
DEJAVNOSTI, KI JIH ŠOLA MORA PONUDITI, 
DIJAKI  JIH IZBEREJO ALI PA NE 

ŠTEVILO UR VODJA DEJAVNOSTI 

Abonma Gledališče Koper 25 ur T. Poljšak Miklavec 

Abonma SSG Trst 35 ur I. Cergol 

Ekskurzija v Umbrijo za dijake  2. letnika,  23. – 25. 3. 
2018 

24 ur N. Pavlin Masle 

Maturantska ekskurzija na Češko: Praga, za dijake 3. 
letnika, 19. – 22. april 2018 

32 ur N. Pavlin Masle 

Ekskurzija v Budimpešto za 2. in 3. letnik , od 27. -  
29.10. 2017 

24 ur N. Bratina in D. Flego 

Ekskurzija v Jugozahodno Anglijo: za vse dijake, 26. - 
29. oktobra 2017 

32 ur B. Mavrič 

Ekskurzija v Gradec za dijake 1. letnika, 16. 12. 2017 8 ur N. Pavlin Masle 

Ekskurzijav Milano, 13.-14. oktober 2017, max: 40 
dijakov, za vse letnike. Poudarek bo na obisku muzeja 

Da Vincija. 
16 ur I. Olenik 

Dobrodelna prireditev in bazar,  5. december 2017 8 ur 
A. Škerjaanc 

N. Vagaja 
S. Čuš 

Krožek logike: čas izvedbe je v septembru, oktobru in 
novembru 2017 

30 ur N. Ećimović 

Krožek matematike za šolsko leto 2017/18, za vse 
letnike 

30 ur 

1. letnik : I. Fabič Petrač 
2. letnik: D. Jereb 
3. letnik:  I. Olenik 

4. letnik: N. Ećimović 
 

 



Razvedrilna matematika: september, oktober in 
november 2017 

30 ur I. Olenik 

Matematika kot interesna dejavnost za dijake 1. letnika 
(dopolnilni pouk iz matematike) 

70 ur ali  odvisno od udeležbe/ dve uri 
tedensko 

T. Slavec 

Delavnice o osnovah radijskih komunikacij 3 ure M. Marinšek 

Projekti (Metodologija raziskovalnega dela) po dogovoru z mentorjem N. Miklavčič in N. Jereb 

Projekti in natečaji različnih vsebin potrjeni za šolsko 
leto 2017/18 

po dogovoru z mentorjem Različni mentorji 

Prostovoljno socialno delo – pomoč dobrodelnim 
organizacijam in ustanovam 

10 ur oz. 
po dogovoru 

A. Piciga in E.Slavec 

Dopolnilni pouk  slovenščine za dijake tujce 35 ur I. učitelji slovenščine 

Krvodajalska akcija 
september 2017 in januar 2018 

3 ure 
N. Cindrič Donaval 

A. Rolih 

Verstva in etika 10 ur B. Palčič in K.Krotlinger 

Učenje za učenje 3 ure A. Rolih 

Obvladovanje tipkovnice po dogovoru z mentorjem N. Cindrič Donaval 

Obisk  mednarodnega 
literarnega festivala v Vilenici 

8 ur I. Cergol 

Literarno srečanje: Jani Virk 2 uri A. Kocjančič in N. Vagaja 
Projekt Erasmus+: »Odkrij elemente okoli sebe«  /Equal 

Access to Scientific Yield (E.A.S.Y.) –  Discover the 
Elements Around You! 

20 ur/delo 
30 ur/ mobilnost 

30 ur/ gostitev 
T. Poljšak Miklavec 

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje (šolsko, regijsko, 
državno) 

 

25 ur 
35 ur 
45 ur 

A. Kocjančič 
A. Mesarič 

T. Poljšak Miklavec 
E. Slavec 

 



