
INTERESNE DEJAVNOSTI IN OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE 
 
Interesne dejavnosti so sestavni del predmetnikov izobraževalnih programov srednjega 

strokovnega in poklicnega izobraževanja. Obvezne izbirne vsebine so del predmetnika 

gimnazijskega programa. Pomenijo enega od načinov za razširjanje in poglabljanje splošnega 

in posebnega znanja, povezanega s cilji izobraževalnih programov, še posebej pa z 

uresničevanjem ciljev ključnih kompetenc. Hkrati je dijakom omogočeno, da odkrivajo tudi 

področja, ki niso opredeljena s programom, po katerem se izobražujejo, ter da spoznavajo 

svoje talente in jih razvijajo. OIV in ID se štejejo za opravljene, če je dijak prisoten najmanj 80 

% ur in so ostale ure opravičene. Organizator OIV in ID je Zdravko Papić. 

 

 

 

Interesne dejavnosti 
 
Poklicni programi 

 
1. letnik 

Vsebina Organizator, 
izvajalec 

Čas izvedbe odd Št. 
ur 

Alternativa 

OBVEZNI DEL           

Športni dan  aktiv športne vzgoje torek,  
23. januar 2018 

  8 nadomestni športni dan, 
april, maj 2018 

Športni dan  aktiv športne vzgoje prilogojeni urnik   8 nadomestni športni dan, 
april, maj 2018 

Športni dan  aktiv športne vzgoje prilogojeni urnik   8 nadomestni športni dan, 
april, maj 2018 

Kuturne prireditve  DOS, sprejem 
novincev - v šoli 

petek,  
1. september 2017 

  3 dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

  aktiv SLO, dan 
samostojnosti - v šoli 

petek,  
22. december 2017 

  2 dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

  aktiv SLO, pustovanje 
- v šoli 

torek,  
13. februar 2018 

  2 dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

  aktiv SLO, Prešernova 
proslava - v šoli 

sreda,  
7. marec 2018 

  2 dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

  aktiv SLO, dan 
državnosti - v šoli 

petek, 22. junij 2018       

Pokrajinski muzej 
Celje in Muzej 
motociklov Vransko 

Papić torek,  
13. februar 2018 

1.ap 10 seminarska naloga 
obvezna v primeru 
izostanka torek,  

20. februar 2018 
1.bp 

Skupaj       43   

VSEBINE 
POVEZANE S 
PROGRAMOM 

          

Učenje učenja  Rotman, Romih v času odsostnosti 
učiteljev, namesto 

suplenc, dodeli 
Romih 

1.ap 2 seminarska naloga 

Arbeiter, Romih 1.bp 1   

Srša, Romih   1 seminarska naloga 

Skupaj       4   

PROSTA IZBIRA           

Zdravniški pregled Romih, zdravstveni 
dom 

oktober - januar   6 pregled je obvezen, v 
primeru izostanka dijaka 
se določi nadomestni 
termin pregleda 



Zobozdravstveni 
pregled 

Romih, zdravstveni 
dom 

oktober - januar   3 pregled je obvezen, v 
primeru izostanka dijaka 
se določi nadomestni 
termin pregleda 

Informativni dan   razrednik petek, 9. februar 
2018 

  6 dijaki prinesejo dokazilo 
o dejavnosti proste izbire 

Skupaj       15   

            

SKUPAJ       62   

 
Predvideni stroški 
- Pokrajinski muzej Celje, ekskurzija: 15 EUR 
 
2. letnik 

Vsebina Organizator, izvajalec Čas izvedbe Št. 
ur 

Alternativa 

OBVEZNI DEL         

Športni dan  aktiv športne vzgoje torek,  
23. januar 2018 

8 nadomestni športni dan, 
april, maj 2018 

Športni dan  aktiv športne vzgoje torek,  
19. september 2017 

8 nadomestni športni dan, 
april, maj 2018 

Športni dan  aktiv športne vzgoje prilagojeni urnik 8 nadomestni športni dan, 
april, maj 2018 

