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Spoštovani dijaki in dijakinje, 

 

''vstopate'' v katalog programov obvezno izbirnih vsebin (OIV) in interesnih dejavnosti (ID) 

GSŠKF Ruše. Programi, ki  jih ponujamo učitelji in drugi delavci naše šole ter zunanji sodelavci 

in ustanove, so nastali v želji po zanimivi, poučni ter zdravi zapolnitvi prostega časa dijakov.  

 

V letošnjem šolskem letu dijaki izbirate med precej raznolikimi programi. Minimalno število 

ur, ki jih morate izvesti v okviru programov iz proste izbire, je določeno za vsak program in 

letnik posebej, lahko pa izvedete tudi več ur in izberete več programov.  Tisti dijaki, ki imate 

priznan status, ga lahko uveljavljate v okviru izbirnega dela OIV in ID. 

Katalog OIV in ID GSŠKF Ruše bo objavljen na spletnih straneh šole. Katalog se bo skozi 

šolsko leto tudi dopolnjeval z morebitnimi novimi programi in informacijami.  

 

Na posamezne programe se lahko prijavljate pri nosilcih programa (mentorji, učitelji). Rok za 

pred-prijavo je 21. oktober 2022 oz. prej. Na osnovi pred-prijav se bodo nosilci odločili glede 

izvedbe in vam podali osnovne informacije. Pri določenih programih bo sledil še dodaten rok 

prijave in pogoji za vključitev (npr. za ekskurzije). Za določene programe bodo prijave možne 

le do zapolnitve mest. Pri določenih programih veljajo posebni pogoji prijave, zato upoštevajte 

navodila nosilcev programa. Iz objektivnih razlogov (premalo prijav, vreme, …) je možno, da 

določeni programi ne bodo izvedeni.   

 

Za informacije o posameznem programu oz. vsebini se obrnite na nosilca programa. 

 

Za dodatne in splošne informacije glede OIV in ID se lahko obrnete na koordinatorja za OIV 

in ID (Mojca Oman Horvat, prof.). 

Želimo vam, da v okviru OIV in ID doživite veliko lepih in nepozabnih trenutkov. 

Izvajalci programov OIV in ID ter vodstvo GSŠKF Ruše 

 

Katalog je objavljen na spletnih straneh GSŠKF Ruše. 
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1. Predstavitev OIV in ID 

 

OIV in ID se delijo na dva dela (obvezni, izbirni), ki sta v nadaljevanju tudi opredeljena. 

Obvezni del (program je zavezujoč, pripravi ga šola) – so vsebine, ki jih organizira šola in 

so obvezne za vse dijake. V primeru izostanka (opravičen ali neopravičen izostanek) je potrebno 

ure nadomestiti. Ponujene bodo dodatne aktivnosti za nadomeščanje manjkajočih ur. Čez celo 

leto se bodo po posameznih letnikih izvajale vsebine državljanske kulture, zgodovine in 

geografije, vsebine knjižnično-informacijskih znanj, kulturno – umetniških vsebin, športni 

dnevi, zdravstvena vzgoja ter vzgoja za družino, mir in nenasilje. Prav tako se bodo izvajale 

vsebine, povezane s programom v obliki strokovnih predavanj, ogledov in ekskurzij. Čez celo 

šolsko leto morajo dijaki pridobiti tri potrdila o udeležbi na ''Četrtkih na četrti''.  

    

Izbirni del (dijaki izbirajo vsebine, vsebine kataloga) - dijaki  lahko prosto izbirajo: 

• iz kataloga obveznih izbirnih vsebin, ki ga pripravi Zavod RS za šolstvo, 

• iz kataloga obveznih izbirnih vsebin šole, ki ga šola priloži v letni delovni načrt in objavi 

na spletni strani šole,  

• ''Četrtki na četrti'' (tisti, ki niso v obveznem delu), 

• počitniška praksa, 

• športni, kulturni in drugi statusi, 

• predstavitve šole, informativna dneva …  

 

Do 14. 10. 2022 dijaki razredniku oddajo načrt izvedbe izbirnega dela OIV in ID. Uresničevanje 

načrta razredniki preverjajo pri razrednih urah (6. 1., 7. 4., 19. 5. 2023). 
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OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE – splošna gimnazija 

Obvezne izbirne vsebine (OIV) v gimnaziji obsegajo 265 ur: 

• v 1. letniku: 90 ur, 

• v 2. letniku: 90 ur, 

• v 3. letniku: 55 ur in  

• v 4. letniku: 30 ur. 

Razdelitev ur po posameznih letnikih v programu splošne gimnazije je razvidna iz sledeče 

tabele: 

Letnik Obvezni del Izbirni del Skupaj 

1. 60 ur 30 ur 90 ur 

2. 60 ur 30 ur 90 ur 

3. 25 ur 30 ur 55 ur 

4. 15 ur 15 ur 30 ur 

OIV GSŠKF Ruše – splošna gimnazija 265 ur 

INTERESNE DEJAVNOSTI -  farmacevtski tehnik, kemijski tehnik 

Interesne dejavnosti obsegajo v tehničnih programih 317 ur: 

• v 1. jetniku: 104 ure, 

• v 2. jetniku: 104 ure, 

• v 3. jetniku:   69 ur in  

• v 4. jetniku:   40 ur. 

Razdelitev ur po posameznih letnikih v programih farmacevtski tehnik in kemijski tehnik 

je razvidna iz tabele: 

Letnik Obvezni del Izbirni del Skupaj 

1. 72 ur 32 ur 104 ure 

2. 72 ur 32 ur 104 ure 

3. 37 ur 32 ur 69 ur 

4. 20 ur 20 ur 40 ur 

ID GSKŠ Ruše – farmacevtski, kemijski tehnik 317 
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1. GLOBE 

 

NOSILEC PROJEKTA: Martina Dolenc 

KRATKA VSEBINA: GLOBE je mednarodni program za opazovanje Zemlje, ki 

poteka v sodelovanju z ameriško agencijo NASA (v sklopu EKOšole). V sodelovanju 

z znanstveniki si prizadeva izboljšati informacije o okolju ter dostopnost do njih. 

Več o projektu na spletni strani: 

GLOBE – Ekošola (ekosola.si) 

POGOJI ZA VPIS: Dijaki od 1. do 4. letnika vseh izobraževalnih programov. 

REZULTATI DELA: Spoznavanje protokolov za izvajanje meritev 

POTREBEN PRIBOR, OPREMA: / 

VELIKOST SKUPINE: / 

PREDVIDENI STROŠKI: / 

TRAJANJE: Od oktobra 2022 do junija 2023. 

PREDVIDEN DATUM: Po sprotnem dogovoru – odvisno od šolskih obremenitev, 

vremena… 

ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV/ID: Dijaki lahko pridobijo vse potrebne ure (odvisno 

od sodelovanja). 
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2. Cankarjevo tekmovanje 

 

NOSILEC PROJEKTA: aktiv slovenistk 

 

KRATKA VSEBINA:  Udeležba na Cankarjevem tekmovanju zajema kritično branje 

izbranih leposlovnih del ter pisanje esejistične naloge na izbrano temo 

letošnjega tekmovanja Domovina med platnicami. 

 

POGOJI ZA VPIS:   Sodelujejo lahko dijaki od 1. do 4.letnika. 

 

REZULTATI DELA:   Dosežki na šolskem, regijskem ter na državnem tekmovanju. 

 

POTREBEN PRIBOR, OPREMA:   Podajo učitelji. 

 

TRAJA:   šolsko leto 2022/23 

 

PREDVIDEN DATUM:   Šolsko tekmovanje:   november 2022 

                                            Področno tekmovanje:  januar 2023 

                                             Državno tekmovanje:  marec 2023 

 

ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV/ID:   5 ur šolsko, 25 ur področno, vse ure državno   
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3. Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 

 

NOSILEC PROJEKTA: Klavdija Podlesnik 

KRATKA VSEBINA:  Dijaki se pripravljajo na Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni za 

srednješolce. Na ta način pridobijo znanja o sladkorni bolezni, o znakih bolezni, poteku 

zdravljenja… Seznanijo se z načinom kako lahko preprečimo, da pride do nastanka sladkorne 

bolezni. Spoznajo zdrav način življenja vsakega posameznika, ki vključuje zdravo prehrano in 

gibanje. 

V letošnjem šolskem letu smo prijavili dijake na tekmovanje v dveh skupinah: 

1. Program GIMNAZIJA, 

2. Tehniški program: FARMACEVTSKI IN KEMIJSKI TEHNIK. 

Na državno tekmovanje uvrsti 6 dijakov ( 3 FT, KT; 3 gimnazija 

POGOJI ZA VPIS: Sodelujejo lahko dijaki od 1. do 4. letnika.  

