KATALOG
OBVEZNIH IZBIRNIH
VSEBIN
2020/2021
POSEBNO OBVESTILO
Dejavnosti, načrtovane s katalogom OIV za šolsko leto 2020/2021,
se bodo izvajale v primeru, da bo epidemiološka slika v državi to
dopuščala in da bo šola lahko zagotovila varno izvedbo v skladu z
navodili MIZŠ in priporočili NIJZ.
Razmere, povezane s covidom-19, se namreč dnevno spreminjajo ter
zahtevajo veliko prilagajanja in spreminjanja, zato bodite pozorni na
obvestila na šolski spletni strani in šolskih zaslonih.

Koper, september 2020
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1. SPLOŠNO O OBVEZNIH IZBIRNIH VSEBINAH
Obvezne izbirne vsebine (OIV) opredeljuje 33. člen Zakona o gimnazijah.

Med obvezne izbirne vsebine sodijo dejavnosti, ki jih šola ponuja dijakom z veliko mero
avtonomije, izvajajo pa se praviloma v strnjeni obliki. OIV niso predmeti in niso omejene
s strogim učnim načrtom.
Obvezne izbirne vsebine v gimnaziji obsegajo skupaj 300 ur:
-

v 1. letniku 90 ur,
v 2. letniku 90 ur,
v 3. letniku 90 ur in
v 4. letniku 30 ur.

Delijo se na vsebine, ki jih organizira šola za vse dijake, in vsebine, povezane z dijakovo
prosto izbiro (dijaki jih lahko najdejo v ponudbi šole ali pa jih opravijo drugod).
Potrdilo o opravljenih dejavnostih v organizaciji šole (obvezni del) razrednikom odda
koordinatorka.

Potrdilo o opravljenih dejavnostih v organizaciji šole (izbirni del) razrednikom oddajo
mentorji dejavnosti.
Potrdilo o opravljenih OIV po lastni izbiri izven šole so dijaki dolžni oddati razredniku
najkasneje do konca šolskega leta.

Evidenca o vsebinah in področjih, ki jih je dijak izbral, se hrani v osebnem listu v skladu s
pravilnikom o šolski dokumentaciji.

Obvestila o izvajanju posameznih dejavnosti bodo objavljena na šolski oglasni deski (pri
knjižnici) in na spletni strani šole.
STIK

Koordinatorka: Nataša Vagaja
Telefon: 05 611 72 76

E-pošta: natasa.vagaja@gimkp.si
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2. DELITEV OBVEZNIH IZBIRNIH VSEBIN
Obvezne izbirne vsebine se delijo na:
1. vsebine, obvezne za vse,
2. vsebine, obvezne za tip gimnazije,
3. vsebine po dijakovi prosti izbiri.

2. 1 VSEBINE, OBVEZNE ZA VSE

Te vsebine organizira šola za vse dijake v času njihovega izobraževanja, in sicer v obliki
predavanj, delavnic, projektnih dni idr.
Nekatere vsebine se izvajajo v dopoldanskem času (namesto pouka), nekatere pa po
pouku.
Te vsebine so:
- državljanska kultura
- knjižnično-informacijsko znanje
- kulturno-umetniške vsebine
- športni dnevi
- zdravstvena vzgoja
- vzgoja za družino, mir in nenasilje

2. 2 VSEBINE, OBVEZNE ZA TIP GIMNAZIJE
Te vsebine organizira šola. Dijaki jih opravijo v različnih letnikih z obiski različnih
razstav, koncertov, ekskurzij, tečajev, projektnih dni …
Te vsebine so:

GIMNAZIJA (splošni in športni oddelki)
‒ Kulturno-umetniške vsebine z likovnega področja: 18 ur – dijaki jih opravijo v 1.
oziroma v 3. letniku (športni oddelek)
‒ Kulturno-umetniške vsebine z glasbenega področja: 18 ur – dijaki jih opravijo v 2.
letniku

UMETNIŠKA GIMNAZIJA - likovna smer
‒ Obisk likovnih razstav, tečaj fotografiranja: 60 ur – dijaki jih opravijo v 4-ih letih

UMETNIŠKA GIMNAZIJA - glasbena smer (modul B)
‒ Ekologija: 35 ur – dijaki, jih opravijo v 1. oziroma 2. letniku
‒ Obisk koncertov in strokovnih seminarjev: 25 ur – dijaki jih opravijo v 4-ih letih
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2. 3 VSEBINE PO DIJAKOVI PROSTI IZBIRI
Te vsebine dijaki prosto izbirajo iz Kataloga obveznih izbirnih vsebin Gimnazije Koper
Izvajajo se, če je nanje prijavljenih dovolj dijakov v skladu z merili in standardi za
srednje šole.