Kuturne prireditve  aktiv SLO, dan 
samostojnosti - v šoli 

petek,  
22. december 2017 

3 dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

  aktiv SLO, pustovanje - 
v šoli 

torek,  
13. februar 2018 

2   

  aktiv SLO, Prešernova 
proslava - v šoli 

sreda, 
7. marec 2018 

2 dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

  aktiv SLO, dan 
državnosti - v šoli 

petek,  
22. junij 2018 

2 dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

  DOS, predaja ključa - v 
šoli 

petek, 18. maj 2018 2 dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

Strokovna ekskurzija - 
Ekskurzija Fala 

Auda četrtek, 
12. oktober 2017 

3 seminarska naloga 

Skupaj     38   

VSEBINE POVEZANE 
S PROGRAMOM 

        

Strokovna ekskurzija - 
Ekskurzija Fala 

Auda četrtek, 
12. oktober 2017 

8 seminarska naloga 

Naravoslovni dan - 
ogled čistilne naprave 

Papić, Ferlež četrtek,  
28. september 2017 

6 prinesejo dokazila 
razredniku 

Skupaj     14   

PROSTA IZBIRA         

Informativni dan     petek, 
9. februar 2018 

6  dijaki prinesejo dokazilo 
o dejavnosti proste 
izbire 

Preventivne dejavnosti 
- kajenje 

Papić, zunanji izvajalec oktober 2017 2 prinesejo dokazila 
razredniku 

Ppreventivne 
dejavnosti - varna raba 
int. ali policaj 

Papić, zunanji izvajalec april, maj 2 prinesejo dokazila 
razredniku 

Skupaj     10   

          

SKUPAJ     62   

 
Predvideni stroški 
- Ekskurzija Fala: 4 EUR 



3. letnik 

Vsebina Organizator, izvajalec Čas izvedbe Št. 
ur 

Alternativa 

OBVEZNI DEL         

Športni dan  aktiv športne vzgoje torek,  
19. september 2017 

8 nadomestni športni dan, 
april, maj 2018 

Športni dan +  ogled 
podjetja OCV 

aktiv športne vzgoje četrtek,  
16. november 2017 

8 nadomestni športni dan, 
april, maj 2018 

Športni dan  aktiv športne vzgoje četrtek,  
11. januar 2018 

8 nadomestni športni dan, 
april, maj 2018 

Kuturne prireditve  aktiv SLO, dan 
samostojnosti -  v šoli 

petek,  
22. december 2017 

3 dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

Skupaj     27   

PROSTA IZBIRA         

Zdravniški pregled  Romih, zdravstveni dom oktober - januar 6 pregled je obvezen, v 
primeru izostanka dijaka 
se določi nadomestni 
termin pregleda 

Zobozdravstveni 
pregled 

Romih, zdravstveni dom oktober - januar 3 pregled je obvezen, v 
primeru izostanka dijaka 
se določi nadomestni 
termin pregleda 

Skupaj     9   

SKUPAJ     36   

 
 
Tehniški programi 

 
1. letnik 

Vsebina Organizator, 
izvajalec 

Čas izvedbe odd Št. 
ur 

Alternativa 

OBVEZNI DEL           

Športni dan (tor - čet) aktiv športne 
vzgoje 

torek,  
19. september 2017 

  8 nadomestni športni dan, 
april, maj 2018 

Športni dan  aktiv športne 
vzgoje 

torek, 23. januar 2018   8 nadomestni športni dan, 
april, maj 2018 

Športni dan  aktiv športne 
vzgoje 

prilagojeni urnik   8 nadomestni športni dan, 
april, maj 2018 

Športni dan  aktiv športne 
vzgoje 

prilagojeni urnik   8 nadomestni športni dan, 
april, maj 2018 

Ogled gledališke, 
filmske in glasbene 
predstave 

DOS, sprejem 
novincev - v šoli 

petek, 
1. september 2017 

  2 dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

aktiv SLO, dan 
samostojnosti - 
v šoli 

petek,  
22. december 2017 

  3 dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

aktiv SLO, 
pustovanje - v 
šoli 

torek, 
13. februar 2018 

  2 dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

aktiv SLO, 
Prešernova 
proslava - v šoli 

sreda,  
7. marec 2018 

  2 dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

DOS, predaja 
ključa - v šoli 

petek, 
18. maj 2018 

  2 dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

aktiv SLO, dan 
državnosti - v 
šoli 

petek, 
22. junij 2018 

  4 potrdilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

Rupnik, 
Animateka 

petek, 
16. februar 2018 

  4   



Zobozdravstveni 
pregled 

Romih, 
zdravstveni dom 

okotober - december   3 pregled je obvezen, v 
primeru izostanka dijaka, 
se določi nadomestni 
termin pregleda 

