
 
 

 

 

 

INTERESNE DEJAVNOSTI  

V ŠOLSKEM LETU 2022/2023 

Vsebine, ki so obvezne za vse dijake na šoli, bo organizirala šola po 
posameznih letnikih ves čas tekočega šolskega leta in v zadnjem tednu pouka v 

juniju. 

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. 

Ekonomski tehnik 

 1. letnik – ekonomski tehnik - ima   10  ur  proste izbire. 

Splošni obvezni del Ure 

Športni dnevi  

 zimski 
 poletni 

 s kajakom po Krki 

 športni dan po izbiri  

 

7 
7 

7 

6 

Kulturno umetniške vsebine (gledališka in filmska predstava, 

šolske prireditve, predstava po izbiri, viteški dan, ogled 

razstave, obisk MC Podlaga …) 

14 

Knjižnično – informativna znanja 4 

Zdravstvena vzgoja  

 Pogovor o drogi 

 Mladostnik in spolnost 

 Pregled zob in vzgoja za ustno zdravje 
 Moja zgodba 

 

2 

2 

2 
1 

Vsebine povezane s programom 
 

Naravoslovni dan – ekološki dan 

 Škocjanske jame in učna pot Škocjan 

 Spoznavanje slovenske obale (na ŠT) 

 

6 

4 

Obisk podjetij Fructal in Leone 
Ogled Luke Koper in srednjeveškega Kopra 

6 
6 



Učenje učenja 

Delavnice šolske svetovalne službe  

Spoznajmo se (na ŠT) 

    4 

3 

4 

 

 2. letnik – ekonomski tehnik - ima    24 ur  proste izbire. 

Splošni obvezni del 
 

Športni dnevi  
 Zimski 

 Poletni 

 Športni dan po izbiri 

 
7 

7 

6 

Kulturno umetniške vsebine (gledališka in filmska predstava, 
šolske prireditve, filmska vzgoja, viteški dan …) 

14 

Zdravstvena vzgoja 

 Duševno zdravje 

 Danes se začnem zdravo prehranjevati 
 Vpliv kajenja na zdravje 

 Novodobne zasvojenosti – ali se jih zavedamo  

 

2 

2 
2 

2 

Vsebine povezane s programom 
 

Naravoslovni dan 6 

Obisk Mednarodnega obrtnega sejma v Celju 7 

Ekskurzija v Posočje 6 

Ostalo 

 Učenje učenja 

 Delavnice šolske svetovalne službe 
 Pomembno je sodelovati (na ŠT) 

 Moja zgodba 

 

2 

3 
4 

1 

 

 3. letnik – ekonomski tehnik - ima  14 ur  proste izbire. 

Splošni obvezni del 
 

Aktivno državljanstvo 35 

Športni dnevi  

 Zimski 
 Poletni 

 

7 
7 

Kulturno umetniške vsebine (gledališka in filmska 

predstava, šolske prireditve, ogled razstave) 

14 

Zdravstvena vzgoja 

 Mladi in alkohol 
 Športna prehrana 

 

2 
1 

Vsebine povezane s programom 
 



Parlament in institucije EU 6 

Karierna orientacija  5 

Ostalo 

 Nasilje se ne konča samo od sebe 

 Vozim, vendar ne hodim 
 Moja zgodba 

 

2 

2 
1 

 

 4. letnik – ekonomski tehnik – ima  17  ur proste izbire. 

Splošni obvezni del 
 

Športni dan  

 Zimski 

 

7 

Zdravstvena vzgoja 
 Mladi in alkohol 

 
2 

Kulturno umetniške vsebine (gledališka in filmska predstava, 

šolske prireditve) 

10  

Vsebine povezane s programom 
 

Oglaševalski festival ali SOF - slovenski oglaševalski festival 6 

Drugo  

 Karierna orientacija  

 Predstavitve fakultet 
 Informativni dan 

 Maturantski ples 

 

4 

6 
6 

6 

  

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 prizna dijaku za opravljeno prosto izbiro 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 lahko  dobi obrazec za potrditev opravljenih ur s strani zunanjega izvajalca v: 

 tajništvu šole  

 na spletni strani šole  

 
Potrjene obrazce odda razredniku do 1. junija 2023. 

 

Potrdila o opravljenih OIV, ki so ponujene v šolskem katalogu bodo razrednikom 

predali organizatorji. 

 
 

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. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 


