
 
 

DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 
 

4. LETNIK, SPLOŠNI ODDELKI 
 

1. Dejavnosti, obvezne za vse dijake 

Termin Dejavnost 

21. september 2019 
(delovna sobota) 

Ekskurzija v Trst (cena: prevoz, vstopnine) 

24. september 2019 Dan preventive in krvodajalstva (+ pouk izbirni predmeti) 

2. oktober 2019 Športni dan 

24. december 2019 Novoletna prireditev ter proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti 

januar 2020 Obeležitev spomina na holokavst 

7. februar 2020 Kulturni maraton in prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku 

25. maj 2020 Ceremonial 

šolsko leto  Gledališka predstava (Gledališče Trst)          (cena: prevoz, vstopnica) 

šolsko leto  Strokovna ekskurzija oz. terenske vaje pri izbirnih predmetih 
IGEO, IZGO, IBIO  (cena: prevozi, vstopnine) 

 

2. Dejavnosti po izbiri dijaka 

Termin Dejavnost Opombe 

25. september Krvodajalska akcija  

9. oktober 2019 Udeležba na dnevu odprtih vrat 
nac. inštituta za biologijo 

Cena: prevoz 
8 ur OIV (izbirni del) 

23. – 28. oktober 2019 
 

Ekskurzija: Sicilija 
(agencija Unitours) 

Št. dijakov: 48 
Cena: 399* eur 
Prijave: že potekale 
Kriterij: prednost višji l. + datum oddaje 
prijavnice 
48 ur OIV (izbirni del) 

3. – 6. november 2019 Ekskurzija v Berlin 
(Boštjan Gerdej s.p.) 

Št. dijakov: 45 
Cena: 240* eur 
Prijave: do 6. 9. 2019 pri učiteljicah 
zgodovine 
Kriterij: prednost dijaki 4. letnika. 
32 ur OIV (izbirni del) 

šolsko leto Mednarodna izmenjava  
(Francija, Španija) 

Prednost 2. in 3. letnik. 
Cena: cca 400-500 eur (letalske 
vozovnice, transferji, spremljevalci, 
dejavnosti ob gostitvi …) 

*Agencija si pridržuje pravico spreminjanja cene ekskurzije ob morebitnih organizacijskih spremembah. 
 



 
DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 

 

4. LETNIK, ŠPORTNI ODDELEK 
 
1. Dejavnosti, obvezne za vse dijake 

Termin Dejavnost 

21. september 2019 
(delovna sobota) 

Ekskurzija v Trst (cena: prevoz, vstopnine) 

24. september 2018 Dan preventive in krvodajalstva (+ pouk izbirni predmeti) 

2. oktober 2019 Športni dan 

24. december 2019 Novoletna prireditev ter proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti 

januar 2020 Obeležitev spomina na holokavst  

7. februar 2020 Kulturni maraton in prireditev ob slovesnme kulturnem prazniku 

25. maj 2020 Ceremonial 

šolsko leto Gledališka predstava (Gledališče Trst)          (cena: prevoz, vstopnica) 

šolsko leto Strokovna ekskurzija oz. terenske vaje pri izbirnih predmetih 
IGEO, IZGO, IBIO   (cena: prevozi, vstopnine) 

 
2. Dejavnosti po izbiri dijaka 

Termin Dejavnost Opombe 

25. september Krvodajalska akcija  

9. oktober 2019 Udeležba na dnevu odprtih vrat 
nac. inštituta za biologijo 

Cena: prevoz 
8 ur OIV (izbirni del) 

23. – 28. oktober 2019 
 

Ekskurzija: Sicilija 
(agencija Unitours) 

Št. dijakov: 48 
Cena: 399* eur 
Prijave: že potekale 
Kriterij: prednost višji l. + datum oddaje 
prijavnice 
48 ur OIV (izbirni del) 

3. – 6. november 2019 Ekskurzija v Berlin 
(Boštjan Gerdej s.p.) 

