE IZ FIZIKE 

IZVAJALEC: Roman Bobnarič 

CILJI: Poglobljeno poznavanje, razumevanje in interpretacija vsebin iz fizike po posameznih 

kategorijah za pripravo na tekmovanje 

POGOJI ZA VPIS: dijaki GIM, ZN in PV, ki imajo željo poglobiti svoje znanje 

NAČIN IZVAJANJA: individualno in skupinsko pred regijskim in državnim tekmovanjem, po dogovoru z 

dijaki (šolskega tekmovanja ni) 

TRAJANJE: 1 šolska ura tedensko 

URE ZA OIV, ID: dijakom se za regijsko tekmovanje prizna 15 ur, za državno pa 25 ur 

ČAS IZVEDBE: od septembra do marca, ob uvrstitvi na državno pa individualno še do aprila 

KRAJ IZVEDBE: Gimnazija Ormož 

POTREBNI PRIPOMOČKI: strokovna literatura, zapiski, zvezek, pisalo, kalkulator 

STROŠKI: / 

VELIKOST SKUPINE: ni omejitve 

NOSILEC PROGRAMA: Gimnazija Ormož 
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8. PRIPRAVE NA TEKMOVANJE IZ ASTRONOMIJE 

IZVAJALEC: Roman Bobnarič 

CILJI: Poglobljeno poznavanje, razumevanje in interpretacija vsebin iz astronomije 

POGOJI ZA VPIS: dijaki GIM, ZN in PV, ki imajo željo poglobiti svoje znanje 

NAČIN IZVAJANJA: individualno in skupinsko pred tekmovanjem, po dogovoru z dijaki 

TRAJANJE: oblika delavnic do 2-3 ure v bloku, popopoldan 

URE ZA OIV, ID: dijakom se za šolsko tekmovanje prizna 10 ur, za državno pa 20 ur 

ČAS IZVEDBE: od septembra do decembra(do tekmovanja), ob uvrstitvi na državno individualne 

priprave 

KRAJ IZVEDBE: Gimnazija Ormož 

POTREBNI PRIPOMOČKI: strokovna literatura, zapiski, zvezek, pisalo, kalkulator, zvezdna karta 

STROŠKI: / 

VELIKOST SKUPINE: ni omejitve 

NOSILEC PROGRAMA: Gimnazija Ormož 
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9. PRIPRAVE NA TEKMOVANJE V ZNANJU O SLADKORNI 

BOLEZNI 

IZVAJALEC: Jožica Potočnjak 

CILJI:  

• nadgradnja znanja iz biologije, 

• poglabljanje znanja o sladkorni bolezni in 

• spoznavanje pomena in vloge zdravega življenjskega sloga in zdrave prehrane. 

POGOJI ZA VPIS: dijaki GIM, ZN in PV, ki jih zanima več o sladkorni bolezni. 

NAČIN IZVAJANJA: individualno in skupinsko, delo z dodatno literaturo, tekmovanje. 

TRAJANJE: 2 šolska ura na teden  

URE ZA OIV, ID: dijakom se za šolsko tekmovanje prizna 10 ur, za državno pa 35 ur 

ČAS IZVEDBE: september-oktober (do tekmovanja); v primeru uvrstitve na državno tekmovanje, do 

novembra (do tekmovanja). 

KRAJ IZVEDBE: Gimnazija Ormož 

POTREBNI PRIPOMOČKI: strokovna literatura, zapiski, zvezek, pisalo,  

STROŠKI: Stroški prevoza v primeru uvrstitve na državno tekmovanje 

VELIKOST SKUPINE: ni omejitve 

NOSILEC PROGRAMA: Gimnazija Ormož 

ZUNANJI IZVAJALCI: študenti medicine 
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10. PRIPRAVE NA TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE  

za dijake 3. letnikov 

IZVAJALEC: Nina Cerkvenik 

CILJI: Poglobljeno poznavanje literarnega dela in avtorja, poglobljeno spoznavanje jezika in njegove 

rabe ter kulture 

POGOJI ZA VPIS: dijaki 3. letnika GIM ali PV, ki željo brati in poglobiti svoje znanje jezika 

NAČIN IZVAJANJA: individualno in skupinsko pred regijskim ter državnim tekmovanjem, po dogovoru 

z dijaki 

TRAJANJE: 1 šolska ura 

URE ZA OIV, ID: dijakom se za regijsko tekmovanje prizna 15 ur, za državno pa 10 ur 

ČAS IZVEDBE: oktober do januar oz. marec 

KRAJ IZVEDBE: Gimnazija Ormož 

POTREBNI PRIPOMOČKI: strokovna literatura, zapiski, zvezek, pisalo,  

STROŠKI: prijavnina za regijsko in državno (cca 12 evrov na dijaka), prevoz do Maribora (regijsko) in 

Ljubljane (državno) 

VELIKOST SKUPINE: do 6 dijakov 

NOSILEC PROGRAMA: Gimnazija Ormož 

  



OIV in ID (izbirni del) – ponudba šole   Gimnazija Ormož, 2022/2023 

14 

11. PRIPRAVE NA TEKMOVANJE IZ ZNANJA NEMŠČINE  

za dijake 3. in 4. letnika 

IZVAJALEC: Renata Bezjak in Tanja Galun Založnik  

 CILJI:  

• spodbujanje dijakov k doseganju višje ravni znanja nemškega jezika,  

• spodbujanje dijakov za njihovo nadaljnje razvijanje sporazumevalnih zmožnosti v znanju 

nemškega jezika, 

• popularizacija znanja nemškega jezika in  

• spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in okolij. 

 POGOJI ZA VPIS: dijaki GIM in PV 3. in 4. letnika, ki imajo željo poglobiti svoje znanje  

NAČIN IZVAJANJA: individualno in skupinsko pred šolskim in državnim tekmovanjem, po dogovoru z 

dijaki 

 TRAJANJE: 5 šolskih ur za šolsko tekmovanje, 10 ur za državno 

 URE ZA OIV, ID: dijakom se za šolsko tekmovanje prizna 10 ur, za državno 20 ur  

ČAS IZVEDBE: od novembra do februarja  

 KRAJ IZVEDBE: Gimnazija Ormož (šolska raven), Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota 

(državna raven) 

 POTREBNI PRIPOMOČKI: naloge s tekmovanj iz prejšnjih let, zapiski, zvezek, pisalo. 