Šola lahko prizna dijaku opravljene vsebine iz sklopa dijakove proste izbire, tudi če jih ni
opravil v organizaciji šole.
Število ur vsebin po dijakovi prosti izbiri se razlikuje po letnikih in smereh.
Več o vsebinah po dijakovi prosti izbiri je v 4. poglavju.

3. OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE PO LETNIKIH IN SMEREH
1. LETNIK
SPLOŠNI ODDELKI (a, b, c): vsebine, obvezne za vse 85 ur, izbirni del 5 ur
ŠPORTNI ODDELEK (e): vsebine, obvezne za vse 85 ur, izbirni del 5 ur
UMETNIŠKA GIMNAZIJA (d): vsebine, obvezne za vse 85 ur, izbirni del 5 ur
2. LETNIK

SPLOŠNI ODDELKI (a, b, c): vsebine, obvezne za vse 65 ur, izbirni del 25 ur
ŠPORTNI ODDELEK (e): vsebine, obvezne za vse 80 ur, izbirni del 10 ur
UMETNIŠKA GIMNAZIJA (d): vsebine, obvezne za vse 80 ur, izbirni del 10 ur
3. LETNIK

SPLOŠNI ODDELKI (a, b, c): vsebine, obvezne za vse 55 ur, izbirni del 35 ur
ŠPORTNI ODDELEK (e): vsebine, obvezne za vse 80 ur, izbirni del 10 ur
UMETNIŠKA GIMNAZIJA (d): vsebine, obvezne za vse 85 ur, izbirni del 5 ur

4. LETNIK

VSE SMERI, VSI ODDELKI (a, b, c, d, e): vsebine, obvezne za vse 30 ur, izbirni del 0 ur
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3. 1 RAZDELITEV OBVEZNIH UR OIV
1. LETNIK
OIV

ODD.

KNJIŽNIČNOINFORMACIJSKO ZNANJE

1. a, b, c
1. d, e

KULTURNO-UMETNIŠKE
VSEBINE

1. a, b, c, d, e

10

ŠPORTNI DNEVI

1. a, b, c, d
1. e
1. a, b, c, d, e

12
28
11

1. a, b, c
1. d
1. e
1. a, b, c

6
7
8
18

ZDRAVSTVENA VZGOJA
VZGOJA ZA DRUŽINO,
MIR IN NENASILJE

KULTURNO-UMETNIŠKE
VSEBINE Z LIKOVNEGA
PODROČJA
KULTURNO-UMETNIŠKE
VSEBINE Z GLASBENEGA
PODROČJA
OBISK LIKOVNIH
RAZSTAV, TEČAJ
FOTOGRAFIRANJA
OBISK KONCERTOV IN
STROKOVNIH
SEMINARJEV
SKUPAJ OBVEZNE
VSEBINE PO DIJAKOVI
PROSTI IZBIRI
SKUPAJ

ŠT.
IZVAJALEC
UR
10 knjižničarka
15

šolska knjižnica (1), splošna
knjižnica, Rastem s knjigo ali
vrste knjižnic (2), COBISS –
predstavitev + vaje (1 + 2),
navajanje virov in literature +
vaje (2 + 2), seminarska naloga
(5)
šola (različni
prednovoletna prireditev (1),
mentorji)
kulturni maraton in prireditev
ob slovenskem kulturnem
prazniku (6), ceremonial (1),
proslava ob koncu pouka (2)
aktiv ŠPO
pohod (6), športne igre (6),
zimska ŠVN (16)
šola in ZD Koper dan preventive in krvodajalstva
(6), sistematski pregled (4),
zobozdravstveni pregled (1)
razredniki,
spoznavni dan (6), predavanje
dijaki višjih
(1 ali 2)
letnikov
aktiv LUM
obisk razstav in druge vsebine
povezane z likovno umetnostjo

1. a, b, c, e

18 aktiv GLA

1. d lik

30 aktiv LUM

1. d gla

30 aktiv GLA

1. a, b, c, d, e

85

1. a, b, c, d, e

5

1. a, b, c, d, e

90
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VSEBINA

obisk koncertov in druge
vsebine povezane z glasbeno
umetnostjo
razstava v Ljubljani (6),
strokovna ekskurzija ali druge
dejavnosti (24)
koncert v Ljubljani (6),
strokovna ekskurzija (24)

2. LETNIK
OIV

ODD.