Knjižnična vzgoja Papić, Brkljačič ponedeljek, 
2. oktober 2017 

1.ar 3 seminarska naloga 

ponedeljek,  
9. oktober 2017 

1.br 

ponedeljek,  
16. oktober 2017 

1.cr 

ponedeljek, 
 30. oktober 2017 

1.dr 

ponedeljek,  
13. november 2017 

1.at 

ponedeljek,  
20. november 2017 

1.bt 

Pokrajinski muzej Celje 
in Muzej motociklov 
Vransko 

Papić, razrednik torek, 6. marec 2018 1.ar 6 seminarska naloga 

torek, 13. marec 2018 1.br 

torek, 20. marec 2018 1.cr 

torek, 27. marec 2018 1.dr 

torek, 3. april 2018 1.at 

torek, 10. april 2018 1.bt 

Zdravstvena vzgoja  Papić, po 
potrebi Arbeiter 

ob pouku   18 seminarska naloga 

Skupaj       90   

            

VSEBINE POVEZANE 
S PROGRAMOM 

          

Učenje učenja  Papić, Rotman isti dan kot knjižnična 
vzgoja 

  2 seminarska naloga 

Papić, Arbeiter isti dan kot knjižnična 
vzgoja 

  3 seminarska naloga 

Papić, Srša isti dan kot knjižnična 
vzgoja 

  1 seminarska naloga 

Ogled čistilne naprave Papić, Ferlež četrtek,  
28. september 2017 

  6 seminarska naloga 

petek,  
29. september 2017 

  

Multimedija - delavnice 
MARS + izdelek 

Rupnik, Novak, 
Waldhütter 

januar, februar 2018   10 seminarska naloga 

Skupaj       22   

            

PROSTA IZBIRA           

Zdravniški pregled Romih, 
zdravstveni dom 

oktober - januar   6 pregled je obvezen, v 
primeru izostanka dijaka 
se določi nadomestni 
termin pregleda 

Informativni dan - dijaki 
prinesejo dokazilo o 
dejavnosti proste izbire 

razrednik petek, 9. februar 2018   6   

Preventivne dejavnosti 
- odvisnost od 
računalnika 

Krajnc oktober 2017   3 dijaki prinesejo dokazilo o 
dejavnosti proste izbire 

Preventivne dejavnosti 
- policija 

Papić oktober 2017   2 dijaki prinesejo dokazilo o 
dejavnosti proste izbire 

Raziskovalna dejavnost Štrucl oktober 2017   8   

Skupaj       25   

            



SKUPAJ       137  

 
Predvideni stroški: 
- Pokrajinski muzej Celje, ekskurzija: 15 EUR 
- Animateka: 3 EUR 
- Delavnice MARS: 5 EUR 
 
2. letnik 

OBVEZNI DEL Organizator, 
izvajalec 

    Št. 
ur 

Alternativa 

Športni dan            

Športni dan  
(tor - čet) 

aktiv športne 
vzgoje 

torek,  
19. september 2017 

  8 nadomestni športni dan, 
april, maj 2018 

Športni dan  aktiv športne 
vzgoje 

torek, 23. januar 2018   8 nadomestni športni dan, 
april, maj 2018 

kuturne prireditve  aktiv športne 
vzgoje 

prilagojeni urnik   8 nadomestni športni dan, 
april, maj 2018 

aktiv SLO, dan 
samostojnosti - 
v šoli 

petek, 22. december 
2017 

  3 dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

aktiv SLO, 
pustovanje - v 
šoli 

torek, 13. februar 2018   2 dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

aktiv SLO, 
Prešernova 
proslava - v šoli 

sreda, 7. marec 2018   2 dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

DOS, predaja 
ključa - v šoli 

petek, 18. maj 2018   2 dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

aktiv SLO, dan 
državnosti - v 
šoli 

petek, 22. junij 2018   2 dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

festival 
Enimation 

petek, 20. oktober 2017   4 dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

kino predstava, 
komedija, 
razstava - 
Brkljačič, 
Milanovič 

spremljata ponudbe   4   

Skupaj       43   

VSEBINE 
POVEZANE S 
PROGRAMOM 

          