 STROŠKI: /  

 VELIKOST SKUPINE: do 10 dijakov  

 NOSILEC PROGRAMA: Gimnazija Ormož  
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12. PRIPRAVE NA BRALNO TEKMOVANJE V NEMŠČINI 

PFIFFIKUS 

IZVAJALEC: Renata Bezjak in Tanja Galun Založnik  

CILJI:  

• spodbujanje dijakov k branju v nemščini, 

• spodbujanje dijakov k doseganju višje ravni znanja nemškega jezika,  

• spodbujanje dijakov za njihovo nadaljnje razvijanje sporazumevalnih zmožnosti v znanju 

nemškega jezika, 

• popularizacija znanja nemškega jezika. 

POGOJI ZA VPIS: interes za branje in pridobivanje dodatnega znanja nemščine  

NAČIN IZVAJANJA: individualno in skupinsko pred tekmovanjem, po dogovoru z dijaki  

TRAJANJE: 5 šolskih ur  

URE ZA OIV, ID: dijakom se za tekmovanje prizna 10 ur  

ČAS IZVEDBE: po dogovoru med novembrom 2022 in marcem  

KRAJ IZVEDBE: Gimnazija Ormož  

POTREBNI PRIPOMOČKI: predpisana dela, zvezek, pisalo. 

STROŠKI: /  

VELIKOST SKUPINE: glede na interes  

NOSILEC PROGRAMA: Gimnazija Ormož  
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13. PRIPRAVE NA TEKMOVANJE IZ KRIPTOGRAFIJE – 

Strogo zaupno 

IZVAJALEC: Roman Bobnarič 

CILJI: Poglobljeno poznavanje, razumevanje in interpretacija vsebin iz kriptografije – matematika in 

informatika 

POGOJI ZA VPIS: dijaki GIM, ZN in PV, ki imajo željo poglobiti svoje znanje 

NAČIN IZVAJANJA: individualno in skupinsko pred tekmovanjem, po dogovoru z dijaki 

TRAJANJE: oblika delavnic do 2 uri v bloku, popoldan ali zjutraj po dogovoru 

URE ZA OIV, ID: dijakom se za šolsko tekmovanje prizna 10 ur, za državno pa 20 ur 

ČAS IZVEDBE: od oktobra do tekmovanja, ob uvrstitvi na državno individualne priprave 

KRAJ IZVEDBE: Gimnazija Ormož 

POTREBNI PRIPOMOČKI: strokovna literatura, zapiski, zvezek, pisalo, kalkulator, računalnik 

STROŠKI: / 

VELIKOST SKUPINE: največ 20 dijakov 

NOSILEC PROGRAMA: Gimnazija Ormož 
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14. PRIPRAVE NA STATISTIČNE IGRE 

IZVAJALEC: Sonja Bezjak, Lenka Keček Vaupotič 

CILJI:  

• spodbujanje zanimanja za statistiko in večje uporabe uradnih statističnih virov 

• razvoj veščin statistične pismenosti 

POGOJI ZA VPIS: dijaki 3. in 4. letnika gimnazije, ki imajo željo poglobiti svoje znanje (skupine po 3 

dijaki) 

NAČIN IZVAJANJA: individualno in skupinsko pred tekmovanjem, po dogovoru z dijaki, v mesecu 

oktobru in novembru brezplačna e-izobraževanja na temo statistike in statističnih podatkov 

TRAJANJE: oblika delavnic do 2 uri v bloku, pred ali po pouku (po dogovoru) 

URE ZA OIV, ID: dijakom se za šolsko tekmovanje prizna 10 ur, za državno pa 15 ur (oz. po dejanski 

izvedbi) 

ČAS IZVEDBE: od oktobra do tekmovanja, ob uvrstitvi na državno dodatne priprave 

• šolska raven tekmovanja: 1 –14. 12. 2022 

• državna raven tekmovanja: 11. 1.–15. 2. 2023 

• evropska raven tekmovanja: 30. 3.–maj 2023 

KRAJ IZVEDBE: Gimnazija Ormož 

POTREBNI PRIPOMOČKI: računalnik 

STROŠKI: / 

VELIKOST SKUPINE: skupine po 3 dijake 

NOSILEC PROGRAMA: Gimnazija Ormož 
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15. Tekmovanje iz znanja logike  

Nosilec dejavnosti: Sonja Bezjak, Sonja Posavec  

Sodelavci: /  

Cilji: Tekmovalce pripraviti na državno tekmovanje z reševanjem čim več različnih tipov logičnih nalog 

(tekmovalne naloge preteklih let).    

Ciljna skupina/udeleženci: Dijaki vseh programov in letnikov, predvsem gimnazijci, ki jih logika zanima.  

Terminski načrt: Tedenske priprave oktobra in začetek novembra 2022.  

Okvirni urnik: Glede na čas dijakov in mentorjev.   
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16. Tekmovanje Logična pošast  

Nosilec dejavnosti: Sonja Bezjak, Sonja Posavec  

Sodelavci: /  

Cilji: Tekmovalce pripraviti na državno tekmovanje z reševanjem čim več različnih tipov logičnih nalog in iger 

(tekmovalne naloge preteklih let).    

Ciljna skupina/udeleženci: Dijaki vseh programov in letnikov, ki jih zanima logika, logične igre, predvsem izjavni 

račun.  

Terminski načrt: Tedenske priprave od januarja do maja 2023.  

Okvirni urnik: Glede na čas dijakov in mentorjev.  
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17. PRIPRAVA NA ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA  

VSEBINA: Dijaki se bodo v različnih športnih disciplinah pripravljali na 

tekmovanja ter na tekmovanjih zastopalo šolo (odbojka, nogomet, 

rokomet, atletika...) 