REZULTATI DELA: Dosežki na šolskem tekmovanju (dijaki lahko dosežejo bronasto 

priznanje). Dosežki na državnem tekmovanju (dijaki lahko dosežejo srebrno ali zlato 

priznanje). Dosežke državnih tekmovanj lahko dijaki uveljavljajo tudi za Zoisove štipendije.  

POTREBEN PRIBOR, OPREMA: Dijaki dobijo potrebno literaturo. Literatura bo objavljena 

tudi na naši spletni strani. 

TRAJA: Od septembra 2022 do novembra 2022. 

PREDVIDEN DATUM:  september do november 2022 

TEKMOVANJA: petek - 14.10.2022, na šoli, sobota 19.11.2022 državno tekmovanje 

ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV/ID: 5 ur šolsko, 15 ur ali več državno tekmovanje 
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4. Matematična tekmovanja in učna pomoč 

 

NOSILEC PROJEKTA:  aktiv profesoric matematike 

KRATKA VSEBINA:  Priprave na tekmovanja iz matematike: 

• Logika november 2022, 

• Matematično tekmovanje srednješolcev Slovenije (Mednarodni matematični kenguru) 

april 2023 – gimnazijci, 

• Tekmovanje dijakov srednjih tehniških in strokovnih šol v znanju matematike 

(Mednarodni matematični kenguru) april 2023 – tehniki. 

• ACM BOBER tekmovanje iz računalniške logike, november 2022 

• Mentorstvo sošolcem pri odpravljanju učnih težav pri matematiki v dogovoru s 

profesorico matematike 

POGOJI ZA VPIS:  dijaki GSŠKFŠ z interesom za matematiko 

REZULTATI DELA:  udeležba na tekmovanjih, priznanja 

POTREBEN PRIBOR, OPREMA:  gradivo iz e-učilnice 

PREDVIDENI STROŠKI:  prijavnino na tekmovanja poravna šola 

TRAJANJE:  v skladu z razpisi tekmovanj 

PREDVIDEN DATUM: po uradnem koledarju tekmovanj - šolsko tekmovanje iz Logike; 

šolsko tekmovanje Kenguru; državna tekmovanja  

ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV/ID: po 5 ur za vsako stopnjo tekmovanja, mentorstvo: ure 

se priznajo glede na realizacijo (ure prizna profesorica matematike) 
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5.  Šolska športna tekmovanja dijaki, dijakinje 

 

NOSILEC PROJEKTA: Drago Štefok (dijaki), Tina Šljivar (dijakinje) 

 

KRATKA VSEBINA: Igrali bomo športne igre (nogomet, košarka, odbojka, …) in se    

pripravljali na šolska športna tekmovanja.  

POGOJI ZA VPIS:  Veselje do gibanja. 

REZULTATI DELA: Dobro počutje. 

POTREBEN PRIBOR, OPREMA: Športna oprema. 

VELIKOST SKUPINE:   20  

TRAJA:  1 krat na teden eno šolsko uro. 

PREDVIDEN DATUM: šolsko leto 2022/2023 

ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV/ID:  1 ura na obisk. 
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6.  Zgodovinsko tekmovanje 

 

NOSILEC PROJEKTA:  Mira Koler Kozic 

 

KRATKA VSEBINA:   priprava na tekmovanje 

 

POGOJI ZA VPIS:  dijaki od prvega do četrtega letnika 

 

REZULTATI DELA:  /    

 

POTREBEN PRIBOR, OPREMA:   / 

 

VELIKOST SKUPINE:     / 

 

PREDVIDENI STROŠKI:     / 

 

TRAJA:  šolsko leto 2022/23 

 

PREDVIDEN DATUM:    januar 2023 

 

ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV/ID:   5 ur na tekmovanje 
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7. Tekmovanje iz biologije 

 

NOSILEC PROJEKTA: Barbara Kajba Mori 

KRATKA VSEBINA: Pripravljali se bomo na šolsko / državno tekmovanje.  

POGOJI ZA VPIS: Dijaki od 1. do 4. letnika vseh izobraževalnih programov. 

REZULTATI DELA: Pridobljeno znanje z bioloških področij. Uvrstitev na državno 

tekmovanje. 

POTREBEN PRIBOR, OPREMA: / 

VELIKOST SKUPINE: / 

PREDVIDENI STROŠKI: / 

TRAJANJE: Od novembra 2022 do marca 2023. Po sprotnem dogovoru (predvidoma 3x pred 

tekmovanjem). 

PREDVIDEN DATUM: Šolsko tekmovanje: januar 2023 

          Državno tekmovanje:  marec 2023 

ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV/ID: Dijaki lahko pridobijo 25 ur (odvisno od sodelovanja). 
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8. Ekokviz 

 

NOSILEC PROJEKTA: Martina Dolenc 

KRATKA VSEBINA: Pripravljali se bomo na šolsko / državno tekmovanje. 

POGOJI ZA VPIS: Dijaki od 1. do 4. letnika vseh izobraževalnih programov. 

REZULTATI DELA: Pridobljeno znanje z novih področij o evropski kohezijski politiki. 

Uvrstitev na državno tekmovanje. 

POTREBEN PRIBOR, OPREMA: / 

VELIKOST SKUPINE: / 

PREDVIDENI STROŠKI: / 

TRAJANJE: Od oktobra 2022 do februarja 2023. Po sprotnem dogovoru (predvidoma 3x pred 

tekmovanjem). 

PREDVIDEN DATUM: Šolsko tekmovanje: december 2022, regijsko tekmovanje: januar 

2023, državno tekmovanje:  februar 2023           

ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV/ID: Dijaki lahko pridobijo 25 ur (odvisno od sodelovanja). 
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9. Pfiffikus 

 

NOSILEC PROJEKTA:  Romana Jenčič 

 

KRATKA VSEBINA: prebrati je potrebno najmanj dve knjigi 

 

POGOJI ZA VPIS:  osnovno znanje nemškega jezika 

 

REZULTATI DELA: sodelovanje na tekmovanju 

 

POTREBEN PRIBOR, OPREMA:  knjige 

 

VELIKOST SKUPINE:   ni omejitev 

 

PREDVIDENI STROŠKI: /   

 

TRAJA:  10 ur 

 

PREDVIDEN DATUM:   marec 2023 

 

ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV/ID:  10 ur 
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10.  Priprava na tekmovanje iz kemije za kemijske tehnike 

 

NOSILEC PROJEKTA:  strokovni aktiv učiteljev kemije 

KRATKA VSEBINA:  Pripraviti dijake na tekmovanje za državno tekmovanje kemijskih 

tehnikov. Dijake se pripravi na samostojno praktično delo v laboratoriju 

in samostojno izvajanje analiz. Dijaki bodo tekmovali na šolskem in 

državnem tekmovanju. V primeru uvrstitve na prvo mesto na državnem 

tekmovanju, se lahko dijaki uvrstijo celo na mednarodno tekmovanje iz 

kemije. 

POGOJI ZA VPIS:  dijaki drugih in tretjih letnikov programa kemijski tehnik, ki želijo 

izpopolniti praktično znanje iz kemije in laboratorijskega dela, ter se 

dokazati na tekmovanjih  

REZULTATI DELA:  uspeh na tekmovanju 

POTREBEN PRIBOR, OPREMA:  zaščitna oprema (plašč, očala, kalkulator, pipetor, 

krpica, rokavice, vžigalice) 

VELIKOST SKUPINE: do 10 dijakov 

PREDVIDENI STROŠKI:  kemikalije (krije šola) 

TRAJANJE:   Januar 2023 - april 2023 

PREDVIDEN DATUM:   šolsko leto 2022/2023 

ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV/ID: šolsko tekmovanje 5 ur, državno tekmovanje  15 ur                                                     
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11.  Priprave na tekmovanje iz kemije (Preglove plakete) 

 

NOSILEC PROJEKTA: strokovni aktiv učiteljev kemije 

KRATKA VSEBINA:  Pripraviti dijake na tekmovanje  za Preglove plakete.  Reševali 

bomo naloge iz starih tekmovanj in se nanj    temeljito pripravili.   

Dijaki bodo tekmovali na šolskem in državnem tekmovanju. 

POGOJI ZA VPIS:  Dijaki vseh letnikov programa gimnazija,  kemijski tehnik in 

farmacevtski tehnik,  ki želijo izpopolniti znanje iz kemije in se 

dokazati na tekmovanjih. 

