
 
 
 

JEZIKOVNI TEČAJI 

 
DEJAVNOST 

   
ŠT. UR 

 
IZVAJALEC 

 
CILJNA SKUPINA 

 
OKVIRNA 
CENA € 

 
PREDVIDEN TERMIN 

IZVEDBE 

 
OPIS DEJAVNOSTI 

 
Francoščina – 
začetni tečaj   

 
30 ur   

 
prof. Mihael Šorli   

 
vsi dijaki   

 
40 eur 

Po dogovoru.  
Izvaja se, če bo zadostno 
število prijav. Informacije 
pri profesorju francoščine.   

   

Francoščina – 
priprave na 
tekmovanje   

20 ur   prof. Nataša Adžić   4. letnik – dijaki,  
ki se učijo 
francoščino   

 
Informacije pri profesorici 
francoščine.   

   

Ruščina – priprave 
na tekmovanje 

20 ur prof. Neža Zupančič Logar 2. in 3. letnik  Informacije pri profesorici  
ruščine.   

 

Španščina – 
priprave na 
tekmovanje 

 
15 ur 

 
prof. Katarina Škufca 

 
3. letnik 

 Informacije pri profesorici 
hispanistki. 

 

Španščina – 
El ratón de 
la biblioteca    

15 ur prof. Bernarda Kovač,  
prof. Katarina Škufca,  
prof. Nina Ovsenek 

dijaki 1., 2., 3. in 
4. letnika 

 Vsa navodila bodo dijaki 
dobili pri pouku.   

 

 
 
Kitajščina – začetni 
tečaj   

 
 
60 ur 

 
 
prof. Nina Ovsenek 

 
 
1. in 2. letnik 

 
 

brezplačno 

 
torek,  
13.10–14.45 (od oktobra do 
konca maja) 

Začetni tečaj kitajščine bo zajemal učenje osnov 
kitajskega jezika ter marsikatere kulturološke 
tematike, povezane s Kitajsko. Pouk bosta vodili 
kitajska in slovenska učiteljica kitajščine. Dijaki se 
bodo lahko udeležili različnih delavnic, povezanih s 
kitajsko kulturo (kuhanje kitajskih jedi, kaligrafija ...).   

 
 
Kitajščina – 
nadaljevalni tečaj 

 
 
60 ur 

 
 
prof. Nina Ovsenek 

 
dijaki 1. in 2. 
letnika s 
predznanjem 
kitajščine 

 
 

brezplačno 

 
po dogovoru  
(od oktobra do konca maja) 

Nadaljevalni tečaj kitajščine je namenjen dijakom, ki 
so se tega jezika že učili najmanj eno leto. Pouk bosta 
vodili kitajska in slovenska učiteljica kitajščine, 
zajemal pa bo tako jezikovne kot kulturološke 
vsebine. Dijaki se bodo lahko udeležili različnih 
delavnic, povezanih s kitajsko kulturo (kuhanje 
kitajskih jedi, kaligrafija ...).  



 
 
 

 
Kitajščina –priprave 
na tekmovanje 

 
30 ur 

 
prof. Nina Ovsenek 

dijaki od 1. do 4. 
letnika, ki 
obiskujejo pouk 
kitajščine  

  
po dogovoru  
(od februarja do konca maja) 

Priprave na državno tekmovanje Kitajski most so 
namenjene dijakom, ki obiskujejo OIV kitajščina ali 
pouk tretjega tujega jezika – kitajščina. Pouk bo 
zajemal pripravo na državno tekmovanje (učna snov, 
govor v kitajščini, talent show …).  

Kitajščina –
konverzacija 

30 ur Li Xueting,  
prof. Nina Ovsenek 

dijaki 3. in 4. 
letnika, ki 
obiskujejo pouk 
kitajščine 

  
po dogovoru  
(od oktobra do konca maja) 

Dijaki tretjega in četrtega letnika, ki obiskujete pouk 
kitajščine v okviru 3. tujega jezika, lahko svoje znanje 
dopolnite z vsakotedensko enourno konverzacijo s 
kitajsko učiteljico Li Xueting. 

