
1 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. 

1.1 Interesne dejavnosti 

 Poklicni programi 

1. letnik 

Vsebina Organizator, izvajalec Čas izvedbe Odd Št. 
ur 

Alternativa 

OBVEZNI DEL          

Športni dan  aktiv športne vzgoje sreda, 18. 
september 
2019 

  8 nadomestni športni dan, 
april, maj 2018 

Športni dan  aktiv športne vzgoje torek, 21. 
januar 2020 

  8 nadomestni športni dan, 
april, maj 2018 

Športni dan  aktiv športne vzgoje torek, 17. 
marec 2020 

  8 nadomestni športni dan, 
april, maj 2018 

Kuturne 
prireditve  

DOS, sprejem 
novincev - v šoli 

ponedeljek, 2. 
september 
2019 

  2 dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

Kuturne 
prireditve  

aktiv SLO, dan 
samostojnosti - v šoli 

torek, 24. 
december 
2019 

  3 dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

Kuturne 
prireditve  

aktiv SLO, pustovanje torek, 25. 
februar 2020 

   dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

Kuturne 
prireditve  

aktiv SLO, 
Prešernova proslava - 
v šoli 

petek, 6. 
marec 2020 

  3 dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

Kuturne 
prireditve  

aktiv SLO, dan 
državnosti - v šoli 

sreda, 24. junij 
2020 

  1   

Pokrajinski 
muzej Celje in 
Muzej 
motociklov 
Vransko 

Papić četrtek, 6. 
februar 2020 

1.ap 12 seminarska naloga 
obvezna v primeru 
izostanka 

četrtek, 13. 
februar 2020 

1.bp  

    četrtek, 20. 
februar 2020 

1.cp    



Skupaj       45   

VSEBINE POVEZANE S PROGRAMOM 

Učenje učenja  Rotman  torek, 1. 
oktober 2019 

1.ap 2 seminarska naloga 

Jug torek, 8. 
oktober 2019 

1.bp 1 seminarska naloga 

Srša torek, 15. 
oktober 2019 

1.cp 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 
- dijaki prinesejo 
dokazilo o 
dejavnosti 
proste izbire 

razrednik petek, 14. 
februar 2020 

  6   

Skupaj       15   

SKUPAJ       64   

Prispevki staršev:  

- Pokrajinski muzej Celje in Muzej motociklov Vransko 15 EUR 

2. letnik 

Vsebina Organizator, 
izvajalec 

Čas izvedbe Št. 
ur 

Alternativa 

OBVEZNI DEL         

Športni dan  aktiv športne vzgoje sreda, 18. 
september 
2019 

8 nadomestni športni dan, april, maj 
2018 

Športni dan  aktiv športne vzgoje torek, 21. 
januar 2020 

8 nadomestni športni dan, april, maj 
2018 

Športni dan  aktiv športne vzgoje torek, 17. 
marec 2020 

8 nadomestni športni dan, april, maj 
2018 

Kuturne prireditve  aktiv SLO, dan 
samostojnosti - v 
šoli 

torek, 24. 
december 
2019 

4 dokazilo o kulturni dejavnosti 
izven šole 



kuturne prireditve  aktiv SLO, 
pustovanje 

torek, 25. 
februar 2020 

  dokazilo o kulturni dejavnosti 
izven šole 

kuturne prireditve  aktiv SLO, 
Prešernova 
proslava - v šoli 

petek, 6. 
marec 2020 

4 dokazilo o kulturni dejavnosti 
izven šole 

kuturne prireditve  aktiv SLO, dan 
državnosti - v šoli 

sreda, 24. 
junij 2020 

3 dokazilo o kulturni dejavnosti 
izven šole 

Strokovna 
ekskurzija - 
Ekskurzija Fala 

Vergles četrtek, 24. 
oktober 2019 

3 seminarska naloga 

Skupaj     38   

VSEBINE POVEZANE S PROGRAMOM         

Strokovna 
ekskurzija - 
Ekskurzija Fala 

Vergles četrtek, 24. 
oktober 2019 

8 seminarska naloga 

Naravoslovni dan - 
ogled čistilne napr. 