CILJI: 

 

• pripraviti dijake na različna športna tekmovanja, 

• samostojnost, 

• razvijati odgovornost za dejanja in odločitve. 

NAČIN IZVAJANJA: priprave na tekmovanje, izvajanje treningov in ustreznih nalog, delo 

v skupini. 

TRAJANJE: priprave bodo čez šolsko leto, glede na termine tekmovanj 

URE ZA OIV, ID: število dejansko opravljenih ur 

ČAS IZVEDBE: po koledarju ŠŠT 

KRAJ IZVEDBE: Gimnazija Ormož 

POTREBNI PRIPOMOČKI: ustrezna športna oprema 

VELIKOST SKUPINE: neomejeno, za ostale izbor v ekipe 

STROŠKI:  

ZUNANJI IZVAJALCI: Učitelji trenerji. 

IZVAJALCI: Bojana Moravec, Aleš Jurčec, Simona Jurčec 

POGOJI ZA VPIS: dijaki GIM, ZN in PV, ki jih zanima več. 
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18. MINUTkarji (in priprave na računalniška tekmovanja) 

IZVAJALEC: Roman Bobnarič, Lenka Keček Vaupotič 

CILJI:  

• priprava na računalniška tekmovanja (Bober, Pišek, RTK, CLILiG Robotik) 

• razvijanje računalniškega mišljenja 

• osvajanje osnov programiranja (python, Micro:bit, Lego Mindstorms, mobilne aplikacije) 

• povezovanje računalništva z ostalimi področji znanja in raziskovanja 

KRATKA VSEBINA: Pri krožku se bodo zainteresirani dijaki pripravili na tekmovanja iz računalništva in 

informatike. Spoznali bodo osnove programiranja (programski jezik python, AI2), delali z 

mikroračunalniki (Micro:bit) in razvijali računalniško mišljenje ter ga povezovali z drugimi področji 

(matematika, informatika, naravoslovje, umetnost, tehnologija).   

POGOJI ZA VPIS: interes za računalništvo in informatiko 

NAČIN IZVAJANJA: skupinska srečanja 

TRAJANJE: oktober2022–maj 2023  

ČAS IZVEDBE: Termini srečanj bodo organizirani po dogovoru (vsaka dva tedna po dve šolski uri). 

KRAJ IZVEDBE: računalniška učilnica 

POTREBNI PRIPOMOČKI: šolska oprema: računalniki, telefon, Microbit, Lego Mindstorms 

STROŠKI: /  

VELIKOST SKUPINE: do 15 dijakov 

ŠTEVILO UR IZVEDBE KROŽKA: Skupaj 20 ur  

URE ZA OIV IN ID: posameznim dijakom se priznajo ure glede na njihovo udeležbo med šolskim 

letom. 

NOSILEC PROGRAMA: Gimnazija Ormož 

  



OIV in ID (izbirni del) – ponudba šole   Gimnazija Ormož, 2022/2023 

22 

19. RAZISKOVALNA DEJAVNOST: RAZISKOVALNA 

NALOGA ZLATI REZ 

IZVAJALEC: Sonja Bezjak in Janja Rudolf 

CILJI:  

• dijaki spoznajo raziskovalno delo; 

• pridobijo metodološka znanja, ki jim omogočajo, da rezultati temeljijo na resničnih dejstvih, 

pridobljenih na strokoven način in s primernimi metodami dela za obravnavano področje;  

• dijaki se navajajo, da so kritični do svojih rezultatov, kar pomeni, da je potrebno pridobljene 

rezultate iz raziskovalne naloge pravilno pokomentirati in ovrednotiti; 

• se navajaj na suvereno javno predstavljanje lastnega dela.  

 POGOJI ZA VPIS: predhodno aktivno delo na izbranem področju 

NAČIN IZVAJANJA: v strnjeni obliki  

TRAJANJE: skozi celotno šolsko leto 

URE ZA OIV, ID:  dijakom se prizna 30 ur,  

ČAS IZVEDBE: čez celo šolsko leto 

KRAJ IZVEDBE: Gimnazija Ormož, mesto Ormož 

STROŠKI: /  

VELIKOST SKUPINE: 3 dijaki 

NOSILEC PROGRAMA: Gimnazija Ormož  
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20. KNJIŽNIČNI KROŽEK 

 IZVAJALEC: Sanela Gromilić  

CILJI: 

•  seznanitev z delom v knjižnici, 

•  spodbujanje branja, 

•  razvijanje različne vrste pismenosti, veščine znanstvenoraziskovalnega 

•  dela in javnega nastopanja 

•  krepitev medkulturnega in medgeneracijskega dialoga 

•  osebnostna rast sodelujočih 

KRATKA VSEBINA: Pri krožku se bodo dijaki seznanili načinom dela v šolski knjižnici (vpisovanje 

gradiva v računalnik, zavijanje in opremljanje gradiva z žigi in etiketami, zlaganje in urejanje gradiva 

na policah). Z dijaki bomo spodbujali bralno kulturo na šoli, pripravljali knjižne novosti, oblikovali 

anketo o branju, pripravljali tematske kvize in razstave, pisali prispevke, pomagali pri izvedbi 

kulturnih programov, oblikovali spletno stran šolske knjižnice ipd. Dobrodošli so vsi, ki jih zanimajo 

tovrstne vsebine. 

POGOJI ZA VPIS: interes za knjižnične vsebine 

NAČIN IZVAJANJA: skupna srečanja  

TRAJANJE: oktober 2022 – junij 2023  

URE ZA OIV, ID: dijakom se prizna 36 ur 

ČAS IZVEDBE: enkrat tedensko po pouku  

KRAJ IZVEDBE: šolska knjižnica 

POTREBNI PRIPOMOČKI: /  

STROŠKI: /  

VELIKOST SKUPINE: do 5 dijakov 

NOSILEC PROGRAMA: Gimnazija Ormož 
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21. BRALNA ZNAČKA   

IZVAJALEC: Sanela Gromilić  

CILJI: 

• širjenje bralne kulture in pismenosti,  

• spodbuditi ljubezen do knjig in branja, 

• mladim ponuditi kakovostno alternativo preživljanja (prostega) časa. 