REZULTATI DELA:  uspeh na tekmovanju - priznanja 

POTREBEN PRIBOR, OPREMA:   / 

VELIKOST SKUPINE:  do 10 dijakov 

PREDVIDENI STROŠKI:  / 

TRAJANJE:  Januar 2023 -  maj  2023 

PREDVIDEN DATUM:  6. marec 2023 , 6. maj 2023 

ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV/ID: šolsko tekmovanje 5 ur, državno tekmovanje 15 ur                                                      
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12.  Tekmovanje iz angleškega jezika 

 

NOSILEC PROJEKTA:  Maja Hergan, Ema Ramot, Tanja Breznik  

KRATKA VSEBINA: Poleg jezikovnega dela tekmovanje vključuje poznavanje kulture:  

• gimnazija: od tekmovalcev pričakujemo poznavanje literarnega dela pisateljice Thomas 

Angie: The Hate U Give 

• kemijski in farmacevtski tehnik: od tekmovalcev pričakujemo poznavanje literarnega 

dela pisateljice Thomas Angie: The Hate U Give 

• POGOJI ZA VPIS:  Dijaki 3. letnika 

REZULTATI DELA:  poznavanje literarnega dela oziroma filma, pridobljeno besedišče 

in jezikovne zmožnosti.  

POTREBEN PRIBOR, OPREMA:  / 

VELIKOST SKUPINE:   / 

PREDVIDENI STROŠKI:  / 

TRAJANJE:  Oktober 2022 do marec 2023 

PREDVIDEN DATUM:  Šolsko tekmovanje januar 2023, regijsko tekmovanje februar 

2023, državno tekmovanje marec 2023 

ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV/ID:  odvisno od dosežkov (6-15 ur)  
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13.  Angleška bralna značka 

 

NOSILEC PROJEKTA:  Tanja Breznik, Maja Hergan, Ema Ramot  

KRATKA VSEBINA:  Dijaki preberejo izbrana dela za posamezen letnik, udeležijo se 

tekmovanja za zlato ali srebrno bralno značko. 

POGOJI ZA VPIS:  Dijaki 1., 2., in 3. letnika. 

REZULTATI DELA: Dijaki s krajšimi besedili urijo bralne spretnosti, širijo besedišče, 

spoznavajo kulturne posebnosti, pridobijo priznanje za sodelovanje, 

srebrno ali zlato priznanje.   

POTREBEN PRIBOR, OPREMA:  predpisane knjige so na voljo v knjižnici 

VELIKOST SKUPINE:   / 

PREDVIDENI STROŠKI:  / 

TRAJANJE:  Od oktobra do izvedbe tekmovanja 

PREDVIDEN DATUM:  Šolsko tekmovanje v mesecu marcu 2023 

ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV/ID:  Odvisno od doseženega priznanja (od 6-15). 
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14.  Ekobranje 

 

NOSILEC PROJEKTA: angleščina: Maja Hergan, Tanja Breznik, slovenščina: aktiv 

slovenistk  

KRATKA VSEBINA: Branje knjig katerih vsebina bo pokrivala tudi ekološke teme. Na prvem 

srečanju bodo izbrane knjige in besedila, ki jih bomo obravnavali na naslednjih srečanjih. 

POGOJI ZA VPIS: Dijaki od 1. do 4. letnika vseh izobraževalnih programov z zanimanjem 

za branje. 

REZULTATI DELA: Izmenjava mnenj o prebranem delu, razmišljanje o vsebini in primerih 

iz prakse. 

POTREBEN PRIBOR, OPREMA: Knjige, ki si jih bomo izbrali. 

VELIKOST SKUPINE: Največ 15 dijakov. 

PREDVIDENI STROŠKI: / 

TRAJANJE: Od septembra 2022 do junija 2023 

PREDVIDEN DATUM: Po sprotnem dogovoru (predvideno 4x na leto). 

ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV/ID: Dijaki lahko pridobijo 32 ur (odvisno od sodelovanja: 

branje knjige, udeležba na srečanjih). 
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15.  Priprave na tekmovanje iz znanja nemškega jezika 

 

NOSILEC PROJEKTA:  Romana Jenčič 

 

KRATKA VSEBINA:   reševanje izpitnih pol 

 

POGOJI ZA VPIS:  zelo dobro znanje nemškega jezika, dijaki 3. in 4. letnikov 

 

REZULTATI DELA:  sodelovanje na tekmovanju 

 

POTREBEN PRIBOR, OPREMA:   / 

 

VELIKOST SKUPINE:    ni omejitev 

 

PREDVIDENI STROŠKI:     / 

 

TRAJANJE:  oktober 2022 do marec 2023 

 

PREDVIDEN DATUM:   marec 2023 

 

ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV/ID:   10 ur. 
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16.  Zdrava šola 

 

NOSILEC PROJEKTA: Martina Dolenc, Urška Hertiš 

KRATKA VSEBINA:  Priprava stojnic in plakatov v avli šole in dijaškega doma, ob različnih 

svetovnih dnevih in drugih aktivnostih, npr.: Odvrzimo cigareto, Teden otroka, Teden revščine, 

Zdravo življenje, Dan boja proti aidsu, Eko tržnica, Gibanje v naravi, Sodelovanje s starostniki, 

Prostovoljstvo… 

POGOJI ZA VPIS: Sodelujejo lahko dijaki od 1. do 4. letnika. 

REZULTATI DELA: Stojnice in plakati v avli šole in dijaškega doma. Dejavnosti in 

aktivnosti ob različnih svetovnih dnevih povezanih z zdravjem.   

POTREBEN PRIBOR, OPREMA: / 

VELIKOST SKUPINE:  Ni omejitve. 

PREDVIDENI STROŠKI:    / 

TRAJA: Šolsko leto 2022/2023 

PREDVIDEN DATUM:  Projekt  se izvaja celo šolsko leto. Dejavnosti in aktivnosti so 

izvedene med glavnim odmorom ali takoj po pouku. ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV/ID:  

Dijaki pridobijo različno število ur, odvisno od aktivnosti in vključenosti v dejavnosti. 
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17.  Ekošola 

 

NOSILEC PROJEKTA: Martina Dolenc 

KRATKA VSEBINA: Dijaki bodo tekom šolskega leta sodelovali pri izvajanju projektov 

Ekošole. Nekateri projekti, ki bodo potekali v okviru Ekošole so opisani posebej (glej: Šolski 

zeliščni vrt, Ekokviz, Ekobranje). 

POGOJI ZA VPIS: Dijaki od 1. do 4. letnika vseh izobraževalnih programov. 

REZULTATI DELA: Z dejavnostmi Ekošole (razstave, promocije, prireditve, Ekodan…) 

ekološko bolje ozaveščeno osebje šole in dijaki. 

POTREBEN PRIBOR, OPREMA: Odvisno od dejavnosti. 

VELIKOST SKUPINE: / 

PREDVIDENI STROŠKI: / 

TRAJANJE: Šolsko leto 2022/2023 

PREDVIDEN DATUM: Datumi izvedbe so navedeni pri opisih posameznih projektov. 

Datumi dejavnosti Ekošole (razstave, promocije, prireditve, Ekodan…) bodo objavljeni 

naknadno. 

ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV/ID: Dijaki pridobijo različno število ur, odvisno od 

izbranega projekta in sodelovanja. 
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18.  Šolski zeliščni vrt 

 

NOSILEC PROJEKTA: Martina Dolenc 

KRATKA VSEBINA: Urejanje obstoječega zeliščnega vrta (za šolo), označevanje rastlin. Cilj 

je pridelava zelišč za potrebe pouka, izdelava mini knjižice ali izdelkov iz rastlinskih drog 

(mazila, sirupi, mila…). 

POGOJI ZA VPIS: Dijaki od 1. do 4. letnika vseh izobraževalnih programov. 

REZULTATI DELA: Urejen zeliščni vrt z na novo označenimi rastlinami. Izdelana knjižica 

»Šolski zeliščni vrt«. Izdelki iz zdravilnih rastlin. 

POTREBEN PRIBOR, OPREMA: Orodje za delo dobijo dijaki pri mentoricah ali pri hišniku 

VELIKOST SKUPINE: Največ 8 dijakov. 

PREDVIDENI STROŠKI: / 

TRAJANJE: Od septembra 2022 do junija 2023 

PREDVIDEN DATUM: Po sprotnem dogovoru. Pričetek urejanja že v mesecu septembru 

(rezanje zelišč). Celo šolsko leto, tudi poleti (zalivanje…). 

ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV/ID: Dijaki lahko pridobijo 25 ur (odvisno od sodelovanja) 
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19.  Sadeži družbe - prostovoljstvo 

 

NOSILEC PROJEKTA: Klavdija Podlesnik 

KRATKA VSEBINA: Dejavnosti v okviru projekta SADEŽI DRUŽBE. Izvajajo se 

prostovoljne dejavnosti, medgeneracijske dejavnosti v lokalni skupnosti. 