Tekmovanje iz matematike (šolsko in državno) 
5 ur/ šolsko tekmovanje 

15 ur/ državno tekmovanje 
učitelji matematike 

Tekmovanje iz logike (šolsko, državno) 
5 ur/šolsko tekmovanje 

15 ur/državno tekmovanje 
Učitelji matematike 

Tekmovanje iz kemije (šolsko in državno), priprave na 
tekmovanje in poglobljeno učenje dodatnih vsebin 

kemije, 
februar – maj 2018 

8 ur/ letnik 
R. Zorč 
S. Čuš 

Tekmovanje iz zgodovine (šolsko in državno) 
2 uri/ šolsko 

10 ur/ državno 
 

N. Bratina in D. Flego 

Tekmovanje iz geografije (šolsko - 16. 1. 2018, regijsko - 
7. 3. 2018  in državno - 13.4. 2018) 

 

4 ure/ šolsko tekmovanje 
8/ ur regijsko tekmovanje 
8 ur/ državno tekmovanje 

T. Turk 
T. Benčič 

Tekmovanje iz angleškega jezika (šolsko, regijsko in 
državno) 

2 uri/šolsko tekmovanje 
10 ur/regijsko tekmovanje (vključene so 

priprave) 
10 ur/državno tekmovanje (vključene so 

priprave) 

E. Šušmelj 

Tekmovanje iz italijanščine za dijake 3. letnika 
(šolsko in državno) 

5 ur/šolsko tekmovanje in 5 ur/državno 
tekmovanje 

 
K. Janowsky 

Tekmovanje iz fizike (Stefanova priznanja) in 
astronomije (šolsko, regijsko, državno in meddržavno) 

odvisno od časovnega obsega nalog/ 
priprave na tekmovanje 35 ur, 

astronomija 20 ur 
N. Miklavčič 

Tekmovanja iz različnih športnih disciplin: atletika, 
odbojka in odbojka na mivki, košarka, 

rokomet,nogomet, plavanje (občinsko, regijsko, 
državno) 

odvisno od nivoja in kategorije 
tekmovanja 

M. Rehar, I. Poklar, A. Parovel, H. Škrbec 



Športni krožek : različne športne vsebine, za vse dijake,  
1x na teden po 45 minut 

35 ur /po dogovoru z mentorjem 
M. Rehar 

 

Rokometni krožek:  tehnika in taktika v rokometu, za 
vse oddelke, 1x na teden po 45 minut 

35 ur/po dogovoru z mentorjem I. Poklar 

Odbojkarski krožek:  tehnika in taktika v odbojki, za vse 
dijake, 1x na teden po 45 minut 

35 ur/po dogovoru z mentorjem H. Škrbec 

Košarkarski krožek: tehnika in taktika v košarki, za vse 
dijake, 1x na teden po 45 minut 

35 ur/po dogovoru z mentorjem A. Parovel 

Tekmovanje iz znanja biologije 15 ur/ priprava in  tekmovanje B. Dobrila 
Tekmovanje iz znanja o 

sladkorni bolezni 
15 ur/priprava in tekmovanje 

T. Brstilo 
 

Naravoslovna predavanja: različna društva (Morigenos, 
Famnit …), za vse dijake, skozi celo šolsko leto 

2 uri/predavanje Učitelji biologije 

Tekmovanja iz različnih instrumentov za dijake splošne 
smeri in za dijake UG: tekmovanja, ki niso v šolskem 
programu/niso del obveznih učnih vsebin, ampak so 

kot dodatna:harmonika, godala, pihala, trobila, 
komorne skupine, solfeggio … 

odvisno od nivoja, kategorije in 
časovnega obsega 

R. Vilhar  in ostali prof. na GŠ 

Sodelovanje v šolski glasbeni skupini trobil in tolkal 
»Brass Band«, za vse dijake 

 

odvisno od obsega vaj, koncertov in 
posameznih nastopov/  do 50 ur 

R. Vilhar in učitelji trobil in tolkal 

Šolski natečaj za oblikovanje božično novoletne 
voščilnice, 1.9. – 29.11. 2017, za vse dijake 

po dogovoru, odvisno od obsega in 
zahtevnosti dela 

M. Kocjan 

Ekskurzija v Krško, 13. 3. 2018, za 3. letnik in za 4. letnik 
izbirna skupina. Ogled Nuklearke Krško in 

interaktivnega multimedijskega centra Svet energije. 
8 ur 

N. Jererb 
N. Miklavčič 



Filmski abonma:  filmski 
festival Kino na oko in Kino 

Otok, predviden ogled 4. filmov 
po dogovoru N. Ećimović 

Filmska delavnica VIZO, april - 
maj 2018, predstavitev 
filmskega jezika preko 

zgodovine filma. 