Nemščina – 
priprave na 
tekmovanje 

 
15 ur 

 
prof. Peter Zupan 

 
3. in 4. letnik 

  
november—februar 

 
Priprave na šolsko in državno tekmovanje iz znanja 
nemščine. 

 
GIMKr Deutsch-Café 

 
30 ur 

 
prof. Barbara Triler, 
Kiana Scherm 

 
vsi dijaki 

  
vse leto, po dogovoru 

Skupaj s prostovoljko programa Unesco Kulturweit se 
bomo srečevali ob kavi, čaju, pecivu in nemških 
besedilih (kratka proza, lirika, dramatizacije 
enostavnejših besedil …)  

 
 
 
DSD II – 2. letnik 

 
 
 
35 ur 

 
 
 
prof. Barbara Triler, 
prof. Felix Sobietzki 

 
 
 
dijaki 2. letnika 

  
 
 
vsa navodila bodo dijaki 
dobili pri pouku.   

Priprave na DSD II certifikat v 2. letniku:  
V 2. letniku vabljeni vsi dijaki, ki vas pri nemščini 
zanima nekoliko več: več besednega zaklada, več 
govornega izražanja, komunikacijsko naravnane 
oblike dela. Dodatne ure so usmerjene vsebinsko 
široko in nudijo več vaje za vse, ki si želite jezik bolje 
obvladati. Certifikat iz znanja nemščine DSD II, ki ga 
lahko opravljate nato v 4. letniku, predstavlja 
mednarodno veljavno dokazilo o znanju nemščine na 
B2/C1-nivoju.  

 
 
DSD II – 3. letnik 

 
 
35 ur 

 
 
prof. Barbara Triler, 
prof. Felix Sobietzki 

 
 
dijaki 3. letnika 

  
 
vsa navodila bodo dijaki 
dobili pri pouku.  

Priprave na DSD II certifikat v 3. letniku:  
V 3. letniku vabljeni dijaki, ki si želite nadaljevati in 
nadgrajevati učenje nemščine. Pri dodatnih urah 
spoznamo vse štiri dele jezikovnega izpita in se nanj 
ciljno pripravljamo. Certifikat iz znanja nemščine DSD 
II, ki ga lahko opravljate nato v 4. letniku, predstavlja 
mednarodno veljavno dokazilo o znanju nemščine na 
B2/C1-nivoju.  

  



 
 
 

KROŽKI 

 

PRIPRAVE NA TEKMOVANJA IZ ZNANJA, RAZISKOVALNA DEJAVNOST 
 

DEJAVNOST 
 
ŠT. UR 

 
IZVAJALEC 

 
CILJNA 

SKUPINA 

 
OKVIRNA 
CENA € 

 
PREDVIDEN TERMIN 

IZVEDBE 

 
OPIS DEJAVNOSTI 

Astronomski krožek 20 ur prof. Gregor Igličar vsi dijaki  po dogovoru Do decembra bomo največ časa namenili pripravam na 
tekmovanje, nato pa se bomo posvetili temam, ki vas 
zanimajo, poskusom in opazovanjem.    

Matematični krožek 30 ur prof. Matjaž Pertot 1. letnik  po dogovoru Dodatna matematična ura za vse dijake 1. letnika, ki jim 
je matematika všeč in bi radi reševali zanimivejše 
matematične naloge.  

Matematični krožek 20 ur prof. Anže Zupanec 2. letnik  po dogovoru Priprave na šolsko in državno tekmovanje iz matematike. 

 
Matematični krožek 

 
30 ur 

 
prof. Žana Strgar 

 
3. letnik 

  
po dogovoru 

Dodatna matematična ura za vse dijake 3. letnika, ki jim 
je matematika všeč in bi radi reševali zanimivejše 
matematične naloge. Pripravljali se bomo tudi na 
matematična tekmovanja. 