POGOJI ZA VPIS: Sodelujejo lahko dijaki od 1. do 4.letnika. 

REZULTATI DELA: Sodelovanje v medgeneracijskih dejavnostih v lokalni skupnosti. 

POTREBEN PRIBOR, OPREMA:  / 

VELIKOST SKUPINE:  Vsaka skupina največ 10 dijakov. Oblikuje se lahko več skupin po 

10 dijakov. Prijavi se lahko tudi  do 30 dijakov, ki jih razdelimo v skupine. 

PREDVIDENI STROŠKI:  /    

TRAJANJE: Šolsko leto 2022/2023 

PREDVIDEN DATUM: Projekt  se izvaja celo šolsko leto, od septembra 2022 do junija 2023. 

Dejavnosti in aktivnosti so izvedene med glavnim odmorom ali takoj po pouku.  Dijaki 

dijaškega doma izvajajo prostovoljne dejavnosti v popoldanskem času, po dogovoru z 

mentorico.  

ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV/ID:  Dijaki pridobijo različno število ur, odvisno od 

aktivnosti. V primeru, da so dijaki celo leto vključeni v projekt in pomagajo gospe Klavdiji 

Podlesnik, ali sodelujejo kot prostovoljci lahko pridobijo več kot 30 ur. 
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20.  Simbioza šola in simbioza giba – računalniška delavnica za starejše občane in 

telesne aktivnosti za starejše občane 

 

NOSILEC PROJEKTA: Klavdija Podlesnik 

KRATKA VSEBINA: V šolskem letu 2022/2023 že tretjo leto izvajajo nov projekt Simbioza 

Skupnost, ki vključuje medgeneracijsko sodelovanje v okviru dejavnosti Simbioza šola in 

Simbioza skupnost. 

POGOJI ZA VPIS: Sodelujejo lahko dijaki od 1. do 4.letnika. 

REZULTATI DELA: Medgeneracijska srečanja z Rast Ruše in VDC Polž Maribor, enota 

Ruše, računalniške delavnice 

VELIKOST SKUPINE:  po dogovoru. 

TRAJANJE: Čez celo šolsko leto 2022/2023. 

PREDVIDEN DATUM: Datumi po dogovoru z mentorico Klavdijo Podlesnik 

ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV/ID:  Dijaki pridobijo različno število ur, odvisno od 

aktivnosti in vključenosti v projekt. 
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21.  Popoldanske dejavnosti v dijaškem domu GSŠKF Ruše 

 

NOSILEC PROJEKTA:  VZGOJITELJI DIJAŠKEGA DOMA GSŠKF RUŠE 

KRATKA VSEBINA: V dijaškem domu potekajo v popoldanskem času različne dejavnosti: 

športne aktivnosti, prostovoljstvo, likovne delavnice, urejevanje okolice, mladinske delavnice, 

kino, ustvarjalne delavnice, ki jih vodijo vzgojitelji dijaškega doma GSŠKF Ruše. 

POGOJI ZA VPIS: Sodelujejo lahko dijaki od 1. do 4. letnika (vsi dijaki bivajo v dijaškem 

domu). 

REZULTATI DELA: Uspešno zaključene delavnice in športne aktivnosti. 

POTREBEN PRIBOR, OPREMA:  / 

VELIKOST SKUPINE:  Ni omejitve. 

PREDVIDENI STROŠKI:  /   

TRAJANJE: V popoldanskem času. 

PREDVIDEN DATUM:  Od septembra 2022 do junija 2023. 

ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV/ID:  Dijaki pridobijo različno število ur, odvisno od 

vključenosti v popoldanske dejavnosti v dijaškem domu. 
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22.  Gledališki abonma 

 

NOSILEC PROJEKTA:  aktiv slovenistk 

KRATKA VSEBINA: Tudi v tem šolskem letu lahko izbirate med različnimi gledališkimi 

abonmaji, in sicer:  opera in balet, drama,  skupni  in simfonični ciklus. 

 

POGOJI ZA VPIS:  Navdušenje ali vsaj interes za gledališko in/ali glasbeno umetnost.. 

REZULTATI DELA: Spoznavanje dramske, operne, baletne in/ali glasbene umetnosti 

svetovno znanih in domačih ustvarjalcev; doživljanje estetskih užitkov. 

POTREBEN PRIBOR, OPREMA:   / 

VELIKOST SKUPINE:    / 

PREDVIDENI STROŠKI:     Cena za posamezni abonma. 

TRAJANJE:   Skozi vse šolsko leto.  

PREDVIDEN DATUM:   Datumi bodo objavljeni za vsak mesec na easistentu 

 

ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV/ID:   20 ur za abonma in poročilo o ogledanih 

predstavah/koncertih. 
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23.   English club 
 

NOSILEC PROJEKTA:  Tanja Breznik, Nathan Dettweiler 

  

KRATKA VSEBINA:  Klub spodbuja konverzacijo v naravnih situacijah z naravnimi 

govorci, spoznavanje kulture, navad in običajev, strpnosti do različnosti. 

POGOJI ZA VPIS:  NI omejitev – za dijake. 

REZULTATI DELA:  Klub spodbuja konverzacijo v naravnih situacijah z naravnimi 

govorci, spoznavanje kulture, navad in običajev, strpnosti do različnosti 

VELIKOST SKUPINE:   Ni omejitve. 

TRAJANJE:  Celotno šolsko leto 

PREDVIDEN DATUM: 1x na mesec ob 14.15. 

ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV/ID:  Vse ure – ob redni udeležbi. 
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24.   Bralni klub  

 

 

Verjamem v čarovnijo, ki se lahko zgodi, ko beremo dobro knjigo. 

  J. K. Rowling 

 

NOSILEC PROJEKTA: Tatjana Štok-Plej 

KRATKA VSEBINA: V knjižnem klubu se bomo srečevali tisti, ki gojimo veselje do branja, 

pisanja, pripovedovanja in poslušanja. Ne glede na to, ali beremo neslišno ali naglas, hitro ali 

počasi, veliko ali malo, ali sploh ne. Prisluhnili bomo drug drugemu in doživljanju prebranega 

vsakega posameznika.  

POGOJI ZA VPIS: /  

REZULTATI DELA: V tem šolskem letu bomo prebrali vsaj tri romane. V sproščenem 

vzdušju bomo izmenjali svoje doživljanje, razumevanje in mnenje o prebranem. Svoja 

razmišljanja bomo tudi zapisali in prispevke objavili v Habitusu. 

POTREBEN PRIBOR, OPREMA: / 

VELIKOST SKUPINE: 5-10 dijakov 

PREDVIDENI STROŠKI: / 

TRAJA: celotno šolsko leto, srečanja predvidena po pouku 

ŠOLSKO TEKMOVANJE: / 

DRŽAVNO TEKMOVANJE: / 

ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV/ID: pri aktivni udeležbi so priznane vse ure 

PRIJAVA: vsa vprašanja in prijave na mail tatjana.stok@gimnazija-ruse.si do 10. 10. 2022 
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25.  Promocija šole – sodelovanje z OŠ (delavnice, tržnice, dnevi odprtih vrat, 

informativni dan) 

 

NOSILEC PROJEKTA:  Mojca Oman Horvat, Tina Šljivar, Lea Levstik 

KRATKA VSEBINA:   Želiš sodelovati pri promociji šole v okviru izvedbe 

naravoslovnih dni za osnovnošolce in udeležbe na tržnicah poklicev? Če želiš kot promotor 

obiskati svojo OŠ, v prijavnici navedi, katera šola je to.  

POGOJI ZA VPIS:  Dijaki 1. – 3. letnika.  

REZULTATI DELA:  Uspešna promocija šole, uspešno izvedene delavnice za 

osnovnošolce. 

POTREBEN PRIBOR, OPREMA:    Vse priskrbi šola, občasno svoj laboratorijski 

plašč. 

VELIKOST SKUPINE:   Velikost je odvisna od dogodka.  

PREDVIDENI STROŠKI:     / 

TRAJANJE:  Šolsko leto 2022/2023, intenzivno od oktobra 2022 do junija 2023. 

PREDVIDEN DATUM:   / 

ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV/ID:  Vsaka udeležba 5 ur. 
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26.  Promocija šole – šolska družbena omrežja 

 

NOSILEC PROJEKTA: Lea Levstik 

KRATKA VSEBINA: Vabimo dijake, ki želijo prispevati vsebine za redne objave na šolskih 

družbenih omrežjih (spletna stran, FB, IG). Bi ustvarili šolski TikTok profil? 

POGOJI ZA VPIS: dijaki vseh letnikov vseh programov, ki imajo smisel za ustvarjanje 

kratkih objav (fotografij z napisi in videoposnetkov) iz šolskega vsakdana. Želimo si pestrosti.  