DRŽAVLJANSKA
KULTURA
KULTURNO-UMETNIŠKE
VSEBINE

2. a, b, c, d
2. e
2. a, b, c, d, e

ŠPORTNI DNEVI

2. a, b, c, d
2. e
2. a, b, c, d, e

ZDRAVSTVENA VZGOJA
VZGOJA ZA DRUŽINO, MIR
IN NENASILJE
KULTURNO-UMETNIŠKE
VSEBINE Z GLASBENEGA
PODROČJA
OBISK LIKOVNIH
RAZSTAV, TEČAJ
FOTOGRAFIRANJA
OBISK KONCERTOV IN
STROKOVNIH
SEMINARJEV
EKOLOGIJA*
SKUPAJ OBVEZNE
VSEBINE PO DIJAKOVI
PROSTI IZBIRI
SKUPAJ

2. a, b, c, e
2. d
2. a, b, c, e

ŠT.
IZVAJALEC
UR
10 razredniki
9
10 šola (različni
mentorji)
12 aktiv ŠPO
28
9 šola in ZD
Koper

6 šola in zunanji
9 izvajalci
18 aktiv GLA

2. d lik

30 aktiv LUM

2. d gla

30 aktiv GLA

2. d gla
2. a, b, c
2. d
2. e
2. a, b, c
2. d
2. e
2. a, b, c, d, e

35 aktiv BIO
65
80
80
25
10
10
90

VSEBINA
teme iz drž. vzgoje (na
razrednih urah)
prednovoletna prireditev (1),
kulturni maraton in prireditev
ob slovenskem kulturnem
prazniku (6), ceremonial (1),
proslava ob koncu pouka (2)
pohod (6), športne igre (6),
letna ŠVN (16)
dan preventive in krvodajalstva
(6), predavanje ZD Koper (2),
dijak dijaku (1)
preventivne in socializacijske
delavnice
obisk koncertov in druge
vsebine povezane z glasbeno
umetnostjo
razstava v Ljubljani (6),
strokovna ekskurzija ali druge
dejavnosti (24)
koncert v Ljubljani (6),
strokovna ekskurzija (24)
izbrane teme iz ekologije

*Ekologija se izvaja v sklopu pouka biologije in ni všteta v ta fond ur.
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3. LETNIK
OIV

ODD.

DRŽAVLJANSKA
KULTURA
KULTURNO-UMETNIŠKE
VSEBINE

3. a, b, c, d, e

ŠPORTNI DNEVI

3. a, b, c, d
3. e
3. a, b, c, d, e

ZDRAVSTVENA VZGOJA
VZGOJA ZA DRUŽINO,
MIR IN NENASILJE
KULTURNO-UMETNIŠKE
VSEBINE Z LIKOVNEGA
PODROČJA
OBISK LIKOVNIH
RAZSTAV, TEČAJ
FOTOGRAFIRANJA
OBISK KONCERTOV IN
STROKOVNIH
SEMINARJEV
SKUPAJ OBVEZNE
VSEBINE PO DIJAKOVI
PROSTI IZBIRI
SKUPAJ

3. a, b, c, d, e

3. a, b, c, d
3. e
3. e

ŠT.
IZVAJALEC
UR
15 razredniki
10 šola (različni
mentorji)

12 aktiv ŠPO
20
12 šola in ZD Koper
6 šola in zunanji
5 izvajalci
18 aktiv LUM

3. d lik

30 aktiv LUM

3. d gla

30 aktiv GLA

3. a, b, c
3. d
3. e
3. a, b, c
3. d
3. e
3. a, b, c, d, e

55
85
80
35
5
10
90
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VSEBINA
teme iz drž. vzgoje

prednovoletna prireditev (1),
kulturni maraton in
prireditev ob slovenskem
kulturnem prazniku (6),
ceremonial (1), proslava ob
koncu pouka (2)
pohod (6), športne igre (6),
tečaj potapljanja (8)
dan preventive in
krvodajalstva (6), sistematski
pregled (4), zobozdravstveni
pregled (1), dijak dijaku (1)
preventivne in socializacijske
delavnice
obisk razstav in druge
vsebine povezane z likovno
umetnostjo
razstava v Ljubljani (6),
strokovna ekskurzija ali
druge dejavnosti (24)
koncert v Ljubljani (6),
strokovna ekskurzija (24)

4. LETNIK
OIV

ODD.