Ferlež četrtek, 26. 
september 
2019 

6 prinesejo dokazila razredniku 

Skupaj     14   

PROSTA IZBIRA         

Sprejem dijakov   ponedeljek, 2. 
september 
2019 

    

informativni dan - 
dijaki prinesejo 
dokazilo o 
dejavnosti proste 
izbire 

  petek, 14. 
februar 2020 

6   

preventivne 
dejavnosti - 
Prepovedane 
substance, 
predavanje Matije 
Duha 

Papić, zunanji 
izvajalec 

ponedeljek, 
17. februar 
2020 

2 prinesejo dokazila razredniku 

Varnost na 
internetu 

Krajnc, zunanji 
izvajalec 

ponedeljek, 
17. februar 
2020 

2 prinesejo dokazila razredniku 

preventivne 
dejavnosti - Vozim, 
vendar ne hodim 

Papić, zunanji 
izvajalec 

četrtek, 21. 
november 
2019 

2 prinesejo dokazila razredniku 

Skupaj     12   

SKUPAJ     64   

Prispevki staršev: Strokovna ekskurzija Fala 5 EUR 

 



3. letnik 

Vsebina Organizator, 
izvajalec 

Čas izvedbe Št. 
ur 

Alternativa 

OBVEZNI DEL         

Športni dan  aktiv športne 
vzgoje 

sreda, 18. 
september 
2019 

8 nadomestni športni dan, april, 
maj 

Športni dan +  ogled 
podjetja OCV 

aktiv športne 
vzgoje + Vergles 

četrtek, 24. 
oktober 2019 

8 nadomestni športni dan, april, 
maj 

Športni dan  aktiv športne 
vzgoje 

sreda, 15. 
januar 2020 

8 nadomestni športni dan, april, 
maj 

Kuturne prireditve  aktiv SLO, dan 
samostojnosti -  v 
šoli 

torek, 24. 
december 
2019 

2 dokazilo o kulturni dejavnosti 
izven šole 

Skupaj     26   

PROSTA IZBIRA         

Sprejem dijakov   ponedeljek, 2. 
september 
2019 

    

zdravniški pregled Romih, 
zdravstveni dom 

oktober - 
januar 

4 pregled je obvezen, v primeru 
izostanka dijaka se določi 
nadomestni termin pregleda 

zobozdravstveni 
pregled 

Romih, 
zdravstveni dom 

oktober - 
januar 

2 pregled je obvezen, v primeru 
izostanka dijaka se določi 
nadomestni termin pregleda 