Biološki krožek – priprave 
na tekmovanje  

30 ur profesorice biologije vsi dijaki  po dogovoru  

 
Biološki krožek – Flora   

30 ur prof. Vanda Kukec, 
prof. Urša Petrič 

 
vsi dijaki 

  
po dogovoru 

Celoletna dejavnost na temo rastlin in priprava na 
tekmovanje iz Flore.   

Geografski krožek – 
priprave na tekmovanje 

 
30 ur 

 
profesorji geografije 

 
vsi dijaki 

  
po dogovoru 

Priprave na šolsko in državno tekmovanje iz geografije. 

Fizikalni krožek – priprave 
na tekmovanje 

 
15 ur 

 
profesorji fizike 

 
vsi dijaki 

  
po dogovoru 

Priprave na regijsko in državno tekmovanje iz fizike. 

Kemijski krožek – priprave 
na tekmovanje 

15 ur profesorji kemije vsi dijaki  po dogovoru  

  



 
 
 

 
Kemijski krožek – 
eksperimentalni 

 
30 ur 

 
prof. Neža Šulc 

 
vsi dijaki 

  
po dogovoru 

Na kemijskem krožku bomo izvajali različne poskuse in 
meritve, s tem pa poglobili svoje znanje ter praktične 
sposobnosti v laboratoriju. Vabljeni vsi, ki vas zanima 
kemija kot eksperimentalna veda. 

Priprave na kemijsko 
olimpijado 

 
30 ur 

 
prof. Petra Flajnik 

dijaki 2., 3. 
in 4. letnika 

 november in  
december 2022 

 

 
Čarovnija narave 

 
30 ur 

 
prof. Petra Flajnik 

 
vsi dijaki 

  
vse leto 

Dijaki snemajo preproste poskuse. Vabljeni, da se 
pridružite in z nami širite znanje na zabaven in 
ustvarjalen način.  
Več na https://www.youtube.com/channel/UC4-
nlUUy6WuJDWE0riklLkg . 

Priprave na naravoslovno 
tekmovanje 

 
20 ur 

profesorji biologije,  
kemije in fizike   

dijaki 1. in 
2. letnika 

  Priprave na tekmovanje iz naravoslovja, kjer dijaki 
rešujejo naloge iz kemije, fizike in biologije.  

Literarno-novinarski 
krožek in sodelovanje z 
Radiem Kranj, branje 
objav in  nastopanje na 
javnih prireditvah 

 
30 ur 

 
prof. Martina Lušina Basaj 

 
vsi dijaki 

 med odmori, po 
dogovoru  

 

 
Cankarjevo tekmovanje 

 
30 ur 

 
prof. Martina Lušina Basaj 

 
vsi dijaki 

 1-krat   
tedensko po pouku   
 

 

Zeleno pero – priprave na 
ekološko-novinarsko 
tekmovanje    
 

 
30 ur 

 
prof. Martina Lušina Basaj,  
prof. Maruša Vencelj 
 

 
vsi dijaki 

  
med odmori, po 
dogovoru  

 

Zgodovinski krožek – 
priprave na zgodovinsko 
tekmovanje (šolsko, 
državno)   

 
50 ur 

 
prof. Patricija Veldin 

 
vsi dijaki 

  
po dogovoru 

 

https://www.youtube.com/channel/UC4-nlUUy6WuJDWE0riklLkg
https://www.youtube.com/channel/UC4-nlUUy6WuJDWE0riklLkg


 
 
 

Zgodovinski krožek 
– priprave na tekmovanje 
Rudolf Maister  

20 ur prof. Alenka Bizjak, 
prof. Mojca Zelič 

vsi dijaki  po dogovoru  

 
 
Evropske statistične igre 

 
10 ur/raven 
tekmovanja 

(skupno 
največ 30) 

 
 
prof. Luka Grahelj 

 
 
vsi dijaki 

  
 
november—maj 

Tekmovanje poteka na treh ravneh, in sicer:  
šolsko: reševanje spletnega kviza; 
državno: izdelava seminarske naloge iz obdelave 
podatkov (Excel & PowerPoint); 
evropsko: izdelava kratkega videa na določeno temo.  
Tekmuje se v dvojicah oz. trojicah, vsako nalogo pa se 
opravlja daljše obdobje in ob nudeni pomoči mentorja. 