Št. dijakov: 45 
Cena: 240* eur 
Prijave: do 6. 9. 2019 pri učiteljicah 
zgodovine 
Kriterij: prednost dijaki 4. letnika. 
32 ur OIV (izbirni del) 

šolsko leto Mednarodna izmenjava  
(Francija, Španija) 

Prednost 2. in 3. letnik. 
Cena: cca 400-500 eur (letalske 
vozovnice, transferji, spremljevalci, 
dejavnosti ob gostitvi …) 

*Agencija si pridržuje pravico spreminjanja cene ekskurzije ob morebitnih organizacijskih spremembah. 

 



 
DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 

 
4. LETNIK, UMETNIŠKA GIMNAZIJA (GLASBENA IN LIKOVNA SMER)  
 
1. Dejavnosti, obvezne za vse dijake 

Termin Dejavnost 

21. september 2019 
(delovna sobota) 

Ekskurzija v Trst (cena: prevoz, vstopnine) 

24. september 2019 Dan preventive in krvodajalstva 

konec septembra/ 
začetek oktobra 

10. mednarodni likovni ekstempore 

1. oktober 2019 Strokovna ekskurzija UG GLA+LIK Ljubljana  
(cena: prevoz, vstopnine)  

2. oktober 2019 1. športni dan 

22. – 24. oktober 2019 Strokovna ekskurzija v Prago za dijake glasbene smeri 
(agencija Orbia, cena: cca 200* eur + cca 20 eur za opero, 
prijave pri učiteljici N. Rion) 
24 ur OIV (obvezni del) 

23. – 25. oktober 2019 Strokovna ekskurzija v Benetke za dijake likovne smeri 
(agencija Orbia, cena: 198* eur, prijave pri učiteljici L. Bojanić) 

24. december 2019 Novoletna prireditev ter proslava pred dnevom samostojnosti in 
enotnosti 

januar 2020 Obeležitev spomina na holokavst  

7. februar 2020 Kulturni maraton in prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku 

27. februar 2020 Zaključna akademija  

25. maj 2020 Ceremonial 

šolsko leto  Gledališka predstava (Gledališče Trst) 
(cena: prevoz in vstopnica) 

šolsko leto  Strokovna ekskurzija IZGO 
(cena: prevoz in vstopnine) 

 
 
 
 
 
2. Dejavnosti po izbiri dijaka 



 
Termin Dejavnost Opombe 

25. september Krvodajalska akcija  

9. oktober 2019 Udeležba na dnevu odprtih 
vrat nacionalnega inštituta za 
biologijo 

Cena: prevoz 
8 ur OIV (izbirni del) 

23. – 28. oktober 2019 
 

Ekskurzija: Sicilija 
(agencija Unitours) 

Št. dijakov: 48 
Cena: 399* eur 
Prijave: že potekale 
Kriterij: prednost višji l. + datum 
oddaje prijavnice 
48 ur OIV (izbirni del) 

3. – 6. november 2019 Ekskurzija v Berlin 
(Boštjan Gerdej s.p.) 

Št. dijakov: 45 
Cena: 240* eur 
Prijave: do 6. 9. 2019 pri učiteljicah 
zgodovine 
Kriterij: prednost dijaki 4. letnika. 
32 ur OIV (izbirni del) 

šolsko leto Mednarodna izmenjava  
(Francija, Španija) 

Prednost 2. in 3. letnik. 
Cena: cca 400-500 eur (letalske 
vozovnice, transferji, spremljevalci, 
dejavnosti ob gostitvi …) 

šolsko leto 5. srečanje umetniških 
gimnazij likovne smeri 

OIV (izbiren) 

šolsko leto Mednarodni likovni natečaj 
Tokrat je na sceni … 

OIV (izbiren) 

*Agencija si pridržuje pravico spreminjanja cene ekskurzije ob morebitnih organizacijskih spremembah. 