Skupaj     6   

SKUPAJ     32   

 Tehniški programi 

1. letnik 

Vsebina Organizator, 
izvajalec 

Čas izvedbe oddelek Št. 
ur 

Alternativa 

OBVEZNI DEL           

Športni dan  aktiv športne 
vzgoje 

sreda, 18. 
september 2019 

  8 nadomestni športni dan, 
april, maj 2018 

Športni dan  aktiv športne 
vzgoje 

torek, 21. januar 
2020 

  8 nadomestni športni dan, 
april, maj 2018 

Športni dan  aktiv športne 
vzgoje 

ponedeljek, 
1. junij 2020 

  8 nadomestni športni dan, 
april, maj 2018 

Kulturne 
dejavnosti 

DOS, sprejem 
novincev - v šoli 

ponedeljek, 
2. september 
2019 

  3 dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 



Kulturne 
dejavnosti 

aktiv SLO, dan 
samostojnosti - v 
šoli 

torek, 
24. december 
2019 

  4 dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

Kulturne 
dejavnosti 

aktiv SLO, 
pustovanje 

torek, 
25. februar 2020 

    dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

Kulturne 
dejavnosti 

aktiv SLO, 
Prešernova 
proslava - v šoli 

petek, 6. marec 
2020 

  4 dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

Kulturne 
dejavnosti 

aktiv SLO, dan 
državnosti - v šoli 

sreda, 24. junij 
2020 

  4 potrdilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

Kulturne 
dejavnosti 

Rupnik, 
Animateka 

petek, 15. 
februar 2019 

  4 potrdilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

Kulturne 
dejavnosti 

Predstava 3. 
gimnazije 

ponedeljek, 17. 
februar 2020 

  3 potrdilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

Zobozdravstveni 
pregled 

Romih, 
zdravstveni dom 

okotober - 
december 

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

Knjižnična 
vzgoja 

Brkljačič ponedeljek, 30. 
september 2019 

1.ar 3 seminarska naloga 

    ponedeljek, 30. 
september 2019 

1.br     

    ponedeljek, 
7. oktober 2019 

1.cr     

    ponedeljek, 
7. oktober 2019 

1.dr     

    ponedeljek, 14. 
oktober 2019 

1.at     

    ponedeljek, 14. 
oktober 2019 

1.bt     

Pokrajinski 
muzej Celje in 
Muzej 
motociklov 
Vransko 

Papić, razrednik četrtek, 
5. marec 2020 

1.ar 6 seminarska naloga 

  četrtek, 
12. marec 2020 

1.br     

  četrtek, 
19. marec 2020 

1.cr     

  četrtek, 
26. marec 2020 

1.dr     

  četrtek, 2. april 
2020 

1.at     

  četrtek, 9. april 
2020 

1.bt     

Zdravstvena 
vzgoja 

Papić, po potrebi 
Vinko 

ob pouku 1.ar 15   



      1.br     

      1.cr     

      1.dr     

      1.at     

      1.bt     

MariborskI dnevi 
zdravja, sejem 

MariborskI dnevI 
zdravja, sejem 

četrtek, 
10. oktober 
2019 

  3   

Skupaj       76   

VSEBINE POVEZANE S PROGRAMOM           

Učenje učenja  Rotman isti dan kot 
knjižnična 
vzgoja 

  2 seminarska naloga 

Učenje učenja  Jug isti dan kot 
knjižnična 
vzgoja 

  3 seminarska naloga 

Učenje učenja  Srša isti dan kot 
knjižnična 
vzgoja 

  1 seminarska naloga 

Ogled čistilne 
naprave 

Papić, Ferlež četrtek, 
10. oktober 
2019 

  6 seminarska naloga 

Kuturne 
prireditve  

bo določeno 
kasneje 

bo določeno 
kasneje 

  15 seminarska naloga 

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 

informativni dan 
- dijaki prinesejo 
dokazilo o 
dejavnosti 
proste izbire 

razrednik petek, 
14. februar 2020 

  6   

Odvisnost od 
drog, M. Duh 

Krajnc ponedeljek, 17. 
februar 2020 

  2 dijaki prinesejo dokazilo 
o dejavnosti proste izbire 

Varnost na 
internetu 

Krajnc ponedeljek, 17. 
februar 2020 

  1   



Vozim, vendar 
ne hodim 

Papić ponedeljek, 17. 
februar 2020 

  2 dijaki prinesejo dokazilo 
o dejavnosti proste izbire 

Razvijanje 
odgovornosti 

Srša torek, 
12. november 
2019 

  1   

Raziskovalna 
dejavnost 

Štrucl sreda, 
11.9.2019 7:00 

1.ar 4 dijaki prinesejo dokazilo 
o dejavnosti proste izbire 

    sreda, 
11.9.2019 7:00 

1.br     

    sreda, 
11.9.2019 7:00 

1.cr     

    ponedeljek, 
9.9.2019 13:40 

1.dr     

    ponedeljek, 
9.9.2019 13:40 

1.at     

    ponedeljek, 
9.9.2019 13:40 

1.bt     

Skupaj       25   

SKUPAJ       12
8 

 

Prispevki staršev:  

- Pokrajinski muzej Celje in Muzej motociklov Vransko 15 EUR 

 