REZULTATI DELA: Redne objave iz šolskega vsakdana. 

POTREBEN PRIBOR, OPREMA: lasten telefon 

VELIKOST SKUPINE: ni določena 

PREDVIDENI STROŠKI: / 

TRAJA: šolsko leto 2022/2023 

ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV/ID: po dogovoru 
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27.  Erasmus+: POVABIMO ŠPANSKE DIJAKE  

 

NOSILEC PROJEKTA: Lea Levstik 

KRATKA VSEBINA: V mesecu marcu 2023 bomo gostili dijake iz Španije ter z njimi 

preživeli en teden v Rušah in po Sloveniji. Pri pouku in na delavnicah bomo izmenjali mnenja 

o različnih vsebinah: ekologija, vključevanje, šolski sistem,… 

POGOJI ZA VPIS: dijaki od 1. do 3. letnika vseh programov (FT, KT in GIM). Želimo si 

pestrosti. Pridružiš se lahko tudi, če meniš, da ti angleščina ne gre najbolje.  

REZULTATI DELA: Uspešno izvedena mobilnost – gostovanje španskih dijakov. 

POTREBEN PRIBOR, OPREMA: / 

VELIKOST SKUPINE: do 20 dijakov 

PREDVIDENI STROŠKI: / 

TRAJA: Organizirana bodo redna srečanja, na katerih boste aktivno sodelovali pri pripravi 

programa, okroglih miz, delavnic. Prvo srečanje bo v jeseni, bolj redno pa se bomo sestajali po 

novem letu. Gostovanje je predvideno zadnji teden v mesecu marcu.  

ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV/ID: z redno udeležbo na pripravah in pri izvedbi gostovanja 

vse ure OIV/ID. 
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28.  EPAS – Šola ambasadorka evropskega parlamenta 

 

NOSILEC PROJEKTA: Metka Volmajer in Tatjana Štok-Plej 

KRATKA VSEBINA: Projekt vodi in koordinira Informacijska pisarna Evropskega 

parlamenta v Ljubljani in je namenjen srednjim šolam v Sloveniji. Vsebine in aktivnosti 

programa so namenjene dvigovanju zavedanja mladih o Evropi in evropski demokraciji, 

pridobivanju znanj o Evropski uniji in Evropskem parlamentu ter usposabljanju za aktivno 

državljanstvo. Na šoli izvajamo različne aktivnosti. V okviru rednih in razrednih ur 

pripravljamo in izvajamo izobraževalne dejavnosti za ozaveščanje dijakov o evropski 

parlamentarni demokraciji in političnem odločanju, s katerimi dijaki pridobivajo znanja in 

kompetence za oblikovanje aktivnega in odgovornega evropskega državljanstva. Vzpostavili 

smo info točko o Evropskem parlamentu in Evropski uniji, oblikovali šolsko spletno in 

facebook stran in pisali prispevke v šolski časopis Habitus. Obiskali bomo Hiše Evropske unije 

v Ljubljani, ki vključuje predstavitev Evropske unije in Evropskega parlamenta z aktivnim 

sodelovanjem dijakov in ogled stalne interaktivne razstave Doživi Evropo, v nasprotnem 

primeru pa bomo dijakom omogočili interaktivni ogled. Sodelovali bomo na dogodkih, ki 

potekajo v obliki razprav z evropskimi poslanci in drugimi gosti o različnih tematikah Evropske 

unije, ki jih pripravlja Informacijska pisarna. Ob dnevu Evrope (9. maj) bomo pripravili 

prireditev in v okviru obeleževanja dogodka izvedli različne vsebine. Izvedbo aktivnosti bomo 

sproti prilagajali izrednim razmeram in poskušali vključevati čim več dijakov. 

POGOJI ZA VPIS: dijaki s svežimi idejami 

REZULTATI DELA: Urejanje evro kotička, pisanje mnenj in člankov o aktualni evro 

problematiki, udeleževanje okroglih miz, priprava gradiva o EU, sodelovanje na prireditvi ob 

dnevu Evrope… 

TRAJA: celotno šolsko leto 

ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV/ID: odvisno od opravljenih dejavnosti 

PRIJAVA: prijave na  metka-volmajer@gimnazija-ruse.si do 10. 10. 2022 

http://www.gimnazija-ruse.org/?nStran=vsebina
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29.  Šolski časopis HABITUS 

 

NOSILEC PROJEKTA: Tatjana Štok Plej (tatjana.stok@gimnazija-ruse.si) 

KRATKA VSEBINA: Iščemo nov uredniški odbor Habitusa (urednika, novinarje, 

organizatorja, dijake z idejami). Dobrodošli predvsem samostojni, odgovorni in organizirani 

dijaki z idejami ter vodstvenimi in organizacijskimi sposobnostmi.  

POGOJI ZA VPIS:  

GLAVNI UREDNIK: samoiniciativnist, kreativnost, samostojnost, organiziranost, vodstvene 

in organizacijske sposobnosti… 

UREDNIKI RAZLIČNIH PODROČIJ (šola, aktualnosti, zabava, zanimivosti, šport…): ideje, 

organiziranost, samostojnost, samoiniciativnost, sodelovalnost… 

Potrebujemo predvsem dijake, ki bodo vodili postopek od ideje do izvedbe. 

REZULTATI DELA: Vsaj dve številki Habitusa. 

POTREBEN PRIBOR, OPREMA: / 

VELIKOST SKUPINE: 5-10 dijakov 

PREDVIDENI STROŠKI: / 

TRAJA: celotno šolsko leto  

ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV/ID: ob aktivnem delu vse ure 
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30. Kolesarjenje 

 

NOSILEC PROJEKTA:  Petra Marinič 

KRATKA VSEBINA: Dvodnevno kolesarjenje: Šentilj – Graz – Šentilj. Kolesarimo po 

urejenih kolesarskih poteh ob reki Muri. Prenočišče v Grazu.  

POGOJI ZA VPIS:  dovolj dobra telesna pripravljenost, opremljeno kolo, kolesarska čelada 

REZULTATI DELA: fotografije, prispevki za Habitus 

POTREBEN PRIBOR, OPREMA: opremljeno kolo, čelada 

VELIKOST SKUPINE: do 15 dijakov 

PREDVIDENI STROŠKI:  65 – 70 €, v ceno je vključen prevoz z vlakom  (Maribor – Šentilj 

– Maribor + kolo), prenočišče s polpenzionom 

TRAJANJE:  2 dni 

PREDVIDEN DATUM:  13.-14. junij 2023  

ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV/ID: Vse ure OIV/ID 
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31. Filmski krožek 

 

NOSILEC PROJEKTA: Karmen Peršak 

KRATKA VSEBINA: Ogledi filmov in razgovori o njih. 

POGOJI ZA VPIS: Dijaki 2. in 3. letnikov vseh izobraževalnih programov. Pričakujemo 

veliko zanimanja za filmsko umetnost. 

REZULTATI DELA: Doživetje, razprava, bogatenje izkušenj ob stiku s filmom in poročilo o 

delu. 

POTREBEN PRIBOR, OPREMA: Finančna sredstva za vstopnine, pisalo in papir. 

VELIKOST SKUPINE: Do 15, šteje vrstni red prijav. 

PREDVIDENI STROŠKI: Do 35 evrov. 

TRAJANJE: Šolsko leto 2021/2022. 

PREDVIDEN DATUM: Najintenzivneje v oktobru in novembru, zaključek v marcu. 

ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV/ID: Dijaki pridobijo do 32 ur, odvisno od kvalitete dela in 

sodelovanja.  
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32. Šolski fotograf  

 

NOSILEC PROJEKTA:  Lea Levstik 

KRATKA VSEBINA:  Te veseli fotografiranje? Bi rad na šolskih prireditvah sodeloval kot 

šolski fotograf? Zaželeno vsaj osnovno znanje fotografije in urejanja fotografij, ni pa nujno. 

Vse se lahko naučimo. 

POGOJI ZA VPIS:  Dijaki vseh letnikov.  

REZULTATI DELA:  Vsi šolski dogodki zabeleženi v sliki. 

POTREBEN PRIBOR, OPREMA:  Lahko uporabljaš svoj ali šolski fotoaparat. 

 

VELIKOST SKUPINE:   Največ 4 dijaki. 