3 ure M. Kocjan in zunanji sodelavec: Rok Govednik 

Kaligrafski krožek 70 ur D. Samsa 
Krožek industrijskega 

oblikovanja: spoznavanje 
industrijskega oblikovanja in 

oblikovanje konkretnih 
projektov po fazah 

70 ur D. Samsa 

Računalniško oblikovalski 
krožek za 2D in 3D 

oblikovanje: spoznavanje in 
uporaba programov Corel Draw in  Rhinoceros 

70 ur M. Kocjan 

Napredno 3D oblikovanje in priprava za 3D tisk: 
zahtevnejša uporaba programa Rhinoceros in praktična 

uporaba 3 D tiskalnika 
35 ur M. Kocjan 

Sodelovanje v mednarodnem likovnem projektu: 
»Tokrat je na sceni … Peter Pan«,  za dijake 2. l, 3. l in 4. l 

, likovna delavnica, snemanje TV oddaje in izdelava 
likovnega dela. 

8 ur 
L. Bojanić 

 

Srečanje umetniških gimnaziji likovne smeri : 
»Ekologija ni modna muha«,  Velenje, september 2017 

16 ur M. Kocjan 

Nastop za božička na Upravni enoti Koper, 15. 12. 2017, 
za dijake 2. in 3. letnika umetniškega oddelka 

6 ur J. Kastelic 



Obisk Vinakoper za dijake 3. letnika 2 uri N. Gak 

Fizikalni krožek: kako fiziko uporabiti v praksi in na 
domiseln način. Priprave na tekmovanje v odpiranju 

fizikalnih sefov. 
70 ur N. Jereb 

Priprava in predstavitev različnih eksperimentov na 
šolskih prireditvah. 

po dogovoru/odvisno od posamezne 
priprave 

N. Jereb in N. Miklavčič 

Literarni krožek 35 ur 
I. Cergol 

 
Literarno glasilo Maestral: ustvarjanje vsebine šolskega 

literarnega glasila 
35  ur 

I. Cergol 
 

Književnost na filmu: tekmovanje 
(šolsko, regijsko, državno) 

35  ur A. Mesarić 

Kemijski krožek: učenje kemije podprto z avtentičnim 
eksperimentalnim delom 

30 ur R Zorč 

Nemščina za dijake 2. in  3. letnika, 2-krat tedensko po 
45 min 

40 ur A. Škerjanc 

Italijanščina kot interesna dejavnost (ponavljanje 
sprotne snovi in utrjevanje znanja) 

za 1. in 2. letnik 

35 ali  70 ur / 1. letnik 
35 ur/ 2. letnik 

 

M. Mislej 
N. Pavlin Masle 

 
Krožek konverzacije  v italijanščini ( pogovor na  

aktualno temo za poglabljanje besedišča, za vse letnike) 
15 ur A. Piciga 

Krožek konverzacije v angleščini z rojenim govorcem 
angleškega jezika , Angleška vrtnica 

20 ur učitelji angleščine 

Priprave na tekmovanja za dijake 1., 2., 3., in 4. letnika: 
poglobljeno učenje dodatnih vsebin 

10 ur učitelj, katerega dijaki se uvrstijo na tekmovanje 



Sodelovanje v projektih preventive: Dan boja proti Aids-
u  (1.12), Svetovni dan brez tobaka (31.5) ter 

sodelovanje na prireditvah, natečajih, oblikovanje 
materiala za propagando … 

10 ur oz. po dogovoru z mentorjem Ana Piciga in zunanji izvajalci 

Pomoč pri organizaciji in izvedbi prireditev Dan odprtih 
vrat in Informativni dan: vsi dijaki splošne, športne in 

umetniške smeri 
ure po dogovoru z mentorjem učitelji posameznih predmetov 

Pevski zbor in komorne skupine po izbirni: dijaki UG 
glasbene smeri in dijaki splošne gimnazije 

40 ur  (vaje, priprave in nastopi) R. Vilhar 

 


