
OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE (iz LDN šole) 
 
1. Vsebine, obvezne za vse 
 
Vsebine, ki so obvezne za vse dijake, so:  
 

a) knjižnično-informacijsko znanje (najmanj 15 ur)  
b) kulturno-umetniške vsebine (najmanj 15 ur)  
c) športni dnevi (najmanj 35 ur)  
d) zdravstvena vzgoja (najmanj 15 ur)  
e) vzgoja za družino, mir in nenasilje (najmanj 15 ur) 

 
 

A/GIMNAZIJA    

Naziv Letnik Nosilec/organizator Čas izvedbe 

a) aktivno državljanstvo     

radijske oddaje na temo slovenskih 
državnih praznikov,  medijska pismenost 
(predstavitev), migracije in razvoj 
(delavnice) 
 

3. Petra Mastnak in člani 

aktiva družboslovcev 

šolsko leto 

2022/23 

delavnica  na temo podjetništva 2., 3. Petra Mastnak september 

2022 

Lepa beseda lepo mesto najde – dan za 
strpnost in prijateljstvo 
 

2., 3. aktiv DRU november 2022 

dan spomina na žrtve holokavsta 3. aktiv družboslovja 27. 1. 2023 

dve enodnevni ekskurziji 3. aktiv družboslovja 2022/23 

humanitarna akcija 2., 3. aktiv družboslovja 2022/23 

 

b) vzgoja za mir, družino in nenasilje    

obisk enot Muzeja Velenje 2. Muzej Velenje in aktiv 

družboslovja 

 

12. in 14. 9. 

2022 

podnebne spremembe – sodelovanje s 

fakulteto za gradbeništvo in geodezijo 

3. Tanja Golob in aktiv 
učiteljev DRU 
 

12. september 
2022 

medijska pismenost 2. dijakinje in dijaki 3. 
letnikov (IP) 

po dogovoru z 
izvajalci 

dobrodelna akcija »Obdarujmo« 1.–4. DS in učitelji GIM nov, dec 2022  

prireditev ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti 

1.–4. A. Šalej, A. Podpečan, 
aktiv DRU in 3. A 

december 2022 

prireditev ob dnevu državnosti  1.–3. P. Glojek, J. Volk, J. 
Hren, P. Mastnak 

junij 2023 

  



c) knjižnično-informacijsko znanje    

zgodovina knjige in knjižnic, vrste knjižnic, 
urejenost in delovanje šolske knjižnice, 
osnove COBISS-a 

1. knjižničarke september 
2022- februar 
2023 

iskanje in navajanje virov (medpredmetno 
povezovanje) 

1.–4. knjižničarke celo leto 

obisk Semeniške knjižnice, NUK-a, Arhiva 
RS in antikvariata v  Ljubljani 

1. knjižničarke april 2023 

projekt Rastem s knjigo 1. knjižničarke skupaj z 
Mestno knjižnico 

celo leto 

d) kulturno-umetniške vsebine    

kulturni dan Ljubljana 1. Učitelji UME in GLA 15. 11. 2022 

abonma MLADOST (3 predstave) 1.–3. koord. Alenka Šalej 3, celo  leto 

ogled gledaliških predstav 1.–4. Alenka Šalej 3–4 celo leto 

ogled filmskih predstav v okviru ART Kino 
mreže 

1.–4. Alenka Šalej (ment.), 
OIV 

2–3 celo leto 

dobrodelni koncert  Jože Volk, Urška 
Šramel Vučina 

 