 
 
Finančna matematika 

 
 

16 ur 

 
 
prof. Luka Grahelj 

Sodelujejo 
lahko vsi 
dijaki, 
vendar so na 
tekmovanju 
zaradi 
predznanja v 
veliki 
prednosti 
dijaki višjih 
letnikov 
(tekmuje se 
v enotni 
kategoriji). 

  
 
september—april 

 
 
priprave na tekmovanje 

 
Raziskovalni krožek ZTOKS 

 
60 ur 

 
Dr. Rok Rudež,  
prof. Patricija Veldin   
 

 
vsi dijaki 

  
vse leto 

 
Dijaki pišejo raziskovalno nalogo na področju, ki jih 
zanima. Od dijakov pričakujemo: samoiniciativnost, 
ustvarjalnost, tekmovalnost. 

  



 
 
 

KULTURNA DEJAVNOST 
 

DEJAVNOST 
 
ŠT. UR 
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CILJNA SKUPINA 

 
OKVIRNA 
CENA € 

PREDVIDEN 
TERMIN 
IZVEDBE 

 
OPIS DEJAVNOSTI 

 
Orkester Gimnazije   
Kranj     
 

 
140 ur 

 
prof. Erik Šmid, 
dirigent Karim Zajec 

 
vsi dijaki 
(avdicija) 

  
vse leto 

 

 
Dekliški pevski 
zbor Gimnazije Kranj  

 
200 ur 

 
prof. Erik Šmid 

 
vsi dijaki 
(avdicija) 

 vse leto 
(dejavnost že poteka) 

 

 
Fantovska vokalna 
skupina Gimnazije 
Kranj  

 
140 ur 

 
prof. Erik Šmid, 
dirigentka Ana Bec 

 
vsi dijaki 
(avdicija) 

 vse leto 
(dejavnost že poteka) 

 

 
Dramski krožek 

 
30 ur 

 
prof. Metoda Šmigoc, 
prof. Eva Jelenc, 
prof. Ana Žunič 

 
vsi dijaki 

  
po dogovoru 

 
Dijaki pripravijo igrico za otroke in z njo gostujejo po 
okoliških vrtcih in jo odigrajo ob prihodu Božička. 

 
Šila – šolska improliga    

 
60 ur 

 
prof. Mihael Šorli 
Nina Furlan 
 

 
vsi dijaki 

  
po dogovoru 

 
Tečaj improvizacijskega gledališča, kjer se boste naučili 
ustvarjati predstave brez scenarija, kostumov, scene, 
rekvizitov ali režiserja. Kako je to mogoče? Za to pa 
morate priti na ŠILO! 

 
Ustvarjalno pisanje 

 
30 ur 

 
prof. Bernarda Lenaršič 
 

 
vsi dijaki 

  
ponedeljek ob 13.10, 
učilnica 22 

 
Ne moreš brez pisanja? Pišeš pesmi ali zgodbe? Bi jih 
rad komu pokazal in objavil, nastopil z njimi? Zbiraš 
pogum za sodelovanje v kakem literarnem natečaju? Si 
želiš konstruktivne debate o lastnih delih in brušenja 
ob drugih gimnazijcih? Si želiš sodelovati pri 
gimnazijskem literarnem zborniku? 



 
 
 

 
Ilustriranje literarnega 
zbornika in risanje 
tihožitij za šolski 
koledar 

 
20 ur 

 
prof. Monika Jerala, 
prof. Anita Omejec 

 
Dijaki/-nje, ki 

imajo veselje do 
umetniškega 
ustvarjanja in 
imajo že nekaj 
predznanja o 

risanju/slikanju. 
 