KRATKA VSEBINA: Sodelujoči bodo morali prebrati 5 knjig, ki jih lahko izberejo s priporočljivega 

seznama. Na njem bo tako leposlovje kot tudi strokovna literatura, potopisi, knjige za osebno rast in 

še kaj. O prebranih knjigah se bomo pogovarjali v knjižnici. Vsi sodelujoči bodo ob zaključku bralne 

značke prejeli priznanje in knjižno nagrado. 

POGOJI ZA VPIS: veselje do branja 

NAČIN IZVAJANJA: individualno  

TRAJANJE: oktober 2022–maj 2023  

URE ZA OIV, ID: dijakom se prizna 30 ur 

ČAS IZVEDBE: po dogovoru v času obratovanja šolske knjižnice, po pouku 

KRAJ IZVEDBE: šolska knjižnica 

POTREBNI PRIPOMOČKI: /  

STROŠKI: /  

VELIKOST SKUPINE: neomejeno  

NOSILEC PROGRAMA: Gimnazija Ormož 
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22. BRALNI KLUB 

IZVAJALEC: Sanela Gromilić  

CILJI: 

• širjenje bralne kulture, 

• spodbujati ljubezen do branja knjig, 

• razvijati kritično mišljenje. 

KRATKA VSEBINA: Bralni klub bo, kot že ime samo pove, namenjen dijakom in zaposlenim, ki radi 

berejo. Srečevali se bomo enkrat mesečno v knjižnici, kjer bomo prebirali in se pogovarjali o knjigah, 

ki jih bomo prebrali. Bralni klub bo namenjen izmenjevanju in deljenju mnenj ter razmišljanju o 

prebranem. Dobrodošli so vsi, ki se jim, potem ko obrnejo zadnjo stran knjige, kdaj zazdi, da morajo 

svoje spoznanje, modrost, novo zamisel … povedati še komu. 

POGOJI ZA VPIS: ljubezen do knjig in veselje do branja 

NAČIN IZVAJANJA: skupna srečanja  

TRAJANJE: oktober 2022 – maj 2023  

URE ZA OIV, ID: dijakom se prizna 30 ur 

ČAS IZVEDBE: srečanja enkrat mesečno po pouku  

KRAJ IZVEDBE: šolska knjižnica 

POTREBNI PRIPOMOČKI: /  

STROŠKI: /  

VELIKOST SKUPINE: neomejeno  

NOSILEC PROGRAMA: Gimnazija Ormož 
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23. LITERARNO-USTVARJALNA DEJAVNOST 

 IZVAJALEC: mag. Blanka Erhartič Kralj, mag. Aleksandra Štih 

CILJI:  

• razvijanje nadarjenosti na literarno-ustvarjalnem področju   

• spodbujanje literarne ustvarjalnosti dijakov in sodelovanje dijakov na literarnih natečajih 

• poustvarjanje/ustvarjanje literarnega dela na gledališkem odru 

• spoznavanje gledališča in poklicev v gledališču ter igranje različnih vlog na odru 

• pridobivanje in nadgrajevanje veščin javnega nastopanja 

• navajanje dijakov na samostojnost, kritičnost in odgovornost ter hkrati osebnostna rast 

sodelujočih 

KRATKA VSEBINA: Pri krožku bodo dijaki literarno ustvarjali, nadgrajevali svoje literarno-ustvarjalne 

zmožnosti. Svoje literarne stvaritve bodo objavljali v medijih in jih predstavljali na šolskih in javnih 

prireditvah in dogodkih. Manj vešči ustvarjalnega pisanja pa se bodo lahko urili v veščinah javnega 

nastopanja na šolskih in javnih prireditvah. Če bo interes, bodo pripravili izbrano književno delo v 

obliki gledališke predstave. 

POGOJI ZA VPIS: interes za literarno ustvarjanje in gledališko ali javno nastopanje 

NAČIN IZVAJANJA: individualna in skupinska srečanja  

TRAJANJE: oktober 2022–junij 2023  

ČAS IZVEDBE: Praviloma ura tedensko. Termini srečanj bodo ob pripravi kulturnih dogodkov/predstav 

organizirani bolj intenzivno in po dogovoru. 

Komuniciranje z udeleženci dejavnosti bo potekalo v živo na srečanjih in po elektronski pošti.  

KRAJ IZVEDBE: šolska knjižnica 

POTREBNI PRIPOMOČKI: /  

STROŠKI: /  

VELIKOST SKUPINE: do 15 dijakov 

ŠTEVILO UR IZVEDBE KROŽKA: Skupaj 50 ur  

URE ZA OIV IN ID: posameznim dijakom se priznajo ure glede na njihovo udeležbo med šolskim 

letom. 

NOSILEC PROGRAMA: Gimnazija Ormož 



OIV in ID (izbirni del) – ponudba šole   Gimnazija Ormož, 2022/2023 

27 

24. MULTIMEDIJSKA USTVARJALNICA 

IZVAJALCI: Simona Meglič, Lenka Keček Vaupotič, Roman Bobnarič 

CILJI:  

• priprava prispevkov za šolsko spletno stran, Facebook, Instagram in TikTok 

• izdaja dveh številk šolskega časopisa »Čez gimnazijski prag« (vsebinsko in oblikovno – 2 izdaji 

v šolskem letu), 

• priprava rednih mesečnih oddaj Dijaški koktejl na Radiu Prlek, 

• fotografiranje in snemanje šolskih dogodkov in prireditev 

KRATKA VSEBINA: Pri krožku se dijaki spoznajo z načinom pisanja člankov/prispevkov za različne 

medije, spoznajo avdio in video snemalno opremo in zakonitosti zvočnega/video snemanja in 

pripravljajo prispevke za promocijo šole v različnih medijih. Znotraj ustvarjalnice delujejo novinarska 

ekipa, radijska ekipa in foto-video ekipa.   