Ekskurzija Gradec 
(ogled podjetja M@R 
Automation GmbH) 

Rehberger 
(podjetje), 
Pušnik 
Bruderman 
(ogled mesta) 

sreda, 14. marec 2018 2.ar 
2.br 
2.cr 

10 seminarska naloga 

sreda, 21. marec 2018 2.at 
2.bt 

Skupaj       10   

PROSTA IZBIRA           

Informativni dan        6 dijaki prinesejo dokazilo o 
dejavnosti proste izbire 

Skupaj       6   

      

SKUPAJ       59  

 
Predvideni stroški 
- strokovna ekskurzija: 12 EUR 
 
 
 
 
 



3. letnik 

Vsebina Organizator, 
izvajalec 

Izvajalec Št. ur Alternativa 

OBVEZNI DEL         

Športni dan  aktiv športne vzgoje torek, 23. januar 2018 8 nadomestni športni dan, april, 
maj 2018 

Športni dan  aktiv športne vzgoje  8 nadomestni športni dan, april, 
maj 2018 

+Vergles + ogled podjetja dokazilo o kulturni dejavnosti 
izven šole 

+ aktiv 
računalništva 

+ ogled podjetja dokazilo o kulturni dejavnosti 
izven šole 

Kuturne prireditve  aktiv SLO, dan 
samostojnosti - v 
šoli 

petek,  
22. december 2017 

3 dokazilo o kulturni dejavnosti 
izven šole 

aktiv SLO, 
pustovanje - v šoli 

februar 2018 2 dokazilo o kulturni dejavnosti 
izven šole 

aktiv SLO, 
Prešernova 
proslava - v šoli 

sreda, 7. marec 2018 2 dokazilo o kulturni dejavnosti 
izven šole 

DOS, predaja ključa 
- v šoli 

maj 2018 2 dokazilo o kulturni dejavnosti 
izven šole 

aktiv SLO, dan 
državnosti - v šoli 

petek, 22. junij 2018 2 seminarska naloga 

Skupaj     27   

VSEBINE 
POVEZANE S 
PROGRAMOM 

        

Dravske 
elektrarne, 
elektrotehniki 

Papić, Vergles torek, 10. oktober 2017 11   

IFAM, tehnik 
računalništva 

Papić, Manja 
Šarman 

sreda, 14. februar 2018 11   

Ogled FERI-ja, 
predavanje 

Uranjek          11   

  

Skupaj     7   

PROSTA IZBIRA     18   

Informativni dan  razrednik petek, 9. februar 2018 6 dokazilo o dejavnosti proste 
izbire 

Zobozdravstveni 
pregled 

Romih, zdravstveni 
dom 

oktober - januar 3 pregled je obvezen, v primeru 
izostanka dijaka se določi 
nadomestni termin pregleda 

Zdravniški pregled Romih, zdravstveni 
dom 

oktober - januar 6 pregled je obvezen, v primeru 
izostanka dijaka se določi 
nadomestni termin pregleda 

Skupaj     15   

     

SKUPAJ     60  

 
Predvideni stroški 

- IFM – ekskurzija: od 15 EUR 
- Dravske elektrarne: 5 EUR 

 
 
 
 
 
 
 
 



4. letnik 

Vsebina Organizator, 
izvajalec 

Izvajalec   Št. 
ur 

Alternativa 

OBVEZNI DEL           

Športni dan  
(tor - čet) 

aktiv športne vzgoje torek,  
19. september 2017 

  8 nadomestni športni dan, 
april, maj 2018 

Športni dan  aktiv športne vzgoje torek, 23. januar 2018   8 nadomestni športni dan, 
april, maj 2018 

