
 

 

INTERESNE DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 

2019/20120 

 

Aranžerski tehnik 

 

 1. letnik – aranžerski  tehnik  ima  19 ur proste izbire. 

 Splošni obvezni del 60 ur 

Športni dnevi (zimski, poletni, s kajakom po Krki) 21 ur 

Kulturno umetniške vsebine (gledališka in filmska 

predstava, šolske prireditve, viteški dan, ogled razstave) 

21 ur 

Knjižnično – informativna znanja  4 ure 

Seznanitev s kulturnimi in zgo. znamenitostmi v okolju 8 ur 

Zdravstvena vzgoja (pogovor o drogi, mladostnik in 

spolnost, živeti s Tourettovim sindromom, pregled zob) 

6 ur 

Vsebine povezane s programom 17 ur 

Naravoslovni dan – ekološki dan 

(Škocjanske jame in učna pot Škocjan, spoznavanje 
slovenske obale) 

9 ur 

Metode učenja, motivacija, razvoj delovnih navad 2 uri 

Ekskurzija v Ajdovščino (Fructal in Vipavski Križ) 6 ur 

 

Vsebine po dijakovi prosti izbiri  19 ur 

 

 2. letnik – aranžerski  tehnik – ima 11 ur proste izbire. 

Splošni obvezni del 47 ur 

Športni dnevi (zimski, poletni, ekskurzija v Posočje) 22 ur 

Kulturno umetniške vsebine (gledališka in filmska 

predstava, šolske prireditve, filmska vzgoja) 

16 ur 

Zdravstvena vzgoja (duševno zdravje, vpliv kajenja na 
zdravje) 

4 ur 

Ostalo (pomembno je sodelovati, trgovina z ljudmi) 4 ure 

Vsebine povezane s programom 38 ur 



Naravoslovni dan – ekološki dan v ZOO Ljubljana 8 ur 

MOS Celje 6 ur 

Obisk Zavarovalnice Triglav in City parka 6 ur 

Ekskurzija v Milano 18 

 

Vsebine po dijakovi prosti izbiri  11 ur 

 

 3. letnik – aranžerski  tehnik - ima  17 ur proste izbire. 

 Splošni obvezni del 44 ur 

Športni dnevi (zimski, poletni) 14 ur 

Kulturno umetniške vsebine (gledališka in filmska 

predstava, šolske prireditve, ogled razstave) 

16 ur 

Zdravstvena vzgoja (preprečevanje rakavih obolenj, 

temeljni postopki oživljanja, pregled zob) 

5 ur 

Ostalo (nasilje se ne konča samo od sebe, heroji furajo v 

pižamah) 

9 uri 

Vsebine povezane s programom 35  ur 

Ekskurzija na avstrijsko Koroško 8 ur 

Ekskurzija v Milano 18 ur 

Naravoslovni dan (zdrava in kakovostna prehrana) 3 ure 

Oblikovanje materialov iz umetnega usnja 6 ur 

 

Vsebine po dijakovi prosti izbiri  17 
 

 4. letnik – aranžerski  tehnik - ima  23 ur  proste izbire. 

Splošni obvezni del 18 ur 

Športni dan (zimski) 7 ur 

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

9 ur 

Zdravstvena vzgoja (temeljni postopki oživljanja) 2 uri 

Vsebine povezane s programom 23 uri 

Poklicno usmerjanje 2 uri 

Naravoslovni dan (zdrava in kakovostna prehrana)  3 ure 

Drugo (Informativa, maturantski ples, vozim, predstavitev 
fakultet) 

18 ur 

 

Vsebine po dijakovi prosti izbiri  23 ur 

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

na koncu šolskega leta vseeno imeti 96 oziroma 64  (4. letnik) ur ID. O 

tem, kako 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 dogovorjenega datuma oziroma 

zadnjega dne pouka ID 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 ID. 

 

 
 

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. 
 