2. letnik 

Vsebina Organizator, 
izvajalec 

Čas izvedbe oddelek Št. 
ur 

Alternativa 

OBVEZNI DEL           

Športni dan  aktiv športne 
vzgoje 

sreda, 18. 
september 
2019 

  8 nadomestni športni dan, april, 
maj 2018 

Športni dan    torek, 21. 
januar 2020 

  8 nadomestni športni dan, april, 
maj 2018 

Športni dan    četrtek, 11. 
junij 2020 

  8 nadomestni športni dan, april, 
maj 2018 

Športni dan    torek, 17. 
marec 2020 

  8 nadomestni športni dan, april, 
maj 2018 

Kuturne 
prireditve  

aktiv SLO, dan 
samostojnosti - 
v šoli 

torek, 24. 
december 
2019 

  4 dokazilo o kulturni dejavnosti 
izven šole 

Kuturne 
prireditve  

aktiv SLO, 
pustovanje 

torek, 25. 
februar 2020 

    dokazilo o kulturni dejavnosti 
izven šole 

Kuturne 
prireditve  

aktiv SLO, 
Prešernova 
proslava - v šoli 

petek, 6. 
marec 2020 

  4 dokazilo o kulturni dejavnosti 
izven šole 

Kuturne 
prireditve  

aktiv SLO, dan 
državnosti - v 
šoli 

sreda, 24. 
junij 2020 

  3 dokazilo o kulturni dejavnosti 
izven šole 



Kuturne 
prireditve  

Klementina 
Podvršnik 
Festival Mladi 
Maribora 

četrtek, 10. 
oktober 
2019 

2.ar, 2.br 
2.cr, 2.dr 

4 dokazilo o kulturni dejavnosti 
izven šole 

Kuturne 
prireditve  

bo določeno 
kasneje 

bo določeno 
kasneje 

2.at, 2.bt   

Kuturne 
prireditve  

predstava 3. 
gimnazije 

petek, 22. 
maj 2020 

  3   

Skupaj       50   

VSEBINE POVEZANE S PROGRAMOM           

Ekskurzija 
Yaskawa  

Kocbek Miran četrtek, 2. 
april 2020 

2.ar, 2.br 
2.cr 

8 seminarska naloga 

    četrtek, 9. 
april 2020 

2.dr, 
2.at, 2.bt 

    

Skupaj       8   

PROSTA IZBIRA           

Sprejem dijakov   ponedeljek, 
2. 
september 
2019 

      

informativni dan 
- dijaki prinesejo 
dokazilo o 
dejavnosti 
proste izbire 

  petek, 14. 
februar 2020 

  6   

Skupaj       6   

SKUPAJ       64  

Prispevki staršev:  

- Ekskurzija Yaskawa 17 EUR 

3. letnik 

Vsebina Organizator, izvajalec Izvajalec Št. 
ur 

Alternativa 

OBVEZNI DEL         

Športni 
dan  

aktiv športne vzgoje na dan nabora, maj 8 nadomestni športni dan, 
april, maj 2018 

Športni 
dan  

aktiv športne vzgoje torek, 5. maj 2020 8 nadomestni športni dan, 
april, maj 2018 

+ ogled 
podjetja 

+ Vergles     dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

+ ogled 
podjetja 

+ aktiv računalništva     dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

Kuturne 
prireditve  

aktiv SLO, dan 
samostojnosti - v šoli 

torek, 24. december 
2019 

3 dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

Kuturne 
prireditve  

aktiv SLO, Prešernova 
proslava - v šoli 

petek, 6. marec 2020 3 dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

Kuturne 
prireditve  

DOS, predaja ključa - v šoli petek, 22. maj 2020 2 dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 



Kuturne 
prireditve  

aktiv SLO, dan državnosti - 
v šoli 

sreda, 24. junij 2020 3 seminarska naloga 

Kuturne 
prireditve  

bo določeno kasneje bo določeno kasneje 3   

Skupaj     30   

VSEBINE POVEZANE S PROGRAMOM         

IFAM, 
TRA + ELT 

Papić, Manja Šarman, 
Vergles 

četrtek, 13. februar 
2020 

13   

Ogled 
FERI-ja, 
predavanje 

Uranjek petek, 31. januar 2020 6   

Skupaj     19   

PROSTA IZBIRA         

Sprejem 
dijakov 

  ponedeljek, 2. 
september 2019 

    

informativni 
dan  

razrednik petek, 14. februar 
2020 

6 dokazilo o dejavnosti 
proste izbire 

zobozdrav
stveni 
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     64  

Prispevki staršev:  