Športni dan  aktiv športne 
vzgoje,  

petek, 4. maj 2018   8 nadomestni športni dan, 
april, maj 2019 

  +Vergles + ogled podjetja     dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

  + aktiv 
računalništva 

+ ogled podjetja     dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

Kuturne prireditve  aktiv SLO, dan 
samostojnosti - v 
šoli 

petek, 
 22. december 2017 

  3 dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

aktiv SLO, 
Prešernova 
proslava - v šoli 

sreda, 7. marec 2018   2 potrdilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

DOS, predaja ključa 
- v šoli 

petek, 18. maj 2018   4 

kino predstava, 
komedija, razstava, 
Brkljačič, Milanovič 

   4 dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

Kino predstava, 
Cineplex (Skok, 
aktiv SLO, Rupnik) 

   4 dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

Skupaj       41   

VSEBINE 
POVEZANE S 
PROGRAMOM 

         

Svet energije, 
NEK 

Papić, Dežaman četrtek, 1. marec 2018 4.ar 11  

    četrtek, 8. marec 2018 4.br   

    četrtek, 15. marec 2018 4.cr   

    četrtek, 22. marec 2018 4.at   

    četrtek, 29. marec 2018 4.bt   

Poklicno 
usmerjanje 

Krajnc januar, februar 2018, 
ob pouku 

  4   

Skupaj       15   

PROSTA IZBIRA           

Informativni dan - 
obisk fakultet 

samostojno 
obiščejo fakultete 

petek, 9. februar 2018   6   

Maturantski ples 
in plesni tečaj ali 
dokazilo o 
dejavnosti proste 
izbire 

Razrednik petek, 2. marec 2018   23   

dijaki prinesejo 
dokazilo o 
dejavnosti proste 
izbire 

Razrednik petek, 2. marec 2018   11   

Skupaj       40   

SKUPAJ       96  

Predvideni stroški 
- Svet energije, NEK, strokovna ekskurzija: 10 EUR 
- Kino predstava: 3 EUR 

 



Poklicno-tehniški programi 

 
1. letnik 

Vsebina Organizator, izvajalec Čas izvedbe Št. 
ur 

Alternativa 

OBVEZNI DEL         

Športni dan  aktiv športne vzgoje torek,  
23. januar 2018 

6 nadomestni športni dan, april, 
maj 2018 

Športni dan  aktiv športne vzgoje prilagojeni urnik; 
maj, junij 

6 nadomestni športni dan, april, 
maj 2018 

Kuturne prireditve  aktiv SLO, dan 
samostojnosti - v šoli 

petek,  
22. december 2017 

2 dokazilo o kulturni dejavnosti 
izven šole 

  aktiv SLO, pustovanje - 
v šoli 

torek,  
13. februar 2018 

2 dokazilo o kulturni dejavnosti 
izven šole 

  aktiv SLO, Prešernova 
proslava - v šoli 

sreda, 7. marec 
2018 

2 dokazilo o kulturni dejavnosti 
izven šole 

  DOS, predaja ključa - v 
šoli 

petek, 18. maj 2018 2 dokazilo o kulturni dejavnosti 
izven šole 

  aktiv SLO, dan 
državnosti - v šoli 

petek, 22. junij 2018 2 dokazilo o kulturni dejavnosti 
izven šole 

Knjižnična vzgoja Papić, Brkljačič ponedeljek,  
18. september 2017 

3 seminarska naloga 

ponedeljek,  
25. september 2017 

3 seminarska naloga 

Skupaj     28   

VSEBINE 
POVEZANE S 
PROGRAMOM 

       

Ogled FERI-ja, 
predavanje 

Uranjek          6 dokazilo o dejavnosti proste 
izbire 

Ekskurzija: Koroška 
in Celovec 

Pušnik Bruderman četrtek,  
19. oktober 2017 

18 seminarska naloga 

Skupaj     24   

PROSTA IZBIRA        

dijaki prinesejo 
dokazilo o dejavnosti 
proste izbire 

razrednik  petek,  
11. maj 2018 

12   

SKUPAJ     64  

 
Predvideni stroški 

- Ekskurzija: Koroška in Celovec: 15 EUR 
 
2. letnik 
 

Vsebina Organizator Izvajalec Št. ur Alternativa 

OBVEZNI DEL         

Športni dan  aktiv športne vzgoje torek, 23. januar 2018 6 nadomestni športni dan, april, 
maj 2018 

