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MATURANTSKA/ZAKLJUČNA STROKOVNA EKSKURZIJA ZA 

ŠOLSKO LETO 2012/2013 
 

1. Odbor za maturantsko strokovno ekskurzijo za gimnazijo in program ekonomski tehnik 

sestavljajo razredniki vseh 3. letnikov, koordinator je ravnatelj. 
 

2. Maturantsko strokovno ekskurzijo izvedemo v eni, dveh ali celo treh variantah, odvisno 

od števila dijakov in izbranih ponudb agencij. 
 

3. Termin za izvedbo je po zaključku pouka v tretjem letniku, in sicer konec avgusta. 
 

4. Maturantska strokovna ekskurzija traja praviloma 5 –7 dni. 
 

5. Ekskurzija bo izvedena, če se je bo udeležilo vsaj 80 % dijakov.  
 

6. Dijaki se septembra po prvem roditeljskem sestanku  izjasnijo o smeri ekskurzije. 

Priporočene smeri so: 

 KLASIČNA GRČIJA,  

 TURČIJA,  

 SICILIJA,  

 ŠPANIJA,  

 MALTA, 

 DUBROVNIK S ČRNO GORO.  
 

7. Odbor se sestane v septembru po prvem roditeljskem sestanku, ko razredniki izvedejo 

v razredih ankete o kraju. Odbor določi program ekskurzije in oblikuje povpraševanje ter 

izbere agencije, ki jih bomo povabili k oddaji ponudbe. 
 

8.  Nato šola posreduje povpraševanje uveljavljenim in preizkušenim agencijam za vse 

izbrane smeri s točno navedbo termina potovanja, načina prevoza (avtobus, ladja, letalo) 

ter predvidenega števila potnikov, dijakov in profesorjev spremljevalcev … 
 

9. Pri tem šola postavlja naslednje zahteve, vključene v osnovno ceno: 

- vsakodnevni ogledi vseh kulturnih, zgodovinskih, arheoloških idr. znamenitosti, 

- večerna animacija večino dni (disko), 

- namestitve v hotelih s tremi zvezdicami, do 4-posteljne sobe,  

- vsak dan najmanj polpenzion, prvi dan najmanj večerja, zadnji dan najmanj zajtrk, 

- nezgodno in zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini, 

- prevoz z udobnim slovenskim turističnim avtobusom, cestne in ostale pristojbine, 

- v primeru plovbe z ladjo nastanitev v ¼-posteljne kabine, večerja (obrok) na ladji, 

- vsi izleti po programu z lokalnimi vodenji, 

- zavarovanje rizika odpovedi, 

- vse vstopnine (v vsa arheološka najdišča), 

- vodenje in organizacija potovanja, 

- na vsakih 15 plačnikov (v skladu z navodili Ministrstva za šolstvo) 1 prosto mesto za 

profesorja spremljevalca, 

-  za profesorje spremljevalce namestitev na ladji v kabine 1/2 oz. 1/4  (odvisno od spola 

spremljevalcev), v hotelu po možnosti 1/1 oz. 1/2 (odvisno od želja spremljevalcev), 

brezplačne vstopnine za vse oglede, tudi fakultativne,   

- v ponudbi so navedena vsa morebitna doplačila, 

- v ponudbi mora biti navedeno število vodnikov, animatorjev, šoferjev in druge 

pomembne okoliščine,  

- agenciji je prepovedano komuniciranje neposredno z dijaki, sicer je ta agencija izločena 

iz nadaljnjega postopka izbire. 
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10. Nekaj dodatnih napotkov naše šole za izvedbo maturantske strokovne ekskurzije 
 

a) Eden od  profesorjev spremljevalcev je pedagoški vodja ekskurzije. Vodniki se z njim 

in nasploh s profesorji spremljevalci posvetujejo o vseh zadevah, ki niso točno 

navedene v programu ekskurzije, predvsem pa o časovnih okvirih prostočasnih 

(nočnih, zabavnih) aktivnosti in o načinu ugotavljanja prisotnosti dijakov.  
 

b) Med profesorji spremljevalci in vodniki mora potekati »sodelovalna« komunikacija.  
 

c) Profesorji spremljevalci lahko predlagajo, predvsem pa usklajujejo dopolnitve 

programa z vodniki.  
 