POGOJI ZA VPIS: eden izmed interesov za pisanje, poročanje, intervjuvanje, nastopanje, 

fotografiranje, snemanje, montažo video posnetkov, koordiniranje dela znotraj posameznih ekip. 

NAČIN IZVAJANJA: skupinska srečanja in individualno delo (v šoli in doma), oddaja gradiv v oblaku 

(skupina Multimedijski krožek). Komuniciranje z udeleženci dejavnosti bo potekalo v živo na 

srečanjih, po elektronski pošti in prek kanala Multimedijska ustvarjalnica v eAsistentu. 

TRAJANJE: september 2022–junij 2023  

ČAS IZVEDBE: Termini srečanj bodo organizirani po dogovoru, odvisno od frekvence dogodkov 

(običajno ob sredah, 8. uro, intenzivneje pa pred  radijskimi oddajami, izdajama časopisov in pred 

informativnim dnevom). 

KRAJ IZVEDBE: računalniška učilnica 

POTREBNI PRIPOMOČKI: šolska oprema: računalniki, telefon, fotoaparat, diktafon, mikrofoni  

STROŠKI: /  

VELIKOST SKUPINE: neomejeno 

ŠTEVILO UR IZVEDBE KROŽKA: Skupaj 70 ur  

URE ZA OIV IN ID: posameznim dijakom se priznajo ure glede na njihovo udeležbo med šolskim 

letom. 

NOSILEC PROGRAMA: Gimnazija Ormož 



OIV in ID (izbirni del) – ponudba šole   Gimnazija Ormož, 2022/2023 

28 

25. LIKOVNA DEJAVNOST 

IZVAJALEC: Janja Rudolf 

CILJI: 

• aktivno sodelovanje v likovnih dejavnostih domačega kraja,  

• spodbujanje in razvijanje likovne ustvarjalnosti,  

• razvijanje različnih vrst likovnih tehnik in lastnega likovnega izraza,  

• krepitev medkulturnega in medgeneracijskega dialoga, 

• osebnostna rast sodelujočih.  

  

KRATKA VSEBINA: Pri krožku se bodo dijaki aktivno vključili v likovne dejavnosti domačega kraja. 

Udeležili se bodo dvodnevne likovne kolonije Malek, ki bo letos 8. in 9. oktobra v idiličnem okolju 

zidanica Malek. Tam bodo dijaki spoznali tudi druge ustvarjalce z domačega okolja in s tem krepili 

medgeneracijski dialog ter likovno domišljijo. Svoje likovne sposobnosti pa bodo preizkusili s 

poslikavo podhoda železniške postaje v Ormožu. Dobrodošli so vsi, ki jih zanimajo tovrstne vsebine.  

POGOJI ZA VPIS: interes za likovno ustvarjanje 

NAČIN IZVAJANJA: skupna srečanja   

TRAJANJE: oktober 2022–junij 2023  

URE ZA OIV, ID: dijakom se prizna 16 ur za likovno kolonijo in 20 ur za poslikavo na železniški postaji  

ČAS IZVEDBE: v strnjeni obliki   

KRAJ IZVEDBE: po dogovoru 

POTREBNI PRIPOMOČKI: /   

STROŠKI: /   

VELIKOST SKUPINE: do 10 dijakov  

NOSILEC PROGRAMA: Gimnazija Ormož 
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26. ORKESTER IN BAND  

IZVAJALEC: Aleš Lubi 

CILJI: Skupinsko muziciranje 

POGOJI ZA VPIS: dijaki GIM, ZN in PV 

NAČIN IZVAJANJA: v skupinah od 5 do 10 dijakov 

TRAJANJE: torek, sreda in četrtek 8. uro  

URE ZA OIV, ID: dijakom se prizna dejansko število opravljenih ur, tudi vsaka generalka in nastop se 

šteje v te ure 

ČAS IZVEDBE: od oktobra 2022 do junija 2023 

KRAJ IZVEDBE: Gimnazija Ormož 

POTREBNI PRIPOMOČKI: šolski ali lastni instrumenti 

STROŠKI: stroški prevoza na prizorišče, stroški intenzivnih vaj 

VELIKOST SKUPINE: največ 30 dijakov 

NOSILEC PROGRAMA: Gimnazija Ormož 
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27. WILLEMS GLASBENA DELAVNICA  

IZVAJALEC: Klavdija Zorjan Škorjanec 

CILJI: Klavdija Zorjan Škorjanec bo z otroki izvedla glasbeno urico, ki bo trajala 45 minut. Otroci bodo 

aktivno sodelovali. Poslušali bodo različne zvoke, igrali na inštrumente, peli pesmice, ki so primerne 

za najmlajše. Preko glasbe se bomo gibali po glasbi (različna gibanja: zibanje, skoki, tek,…). Otroci 

bodo aktivno sodelovali pri vseh glasbenih dejavnostih. Dijaki bodo učno uro opazovali, se učili 

dejavnosti izvajati, proti koncu izvajali del dejavnosti ob podpori mentorice. Po vsaki učni uri bo 

sledila evalvacija.  

POGOJI ZA VPIS: dijaki PV, ki imajo željo razvijati glasbene sposobnosti pri otrocih od 1-6 let 

NAČIN IZVAJANJA: 1x tedensko (v popoldanskem času) 

TRAJANJE: 2 šolski uri 

ČAS IZVEDBE: od oktobra do maja 

KRAJ IZVEDBE: Gimnazija Ormož 

POTREBNI PRIPOMOČKI: zvezek, pisalo, copati, udobna oblačila 

STROŠKI: / 

VELIKOST SKUPINE: do 5 dijakov 

NOSILEC PROGRAMA: Gimnazija Ormož 
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28. KULTURNE EKSKURZIJE 

IZVAJALEC: Janja Rudolf in Aleš Lubi 

CILJI:  

• spoznavanje vrhunskih umetniških del iz svetovne kulturne dediščine,    

• spodbujanje in razvijanje kritičnega mišljenja,   

• spoznavanje različnih kultur in pokrajin, 

• aktivno uporabljanje tujega jezika, 

• krepitev medkulturnega dialoga,  

• osebnostna rast sodelujočih.   