kuturne prireditve  aktiv SLO, dan 
samostojnosti - v šoli 

petek,  
22. december 2017 

3 dokazilo o kulturni dejavnosti 
izven šole 

aktiv SLO, pustovanje 
- v šoli 

torek,  
13. februar 2018 

2 dokazilo o kulturni dejavnosti 
izven šole 

aktiv SLO, 
Prešernova proslava - 
v šoli 

sreda, 7. marec 2018 2 dokazilo o kulturni dejavnosti 
izven šole 

DOS, predaja ključa - 
v šoli 

petek, 18. maj 2018 1 dokazilo o kulturni dejavnosti 
izven šole 

Skupaj     14   

VSEBINE 
POVEZANE S 
PROGRAMOM 

        



informativni dan - 
obisk fakultet 

samostojno obiščejo 
fakultete 

petek, 9. februar 2018 6   

PROSTA IZBIRA         

dijaki prinesejo 
dokazilo o 
dejavnosti proste 
izbire 

razrednik petek, 11. maj 2018 12   

SKUPAJ     32  

 
 
Obvezne izbirne vsebine v tehniški gimnaziji (OIV) 

 
1. letnik 

Vsebina Organizator, izvajalec Čas izvedbe Št. 
ur 

Alternativa 

OBVEZNI DEL ZA 
VSE GIMNAZIJE 

        

Športni dan  aktiv športne vzgoje torek, 23. januar 2018 8 nadomestni športni dan, 
april, maj 2018 

Športni dan  aktiv športne vzgoje prilagojen urnik 8 nadomestni športni dan, 
april, maj 2018 

Kuturne prireditve  DOS, sprejem novincev 
- v šoli 

petek,  
1. september 2017 

3 dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

  aktiv SLO, dan 
samostojnosti - v šoli 

petek,  
22. december 2017 

2 dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

  aktiv SLO, Prešernova 
proslava - v šoli 

sreda, 7. marec 2018 2 dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

  aktiv SLO, pustovanje - 
v šoli 

torek, 13. februar 2018  dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

  DOS, predaja ključa - v 
šoli 

petek, 22. junij 2018 2 dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

  aktiv SLO, dan 
državnosti - v šoli 

sobota, 23. junij 2018 2 dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

Knjižnična vzgoja Anastazija Brkljačič sreda, 11. oktober 2017 2 seminarska naloga z 
zagovorom pri izvajalcu 

Knjižnična vzgoja, 
ogled UKM 

Anastazija Brkljačič sreda, 25. oktober 2017 2 seminarska naloga z 
zagovorom pri izvajalcu 

Knjižnična vzgoja, 
svetovanje v knjižnici 

Anastazija Brkljačič vsak dan po potrebi 6  

Vzgoja za družino, mir 
in nenasilje 

Papić petek,  
3. november 2017 

3 seminarska naloga z 
zagovorom pri izvajalcu 

Papić petek,  
10. november 2017 

3 seminarska naloga z 
zagovorom pri izvajalcu 

Papić petek, 
17. november 2017 

3 seminarska naloga z 
zagovorom pri izvajalcu 

Papić petek,  
24. november 2017 

2 seminarska naloga z 
zagovorom pri izvajalcu 

Športni tabori in šole v 
naravi - Javorniški 
Rovt, 4 dni 

Skok, Bezjak, Tramšek, 
Stergar, Pušnik 

ponedeljek, 1 
8. junij 2018 

15 seminarska naloga z 
zagovorom pri izvajalcu 

Skupaj     63   

VSEBINE PO 
DIJAKOVI PROSTI 
IZBIRI - ponudba šole 

      seminarska naloga z 
zagovorom pri izvajalcu 

Učenje učenja  Papić, Srša sreda, 
20. september 2017 

1 dokazilo o dejavnosti 
proste izbire 

  Papić, Rotman sreda,  
27. september 2017 

3   

  Papić, Arbeiter sreda,  
4. oktober 2017 

3 dokazilo o dejavnosti 
proste izbire 

Metodologija 
raziskovalnega dela 
(dispozicija) ali krožek 

mentorji, priznane ure 
iz raziskovalne naloge 
vpiše učitelj 
matematike 

do konca šolskega leta 
pripravijo dispozicijo 

5   



ALI Logika Petelin ponedeljek, 
12. marec 2018 

  

ponedeljek, 
19. marec 2018 

  

