
 

 

NAČRT OIV ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 

Vsebine, ki so obvezne za vse dijake na šoli, organiziramo po posameznih 

letnikih ves čas tekočega šolskega leta ali pa na posamezne dneve, namenjene 

obveznim izbirnim vsebinam.  

Tudi letos dijaki lahko prostovoljno izbirajo med vsebinami proste izbire iz 

kataloga. Minimalno število ur oz. vsebin proste izbire, ki jih morajo opraviti, je 

določeno za vsak letnik posebej, lahko pa izberejo tudi več ur. 

 1. letnik gimnazije ima 18 ur proste izbire. 

 Vsebine, ki so obvezne za vse dijake 72 

Državljanska kultura (državna ureditev RS, slovenske meje 
in narodna identiteta, proslava ob dnevu samostojnosti in 

enotnosti, obisk arhiva v Novi Gorici1) 

6 ur 

Knjižnično – informativna znanja  10 ur 

Kulturno umetniške vsebine (gledališka in film. predstava, 

šolske prireditve, filmska vzgoja, predstava po izbiri) 

18 ur 

Športni dnevi (zimski, poletni, s kajakom po Krki) 18 ur 
Zdravstvena vzgoja (pogovor o drogi, mladostnik in spolnost, 

zdravniški pregled, pregled zob) 

7 ur 

Vzgoja za družino, mir in nenasilje (spoznajmo se2, živeti s 

Tourettovim sindromom, predstavitev MC Podlage in 
prostovoljstva) 

5 ur 

Ekskurzija v Oglej 8 ur 

 

Vsebine po dijakovi prosti izbiri  18 

 

 2. letnik gimnazije ima 44 ur proste izbire. 

 Vsebine, ki so obvezne za vse dijake 46 

Državljanska kultura (človekove pravice, proslava ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti ) 

3 ure 

Knjižnično – informativna znanja  5 ur 

                                                           
1 Dejavnost se bo izvedla le, če bo za dijake organiziran ogled gledališke predstave v Novi Gorici. Učna ura v 

Pokrajinskem arhivu v Novi Gorici ni všteta v vsoto ur. 
2 Dejavnost izvedena na športnem tednu v Portorožu. Vodijo jo razredniki in profesorji športne vzgoje. 



Kulturno umetniške vsebine (gledališka in filmska 
predstava, šolske prireditve, predstava po izbiri) 

16 ur 

Športni dnevi (zimski, poletni, pohod na Kokoško) 18 ur 
Zdravstvena vzgoja (duševno zdravje) 2 ur 

Vzgoja za družino, mir in nenasilje (pogovor z …) 2 ur 

 

Vsebine po dijakovi prosti izbiri  44 

 3. letnik gimnazije ima 41 ur proste izbire. 

 Vsebine, ki so obvezne za vse dijake 49 ur 

Državljanska kultura (Evropska unija oz. aktivno 

državljanstvo, proslava ob dnevu samostojnosti in 

enotnosti) 

3 ure 

Kulturno umetniške vsebine (gledališka in filmska 

predstava, šolske prireditve, predstava po izbiri) 

14 ur 

Športni dnevi (zimski, poletni) 12 ur 
Zdravstvena vzgoja (preprečevanje rakavih obolenj, zdravniški 

pregled, pregled zob, temeljni postopki oživljanja) 

7 ur 

Vzgoja za družino, mir in nenasilje (nasilje se ne konča sama od 

sebe, pomembno je sodelovati3) 

5 ur 

Ekskurzija na avstrijsko Koroško 8 ur 

 

Vsebine po dijakovi prosti izbiri  41 ur 

 

 4. letnik gimnazije ima 11 ur proste izbire. 

 Vsebine, ki so obvezne za vse dijake       19  ur 

Državljanska kultura (proslava ob dnevu samostojnosti in 

enotnosti) 

1 ura 

Kulturno umetniške vsebine (gledališka in filmska 

predstava, šolske prireditve, predstava po izbiri) 

10 ur 

Športni dnevi (zimski) 6 ur 

Zdravstvena vzgoja (temeljni postopki oživljanja) 2 uri 
 

Vsebine po dijakovi prosti izbiri  11 ur 

 

Dijaki, ki bodo odsotni na dan, ko se bodo izvajale obvezne OIV ure, morajo na 

koncu šolskega leta vseeno imeti 90 oziroma 30 (4. letnik) ur OIV. O tem, kako 

                                                           
3 Izvaja se na športnem tednu v gorah 



bo nadomestili le te, se mora dijak dogovoriti s profesorjem, ki je dejavnost 

organiziral. 

Opravljene obvezne izbirne vsebine so vpisane v spričevalo in so eden od 

pogojev za opravljen letnik. Če dijak do zadnjega dne pouka OIV ne opravi 

oziroma ne predloži zahtevanih potrdil, tekočega letnika ni opravil in se mu izda 

le potrdilo o uspehu.  

Spričevalo dijak dobi naknadno, ko predloži ustrezna dokazila o opravljenih OIV. 

Šola prizna dijaku za opravljeno prosto izbiro tudi naslednje dejavnosti (zunanje 

dejavnosti), ki se jih dijak organizirano udeležuje izven šole: 

 glasbena šola, 
 organizirani športni in plesni trening, 

 aktivnosti v pevskem ali drugem kulturno-umetniškem društvu, 
 tečaji tujih jezikov, računalništva, drugih spretnosti in znanj 

 organizirano prostovoljno socialno delo in druga karitativna 

dejavnost, 
 vodniško delo v taborniški ali skavtski organizaciji, 

 delovanje pri gasilcih, v planinskih društvih in  
 gledališki, filmski in glasbeni abonmaji 

 ostalo organizirano dopolnilno izobraževanje (jezikovni tečaj …) 

Dijak se teh dejavnosti ne more udeleževati v času pouka, izvajajo se izključno 

izven časa pouka. 

Dijak ne more z zunanjimi dejavnostmi pridobiti več kot 30 ur OIV. 

Dijak dobi v tajništvu šole obrazec za potrditev opravljenih ur s strani zunanjega 

izvajalca. Potrjene obrazce odda razredniku do 1. junija 2019 

Šola si pridržuje pravico do sprememb. Pri nekaterih dejavnostih sodelujejo 

zunanji sodelavci, nekatere dejavnosti pa celo vodijo in organizirajo. Za 

sodelovanje z njimi smo se dogovorili že v začetku šolskega leta. Včasih se zgodi, 

da določene dejavnosti kasneje iz opravičenih razlogov odpovejo V tem primeru 

bo šola poskušala poiskati nadomestne dejavnosti. 

 