  
 
zadnji torek v mesecu 
ob 13.10, 
2 šolski uri 

 
 
V okviru dejavnosti bomo ustvarjali ilustracije za 
literarni zbornik in z vodenkami slikali tihožitja za šolski 
koledar. 

 
Kitajska kaligrafija 

 
30 ur 

 
Li Xueting, 
prof. Nina Ovsenek 

 
vsi dijaki 

  
po dogovoru 

Tečaj kitajske kaligrafije je namenjen vsem dijakinjam 
in dijakom, ki se želite naučiti pisanja kitajskih pismenk 
s čopičem. Tečaj bo potekal enkrat na teden eno šolsko 
uro. Učenje oz. znanje kitajskega jezika ni potrebno. 
 

 
Likovno snovanje 

 
40 ur 

 
Eva Poklukar 

 
vsi dijaki 

  
po dogovoru 

 
Na krožku bomo prakticirali različne načine risanja in 
slikanja ter skušali uporabiti raznolike tehnike. 
Sprehodili se bomo po zgodovini najizrazitejših 
umetniških tokov in se preizkusili tudi v posnemanju. 
Prav tako bo dovolj prostora za lasten izraz in 
ustvarjanje po želji. Ob toplem vremenu tudi risanje na 
prostem. Namenjeno vsem, ki jih risanje veseli. 
 

  



 
 
 

MEDNARODNO 
 

DEJAVNOST 
 
ŠT. UR 

 
IZVAJALEC 

 
CILJNA 

SKUPINA 

 
OKVIRNA 

CENA € 

 
PREDVIDEN TERMIN 

IZVEDBE 

OPIS DEJAVNOSTI 

 
 
Mepi  

 
 

60, 90 ali 
120 ur 

 

Mepi inštruktorji   
(profesorji Matjaž Pertot, 
Ivanka Zupan,  
Katarina Škufca,  
Patricija Veldin, Rok Škufca 
Bernarda Lenaršič,  
Urša Petrič, Marko 
Bukovšek, Rok Rudež,   
Tilen Avguštin) 

 
 
vsi dijaki 

 
30 € 
(ostali 
stroški 
so  odvisni 
od lokacije 
odprav in 
sobotnih 
aktivnosti)  

 Mednarodno priznanje za mlade – Mepi predstavlja 
mladim netekmovalen program prostovoljnih, športnih, kulturnih, 
intelektualnih in avanturističnih dejavnosti, ki spodbujajo osebno 
odkrivanje in rast, samozaupanje, vztrajnost, odgovornost do samega sebe 
in ne nazadnje služenje (njihovi) skupnosti. Dostopen je vsem mladim od 
14. do 25. leta. Sestoji iz štirih področij (služenje oz.   
prostovoljno delo, odprava, veščine in rekreativni šport) na treh stopnjah 
(bron, srebro, zlato) ter dodatno Projekt Neznani prijatelj na zlati stopnji.  
 

 
“English Debate   
Club”  
 

 
60 ur 

 
prof. Katarina Lovenjak, 
prof. Polona Nastran 

 
 
vsi dijaki 

 ponedeljek od 14.00 
do 15.30  
(učilnici 24 in 25) 

Na krožku bomo v angleščini s pomočjo različnih debatnih tehnik vadili 
govorniške veščine. Možna je udeležba na turnirjih po drugih šolah v 
Sloveniji oziroma na mednarodnih dogodkih. Dijaki bodo s 
pomočjo spletnih platform spoznali tudi dijake drugih gimnazij in se tako 
govorniških veščin učili drug od drugega.    