podelitev maturitetnih spričeval 4. Polonca Glojek, Jože 
Volk 

julij 2023 

ogled muzikala Otroci s postaje Zoom 1.-4. Jože Volk jesen 2023 

ogled predstave v angleškem jeziku 1.–3. mag. Nataša 
Makovecki 

20. 2. 2023 

e) športni dnevi    

jesenski športni dan, pohodi 2.–3. aktiv učiteljev ŠVZ 15. sept. 2022 

jesenski športni dan, atletika 1. aktiv učiteljev ŠVZ 16. sept. 2022 

zimski športni dan: smučanje, drsanje, 
vadbe, pohod 

1.–4. aktiv učiteljev ŠVZ 26. jan. 2023 

orientacijski pohod 1.–4.  aktiv učiteljev ŠVZ april 2023 

športni dan – skok v poletje 1.-3. aktiv učiteljev ŠVZ junij 2023 

nadomestni športni dan 1.–3. aktiv učiteljev ŠVZ junij 2023 

f) medpredmetne ekskurzije    

ekskurzija na Irsko 1. - 4. aktiv učiteljev ANG marec, april 
2023 

ekskurzija v Italijo 1.–4. aktiv učiteljev ANG,  
Joger + DRU-Dostal 

 
december 2022 

Bela krajina 2. aktiv učiteljev DRU junij 2023 

ekskurzija München 2. aktiv učiteljev NAR 
(Grabant, Jevšenak, 
Zupanc) 

maj 2023 

ekskurzija Prekmurje 3. aktiv učiteljev NAR 
(Grabant, Zuapnc) 

junij 2023 

ekskurzija Maribor/Graz 4. aktiv učiteljev NAR 
(Grabant, Zupanc, 
Centrih) 

december 2022 



ekskurzija Ljubljana 2. aktiv učiteljev NAR  
(Jug) 

junij 2023 
 

g) zdravstvena in prometna vzgoja    

sistematski zdravniški pregled 3. ZD Velenje  

zdravstveno predavanje  1.–3. ZD Velenje marec 2023 

krvodajalska akcija 4.  marec 2023 

sistematski zdravniški pregled zobovja 1. ZD Velenje oktober–januar 

prometna vzgoja in etika v prometu 2. Policija Velenje september 
2022 

    

B / UMETNIŠKA GIMNAZIJA, glasbena 
smer 

   

a) ekologija    

terensko delo in naravoslovne ekskurzije 2. učitelji biologije oktober 2022 

b) obisk koncertov in seminarjev    

abonma KLASIKA 1.–3. Glasbena šola FKK oktober–marec 

obisk simfoničnega koncerta Slovenske 
filharmonije v Cankarjevemu domu 

1.–3. Glasbena šola FKK po razpisih 

obisk operne predstave v SNG Maribor 1.–3. Glasbena šola FKK po razpisih 

priprava razrednega koncerta 2. – 4. učitelji UME in GLA  

obisk razrednih koncertov 1. učitelji UME in GLA  

glasbena ekskurzija  1.–3. Glasbena šola FKK marec 2023 

gostovanje dijakov Umetniške gimnazije 
Koper 

1.–4. Glasbena šola FKK 
 

april 2023 

glasba in prostovoljstvo 1.–3. učitelji glasbenih 
predmetov 

skozi celo šolsko 
leto 

 
 
2. Krožki 
 

Krožek in mentor Cilji krožka Aktivnosti dijakov 

JEZIKOSLOVJE, UMETNOST 

Gremo v gledališče / film 
Alenka Šalej 

Ogled film. predstav iz  mat. 
sklopa za esej (v dopoldanskem 
času)  

Priprava na predstavo 
(vsebinska) 

Delavnica za odrski govor 
Jože Volk, Alenka Šalej 

Delavnica za nastope, recitacije, 
vodenje prireditev 

Aktivne vaje z igralcem 

Vzgoja za film – razumevanje 
filma – v sodelovanju z ART 
Kino mrežo 
Alenka Šalej 

Spoznavanje žanrov filma, tudi 
avtorskega filma; sodelovanje  

Udeleževanje ogledov, 
debate / pogovor; priprave - 
pisanje scenarijev z dijaki 

ŠPRIC 
Polonca Glojek, Uršula Skornšek 

Priprava šolskega glasila Pisanje člankov, 
fotografiranje, oblikovanje 

Medkulturna izmenjava dijakov 
s Škofijsko klasično gimnazijo 
Ljubljana: Polonca Glojek 

Medkulturna izmenjava Dijaki aktivno sodelujejo, si 
ogledajo kulturne 



znamenitosti, prireditve, 
gostijo dijake 

Medpredmetna ekskurzija SLO 
– UME (Glojek, Hren) v Pariz 

Spoznavanje kulturnih in liter. 
znač. (v sodelovanjem z 
lektoratom) 

Aktivno sodelovanje pri 
pripravi in na potovanju 

Priprave na tekmovanje za 
Cankarjevo priznanje: Alenka 
Šalej (vodja tekmovanja, 3. 
stopnja), Jože Volk (4. stopnja) 

Udeležba na tekmovanju obeh 
stopenj (3. in 4.) 