PREDVIDENI STROŠKI:     / 

TRAJANJE:  Šolsko leto 2022/2023 

PREDVIDEN DATUM:   / 

ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV/ID:  Z rednim sodelovanjem vse ure OIV/ID. 
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33. Astronomija – priprave na tekmovanje  

 

NOSILEC PROJEKTA: Dean Flajsinger 

 

KRATKA VSEBINA: POGOJI ZA VPIS: REZULTATI DELA: Dijaki bodo spoznali 

nekatera izbrana poglavja fizike in fizikalne pojme, ki so temeljnega pomena za razumevanje 

in opis astronomskih pojavov. Poglaviten del priprav na tekmovanje iz astronomije bo potekal 

ob reševanju nalog s predhodnih tekmovanj iz astronomije. Reševanje bo strokovno vodeno. 

Dijaki se bodo naučili uporabljati standardne postopke in matematične metode reševanja 

astronomsko – fizikalnih problemov. 

Na konkretnih primerih se bodo dijaki naučili uporabljati vrtljivo zvezdno karto. Seznanili se 

bodo z najpomembnejšimi mejniki v zgodovini astronomije, ki so podlaga za naše razumevanje 

vesolja. Seznanili se bodo z literaturo s področja astronomije. 

POTREBEN PRIBOR, OPREMA:   računalnik, monitor, internetna povezava 

PREDVIDENI STROŠKI:   /   ( Prijavnino na tekmovanja poravna šola. ) 

TRAJA: september 2022 do januar 2023 

ŠOLSKO TEKMOVANJE: 7.12.2022  

DRŽAVNO TEKMOVANJE: 14.1.2023  

ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV/ID: Dijakom se priznajo ure glede na njihovo udeležbo na 

pripravah. Dijakom, ki sodelujejo na šolskem tekmovanju, se priznata 2 uri. Dijakom, ki 

sodelujejo na državnem tekmovanju, se prizna 8 ur. 
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34.  Fizika za farmacevte in kemike  

 

NOSILEC PROJEKTA: Dean Flajsinger 

KRATKA VSEBINA: POGOJI ZA VPIS: REZULTATI DELA: Dijaki bodo ponovili in 

utrdili snov iz srednješolske fizike. Seznanili se bodo z visokošolsko fiziko. Reševale se bodo 

fizikalne naloge na fakultetnem nivoju. Naučili se bodo uporabljati standardne postopke in 

matematične metode reševanja fizikalnih problemov. Seznanili se bodo z literaturo s področja 

fizike za študente farmacije ( in za študente drugih področij ). 

POTREBEN PRIBOR, OPREMA:   računalnik, monitor, internetna povezava 

VELIKOST SKUPINE:   /   ( Dejavnost je namenjena dijakom 3. in 4. letnika ! ) 

PREDVIDENI STROŠKI:   /    

TRAJA: september 2022 do maj 20223 

ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV/ID: Dijakom se priznajo ure glede na njihovo udeležbo na 

pripravah. 
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35.  Fizika – priprave na tekmovanje 

 

NOSILEC PROJEKTA: Dean Flajsinger 

KRATKA VSEBINA: POGOJI ZA VPIS: REZULTATI DELA: Na pripravah na 

tekmovanje iz fizike (I. skupina) bodo dijaki spoznali zahtevnejše teme s področja mehanike, 

za katere pri rednem pouku navadno zmanjka časa oz. jih učni načrt ne zajema. Naučili se bodo 

uporabljati standardne postopke in matematične metode reševanja fizikalnih problemov. 

Seznanili se bodo z literaturo s področja mehanike. 

POTREBEN PRIBOR, OPREMA:   računalnik, monitor, internetna povezava 

REDVIDENI STROŠKI:   /   ( Prijavnino na tekmovanja poravna šola. ) 

TRAJA: september 2022 do april 2023 

ŠOLSKO TEKMOVANJE: februar 2022  

REGIJSKO TEKMOVANJE: marec 2022  

DRŽAVNO TEKMOVANJE: april. 2023 

ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV/ID: Dijakom se priznajo ure glede na njihovo udeležbo na 

pripravah. Dijakom, ki sodelujejo na šolskem tekmovanju, se priznata 2 uri. Dijakom, ki 

sodelujejo na regijskem tekmovanju, se prizna 8 ur. Dijakom, ki sodelujejo na državnem 

tekmovanju, se prizna 8 ur. 
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36.  Ekskurzija na Otok LONDON, BRIGHTON 

 

NOSILEC PROJEKTA: Maja Hergan 

VSEBINA: Brighton, London 

letalo – 3 dni  Možna termina: 10.-12.3. in 17.-19.3.23  

Rok prijave: 15.10.2022  

Min. štev. udel.: 45  

POGOJI ZA VPIS: dijaki od 1. - 4. letnika brez vzgojnih ukrepov 

Okvirni program  

1. DAN Ob naknadno določeni uri transfer izpred šole na letališče Benetke in ob 11.05 uri 

samostojni polet (v spremstvu učiteljev) na letališče Gatwick. Po pristanku ob 12.25 uri vas na 

letališču počaka slovenski vodnik. Z vlakom se nato odpeljemo v Brighton (le 35 minut). Po 

prihodu bomo v cca 15 minutah peš v hotelu, kjer odložimo prtljago in se odpravimo na potep 

po zavitih uličicah Brightona, mimo nakupovalne ulice in nato do morja, do pomola Brighton 

Pier, kjer si boste lahko privoščili Fish and Chips (če ne boste pozorni, vam krompirček 

ukradejo galebi). Na pomolu bomo spoznali priljubljeno aktivnost tako mladine kot odraslih, 

nato pa obiščemo (notranji ogled) Royal Pavillion, ki je še danes paša za sicer razvajene oči. 

Povratek v hotel in nočitev.  

2. DAN Po zajtrku se z vlakom (70 minut) odpeljemo v London. Tukaj se ob Temzi sprehodimo 

do mostu London Bridge in Shakespearovega gledališča. V nasprotni smeri toka Temze je 

veliko kolo London Eye, od koder se razprostira čudovit pogled na parlament in Big Ben. 

Nadaljujemo še do konjeniške straže (po želji in če bo čas dopuščal še do Buckinghamske 

palače) in na trg Trafalgar. Prosto za kosilo na Oxford Streetu in po želji obisk muzeja 

voščenih lutk Madame Tussaud's. Ob cca. 16.30 uri se odpravimo nazaj v Brighton. Povratek 

v hotel in nočitev.  

3. DAN Po zajtrku se odpravimo do romantičnega gradu iz 13. stoletja z dvojnim jarkom, kjer 

bomo doživeli 700 let zgodovine. Hever Castle je bil nekoč dom otroštva Anne Boleyn, druge 

žene Henrika VIII. in matere Elizabete I. Henrikova ljubezen do Anne in njeno vztrajanje, da 

je postala njegova žena in ne njegova ljubica, sta pripeljala do tega, da se je kralj odrekel 

katolicizmu in ustanovil anglikansko cerkev. Interaktivni zvočni vodniki so vključeni ob vstopu 

v grad, proti majhnemu doplačilu pa se lahko odločite tudi za ogled gradu z lokalnim vodnikom 

v angleščini.  
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Sledi transfer na letališče in ob 16. uri polet z učitelji spremljevalci na letališče Budimpešta. Po 

pristanku sledi avtobusni prevoz v Ruše.  

Cena: 465 €  

Cena je dokončna ne glede na število prijav in morebitne spremembe cen letalskih prevozov!  

Cena vključuje: • letalski prevoz Benetke-London-Budimpešta samo z ročno prtljago (v merah 

40x25x20cm) • transfer Ruše-Benetke in Budimpešta-Ruše • vsi transferji in prevozi v Angliji 

• dve nočitvi z zajtrkom v hotelu 3* v Brightonu ali okolici (sobe za 2, 3 ali 4 osebe, glej še 

posebni pogoj 2.) • vstopnino za Royal Pavillion • poldnevni izlet Hever Castle z vstopnino • 

vodenje slovenskega vodnika od prihodnega letališča v Angliji do letališča, od koder boste 

poleteli domov • osnovno nezgodno zavarovanje in zavarovanje Tujina zavarovalnice Generali 

• stroške organizacije potovanja.  

Doplačila: a. - obvezno: stroški rezervacije 23 € b. - po želji: večja ročna prtljaga v merah 

55x40x20cm od 39 €, Madame Tussaud’s 35 GBP, lokalno voden ogled gradu Hever v 

angleščini (namesto audio vodnika) 5 GBP, priporočamo odstopnino od 32,55 €, ki jo poravnate 

ob prijavi, če se zanjo odločite.  

Plačilni pogoj: akontacijo v višini 145 € + stroške rezervacije in morebitno odstopnino 

poravnate ob prijavi, preostalo do 21 dni pred odhodom (za dokončno plačilo vam bomo poslali 

e-račun).  