č) Profesorji spremljevalci določajo pravila šolskega reda, ki veljajo na strokovni 

ekskurziji (kajenje, pijača, nočni mir ...).  
 

d) Vodnik najmanj enkrat na dan celotni skupini predstavi program dela za naslednji dan.  
 

e) Najmanj vsak drugi dan so vodniki zadolženi za nočno dežurstvo in zagotavljanje 

pravil šolskega reda.  
 

f)  Vsak dan mora biti (po programu) organizirano izpolnjen z dejavnostmi, več kot 

enourne prekinitve niso priporočljive.  
 

11. Izbor najboljšega ponudnika opravi odbor profesorjev razrednikov, potem ko analizira 

in ovrednoti prispele ponudbe. Z izborom seznani dijake. Izbrana agencija program 

predstavi staršem in dijakom na skupnem sestanku. Če sta ponudbi dveh agencij cenovno in 

izvedbeno skoraj enaki, se na predstavitev povabi obe in starši oz. dijaki po predstavitvi 

izberejo agencijo za izvedbo potovanja. 
 

12. Šola z izbrano agencijo podpiše pogodbo o izvedbi potovanja. Dijaki položijo denar za 

plačilo potovanja na šolski TR ali v blagajno, šola poravna račun agenciji, dijaki dobijo 

kopijo računa in potrdilo o vplačilu ustreznega zneska. 
 

13. Šola junija organizira projektni dan o izbranem/-ih programu/-ih, na 

 katerem dijake strokovno pripravi na ekskurzijo. 
 

14. Starše in dijake šola pravočasno in sproti obvešča o pripravah na ekskurzijo.  

 

15. Pred odhodom je en dan popoldne skupni sestanek udeležencev spremljevalcev in 

zainteresiranih staršev skupaj s predstavniki agencije, ki organizira ekskurzijo! 
 

 

STROKOVNE  EKSKURZIJE  V PARIS, LONDON IN MÜNCHEN 

 
Vodja: Marija Majzelj Oven, prof., in članice jezikoslovnega aktiva 

 

Aktiv profesoric za tuje jezike predlaga v tem šolskem letu ekskurzije v Paris, London in 

München. Organizirala jih bo šola v sodelovanju s turističnima agencijama PALMA in /ali 

UNITOURS v okviru OIV s koordinatorjem potovanj, g. Igorjem Rajnarjem in zainteresiranimi 

profesoricami tujih jezikov. Pričakujemo interes in pozitiven odziv s strani dijakov in staršev. Gre 

za nadstandard,ki omogoča dijakom učenje jezika tudi na potovanjih. Dijaki spoznavajo deželo in 

ljudi v živo, njihove geografske in gospodarske značilnosti, zgodovino, znamenitosti , naravne 

lepote, kulturo,kulinariko, navade in običaje. Ekskurzije so zasnovane na povezavi različnih 

predmetov, ki dijakom širi obzorje in jih motivirajo za dodatno delo.  
 

Ob zadostnem številu prijav bodo ekskurzije predstavljene dijakom in staršem  s strani potovalnih  

agencij, izvedene pa  bodo najverjetneje meseca aprila 2013. 
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OIV in INTERESNE DEJAVNOSTI – AKTIV za tuje jezike 
 

 

NEMŠKA BRALNA ZNAČKA 

Nemška bralna značka se organizira vsako leto enkrat v mesecu februarju ali marcu. Sodelujejo 

zainteresirani dijaki, ki preberejo knjižice, konstruktivno razpravljajo o prebranem in nato rešijo 

pripravljene naloge.  
 