KRATKA VSEBINA: Dijaki se bodo udeležili strokovnih ekskurzij, ki bodo predvsem kulturno 

naravnane. Ogledali si bodo aktualne razstave iz sodobne umetnosti, ključne umetnine iz zgodovine 

umetnosti, pomembne glasbene inštitucije ter razne druge zanimivosti.  

Predvidene strokovne ekskurzije:  

Bienale sodobne umetnosti Benetke 2022; datum odhoda: sobota 29. 10. 2022; predvidenih 16 

prostih mest. 

Kulturna dvodnevna ekskurzija Firence s Toskano; datum odhoda: 24. in 25. 3. 2023; predvidenih 

45 prostih mest 

POGOJI ZA UDELEŽBO: Pravočasno oddana prijavnica 

NAČIN IZVAJANJA: v strjeni obliki 

URE ZA OIV, ID: dijakom se prizna 9 ur za Benetke in 16 ur Firence s Toskano   

ČAS IZVEDBE: v strnjeni obliki    

STROŠKI: o stroških strokovnih ekskurzij boste obveščeni naknadno, ko bo pripravljen program 

NOSILEC PROGRAMA: Gimnazija Ormož  
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29. NARAVOSLOVNA EKSKURZIJA 

 IZVAJALEC: Vanja Gaber Krepša, Roman Bobnarič, Mateja Epšek 

CILJI:  

• nadgrajevanje znanja z dodatnimi vsebinami, 

• spoznavanje osnov terenskega dela, 

• spoznavanje raziskovalnih institucij in raziskovalnega dela na le-teh, 

KRATKA VSEBINA:  

Na strokovni ekskurziji bodo dijaki spoznali raziskovalne institucije, ki so vidnejše v Sloveniji na 

posameznih področjih naravoslovja. V institucijah se bodo pogovorili z raziskovalci in delavci, ki jim 

bodo dali vpogled v naravoslovno delo in raziskovanje. 

Hkrati dijaki spoznajo kraje, kjer se institucije nahajajo in kako se povezujejo z okoljem in ostalimi 

vzgojno-izobraževalnimi organizacijami. 

POGOJI ZA VPIS: obvezno za 3. in 4. letnik, program gimnazija 

NAČIN IZVAJANJA:  skupinsko 

TRAJANJE: oktober 2022 ali marec 2023  

ČAS IZVEDBE: enkratni dogodek ob organizaciji 

KRAJ IZVEDBE: institucije, zajete v plan ekskurzije 

POTREBNI PRIPOMOČKI: / 

STROŠKI: vstopnina in prevoz (vstopnina je običajno 0€) 

VELIKOST SKUPINE: do zapolnitve mest avtobusa 

URE ZA OIV IN ID: ni ur za OIV, šteje se sorazmerni delež pouka (FIZ/BIO/KEM) 

NOSILEC PROGRAMA: Gimnazija Ormož 
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30. NARAVOSLOVNI KROŽEK 

IZVAJALEC: Vanja Gaber Krepša, Mateja Epšek 

CILJI:  

• nadgrajevanje znanja z dodatnimi vsebinami, 

• spoznavanje osnov terenskega dela, 

• delo z določevalnimi ključi, 

• spoznavanje sušenja in shranjevanja rastlin. 

• spoznavanje laboratorija, kemikalij, aparatur, 

• spoznali, razumeli ter znali uporabiti kemijska dejstva in definicije 

KRATKA VSEBINA: Pri krožku bodo dijaki v jesenskem času spoznavali lokalne lesnate rastline, njihove 

lastnosti, razširjenost in vlogo v ekosistemu. Spoznali se bodo z osnovami terenskega dela, 

beleženjem abiotskih dejavnikov okolja,  vzorčenjem, metodo transektov, določevanjem s pomočjo 

slikovnih določevalnih ključev in Male flore Slovenije. Spomladi se bomo na enak način posvetili 

lokalnim zelnatim rastlinam. Dijaki bodo spoznali osnovne tehnike sušenja in shranjevanja rastlin ter 

si izdelali preprost herbarij.  

Pri kemijskem delu bodo dijaki spoznali, razumeli ter znali uporabljati kemijska dejstva in definicije, 

kemijski jezik za kvali- in kvantitativni opis snovi ter osnovno laboratorijsko opremo, reagente in 

varnostne ukrepe. Dijaki bodo razlikovali med različnimi vrstami kemijskih podatkov in informacij, 

uporabljali laboratorijsko opremo, sestavljali aparature, opazovali spremembe ter izvajali meritve, 

varno eksperimentirali in pravilno ravnali z odpadnimi kemikalijami. 

POGOJI ZA VPIS: interes za naravoslovje 

NAČIN IZVAJANJA:  skupinsko 

TRAJANJE: oktober 2022–junij 2023  

ČAS IZVEDBE: 1j2 uri na teden 

KRAJ IZVEDBE: vajalnica, narava 

POTREBNI PRIPOMOČKI: lupe, določevalni ključi, risalni listi 

STROŠKI: /  
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VELIKOST SKUPINE: do 14 dijakov 

ŠTEVILO UR IZVEDBE KROŽKA:  

URE ZA OIV IN ID: posameznim dijakom se priznajo ure glede na njihovo udeležbo med šolskim 

letom. 

NOSILEC PROGRAMA: Gimnazija Ormož 
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31. KROŽEK ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ »SEM SPREMEMBA« 

IZVAJALEC: Tanja Galun Založnik  

CILJI:  

• biti / postati trajnostno naravnan potrošnik, 

• v šoli organizirati sejem rabljenih oblačil in drugih predmetov, 

• zmanjšati količino odpadkov doma in v šoli, 

• zmanjšati porabo električne energije in vode doma in v šoli, 

• z zbiranjem različnih odpadnih materialov zbrati finančna sredstva in jih nameniti šolskemu 

skladu, 

• povezati se z lokalnim okoljem (Center ponovne rabe, Surovina Ormož, …). 