Sodelovanje na pripravah pri 
mentorjih, individualno delo 

Projekt Beremo skupaj 
NMSB ‘22 
Knjižničarke in slavisti na ŠCV 

Spodbujanje bralne kulture in 

bralne pismenosti 

Dijaki berejo doma, v 
razredu, v šolski knjižnici, pri 
krožku in v javnosti 

Literarni natečaji: haiku, 
Župančičeva frulica, Z domišljijo 
na potep, Mala Veronika, 
Evropa v šoli idr.: Alenka Šalej, 
Polonca Glojek, Albina Lindič, 
Jože Volk, Alenka Meža 

Spodbujanje ustvarjalnosti 
dijakov 

Priprave celo šolsko leto 

Bralno tekmovanje Epi 
Lesepreis 
Jožica Plešnik, Josip Bačič, Jelka 
Oder 

Razvijanje bralnih navad in 
govorne zmožnosti v nemščini  
 

Domače delo, priprave in 
tekmovanje  

SPASS  
Jožica Plešnik 

Priprava šolskega glasila v 
nemščini  

Pisanje člankov, oblikovanje 
glasila, fotografiranje 

Natečaj: »Ustvarjamo v tujem 
jeziku« 
Mag. Nataša Makovecki, Jelka 
Oder 

Učenci iz OŠ ustvarjajo svoje 
literarne, video prispevke v 
nemškem, angleškem, 
francoskem in španskem jeziku 

Dijaki pripravijo delavnice za 
udeležence natečaja na 
zaključni prireditvi 

Priprava dijakov na tekmovanje 
v znanju nemščine (2., 3. in 4. 
letnik) 
Jelka Oder, Jožica Plešnik, Josip 
Bačič 

Udeležba na tekmovanju Reševanje tekmovalnih 
nalog  prejšnjih let, 
poglabljanje znanja 
nemščine 

Branje je žur - Reading is Cool  
Pisanje poezije haiku 
 
 
EXPLODE 
Darja Joger Avberšek 

Razvijanje bralnih navad in 
govorne zmožnosti 
Revija za tuje jezike Explode 
izhaja enkrat na leto, konec 
maja ali v začetku junija. 
Prispevke zberejo dijaki, ki jih 
zanimajo tuji jeziki in so 
pripravljeni sooblikovati 
prispevke 

Preberejo literarno delo in 
se o njem pogovarjajo 
 
Dijaki pišejo članke, 
potopise, pesmi, delajo 
intervjuje, fotografirajo .., 
zbirajo zanimive prispevke, 
prevajajo  

Revija v nemščini za dijake, 
SPASS, Jožica Plešnik 

Literarno ustvarjanje in urejanje 
časopisa 

Uredništvo, pisanje 
prispevkov, oblikovanje 

Bralno tekmovanje v nemščini Razvijanje bralnih navad in 
govorne zmožnosti 

Berejo nemško literaturo 



Bralno tekmovanje v angleščini 
EPI reading badge, Alenka 
Gortan 

Razvijanje bralnih navad in 
govorne zmožnosti 

Berejo angleško literaturo 

Priprava na tekmovanje IATEFL 
za 3. letnike, Nataša Makovecki 

Priprava 3. letnikov na 
tekmovanje 

Poglabljanje znanja 

NARAVOSLOVJE 

Informatika 
Mag. Ivan Jovan 

Programiranje in statistika 
Priprava na tekmovanje 

Uporabno programiranje 
Sodelovanje na tekmovanju 

DRUŽBOSLOVJE 

Mladi zgodovinar 
Petra Mastnak 

Priprava na tekmovanje Študij literature in virov, 
reševanje tematsko 
obstoječih nalog 