 
Kranj MUN   

 
30 ur 

 
prof. Nataša Kne 

 
vsi dijaki 

 po dogovoru Izredno zanimiva in popularna simulacija Združenih narodov, ki je osvojila 
dijake po vsem svetu. Če vas zanima debaterstvo, argumentiranje, kritično 
razmišljanje ter politični in družbeni položaj v svetu, se nam pridružite.   

 
EPAS – Šola   
ambasadorka   
Evropskega   
parlamenta   
  
 

 
30 ur 

 
prof. Patricija Veldin, 
prof. Nataša Adžić, prof. 
Peter Zupan, 
prof. Katarina Lovenjak 
 

 
 
vsi dijaki 

  K projektu Šola ambasadorka Evropskega parlamenta in Evrošola vabimo 
zvedave, kritične in zgovorne dijake, ki boste sodelovali v tekmovanju o 
poznavanju Evropske unije ter debati o izbrani problematiki evropskega 
prostora. Dijaki boste tudi pripravili predlog rešitve izbrane teme, na 
primer varnost in človekove pravice, odnos mladih do alkohola in mamil 
ipd., ter organizirali dogodek, na katerem boste svoj predlog 
predstavili  sošolcem in/ali lokalni skupnosti. Najboljše ekipe bodo 
odpotovale v Strasbourg na simulacijo Evropskega parlamenta.  

 
INTERACT 
CARNIUM 

30 ur  
Interact Carnium ter 
dijakinji Mia Taneski in 
Anina Šumi  

 
vsi dijaki 

  Interact Carnium je podmladek organizacije Rotary International, katere 
vodilo sta dobrodelnost in druženje. Namenjen je mladim do 18. leta in 
deluje pod okriljem botrskih klubov Rotary kluba Kranj in Rotary kluba 
Zgornji Brnik. V klubu pripravljamo različne dobrodelne dogodke, se 
izobražujemo, obiskujemo zanimiva predavanja ter se družimo. 

  



 
 
 

RAČUNALNIŠTVO, TEHNIKA 
DEJAVNOST  ŠT. UR IZVAJALEC CILJNA 

SKUPINA 
OKVIRNA 
CENA € 

PREDVIDEN 
TERMIN 
IZVEDBE 

OPIS DEJAVNOSTI 

 
Openlab – 
računalniški 
krožek in druge 
delavnice 

 
30 ur 

 
sodelavci iz   
Openlaba   
 

 
vsi dijaki 

  
po dogovoru 

 
Računalniški krožek in delavnice na temo multimedije, računalniškega 
programiranja, oblikovanja spletnih strani, montaže. 

 
 
Fizično   
računalništvo –  
programiranje v   
pythonu  na 
Raspberry Pi 
 

 
 
 

30 ur 

 
 
 
mag. Zdenka Vrbinc 

 
 
 
vsi dijaki 

   
 
Krožek je namenjen dijakom, ki jih zanima, kako programiramo 
računalnike in kako lahko sami sestavimo enostaven ter poceni računalnik, 
in dijakom, ki bi radi delili izkušnje o uporabi 
mikroračunalnika Raspberry Pi. Raspberry Pi ni le izjemno poceni 
računalnik, ampak nam omogoča, da začnemo raziskovati svet fizičnega 
računalništva.  
 

 
Naredimo svojo 
sobo pobega 
(Escape room) 

 
35 ur ali 
več (po 
potrebi) 

 
prof. Mateja Žepič 

 
vsi dijaki 

  
po dogovoru 

 
Dijaki se bodo naučili, kako izdelati scenarij za sobo pobega, kako narediti 
digitalno sobo pobega in tudi skupinsko bomo naredili 2–3 fizične sobe 
pobega za našo šolo. 