KULTURNO-UMETNIŠKE
VSEBINE

4. a, b, c, d, e

ŠPORTNI DNEVI

4. a, b, c, d, e

VZGOJA ZA DRUŽINO,
MIR IN NENASILJE

4. a, b, c, d, e

ZDRAVSTVENA VZGOJA
SKUPAJ OBVEZNE
VSEBINE PO DIJAKOVI
PROSTI IZBIRI
SKUPAJ

4. a, b, c, d, e

ŠT.
IZVAJALEC
UR
12 šola (različni
mentorji)
6 aktiv ŠPO

6 šola in zunanji
izvajalci
6 šola in zunanji
izvajalci

4. a, b, c, d, e
4. a, b, c, d, e

30
0

4. a, b, c, d, e

30

VSEBINA
prednovoletna prireditev (1),
kulturni maraton in prireditev
ob slovenskem kulturnem
prazniku (6), ceremonial (5)
pohod (6)

dan preventive in krvodajalstva
(6)
preventivne in socializacijske
delavnice – ZD Koper (2),
študijsko usmerjanje (4)

4. VSEBINE PO DIJAKOVI PROSTI IZBIRI
Te vsebine dijaki prosto izbirajo iz Kataloga obveznih izbirnih vsebin Gimnazije Koper.
Izvajajo se, če je nanje prijavljenih dovolj dijakov v skladu z merili in standardi za
srednje šole.

VSEBINA, DEJAVNOST

LETNIK

VODJA/IZVAJALEC

ŠTEVILO UR

INTERESNE DEJAVNOSTI, KROŽKI
Literarni krožek (Maestral)

1.-4.

Ines Cergol

70

Nemščina

1.-4.

Andreja Škerjanc

50

Debatni krožek
Francoščina
Logika

Razvedrilna matematika
Matematični krožek

1.-4.
1.-4.
1.-4.
1.-4.
1.-4.

še iščemo izvajalca
Društvo Peter Martinc
Neva Ećimović
Irena Olenik
aktiv MAT
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35
40
30
30
30

Finančna matematika
Kemijski krožek
Fizikalni krožek

Odpiranje fizikalnih sefov
Astronomski krožek

Krožek računalništva
(priprava na tekmovanja)
Košarka
Rokomet
Odbojka

Nogomet

Računalniško oblikovalski
krožek za 2D in 3D oblikovanje
Napredno 3D oblikovanje in
priprava za 3D tisk
Kaligrafski krožek

Krožek modnega oblikovanja
Pevski zbor

Šolske komorne in druge
glasbene zasedbe
Prostovoljno socialno delo
Obvladovanje tipkovnice
Verstva in etika

Metodologija raziskovalnega
dela – raziskovalne naloge
Učenje za učenje
Prva pomoč

Moja knjižnica

4.

1.-4.
1.-2.
3.-4.
3.-4.
1.-4.
1.-4.
1.-4.
1.-4.
1.-4.
1.-4.

1.-4.
Prednost:
1. d LIK
1.-4.
Prednost:
UG LIK
1.-4.
4.

1.-4.
splošni
1.-4.
1.-4.
1.-4.
1.-4.
1.-4.
1.-4.
1.-4.
1.-4.

Danica Jereb

30

Nevio Miklavčič
Nina Jereb
Nina Jereb

35
35
70

Rija Zorč (Urška Petrač)

Nevio Miklavčič
Igor Kralj

Aldo Parovel
Igor Poklar

Hana Škrbec

Aldo Parovel

Matej Kocjan

35

35
30
60
60
60
60
35

Matej Kocjan

35

Dragica Samsa

70

Andrej Makor

40

Jeronima Kastelic
različni mentorji
različni mentorji
aktiv INF

aktiv DRU

različni mentorji
Andreja Rolih
aktiv ŠVZ

Nataša Vagaja
10

70
po realizaciji
15
15
15
15
15
15
35

PROJEKTI, NATEČAJI
MEMEUROPE: Evropska in
slovenska narodna zavest
GEGL: Globalno učenje na
lokalni ravni
Tutorstvo – medvrstniška učna
pomoč
Sodelovanje na 11.
mednarodnem likovnem
ekstemporu
Sodelovanje pri različnih
projektih in natečajih
Gledališki abonma Gledališča
Koper
Izbirne gledališke razstave
Ljubljana
Ogled filmskih predstav in
festivalov: Festival
slovenskega filma, LIFFE, Kino
Otok, projekt Film v gibanju

2.-4.