Posebni pogoji. Pridržujemo si pravico do: 1A. odhoda v kateremkoli izmed naslednjih 

enakovrednih terminov: 10.-12.3. in 17.-29.3.23, mi pa vam vaš datum odhoda sporočimo vsaj 

3 tedne pred odhodom 1B. enakovrednega odhoda tudi v terminu sreda-petek, četrtek-sobota, 

sobota-ponedeljek, nedelja-torek, ponedeljek-sreda ali torek-četrtek (namesto petek-nedelja, 

izvedba programa lahko zahteva 3 delovnike) 1C. poleta tudi z/na naslednja letališča: Ljubljana, 

Zagreb, Trst, Treviso/Benetke, Celovec, Dunaj, Bratislava, Budimpešta 1D. podaljšanja 

programa za dodatno nočitev z obveznim doplačilom 39 € 1E. zelo zgodnjega ali zelo poznega 

poleta v največ eno smer 1F. Prevoz na odhodno letališče in polet v London (ter enako pri 

povratku) bo v spremstvu učiteljev spremljevalcev iz vaše šole, vodnik vas pričaka v Londonu 

in bo z vami ves čas programa v Anglijii. 2. Nastanitev bo v hotelu, kjer bo večina sob 

(predvidoma) za 3 osebe (predvidoma ena postelja za dve osebi in ena ločena postelja). V 

kolikor se ne boste odločili za sobo za 3 osebe, oz. ne želite deliti postelje s sošolcem, morate 

vsaj 14 dni pred odhodom poravnati obvezno doplačilo za zajamčeno nastanitev v sobi za 2 

osebi (2 ločeni postelji) 33 € na osebo za dve nočitvi. 3. za prevoz na/iz letališča in v/ iz 
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Brightona lahko namesto vlaka uporabimo poseben avtobusni prevoz 4. zamenjave vrstnega 

reda ogledov 5A. sprememba imena povzroči stroške spremembe imena 22 € + stroške po 

ceniku prevoznika 5B. ime in priimek morata biti enaka kot v potnem listu (za vstop v Veliko 

Britanijo je obvezen potni list držav članic Evropske unije; v nasprotnem primeru si je za 

potovanje potrebno urediti vizo). 6A. Za vstop v Anglijo ni več potrebno izpolnjevanje PCT 

pogojev. V kolikor se spremenijo pogoji in bo prehajanje meje možno samo s hitrimi testi, bo 

strošek hitrega testa, ki bi ga morali opraviti v Angliji (za povratni let) največ 45 GBP 

(morebitno višjo ceno poravna Twin). Za polet iz ali pristanek na eno od letališč iz nekaterih 

sosednjih držav bo morda potrebno izpolnjevanje enega od PCT pogojev. Morebitni hitri test 

pred odhodom boste naredili sami doma na lastne stroške. Program je bil izdelan in pogoji 

veljajo na dan 2.9.22. 6B. V kolikor potovanja ne bo možno izvesti v navedenih terminih po 

navedenih pogojih, si pridržujemo pravico do enakovrednega odhoda v terminu po dogovoru s 

šolo, vaš termin vam sporočimo vsaj 3 tedne pred odhodom; v primeru, da odhod tudi takrat ne 

bo možen, vam v roku 14 dni od sporočitve nezmožnosti potovanja povrnemo celoten vplačan 

znesek. 7. Cena je izračunana pri 45 udeležencih; pri manjšem številu si pridržujemo pravico 

do dopolnitve skupine 8. Polet je na redni progi, na letalu ni obroka, časi poletov so 

informativni. Končna navodila boste dobili po e-pošti, navedeni na prijavnici, vsaj 5 dni pred 

odhodom (če potnik obvestila v tem roku ne prejme, je o tem dolžan obvestiti organizatorja). 

Splošne določbe in pogoji poslovanja so sestavni del programa.  
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37.  Ekskurzija Avstrija, Nemčija   

 

NOSILEC PROJEKTA: Mojca Oman Horvat 

VSEBINA: Salzburg, Chimsee 

REZULTATI DELA: prispevek za Habitus, predstavitev na Četrtku na četrti. 

TRAJA: 10.-12. junij 2023, 3 dni 

ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV/ID: vse ure. 

POGOJI ZA VPIS: dijaki 1., 2. in 3. letnika GSŠKF Ruše. 

CENA: 229 EUR pri udeležbi 45 dijakov 

ODHOD: 10. Junij 2023 (bus) 

1.DAN: RUŠE/MARIBOR-RUDNIK SOLI HALLEIN-SALZBURG 

Odhod avtobusa v jutranjih urah iz Ruš in Maribora. Posladek ob odhodu. Vožnja preko 

Avstrije do Halleina in ogled rudnika soli. Oblečeni v posebna oblačila se bomo podali v jaške 

in to na rudarskih vagončkih... Spoznali bomo način pridobivanja soli od keltskih časov in se 

ob tem neznansko zabavali. Obiskali bomo tudi Keltsko vas in spoznali življenje v keltskih 

časih. Le skok do Salzburga. Ogledali si bomo znamenitosti Salzburga, katerega staro jedro je 

na seznamu kulturne dediščine UNESCA: Mozartova rojstna hiša, Mozartov spomenik, nato pa 

mimo enega največjih vodnjakov v Evropi do vladne palače salzburških nadškofov - impresivna 

trinadstropna stavba s 180 prostori je ena bolj markantnih znamenitosti mesta, baročni park 

Mirabell, stolnica iz 12. st, festivalne dvorane, kjer prirejajo tradicionalne Salzburške poletne 

igre,... V znameniti Fürstovi slaščičarni se boste lahko posladkali z originalnimi Mozartovimi 

kroglicami. Nekaj prostega časa v centru za kosilo ali uživanje v živopisanem vrvežu Salzburga. 

Nastanitev in večerja.  

2.DAN: SALZBURG-CHIEMSEE-SALZBURG 

Zajtrk. Vožnja do jezera Chiemsee. Z ladjico se bomo popeljali do Herreninsla, kjer si bomo 

ogledali čudovit grad Ludvika II. Bavarskega – Königschloss (ogled je za vse do 18. leta 

brezplačen). Grad je bil zgrajen po vzorcu francoskega Versaillesa in izpoveduje veliko 

občudovanje, ki ga je njegov lastnik gojil do francoskega Ludvika XlV, sončnega kralja. 

Popoldne vrnitev v Salzburg. Večerja in nočitev. 

3.DAN: SALZBURG – MARIBOR/RUŠE 
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Zajtrk. Obiskali bomo Hišo narave (Haus der Natur), kjer bomo spoznavali najrazličnejše zbirke 

od dinozavrov, astronomije, človeškega telesa, akvarija, terarija... Morda še nekja prostega 

časa. Vožnja do bližnjega Red Bull-ovega Hangarja 7, kjer so razstavljeni bolidi formule 1 ter 

letala, ki jih akrobatski piloti Red Bull-a še sedaj uporabljajo na raznih letalskih mitingih. Po 

ogledih se bomo počasi poslovili in se po najkrajši poti zapeljali proti domu. 

Žnider's Turizem, ul. Vita Kraigherja5, MB 

www.zniders-turizem.com, info@zniders-turizem.com 

Tel.:+386 2 231 0071, +386 2 231 0070 

CENA: 

209 EUR Pri 70 dijakih v nadstropnem avtobusu 

229 EUR Pri 45 dijakih v avtobusu 

239 EUR Pri 40 dijakih v avtobusu 

255 EUR Pri 35 dijakih v avtobusu 

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, cestnine in parkirnine, 2 polpenziona v hotelu 

(predvidoma hotel A&O), vse oglede po programu, vstopnine za: rudnik soli Hallein, 

ladjica do Herreninsl-a, vstopnino v Haus der natur, prosta mesta za profesorje- 

spremljevalce, kot predpisuje šolska zakonodaja (1 profesor na 15 dijakov), odlično  

vodenje in organizacijo ekskurzije, nezgodno zavarovanje turistov in izletnikov ter posladek ob 

odhodu. 

CENA NE VKLJUČUJE: osebnih stroškov 

Splošni pogoji so sestavni del potovanja in so vam na voljo v agenciji Žnider`s ali na 

www.zniders-turizem.com 

 

http://www.gimnazija-ruse.org/?nStran=vsebina
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38. Ekskurzija Krakow - Auschwitz - Glivice  

 

NOSILEC PROJEKTA: Petra Marinič 

POGOJI ZA VPIS: dijaki 1., 2. in 3. letnika GSŠKF Ruše. 

REZULTATI DELA: prispevek za Habitus, predstavitev na Četrtku na četrti. 

VELIKOST SKUPINE: 40 dijakov. 

PREDVIDENI STROŠKI:  

• 230,00 EUR pri udeležbi 35 potnikov v avtobusu,  

• 220,00 EUR pri udeležbi 40 potnikov v avtobusu.  