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA – EPI READING BADGE 

Dijaki prvih, drugih in tretjih letnikov se bodo v začetku aprila 2013 udeležili tekmovanja iz 

angleške bralne značke (7 ur OIV/IND). 
 

TEKMOVANJE IZ ZNANJA ANGLEŠČINE/ŠPANŠČINE 

Januarja 2013 se bodo dijaki prvih, drugih in tretjih letnikov udeležili tekmovanja iz znanja 

angleščine/španščine. Najboljši dijaki tretjih letnikov se bodo uvrstili na regijsko tekmovanje (2 

uri OIV/IND za vsako tekmovanje).  
 

JURČIČEV MEMORIAL 

Dijaki tretjih in četrtih letnikov bodo imeli priložnost sodelovati na Jurčičevem memorialu 

(likovni izdelki, pisanje eseja v angleškem jeziku; 4 ure OIV/IND).  
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ŽIVLJENJE V NARAVI 
 

 

OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE IN INTERESNE DEJAVNOSTI 

(Center šolskih in obšolskih dejavnosti) 

 

Program Življenje v naravi je ena od oblik izobraževanja v okviru izvajanja ur OIV v gimnaziji in 

IND v programu ekonomski tehnik, pomeni pa petdnevno bivanje v naravi, kjer  dijaki s pomočjo 

strokovnjakov – pedagoških delavcev in inštruktorjev – s posebnim znanjem doživijo pristni stik z 

naravo, se ob skupnem delu in sprostitvi učijo strpnosti in sodelovanja. Dopoldnevi so namenjeni 

strokovnemu delu, popoldnevi pa bolj rekreacijskim dejavnostim oz. delavnicam na določeno 

temo. Večeri so kljub vzgojnim in učnim vsebinam izpeljani v obliki, ki je za učitelje najtežja, za 

dijake pa pomeni sprostitev in umiritev celodnevnega tempa. V okviru referenčnih dejavnosti 

doma lahko dijaki spoznavajo geografske in kulturne značilnosti okolja, floro in favno, se 

udeležijo pohodov po bližnji okolici, se vozijo s kanuji, kolesarijo, v zimskem času smučajo, 

izvajajo elementarne igre itd. 
 

Cilji progama Življenje v naravi so: 

– omogočiti vsakemu dijaku, da se med gimnazijskim oz. strokovnim izobraževanjem vsaj enkrat 

udeleži programa Življenje v naravi; 

– strokovno in sistematsko spoznavanje določenih vsebin iz naravoslovja, življenja v naravi ter 

kulture in športa; 

– pridobivanje praktičnih izkušenj za življenje in razvijanje pozitivnega ter odgovornega odnosa 

do okolja; 

– socializacija posameznika in skupine; 

– vzgoja odgovornosti za lastno varnost in zdravje; 

– dopolnjevanje in širjenje znanja s številnimi temami, ki so del učnega načrta; 

– vzpodbujanje ustvarjalnosti in izražanja na druge načine; 

– vzpodbujanje prijateljstva, sproščenosti in medsebojne pomoči; 

– spoznavanje z različnimi bivalnimi okolji, običaji, kmečkimi opravili; 

– navajanje na skupinsko delo in odgovornost vodje skupine, ki si ga dijaki sami izberejo. 
 

V okviru športno-rekreativne dejavnosti želimo dijakom: 

– čim bolj približati športe, ki jih lahko izvajajo v naravi; 

– omogočiti aktivno vključevanje v posamezne športne dejavnosti; 

– vzbuditi zanimanje za gibanje; 

– pomagati pri oblikovanju odnosa do lastnega telesa in zdravega načina življenja; 

– seznaniti se s športno opremo za posamezne športne aktivnosti; 

– prikazati interdisciplinarni način dela – povezovanje z naravoslovnimi in družboslovnimi 

dejavnostmi ter taborniškimi in orientacijskimi spretnostmi. 
 