- Kulturne prireditve 15 EUR 

- IFAM 15 EUR 

4. letnik 

Vsebina Organizator, 
izvajalec 

Izvajalec oddelek Št. 
ur 

Alternativa 

OBVEZNI DEL           

Športni dan  aktiv športne 
vzgoje 

z naborom   8 nadomestni športni dan, april, 
maj 2018 

Športni dan  aktiv športne 
vzgoje 

torek, 21. 
januar 2020 

  8 nadomestni športni dan, april, 
maj 2018 

Športni dan  aktiv športne 
vzgoje 

torek, 5. maj 
2020 

  8 nadomestni športni dan, april, 
maj 2019 

+ ogled 
podjetja 

+Vergles + ogled 
podjetja 

  4 dokazilo o kulturni dejavnosti 
izven šole 



  + aktiv 
računalništva 

    dokazilo o kulturni dejavnosti 
izven šole 

Kuturne 
prireditve  

aktiv SLO, dan 
samostojnosti - v 
šoli 

torek, 24. 
december 
2019 

  3 dokazilo o kulturni dejavnosti 
izven šole 

Kuturne 
prireditve  

aktiv SLO, 
Prešernova 
proslava - v šoli 

petek, 6. 
marec 2020 

  2 potrdilo o kulturni dejavnosti 
izven šole 

Kuturne 
prireditve  

aktiv SLO, 
pustovanje 

torek, 25. 
februar 2020 

    dokazilo o kulturni dejavnosti 
izven šole 

Kuturne 
prireditve  

DOS, predaja 
ključa - v šoli 

petek, 22. 
maj 2020 

  6   

Kuturne 
prireditve  

Brkljačič, 
Milanovič 

bo določeno 
kasneje 

  3 dokazilo o kulturni dejavnosti 
izven šole 

Kuturne 
prireditve  

Razstava, muzej 
(Novak, Rupnik) 

po pouku   3 dokazilo o kulturni dejavnosti 
izven šole 

Skupaj       45   

VSEBINE POVEZANE S PROGRAMOM           

Svet energije, 
NEK 

Papić, Dežman četrtek, 5. 
marec 2020 

4.ar 11  

    četrtek, 12. 
marec 2020 

4.br     

    četrtek, 19. 
marec 2020 

4.cr     

    četrtek, 26. 
marec 2020 

4.at     

    petek, 3. april 
2020 

4.bt     

Poklicno 
usmerjanje 

Krajnc januar, 
februar 2018, 
ob pouku 

  4   

Skupaj       15   

PROSTA IZBIRA           

Sprejem 
dijakov + pouk 

  ponedeljek, 
2. september 
2019 

      

Informativni 
dan - obisk 
fakultet 

samostojno 
obiščejo 
fakultete 

petek, 14. 
februar 2020 

  6   

Maturantski 
ples in plesni 
tečaj ali 
dokazilo o 

Razrednik februar, 
marec 

  23   



dejavnosti 
proste izbire 

Dijaki prinesejo 
dokazilo o 
dejavnosti 
proste izbire 

Razrednik februar, 
marec 

  7   

Skupaj       36   

SKUPAJ       96  

Prispevki staršev:  

- Kulturne prireditve 13 EUR 

- Svet energije 12 EUR 

 Poklicno-tehniški programi 

1. letnik 

Vsebina Organizator, izvajalec Čas izvedbe Št. 
ur 

Alternativa 

OBVEZNI DEL         

Športni dan  aktiv športne vzgoje sreda, 18. september 
2019 

6 nadomestni športni dan, 
april, maj 2018 

Športni dan  aktiv športne vzgoje torek, 21. januar 2020 6 nadomestni športni dan, 
april, maj 2018 