Tjaša Poljšak Miklavec

po realizaciji

1.-4.

Elizabeta Šušmelj Vidovič

po realizaciji

1.-4.

Maja Rehar

1.-4. splošni

Dragica Samsa

1.-4.

različni mentorji

1.-4.

Ines Cergol

1.-4.

Neva Ećimović

GLEDALIŠČE, FILM

1.-4.

aktiv SLO

po realizaciji
6

po realizaciji
25

po realizaciji
po realizaciji

EKSKURZIJE

Ekskurzija na Dunaj in
Bratislavo*

2.

Alen Mesarić

24

Maturantska ekskurzija*

3.
4.

Barbara Mavrič

32

Ekskurzija na Irsko*

Neda Pavlin Masle

32

* Gre za prestavljene ekskurzije iz lanskega šolskega leta.
PREDAVANJA, DELAVNICE, SREČANJA
Različna predavanja, srečanja
in delavnice zunanjih
izvajalcev

1.-4.

Tekmovanje za Cankarjevo
priznanje

1.-4.

učitelji slovenščine

1.-4.

Alen Mesarić
Tjaša Poljšak Miklavec

Tekmovanje Književnost na
filmu

različni mentorji

po realizaciji

TEKMOVANJA

11

25 / šolsko
35 / regijsko
45 / državno
35

Tekmovanje iz biologije

1.-4.

Barbara Dobrila

20

Tekmovanje iz znanja o
sladkorni bolezni

1.-4.

Tanja Brstilo

20

Tekmovanje iz zgodovine

1.-4.

Damjana Flego

Tekmovanje iz geografije

1.-4.

Tanja Turk

Tekmovanje iz kemije za
Preglovo plaketo

1.-4.

učiteljice kemije

1.-4.

Nevio Miklavčič

Tekmovanje iz fizike Čmrlj

1.

Nevio Miklavčič

2 / šolsko
8/ regijsko
8 / državno
2 / šolsko

Tekmovanje iz astronomije

1.-4.

Nevio Miklavčič

po realizaciji

Tekmovanje v odpiranju
fizikalnih sefov

3.-4.

Nina Jereb

Tekmovanje iz angleščine

1.-4.

učiteljice angleščine

2.

učiteljice angleščine

2 / šolsko
20/ regijsko
10 / državno
20

Tekmovanje iz fizike

Tekmovanje iz italijanščine

Državno tekmovanje v
pripravi kratkega filma

3.

učiteljice italijanščine

2 / šolsko
10 / državno
4 / šolsko
8/ regijsko
12 / državno
8 / šolsko
8 / državno

10
8 / šolsko
8 / državno

Tekmovanje iz psihologije

1.-4.

Helena RUter

po realizaciji

Tekmovanje iz logike

1.-4.

Tekmovanje iz razvedrilne
matematike

1.-4.

Irena Olenik
Danica Jereb

5 / šolsko
25 / državno

Nevenka Jerebica
Danica Jereb

5 / šolsko
25 / državno

Tekmovanje iz matematike

1.-4.

Irena Fabič Petrač
Danica Jereb

12

5 / šolsko
25 / državno

Tekmovanje iz finančne
matematike
Tekmovanje Evropske
statistične igre

Tekmovanje ACM iz
računalništva in informatike

4.

Danica Jereb

1. -4.

učiteljice matematike

1.-4.

Igor Kralj

5 / šolsko
25 / državno
5 / šolsko
25 / državno
5 / šolsko
25 / državno

Šola lahko prizna dijaku opravljene vsebine iz sklopa dijakove proste izbire za šolsko
leto, tudi če jih ni opravil v organizaciji šole.

To so lahko naslednje vsebine:
- glasbena šola
- organizirani športni in plesni treningi
- aktivnosti v pevskem zboru ali drugem kulturno-umetniškem društvu
- tečaji tujih jezikov, računalništva, drugih spretnosti in znanj
- gledališki, filmski in glasbeni abonmaji
- tečaj CPP (cestno-prometnih predpisov)
- pedagoško delo v planinski, taborniški ali skavtski organizaciji
- organizirano prostovoljno socialno delo
- sodelovanje v drugih društvih (npr. gasilskem, naravovarstvenem, ipd.)
- druge vsebine po presoji šole

Potrdilo o opravljenih OIV po lastni izbiri izven šole so dijaki dolžni oddati razredniku
najkasneje do konca šolskega leta.

Koordinatorka OIV
Nataša Vagaja
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