Geografski krožek 

Tanja Golob 

Priprava na tekmovanje, 
potopisna predavanja,  
ekskurzija 

Študij literature in virov, 
delo na terenu 

MATEMATIKA 

Krožek logike in lingvistike  
Silvestra Jevšenak 

Priprava dijakov na tekmovanje Reševanje tekmovalnih 
nalog, iskanje učinkovitih 
strategij reševanja 

Matematični krožek za dijake 1. 
letnika, Sonja France 

Priprava dijakov na tekmovanje Reševanje tekmovalnih 
nalog, iskanje učinkovitih 
strategij reševanja 

Matematični krožek za dijake 2. 
letnika, Miran Ravnjak 

Priprava dijakov na tekmovanje Reševanje tekmovalnih 
nalog, iskanje učinkovitih 
strategij reševanja 

Matematični krožek za dijake 3.  
letnika, Branko Krstulović 

Priprava dijakov na tekmovanje Reševanje tekmovalnih 
nalog, iskanje učinkovitih 
strategij reševanja 

ŠPORTNA VZGOJA 

Rekreacija za dijake in dijakinje: 
odbojka, nogomet, fitnes, 
Helena Hliš Bukovnik 

Navajati dijake na zdrav in  
aktiven način življenja 

Individualna vadba v 
izbranem športu 

Liga v odbojki  
Vsi učitelji ŠVZ 

Tekmovanje za šolskega prvaka 
v odbojki 

Tekmovanje razrednih ekip, 
sojenje, pisanje zapisnikov 

Liga v nogometu Vojko Tovornik Tekmovanje za šolskega prvaka 
v nogometu 

Tekmovanje razrednih ekip, 

sojenje, pisanje zapisnikov 

Organizacija dodatnega 
programa šole za dijake: 
smučarski vikend Heiligenblut, 
februar-marec 2023, Vojko 
Tovornik, David De Costa 

Utrjevanje znanja tehnike 
alpskega smučanja 

Smučanje, druženje 

Strokovna ekskurzija za dijake 
športnih oddelkov od 1. in 2. 
letnika, Ljubljana Olimpijski 
center, Woop center ... 

Predstavitev olimpijskega 
gibanja od začetkov do danes, 
sprostitev ...  

Izpopolnjevanje športnih 
znanj in veščin, druženje 



Osnovni tečaj smučanja Izbirno za začetnike od 26.1. do 
28.1. 2023 

Izpopolnjevanje znanja 
smučanja za dijake, ki bodo 
to želeli 

Srečanje z našo olimpijsko 
prvakinjo Janjo Garnbret 

Predstavitev vrhunske športnice, 
usklajevanje šole in športa ... 

Intervju z olimpijko, 
vprašanja ... 

Življenje v naravi (taborjenje) 14. 6.-16. 6.2023 3. letniki Savudrija ali Ribno 

UMETNOST 

Šolski bend  Alenka Podpečan 

Solopetje  Alenka Podpečan 

 
 
3. Športni dnevi 
 
Prvi letnik 
Jesenski športni dan (16. 9. 2022) – atletika 
Zimski športni dan (26. 1. 2023), smučanje v tujini in na enem od domačih smučišč; pohod, 
drsanje, vodena vadba 
Orientacijski pohod (april 2023) 
 
 
Drugi letnik 
Jesenski športni dan  (15. 9. 2022) - planinski pohod na Mozirsko kočo/Golte 2 A, 2. B 
                                                                   -  planinski pohod na Uršljo goro, 2. Š 
                                                                   -  planinski pohod na Lubelo, 2. U 
Zimski športni dan (26. 1. 2023), smučanje v tujini in na enem od domačih smučišč; pohod, 
drsanje, vodena vadba 
Orientacijski pohod (april 2023) 
 
 
Tretji letnik 
Jesenski športni dan (15. 9. 2022) – planinski pohod na Uršljo goro, 3. A, 3. B 
                                                       -  planinski pohod na Uršljo goro, 3. Š 
                                                       -  planinski pohod na Lubelo, 3. U 
Zimski športni dan (26. 1. 2023), smučanje v tujini in na enem od domačih smučišč; pohod, 
drsanje, vodena vadba 
Orientacijski pohod (april 2023) 
 