  



 
 
 

OSTALO 
 

DEJAVNOST 
   
ŠT. UR 

 
IZVAJALEC 

 
CILJNA 

SKUPINA 

 
OKVIRNA 
CENA € 

PREDVIDEN 
TERMIN 
IZVEDBE 

 
OPIS DEJAVNOSTI 

 
Bonton – kultura  
obnašanja 
in oblačenja  

 
30 ur 

 
prof. Nataša Kne 

 
vsi dijaki 

  
po dogovoru 

Drage dame, cenjeni gospodje, omikano, vljudno vedenje do 
sočloveka je osnova vsakega dobrega odnosa. Zavedanje, kako se 
obnašati na različnih dogodkih, ob posebnih priložnostih, za mizo, v 
službi, v šoli, je eden od temeljev medčloveških odnosov. Pomembno 
je, da vemo, kako se obleči priložnosti primerno, da poznamo različne 
ravni oblačenja. Spodbujanje omike bo vodilo naših srečanj.  

 
Pravo 

 
20 ur 

(10 sklopov po 
2 šolski uri) 

 
mag. Vid Indihar  
Veličkovič  

 
vsi dijaki 

 torek  
od 13.10 do 14.40;  
Pričetek:  
torek, 4. 10. 2022 

Dijaki se bodo na krožku seznanili z osnovami nekaterih pravnih 
panog, s katerimi se vsakodnevno srečujemo. Krožek bo 
usmerjen v praktično uporabnost pridobljenega znanja, s poudarkom 
na civilnem pravu.   

 
PR Ekipa GimKr 
(družabna omrežja) 

 
60 ur 

 
prof. Nataša Kne, 
prof. Peter Zupan 

 
vsi dijaki 

  
vse leto 

Stopi v svet fotografije in digitale. Spoznaj osnove marketinga, 
vodenja socialnih omrežij. Preko merch ekipe si naberi prve 
podjetniške izkušnje, kjer boš pomagal graditi skupnost Gimnazije 
Kranj. Tvoj @gimk_kr 

Priprave na 
sprejemne izpite  
za študij arhitekture 

48 ur 
(12 srečanj 
po 4 šolske 

ure) 

 
Društvo Naris 

 Cenik Društva Naris  
(za dijake GimKr 
popust) 

Pričetek: 
petek, 11. 11. 2022  
(če bo dovolj 
prijav, tudi prej)  

Priprave na sprejemne izpite za študij arhitekture, 
krajinske arhitekture in fakultete za dizajn. Več informacij na: 
http://www.drustvonaris.net/ in info@drustvonaris.net. 

 
DrugaRoka 

 
8 ur 

 
prof. Nataša Kne,   
prof. Alenka Bizjak  
 

 
vsi dijaki 

  
20. 12. 2022 

Dobrodelni projekt bomo izvedli petič. V predbožičnem času bomo s 
prireditvijo in z bazarjem zbirali finančna sredstva. Organizacijo, ki ji 
bomo namenili finančna sredstva, bomo izbrali naknadno. Dogodek z 
mentoricama organizirajo dijaki mednarodne mature in nacionalnega 
programa.   

 
Prva pomoč 

 prof. Vanda Kukec 
 v sodelovanju z 
Rdečim križem Kranj 

 
vsi dijaki 

 po dogovoru Dijaki se bodo v sodelovanju s strokovnjaki medicinskega področja 
Rdečega križa Kranj naučili osnov prve pomoči in spoznali, kako 
pomembno je poleg strokovne pomoči ponuditi tudi človeško 
toplino.  

 

  



 
 
 

ŠPORT 

 
DEJAVNOST 

 
ŠT. UR 

 
IZVAJALEC 

 
CILJNA 

SKUPINA 

 
OKVIRNA 
CENA € 

 
PREDVIDEN TERMIN 

IZVEDBE 

 
OPIS DEJAVNOSTI 

 
Šah in rock 

 
60 ur 

 
prof. Mitja Hribar 

 
vsi dijaki 

   
Šah in rock gresta skupaj. 

 
Alpsko smučanje   
in deskanje na   
Krvavcu    
 

 
30 ur 

 
prof. Nataša Jerkovič   

 
vsi dijaki, 
lasten 
prevoz do 
smučišča 

 
cena 
smučarske 
vozovnice 

 
sobote in nedelje v  
januarju, februarju in marcu – 
odvisno od snežnih razmer.   