POGOJI ZA VPIS: interes in skrb za naravo, ekološka osveščenost, biti pripravljen udejanjati 

spremembe 

NAČIN IZVAJANJA: individualno in skupinsko  

TRAJANJE: glede na pripravljenost dijakov in dogovor z njimi 

 URE ZA OIV, ID: glede na vloženo delo do 20 ur  

ČAS IZVEDBE: oktober 2022–maj 2023 

KRAJ IZVEDBE: Gimnazija Ormož  

 POTREBNI PRIPOMOČKI: /. 

 STROŠKI: /  

 VELIKOST SKUPINE: glede na interes  

 NOSILEC PROGRAMA: Gimnazija Ormož  
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32. DEBATA 

IZVAJALEC: Renata Bezjak, Nino Miličić 

CILJI: Dijaki bodo pod vodstvom mentorice in drugih sodelavcev spoznavali debatni format, se učili in 

utrjevali naučeno o argumentaciji in javnem nastopanju. Urili se bodo v iskanju virov in spoznavali 

različne teme z aktualnega družbeno političnega dogajanja. Pripravljali se bodo na posamezne 

debatne turnirje. Dijaki bodo imeli možnost udeležbe na številnih nacionalnih in mednarodnih 

dogodkih v sklopu Zavoda ZA in PROTI, ki je nosilec debatne dejavnosti v Sloveniji.  

POGOJI ZA VPIS: dijaki, ki jih zanima debatiranje in javno nastopanje 

NAČIN IZVAJANJA: vsaj 1x tedensko, načeloma ob petkih v popoldanskem času + turnirji ob sobotah 

TRAJANJE: 2 šolski uri; turnirji cel dan 

ČAS IZVEDBE: september 2022–junij 2023 

Debatni tabor v organizaciji Mladinskega centra Ormož: 15.–17. 9. 2022 (čet popoldan, pet popoldan, 

sobota dopoldan) 

Znani datumi turnirjev: 

• 22. 10. 2022 – Gimnazija Ledina Ljubljana 

• 19. 11. 2022 – II. Gimnazija Maribor 

• 10. 12. 2022 – Gimnazija Ormož 

• 18. 2. 2023 – I. gimnazija Maribor 

• 9. - 12. 3. 2023 – GFML Ljutomer (mednarodni) 

• 14. - 15. 4. 2023 - državni  

KRAJ IZVEDBE: Gimnazija Ormož, različne srednje šole po SLO 

POTREBNI PRIPOMOČKI: pisalo 

STROŠKI: za dijake brez stroškov, potne stroške krije šola 

VELIKOST SKUPINE: / 

NOSILEC PROGRAMA: Gimnazija Ormož 
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33. AMBASADORJI EPAS 

IZVAJALKE: Renata Bezjak, Lenka Keček Vaupotič, Dora Lenart 

CILJI:  

• Dijaki spoznavajo institucije in delovanje Evropske unije, še posebej Evropskega parlamenta. 

• Dijaki spremljajo aktualno družbeno politično dogajanje in ga reflektirajo. 

• Dijake se zavedajo vloge politike v vsakdanjem življenju. 

• Dijaki argumentirano razpravljajo z evropskimi poslanci o temah, na katere se predhodno 

pripravijo. 

• Dijaki aktivno sodelujejo v šolskih in lokalnih dogodkih, povezanih s tematiko Evropske unije. 

KRATKA VSEBINA: V programu EPAS se bodi dijaki seznanili z delovanjem Evropske unije in njenih 

institucij, ustvarjali bodo prispevke za facebook stran EPAS Gimnazija Ormož, sodelovali v razpravah z 

evropskimi poslanci, pripravili informacijsko točko in aktivnosti ob Dnevu Evrope. 

POGOJI ZA VPIS: interes za raziskovanje Evropske unije  

NAČIN IZVAJANJA: skupinska srečanja v šoli, priprava prispevkov lahko tudi doma, oddaja gradiv v 

oblaku (skupina EPAS). Komuniciranje z udeleženci dejavnosti bo potekalo v živo na srečanjih, po 

elektronski pošti in prek kanala Ambasadorji EPAS v eAsistentu. 

TRAJANJE: september 2022–junij 2023  

ČAS IZVEDBE: Termini srečanj bodo organizirani po dogovoru, odvisno od frekvence dogodkov 

(običajno vsak drugi ponedeljek, 8. uro). 

KRAJ IZVEDBE: računalniška učilnica 

POTREBNI PRIPOMOČKI: / 

STROŠKI: /  

VELIKOST SKUPINE: neomejeno 

ŠTEVILO UR IZVEDBE KROŽKA: Skupaj 35 ur  

URE ZA OIV IN ID: posameznim dijakom se priznajo ure glede na njihovo udeležbo med šolskim 

letom. 

NOSILEC PROGRAMA: Gimnazija Ormož 
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34. DELAVNICE MEDGENERACIJSKEGA DRUŽENJA (CMU) 

IZVAJALEC: Nina Cerkvenik  

CILJI:  

• biti / postati strpna oseba, 

• v šoli organizirati srečanje za udeležence drugih ustanov, 

• kvalitetno preživeti prosti čas, 

• zmanjšati predsodke o starejših, drugačnih, 

• naučiti se novih spretnosti, 

• povezati se z lokalnim okoljem (OŠ Ormož, OŠ Stanka Vraza, CSO, društvo invalidov, Ljudsko 

univerzo, PBO …). 

 POGOJI ZA VPIS: interes in skrb za sočloveka, biti pripravljen sprejemati drugačne, učiti se od drugih, 

poučevati druge 

NAČIN IZVAJANJA: skupinsko  

TRAJANJE: enkrat mesečno delavnico ob sredah ob 13.30  

URE ZA OIV, ID: glede na obisk delavnic do 15 ur  

ČAS IZVEDBE: september 2022 – junij 2023 

KRAJ IZVEDBE: Ormož  

 POTREBNI PRIPOMOČKI: /. 