Zdravniški pregled Romih, zdravstveni 
dom 

oktober - januar 6 pregled je obvezen, v 
primeru izostanka dijaka, 
se določi nadomestni 
termin pregleda 

Zobozdravstveni 
pregled 

Romih, zdravstveni 
dom 

oktober - januar 3 pregled je obvezen, v 
primeru izostanka dijaka, 
se določi nadomestni 
termin pregleda 

Skupaj     21   

Prosta izbira, ki je ne 
organizira šola 

       

Informativni dan  razrednik petek, 9. februar 2018 6 dijaki prinesejo dokazilo o 
dejavnosti proste izbire 

SKUPAJ     90  

 
Predvideni stroški 
- Športni tabor in šola v naravi: 85 EUR 
 
2. letnik 

 

Vsebina Organizator, 
izvajalec 

Čas izvedbe Št. 
ur 

Alternativa 

OBVEZNI DEL ZA VSE 
GIMNAZIJE 

       

Športni dan  aktiv športne vzgoje torek, 23. januar 2018 8 nadomestni športni dan, 
april, maj 2018 

Športni dan  aktiv športne vzgoje prilagojen urnik 8 nadomestni športni dan, 
april, maj 2018 

Kuturne prireditve  aktiv SLO, dan 
samostojnosti - v šoli 

petek,  
22. december 2017 

3 dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

  aktiv SLO, 
Prešernova proslava - 
v šoli 

sreda, 7. marec 2018 2 dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

  aktiv SLO, pustovanje 
- v šoli 

torek, 13. februar 2018 0 dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

  DOS, predaja ključa - 
v šoli 

petek, 22. junij 2018 2 dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

  aktiv SLO, dan 
državnosti - v šoli 

sobota, 23. junij 2018 2 dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

Vzgoja za družino, mir in 
nenasilje - preventivna 
dejavnost 

Rotman ponedeljek,  
26. marec 2018 

4 dokazilo o dejavnosti 
proste izbire 

ponedeljek,  
2. april 2018 

Pomoč pri iskanju virov 
za projektno, 
seminarsko, raziskovalno 
nalogo 

Anastazija Brkljačič ob pouku 5   

Skupaj     34   

OBVEZNI DEL ZA 
TEHNIŠKE GIMNAZIJE 

       

VSEBINE PO DIJAKOVI 
PROSTI IZBIRI - 
ponudba šole 

        

Metodologija 
raziskovalnega dela ali 
krožek 

mentorji, priznane ure 
iz raziskovalne 
naloge vpiše Rotman 

raziskovalno nalogo 
pripravijo do januarja 

5   

ALI Verstva in etika Rotman ponedeljek,  
12. marec 2018 

  

ponedeljek,  
19. marec 2018 

 



Športni tabori in šole v 
naravi - Javorniški Rovt, 
4 dni 

Skok, Bezjak, 
Tramšek, Pušnik, 
Stergar 

ponedeljek,  
18. junij 2018 

45  

Skupaj     50   

Prosta izbira, ki je ne 
organizira šola 

        

Informativni dan   razrednik petek, 9. februar 2018 6   
dijaki prinesejo dokazilo o 
dejavnosti proste izbire 

SKUPAJ     90  

 
Predvideni stroški 
- Športni tabor in šola v naravi: 85 EUR 
 
3. letnik 

Vsebina Organizator, izvajalec Čas izvedbe Št. ur Alternativa 

OBVEZNI DEL ZA 
VSE GIMNAZIJE 

        

Športni dan  aktiv športne vzgoje torek,  
23. januar 2018 

8 nadomestni športni dan, 
april, maj 2018 

Športni tabori in šole v 
naravi - Fara, 3 dni, 
ogled Svet energije 

Skok, Bezjak, Tramšek, 
??? 