Možnost plačila na pet obrokov, prvi obrok oktobra. 

TRAJA: 3 dni (dve noči). 

PREDVIDEN DATUM: 15., 16., 17. april 2023 

ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV/ID: vse ure. 

 

KRATKA VSEBINA:   

1. dan, sobota, 15. april 2023: MARIBOR - AUSCHWITZ - KRAKOW (615 km) 

Odhod avtobusa v zgodnjih jutranjih urah iz Maribora (predvidoma okoli 2:00).  Vožnja čez 

Avstrijo in Češko na Poljsko.  Opoldanski prihod v mesto Oswiecim, ki nam je znano pod 

imenom Auschwitz. V začetku leta 1940 so Nacisti tukaj zgradili nekaj koncentracijskih 

taborišč in taborišče za iztrebljanje. Taborišča so bila locirana na tem predelu zaradi visokega 

odstotka Židov med poljskimi prebivalci. Samo taborišče je bilo razdeljeno na tri glavna 

taborišča in mnoge podružnice: Auschwitz I. – koncentracijsko taborišče , Auschwitz II. – 

uničevalno taborišče (tudi imenovan Auschwitz-Birkenau),  Auschwitz III. – delovno taborišče 

(tudi imenovan Auschwitz-Monowitz). Voden ogled prizorišča grozodejstev, ki je danes 

spremenjeno v muzej bo trajal vse do popoldneva. Sledi vožnja v Krakow, eno najstarejših 

evropskih mest, ki ga je UNESCO  uvrstil med 12 najpomembnejših in najlepših spomenikov 

sveta. Nastanitev v hotel in nočitev.  

 

2 . dan, nedelja, 16. april 2023:  KRAKOW  

Po zajtrku sledi obisk nekdanje Tovarne Oskarja Schindlerja, kjer so nekoč izdelovali posodo, 

danes je spremenjena v muzej. Omenjeni podjetnik je znan kot rešitelj Judov. Preostanek dneva 

bomo preživeli v središču mesta Krakow. Sprehodili se bomo čez največji srednjeveški trg v 

http://www.gimnazija-ruse.org/?nStran=vsebina
https://www.auschwitz.org/en/
https://muzeumkrakowa.pl/en/branches/oskar-schindlers-enamel-factory
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Evropi – Rynek Glowny, pod katerim je muzej – Rynek underground musuem, ki predstavlja 

zgodovino mesta (voden ogled muzeja). Sprehod bomo nadaljevali mimo Mestne hiše, Stare 

univerze, Škofijske palače, gradu Wawel ter Marijine katedrale, … Zavili bomo tudi v 

Judovski predel mesta, kjer si bomo ogledali Muzej Apetka pod Orlem (nekdanja judovska 

lekarna). Nekaj prostega časa v mestu. V večernih urah prihod nazaj v hotel ter nočitev. 

 

3. dan, ponedeljek, 17.april 2023:  KRAKOW - GLIVICE - MARIBOR (740 km) 

Po zajtrku vožnja do mesteca Glivice ter obisk šole (strokovni ogled). Ogled radijskega stolpa, 

kjer je prišlo do uprizoritve napada na postajo le en dan pred začetkom druge svetovne vojne. 

V popoldanskih urah vožnja nazaj proti domu, prihod v večernih urah (ob poti postanek za 

kosilo v lastni organizaciji). 

 

 

 

 

http://www.gimnazija-ruse.org/?nStran=vsebina
https://muzeumkrakowa.pl/oddzialy/rynek-podziemny
https://muzeumkrakowa.pl/oddzialy/apteka-pod-orlem
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39. Začetni tečaj golfa 
 

NOSILEC PROJEKTA: Tatjana Štok Plej in učitelj golfa Bojan Gaberc (golfišče Moravske 

Toplice) 

KRATKA VSEBINA: Igranje golfa uri telesno pripravljenost, koordinacijo in um. Je idealna 

kombinacija telesnega in miselnega treninga za vse starostne skupine. Igra golfa koristi tudi   

mladim, saj jim omogoča, da skozi igro odraščajo v gibanju in razvijajo različne 

sposobnosti. Golf zahteva veliko mero natančnosti, koncentracije, ustvarjalnosti, telesne 

pripravljenosti in moči. Ker med igro golfa mimogrede prehodite tudi do 10 kilometrov, je golf 

idealna rekreacija za vse, ki v vsakdanjem življenju veliko sedite. 

REZULTATI DELA: fotoreportaža tečaja za Habitus 

VELIKOST SKUPINE: minimalno 4 

POTREBEN PRIBOR, OPREMA: udobna športna oblačila in športni čevlji 

PREDVIDENI STROŠKI: 165 eur + lasten prevoz do vadišča ali po dogovoru s 

koordinatorico 

TRAJA: 10x50 min, termin določamo sproti 

ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV/ID: vse ure. 

 

 

http://www.gimnazija-ruse.org/?nStran=vsebina
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40. Ekskurzija za dijake dijaškega doma -  Gardaland in Verona 
 

NOSILEC PROJEKTA: Klavdija Podlesnik 

KRATKA VSEBINA: V mesecu APRILU 2023 bomo za dijake dijaškega doma izvedli 

ekskurzijo v Gardaland. Prvi dan bomo uživali v zabaviščnem parku Gardaland. Prespali bomo 

v hotelu ob Gardskem jezeru. Drugi dan nadaljujemo pot do Verone, si ogledamo Verono in se 

počasi vračamo proti domu. 

POGOJI ZA VPIS: Sodelujejo lahko dijaki od 1. do 4. letnika DD GSŠKF Ruše. 

REZULTATI DELA: Uspešno zaključena ekskurzija. 

VELIKOST SKUPINE: 46 

POTREBEN PRIBOR, OPREMA: udobna športna oblačila in športni čevlji 

PREDVIDENI STROŠKI: Cena ekskurzije bo s programom objavljena do decembra 2022. 

Možno bo plačilo na več obrokov 

TRAJA: sobota, nedelja (15.4.2023 in 16.4.2023). 

ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV/ID: 16 ur 

 

 

 

 

 

http://www.gimnazija-ruse.org/?nStran=vsebina
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41. Ekskurzija na Dunaj – ogled prirodoslovnega muzeja in predbožičnega Dunaja 
 

NOSILEC PROJEKTA: Klavdija Podlesnik 

KRATKA VSEBINA: Ekskurzija poteka iz Ruš preko meje Šentilj proti Dunaju. Na Dunaju 

si ogledamo Prirodoslovni muzej. Po ogledu muzeja voden sprehod skozi mesto. V mestu 

kakšno uro prosto za malico, potem pa ogled in obisk novoletnega sejma na Dunaju. Po ogledu 

nazaj proti domu 

POGOJI ZA VPIS: dijaki od 1. do 4. letnika GSŠKF Ruše 

REZULTATI DELA: Uspešno zaključena ekskurzija. 

VELIKOST SKUPINE: 44 

POTREBEN PRIBOR, OPREMA: udobna športna oblačila in športni čevlji 

PREDVIDENI STROŠKI: Odvisno od števila prijavljenih. Ponudba bo objavljena v mesecu 

oktobru 2022. 

TRAJA: od 6.00 do 22.00 

PREDVIDEN DATUM: Sobota (10.12.2022). 

ŠTEVILO PRIZNANIH UR OIV/ID: 16 ur 

 

 

 

http://www.gimnazija-ruse.org/?nStran=vsebina
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PRIJAVNICA ZA OIV/ID – GSŠKF Ruše 
 

Dijak-inja ______________________________ iz ________________razreda se prijavljam za  

program_______________________________________________________________, 

pod mentorstvom_______________________________________________. 

 

Podpis dijaka_inje:_______________________________________ 

 

________________________________________________________________ODREŽI_____ 

 

POTRDILO ZA OIV/ID – GSŠKF Ruše 
 

Dijak-inja ______________________________ iz ________________razreda je opravil-a  

program______________________________________________. 

Prizna se  _______ ur OIV/ID. 

 

Podatki o izvajalcu (zunanje institucije):  

Naziv: _______________________________________________________________

   

Kontakt: __________________________ 

 

Podpis mentorja:_______________________________________ 

Tisti, ki bodo OIV/ID opravljali v zunanjih institucijah (npr. podjetjih, organizacija, društvih) morajo prinesti 
potrdilo z žigom institucije. V potrdilo se naj  navedejo osnovni podatki o izvajalcu. 
 

Opravljanje OIV in ID pri zunanji instituciji naj bo predhodno odobreno s strani GSŠKF Ruše.  

http://www.gimnazija-ruse.org/?nStran=vsebina