Kuturne 
prireditve  

aktiv SLO, dan 
samostojnosti - v šoli 

torek, 24. december 
2019 

3 dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

Kuturne 
prireditve  

aktiv SLO, pustovanje torek, 25. februar 
2020 

  dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

Kuturne 
prireditve  

aktiv SLO, Prešernova 
proslava - v šoli 

petek, 6. marec 2020 3 dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

Kuturne 
prireditve  

DOS, predaja ključa - v 
šoli 

torek, 19. maj 2020 2 dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

Kuturne 
prireditve  

aktiv SLO, dan 
državnosti - v šoli 

sreda, 24. junij 2020 2 dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

Knjižnična 
vzgoja 

Papić, Brkljačič sreda, 2.10.2019 7:00 3 seminarska naloga 

sreda, 9.10.2019 7:00 3 seminarska naloga 

Skupaj     28   

VSEBINE POVEZANE S PROGRAMOM       0 

Ogled FERI-
ja, 
predavanje 

Uranjek petek, 17. januar 
2020 

6 dokazilo o dejavnosti proste 
izbire 

Ekskurzija na 
Koroško 

Pušnik Bruderman četrtek, 17. oktober 
2019 

18 seminarska naloga 

Skupaj     24   



PROSTA IZBIRA        

Sprejem 
dijakov 

razrednik  ponedeljek, 2. 
september 2019 

0   

Dijaki 
prinesejo 
dokazilo o 
dejavnosti 
proste izbire 

razrednik  ponedeljek, 13. maj 
2019 

12   

 Skupaj     12   

SKUPAJ      64  

Prispevki staršev:  

- Ekskurzija na Koroško 15 EUR 

2. letnik 

Vsebina Organizator Izvajalec Št. 
ur 

Alternativa 

OBVEZNI DEL         

Športni dan  aktiv športne vzgoje torek, 21. januar 2020 7 nadomestni športni dan, 
april, maj 2018 

Kuturne 
prireditve  

aktiv SLO, dan 
samostojnosti - v šoli 

torek, 24. december 
2019 

4 dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

Kuturne 
prireditve  

aktiv SLO, pustovanje torek, 25. februar 
2020 

  dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

Kuturne 
prireditve  

aktiv SLO, Prešernova 
proslava - v šoli 

petek, 6. marec 2020 4 dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

Skupaj     15   

VSEBINE POVEZANE S PROGRAMOM         

informativni 
dan - obisk 
fakultet 

samostojno obiščejo 
fakultete 

petek, 14. februar 
2020 

6   

PROSTA IZBIRA         

Sprejem 
dijakov 

  ponedeljek, 2. 
september 2019 

    

Dijaki 
prinesejo 
dokazilo o 
dejavnosti 
proste izbire 

razrednik sobota, 9. maj 2020 11   

SKUPAJ     32  

 

 



1.2 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, 21. januar 
2020 

8 nadomestni športni dan, 
april, maj 2018 

Športni dan  ponedeljek, 1. junij 
2020 

8 nadomestni športni dan, 
april, maj 2018 

Kuturne prireditve  DOS, sprejem novincev 
- v šoli 

ponedeljek, 2. 
september 2019 

3 dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

Kuturne prireditve  aktiv SLO, dan 
samostojnosti - v šoli 

torek, 24. 
december 2019 

2 dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

Kuturne prireditve  aktiv SLO, Prešernova 
proslava - v šoli 

petek, 6. marec 
2020 

3 dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

Kuturne prireditve  aktiv SLO, pustovanje - 
v šoli 

torek, 25. februar 
2020 

  dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

Kuturne prireditve  aktiv SLO, dan 
državnosti - v šoli 

sreda, 24. junij 
2020 

3 dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

Kuturne prireditve  predstava 3. gimnazije petek, 22. maj 2020 2   

Knjižnična vzgoja Anastazija Brkljačič torek, 17.3.2020, 
7:50 

4 seminarska naloga z 
zagovorom pri izvajalcu 

Knjižnična vzgoja, 
svetovanje v 
knjižnici 

vsak dan po potrebi 6  

Vzgoja za družino, 
mir in nenasilje 

Papić sreda, 16.10.2019, 
13:40 

3 seminarska naloga z 
zagovorom pri izvajalcu 

Vzgoja za družino, 
mir in nenasilje 

sreda, 23.10.2019, 
13:40 

3 seminarska naloga z 
zagovorom pri izvajalcu 

Vzgoja za družino, 
mir in nenasilje 

sreda, 30.10.2019, 
13:40 

3 seminarska naloga z 
zagovorom pri izvajalcu 

Vzgoja za družino, 
mir in nenasilje 

sreda, 13.11.2019, 
13:40 

2 seminarska naloga z 
zagovorom pri izvajalcu 

Športni tabori in 
šole v naravi 

Gajšek, Bezjak petek, 19. junij 
2020 

15 seminarska naloga z 
zagovorom pri izvajalcu 

Skupaj     65   

VSEBINE PO DIJAKOVI PROSTI IZBIRI - ponudba šole       seminarska naloga z 
zagovorom pri izvajalcu 