 
Četrti letnik 
Zimski športni dan (26. 1. 2023), smučanje v tujini in na enem od domačih smučišč, pohod, 
drsanje, vodena vadba 
 
4. Šola v naravi 
 
Športni oddelek  
Prvi letnik (1. Š) v CŠOD Bohinj od 29. 8. do 1. 9. 2022 
Drugi letnik (2. Š) v hotelu Cerkno od 13. 2. do 17. 2. 2023 



Tretji letnik  (3. Š)  v domu v Fiesi od 5. 9. do 9. 9. 2022 
 
 
5. Kulturno-umetniške vsebine s področja likovne vzgoje 
 

1. Sodelovanje na Šoli v naravi za 1. Š (CŠOD Bohinj, Ribčev Laz), 5. 9. - 9. 9. 2022 
2. Ogled Beneškega bienala, 8. 10. 2022; U/lik, učitelji 
3. Ekskurzija v slovensko Istro (Hrastovlje, Koper, Piran), 14. 9. 2022, za dijake 3.  in 4. U 

likovni del, UZG IP 3. letnik, UZG MP 4. letnik 

4. Kulturni dan v Ljubljani, 15. 11. 2022, za 1. A, 1. B, 2. U in 2. Š, istočasno ekskurzija za 

3. U likovni del, v okviru OVD in BIK, obisk etnografskega muzeja 

5. Predbožični Dunaj, izbirno za vse dijake naše šole, 10. 12. 2022 

(Umetnostnozgodovinski muzej in Albertina) 

6. Ex tempore, potekal bo v maju 2023 

7. Ljubljana, Narodna in Moderna galerija za 4. U in 4 MS, 20. 1. 2023 

8. Razstava v Mladinski sobi Knjižnice Velenje, februar 2023 

9. Baročna in Plečnikova Ljubljana (Gornji Grad ), 3. 3. 2023 

10. Ekskurzija v Italijo (Firence), 3. U in 4. U likovni del ter izbirno, od 23. 3. do 25. 3. 2023 

11. Inventura, pregledna razstava dijakov umetniške gimnazije likovni del; maj 2023 

12. Šoštanj, vila Mayer, v času pisne mature  

13. Nagradna razstava, vila Bianca, 8. 6.  2023 

14. Sodelovanje na likovnih natečajih, ki so objavljeni med šolskim letom 

15. Časovnica izvedbe plastičnega oblikovanja, okvirni termini so: 

• glina, od 16. do 18. 2. 2023 

• les, od 2. do 4. 3. 2023 

• kamen, od 21. do 23. 4. 2023 

 

6.  Obiski koncertov v okviru OIV umetniške gimnazije, smer glasba 
Obvezne izbirne vsebine za dijake 1., 2. in 3. letnika 
 

1. Obisk mariborske opere  - znano po razpisih 

2. Obisk simfoničnega koncerta v Cankarjevem domu – znano po razpisih 

3. Strokovna glasbena ekskurzija v Eisenstadt in na Dunaj / marec 2023 

4. Sodelovanje v projektu Mladi ustvarjalci: april 2023 

5. Glasba in prostovoljstvo – skozi celo šolsko leto 

6. Abonma KLASIKA – obvezen obisk štirih koncertov – 12 ur (+ koncertni predtakt – 

uvodni vodeni pogovori kot priprava na poslušanje) 

7. Priprava predmaturitetnih koncertov – maj 2023 

8. Organizacija obiska dijakov iz Umetniške gimnazije Koper – 14. april 2022 

 

7. Umetniški večeri v izvedbi glasbenikov in likovnikov umetniške gimnazije 
 
Dijaki 2. U, 3. U in 4. U umetniške gimnazije se bodo z glasbenimi nastopi in likovnimi 
razstavami na umetniških večerih predstavili širšemu občinstvu. Organizirali jih bomo v 
naslednjih terminih: 



− dijaki 4. U: 27. 1. 2023; 

− dijaki 3. U: 24. 2. 2023; 

− dijaki 2. U: 16. 3. 2023; 

− dijaki vzporednega izobraževanja v maju 2023. 
 
 