petek,  
15. september 2017 

8 nadomestni športni dan, 
april, maj 2018 

kuturne prireditve  aktiv SLO, dan 
samostojnosti - v šoli 

petek,  
22. december 2017 

3 dokazilo o kulturni dejavnosti 
izven šole 

  aktiv SLO, Prešernova 
proslava - v šoli 

sreda,  
7. marec 2018 

2 dokazilo o kulturni dejavnosti 
izven šole 

  aktiv SLO, pustovanje - 
v šoli 

torek,  
13. februar 2018 

0 dokazilo o kulturni dejavnosti 
izven šole 

  DOS, predaja ključa - v 
šoli 

petek,  
18. maj 2018 

2 dokazilo o kulturni dejavnosti 
izven šole 

  aktiv SLO, dan 
državnosti - v šoli 

petek, 
 22. junij 2018 

2 dokazilo o kulturni dejavnosti 
izven šole 

Skupaj     25   

OBVEZNI DEL ZA 
TEHNIŠKE 
GIMNAZIJE 

        

VSEBINE PO 
DIJAKOVI PROSTI 
IZBIRI - ponudba šole 

        

Metodologija 
raziskovalnega dela ali 
krožek 

mentorji, priznane ure 
iz raziskovalne naloge 
vpiše Bitenc 

raziskovalno nalogo 
pripravijo do 
januarja 

5   

ali zgodovina Maribora Bitenc ponedeljek,  
12. marec 2018 

  

ponedeljek,  
19. marec 2018 

  

Zdravstvena vzgoja Papić drugo polletje 10 seminarska naloga z 
zagovorom pri izvajalcu 

seminarska naloga 5   

Podjetništvo Breščak, Lesjak drugo polletje 20 seminarska naloga z 
zagovorom pri izvajalcu 

Lesjak seminarska naloga 10   

Zdravniški pregled Romih, zdravstveni 
dom 

oktober - januar 6 pregled je obvezen, v 
primeru izostanka dijaka se 
določi nadomestni termin 
pregleda 

Zobozdravstveni 
pregled 

Romih, zdravstveni 
dom 

oktober - januar 3 pregled je obvezen, v 
primeru izostanka dijaka se 
določi nadomestni termin 
pregleda 

Skupaj     59   



Prosta izbira, ki je ne 
organizira šola 

        

informativni dan - dijaki 
prinesejo dokazilo o 
dejavnosti proste izbire 

razrednik petek,  
9. februar 2018 

6   

SKUPAJ     90 prosti dnevi: 

 
Predvideni stroški: 

- Športni tabor: 70 EUR 
 
4. letnik 

Vsebina Organizator, izvajalec Čas izvedbe Št. 
ur 

Alternativa 

OBVEZNI DEL ZA 
VSE GIMNAZIJE 

        

kuturne prireditve  aktiv SLO, dan 
samostojnosti - v šoli 

petek,  
22. december 2017 

3 dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

  aktiv SLO, Prešernova 
proslava - v šoli 

sreda, 7. marec 2018 2 dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

  aktiv SLO, pustovanje - v 
šoli 

torek,  
13. februar 2018 

2 dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

  DOS, predaja ključa - v 
šoli 

petek, 22. junij 2018 2 dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

Skupaj     9   

VSEBINE PO 
DIJAKOVI PROSTI 
IZBIRI - ponudba 
šole 

        

Športni tabori in šole 
v naravi - Fara, 3 dni, 
ogled Svet energije 

Skok, Bezjak, Tramšek petek,  
15. september 2017 

6 seminarska naloga z 
zagovorom pri izvajalcu 

Poklicno usmerjanje Krajnc januar, februar 2018, 
ob pouku 

3   

Maturantski ples   petek,  
26. januar 2018 

6 dokazilo o dejavnosti proste 
izbire 

Skupaj     15   

Prosta izbira, ki je 
ne organizira šola 

        

informativni dan - 
obisk fakultet 

samostojno obiščejo 
fakultete 

petek,  
9. februar 2018 

6   

SKUPAJ     30  

 
Predvideni stroški: 

- Športni tabor: 70 EUR 

 