Učenje učenja  Papić, Srša sreda, 20.11.2019, 
13:40 

1 dokazilo o dejavnosti 
proste izbire 

Učenje učenja  Papić, Rotman sreda, 27.11.2019, 
13:40 

3   



Učenje učenja  Papić, Jug sreda, 4.12.2019, 
13:40 

3 dokazilo o dejavnosti 
proste izbire 

Ekskurzija v 
Prekmurje 

Gajšek, Pušnik 
Bruderman 

sreda, 18. 
september 2019 

3   

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     19   

Prosta izbira, ki je ne organizira šola         

informativni dan - 
dijaki prinesejo 
dokazilo o dejavnosti 
proste izbire 

razrednik petek, 14. februar 
2020 

6   

SKUPAJ     90  

Prispevki staršev:  

- Ekskurzija Prekmurje 20 EUR 

- Športni tabori in šole v naravi 90 EUR 

2. letnik 

Vsebina Organizator, izvajalec Čas izvedbe Št. 
ur 

Alternativa 

OBVEZNI DEL ZA VSE GIMNAZIJE         

Športni dan  aktiv športne vzgoje torek, 21. 
januar 2020 

8 nadomestni športni 
dan, april, maj 2018 

ponedeljek, 1. 
junij 2020 

8 nadomestni športni 
dan, april, maj 2018 

Kuturne prireditve  aktiv SLO, dan 
samostojnosti - v šoli 

torek, 24. 
december 
2019 

3 dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

Kuturne prireditve  aktiv SLO, 
Prešernova proslava - 
v šoli 

petek, 6. 
marec 2020 

3 dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

Kuturne prireditve  aktiv SLO, pustovanje 
- v šoli 

torek, 25. 
februar 2020 

  dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

Kuturne prireditve  aktiv SLO, dan 
državnosti - v šoli 

sreda, 24. junij 
2020 

3 dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

Kuturne prireditve  predstava 3. 
gimnazije 

petek, 22. maj 
2020 

2   



Vzgoja za družino, mir in 
nenasilje - preventivna 
dejavnost 

Krajnc, Papić ponedeljek, 
17. februar 
2020 

4 dokazilo o dejavnosti 
proste izbire 

ponedeljek, 
17. februar 
2020 

Pomoč pri iskanju virov za 
projektno, seminarsko, 
raziskovalno nalogo 

Anastazija Brkljačič ob pouku 5   

Skupaj     36   

OBVEZNI DEL ZA TEHNIŠKE 
GIMNAZIJE 

        

VSEBINE PO DIJAKOVI PROSTI IZBIRI - 
ponudba šole 

        

Ekskurzija v Prekmurje Hergan Grosek, 
Marčič 

sreda, 18. 
september 
2019 

3   

Športni tabori in šole v 
naravi 

Hergan Grosek, Skok petek, 21. junij 
2019 

30   

Zdravstvena vzgoja Papić ob pouku 9 seminarska naloga z 
zagovorom pri 
izvajalcu 

Zdravstvena vzgoja seminarska 
naloga 

4   

Zdravstvena vzgoja, sejem MariborskI dnevI 
zdravja, sejem 

četrtek, 10. 
oktober 2019 

2   

Skupaj     48   

Prosta izbira, ki je ne 
organizira šola 

        

Sprejem dijakov razrednik ponedeljek, 2. 
september 
2019 

    

informativni dan - dijaki 
prinesejo dokazilo o 
dejavnosti proste izbire 

razrednik petek, 14. 
februar 2020 

6   

Skupaj     6   

SKUPAJ     90  

Prispevki staršev:  

- Športni dan 35 EUR 

- Ekskurzija v Prekmurje 20 EUR 

- Športni tabori in šole v naravi 90 EUR 

 

 