 

Košarka – dekleta 40 ur prof. Janez Mali kategorizira
ni dijaki 

 oktober—april  

Košarka – fantje 40 ur prof. Janez Mali kategorizira
ni dijaki 

 oktober—april  

Nogomet – fantje 30 ur prof. Luka Grahelj vsi dijaki  September—junij Rekreacija za vse tiste, ki ne vedo, kje in s kom igrati.  

Tehnike sproščanja  
in trening 
možganov 

30 ur mag. Franc Rozman, 
Metod Čufar 

 
vsi dijaki 

 oktober—januar;  
torek 8., 9. in 10. ura  

Tehnike dihanja, vizualizacija, koncentracija, hitro 
branje, sproščanje, meditacija, fizične vaje za dvig 
inteligence. 

 
Sproščanje za dijake 

 
15 ur 

 
Maruša Pfajfar Rifl  
(ZD Kranj) 

 
vsi dijaki 

 vsak drugi torek  
od 4. 10. 2022 dalje  
(1 šolska ura enkrat na 14 dni) 

 
Vsi dijaki lepo vabljeni k sproščanju, ki ga bomo izvajali 
sede, občasno tudi na blazinah. 

Igre z loparji 30 ur prof. Justina Jocif     

 
Tečaj za voditelja 
čolna (minimalna 
starost 16 let)   

 
30 ur 

 
prof. Nataša Jerkovič, 
Društvo Gibanca 

 
vsi dijaki 
(nad 16 let) 

 
90 €  za 
dijake   
Gimnazije   
Kranj  
   

 
pričetek  4. 10. 2022 ob 18. uri  
v Gimnaziji Kranj   
 

 
http://gibanca.si/tecaji-jadranja/zacetni-tecajjadranja   

 



 
 
 

EKSKURZIJE 
 

DEJAVNOST 
 

ŠT. UR 
 

IZVAJALEC 
 

CILJNA SKUPINA 
 

OKVIRNA 
CENA € 

 
PREDVIDEN TERMIN 

IZVEDBE 

 
OPIS 

DEJAVNOSTI 
Bavarska in Salzburg 15 ur prof. Marjan Veber    

 
 1. letnik    okvirno 180 € teden izbirnih vsebin  

junij 2023 
 

 
Švica   

 
20 ur 

 
prof. Marjan Veber    
 

  
2. letnik    

 
okvirno 195 € 

 
22. in 29. 10. 2022 

 

London in Južna Anglija   40 ur prof. Marjan Veber    2. in 3. letnik  okvirno 500 € prvomajske počitnice  
 
Krakov 

 

30 ur 

 
prof. Marjan Veber   

 
dijaki mednarodne mature ter 
3. in 4. letnik splošnega 
programa 

 
215 € 

 
7.—9. 10. 2022 

 

Dunaj  7,5 ur prof. Marjan Veber   1. letnik  65 € 1. 10. 2022  
Benetke 7,5 ur prof. Marjan Veber  1. letnik 65 € marec 2023  
 
Dolina Loare in Pariz 

 
40 ur 

prof. Marjan Veber,  
prof. Nataša Adžić,  
prof. Mihael Šorli 

 
 3. in 4. letnik 

 
okvirno 500 € 

 
junij 2023 

 

CERN 15 ur prof. Marjan Veber in  
profesorji fizike   

 3. in 4. letnik   180 € 11.—13. 11. 2022  

 
Španija   

 
30 ur 

 
prof. Andrej Lapuh,  
prof. Katarina Škufca   

 
 2. letnik   

okvirno 560  € 
+ 120 € vstopnine 
(končna cena bo podana 
ob razpisu ekskurzije) 

 
načeloma  24. 6. 2023  

 

Maturantska ekskurzija   60 ur prof. Marjan Veber    3. letnik 650 € 20.—30. 8. 2023   
 