 STROŠKI: po potrebi material za delavnico, ki jo gostimo ter manjša pogostitev – do 20 oseb 

 VELIKOST SKUPINE: največ 12  

 NOSILEC PROGRAMA: Gimnazija Ormož 
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35. ŠPORTNI TABOR 2023 

IZVAJALCI: Bojana Moravec, Aleš Jurčec, Simona Jurčec 

CILJI:  

• pozitivno doživljanje športa v vseh pojavnih oblikah, 

• koristna izraba prostega časa, 

• skrb za skladen in zdrav razvoj, 

• spoznavanje novih športnih vsebin, 

• razvoj ključnih kompetenc  za vse življenjsko učenje, 

• razvijajo odgovoren odnos do svojega zdravja, 

• razvijanje kulturnega odnosa do okolja in narave, 

• doživljanje sprostitvenega vpliva športne vadbe 

• medsebojno spoznavanje, 

• ustvarjanje in krepitev medsebojnih prijateljstev, 

• razvijanje samostojnosti in dobre samopodobe, 

• spoznavanje novega okolja 

POGOJI ZA VPIS: dijaki GIM, ZN in PV, ki jih zanima več  

NAČIN IZVAJANJA: individualno in skupinsko,  

TRAJANJE: vikend (petek po malici, sobota, nedelja)  

URE ZA OIV, ID: dijakom se prizna 20 ur za OIV, ID 

ČAS IZVEDBE: 9. junij do 11. junij 2023 

KRAJ IZVEDBE: CŠOD Kavka 

POTREBNI PRIPOMOČKI: ustrezna športna oprema 

STROŠKI: Stroški prevoza (odvisno od števila prijav) in stroški polnega penziona v CŠOD. 

VELIKOST SKUPINE: 35 do 45 

NOSILEC PROGRAMA: Gimnazija Ormož 

ZUNANJI IZVAJALCI: Učitelji v CŠOD. 
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36. PLESNA SKUPINA  

VSEBINA: Dijaki se bodo spoznali z tehniko plesanja modernih street-hip 

hop plesov. 

CILJI: Poglobiti in nadgraditi znanje tehnike plesa 

NAČIN IZVAJANJA: 1-2 x na teden 

TRAJANJE: Celo šolsko leto 

URE ZA OIV, ID: Dejansko opravljene ure 

ČAS IZVEDBE: Oktober 2022 do junij 2023 

KRAJ IZVEDBE: Gimnazija Ormož 

POTREBNI PRIPOMOČKI: Ustrezna športna oprema 

VELIKOST SKUPINE: Neomejeno število dijakov 

STROŠKI: Cena: 4 eur/trening oz. 32 eur/mesec 

NOSILEC PROGRAMA: Gimnazija Ormož 

ZUNANJI IZVAJALEC: Domen Rotar 

POGOJI ZA VPIS: Dijaki GIM, PV in ZN 
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37. IZBIRNI ŠPORTNI DAN – planinski pohod 

VSEBINA: Planinski pohod 

CILJI: • pozitivno doživljanje športa v vseh pojavnih oblikah, 

• koristna izraba prostega časa, 

• skrb za skladen in zdrav razvoj, 

• spoznavanje novih športnih vsebin, 

• razvoj ključnih kompetenc  za vse življenjsko učenje, 

TRAJANJE: Celi dan 

URE ZA OIV, ID: Dejansko opravljene ure 

ČAS IZVEDBE: 13. maj 2023 

KRAJ IZVEDBE:  

POTREBNI PRIPOMOČKI: Ustrezna športna oprema 

VELIKOST SKUPINE: Neomejeno število dijakov 

STROŠKI: Cena: prevozni stroški 

ZUNANJI IZVAJALCI: Planinski vodnik 

IZVAJALCI: Bojana Moravec, Aleš Jurčec, Simona Jurčec 

POGOJI ZA VPIS: Dijaki GIM, PV in ZN 
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38. RIBIŠKI KROŽEK 

IZVAJALEC: Roman Bobnarič 

CILJI: 

• Poglobljeno poznavanje, razumevanje in opazovanje narave 

• Osnove opazovanja in ekologije, ki jo opravljajo ribiči 

• Spoznajo ribje vrste in njihove lastnosti 

• Spoznavanje osnov priprave in uporabe ribolovne opreme 

POGOJI ZA VPIS: dijaki GIM, ZN ali PV, ki imajo željo poglobiti svoje znanje 

NAČIN IZVAJANJA: praktična delavnica v obsegu 4–5 ur 

TRAJANJE: 15 ur – razdeljeno v delavnice 

URE ZA OIV, ID:  

dijakom se prizna do 15 ur, 

v primeru tutorstva mlajšim ribičem ob izvedbi krožka za njih ločen še dodatne ure po realni izvedbi 

ČAS IZVEDBE: čez celo šolsko leto (primerno vreme in ostali pogoji) 

KRAJ IZVEDBE: Gimnazija Ormož, ribnik Ormož, reka Drava 

POTREBNI PRIPOMOČKI: ribiška preme (če jo dijak ima), primerna obutev in oblačila glede na 

vremenske razmere, 

STROŠKI: / 

VELIKOST SKUPINE: max 15 dijakov 

NOSILEC PROGRAMA: Gimnazija Ormož 

  



OIV in ID (izbirni del) – ponudba šole   Gimnazija Ormož, 2022/2023 

43 

39. FAKULTATIVNI POUK  

IZVAJALEC:  

CILJI: Pridobivanje in utrjevanje besednega zaklada, veščin komunikacije  

POGOJI ZA VPIS: dijaki GIM, ZN in PV, ki imajo željo pridobiti ali nadgraditi znanje jezika (RUŠ, LAT, 

ŠPA, NEM) 

NAČIN IZVAJANJA: skupinsko, po dogovoru z dijaki 

TRAJANJE: 2 šolski uri 

URE ZA OIV, ID: dijakom se prizna 40 ur 

ČAS IZVEDBE: od oktobra do maja 

KRAJ IZVEDBE: Gimnazija Ormož 

POTREBNI PRIPOMOČKI:  zvezek, pisalo  

STROŠKI: ? 

VELIKOST SKUPINE: do 10 dijakov 

NOSILEC PROGRAMA: Gimnazija Ormož 

 