3. letnik 

Vsebina Organizator, izvajalec Čas izvedbe Št. 
ur 

Alternativa 

OBVEZNI DEL ZA VSE GIMNAZIJE         

Športni dan  aktiv športne vzgoje ponedeljek, 1. junij 
2020 

8 nadomestni športni dan, 
april, maj 2018 

Športni tabori in 
šole v naravi 

Kladnik, Bezjak, Nerat petek, 20. 
september 2019 

8 nadomestni športni dan, 
april, maj 2018 

kuturne 
prireditve  

aktiv SLO, dan 
samostojnosti - v šoli 

torek, 24. december 
2019 

3 dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

kuturne 
prireditve  

aktiv SLO, Prešernova 
proslava - v šoli 

petek, 6. marec 2020 2 dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

kuturne 
prireditve  

aktiv SLO, pustovanje - 
v šoli 

torek, 25. februar 
2020 

  dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

kuturne 
prireditve  

DOS, predaja ključa - v 
šoli 

petek, 22. maj 2020 2 dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

kuturne 
prireditve  

aktiv SLO, dan 
državnosti - v šoli 

sreda, 24. junij 2020 2 dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

Skupaj     25   

OBVEZNI DEL ZA TEHNIŠKE GIMNAZIJE         

VSEBINE PO DIJAKOVI PROSTI IZBIRI - ponudba 
šole 

        

Ekskurzija v 
Zagreb 

  četrtek, 24. oktober 
2019 

5   

Zdravstvena 
vzgoja 

Papić ob pouku 9 seminarska naloga z 
zagovorom pri izvajalcu 

Zdravstvena 
vzgoja 

seminarska naloga 4   

Zdravstvena 
vzgoja, sejem 

Mariborski dnevi 
zdravja, sejem 

četrtek, 10. oktober 
2019 

2   

Podjetništvo   ob pouku 20 seminarska naloga z 
zagovorom pri izvajalcu 

Podjetništvo, 
seminarska 
naloga 

  ob pouku 10 seminarska naloga z 
zagovorom pri izvajalcu 

Zdravniški 
pregled 

Romih, zdravstveni 
dom 

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

Zobozdravstve
ni 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         

Sprejem 
dijakov + pouk 

razrednik ponedeljek, 2. 
september 2019 

    

Informativni dan - 
dijaki prinesejo 
dokazilo o 
dejavnosti proste 
izbire 

razrednik petek, 14. februar 
2020 

6   

SKUPAJ     90  

Prispevki staršev:  

- Ekskurzija v Zagreb 27 EUR 

- Športni tabori in šole v naravi 65 EUR 

4. letnik 

Vsebina Organizator, izvajalec Čas izvedbe Št. 
ur 

Alternativa 

OBVEZNI DEL ZA VSE GIMNAZIJE         

Kuturne prireditve  aktiv SLO, dan 
samostojnosti - v šoli 

torek, 24. 
december 2019 

3 dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

Kuturne prireditve  aktiv SLO, Prešernova 
proslava - v šoli 

petek, 6. marec 
2020 

3 dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

Kuturne prireditve  aktiv SLO, pustovanje 
- v šoli 

torek, 13. februar 
2018 

  dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

Kuturne prireditve  DOS, predaja ključa - v 
šoli 

petek, 22. maj 2020 3 dokazilo o kulturni 
dejavnosti izven šole 

Skupaj     9   

VSEBINE PO DIJAKOVI PROSTI IZBIRI - ponudba šole         

Ekskurzija v Zagreb Skok, Pušnik četrtek, 24. oktober 
2019 

6 seminarska naloga z 
zagovorom pri izvajalcu 

Športni tabori in šole 
v naravi (odpadle 
ure pouka 
nadomestijo) 

Skok,  Stergar petek, 20. 
september 2019 

  nadomestni športni dan, 
april, maj 2018 

Poklicno usmerjanje Krajnc januar, februar, ob 
pouku 

3   

Maturantski ples   februar, marec 6 dokazilo o dejavnosti 
proste izbire 

Skupaj     15   

Sprejem dijakov + 
pouk 

razrednik ponedeljek, 2. 
september 2019 

    

Prosta izbira, ki je 
ne organizira šola 

        



informativni dan - 
obisk fakultet 

samostojno obiščejo 
fakultete 

petek, 14. februar 
2020 

6   

SKUPAJ     30  

Prispevki staršev:  

- Ekskurzija v Zagreb 27 EUR 

- Športni tabori in šole v naravi 90 EUR 

 