Osnovna sestava programa življenja v naravi: 

1. 34 pedagoških ur dejavnosti, povezanih z vsebinami tematskih sklopov (različno po 

domovih),  

2. 2 pedagoški uri (uvodni zbor), 

3. 1 pedagoška ura (zaključni zbor z anketo), 

4. 8 delovnih ur je namenjeno večerni animaciji (vsak dan 2 uri), 

5. 13 delovnih ur je namenjeno usmerjenemu prostemu času (pred kosilom in po njem ter po 

večerji), 

6. 2 delovni uri, namenjeni jutranji gimnastiki (vsak dan 0,5 ure), 

7. DRUGO: aktivnosti, povezane z zahtevami vsakdanjega življenja (osebna higiena, urejanje 

sob, pospravljanje, čiščenje, zajtrk, kosilo, večerja, nočni počitek). 
 

Pedagoški delavci CŠOD izvajajo program, s šole  pa spremlja dijake razrednik, ki je aktivni 

sodelavec in skrbi za večjo varnost, sodeluje pri sestavljanju in izvedbi programa večernih 

animacij ter pri oblikovanju vsebin za usmerjeni prosti čas. Nekatere vsebine tudi sam vodi. Skrbi 
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za izvajanje hišnega reda. Dejavnosti potekajo predvsem na terenu in le v manjši meri v učilnicah. 

Delo poteka večinoma v skupinah s 14–16 dijaki. Velikost skupine se zmanjša na 8–12 

udeležencev, kadar so pohodi zahtevnejši ali pri uporabi gorskih koles, kanujev ali če je delo 

laboratorijsko. Pedagoški vodja mora biti seznanjen s posebnostmi dijakov  (bolezni, opravičenost 

dijakov pri določenih aktivnostih, vegetarijanstvo). Razrednik seznani starše s programom 

Življenja v naravi na roditeljskem sestanku, pridobi potrebna soglasja od staršev in dijakom 

predstavi dejavnost pri razredni uri. 
 

Informacije o domovih so na voljo na naslovu www.csod.si. 

 

 

RAZPORED za šolsko leto 2012/2013 
 

GIMNAZIJA IN EKONOMSKI TEHNIK 

 

Razred Lokacija Termin Spremljevalci 

2. a in 2. b 

Dom KRANJSKA GORA 

Vitranška 9 

4280 Kranjska Gora 

10. 12. do 14. 12. 

2012 

 V. Hočevar, 

M. Peteh  

1. d 

Dom KRANJSKA GORA 

Vitranška 9 

4280 Kranjska Gora 

17. 6. do 21. 6. 2013 I. Gruden  

 

 
Cena oskrbnega dne v domu Kranjska Gora vključuje stroške bivanja in prehrane udeležencev. V 

šolskem letu 2012/13 je cena za tedensko oskrbo (5 dni) za dijake 63,70 evrov, posteljnina pa 

4,40 evrov. Dijaki plačajo še prevoz in dodatne dejavnosti (vstopnine, smučarske karte …).  
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 PROGRAM DELA PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM 
 
Organizator PUD: Igor Gruden, univ. dipl. ekon.  
 
Dijaki 2. letnika programa ekonomski tehnik bodo izvedli 76 ur praktičnega usposabljanja z 

delom (PUD) v komerciali. Dijaki 3. letnika pa 76 ur PUD na področju izbirnih modulov, to sta 

zavarovalništvo in računovodstvo. Če dijaki 3. letnika ne bodo mogli dobiti dela na omenjenih 

področjih, bodo delali na drugih delovnih mestih, npr. v komerciali. 

 

Na PUD bodo dijaki odhajali po razporedu, ki je prikazan v tabeli. Delovno mesto za izvajanje 

PUD si bodo praviloma poiskali sami, če pa bodo želeli ali bodo pri iskanju neuspešni, jim bo 

PUD organizirala šola. Z vsemi podjetji, v katerih bodo dijaki izvajali PUD, bo sklenjena 

Pogodba o izvajanju praktičnega usposabljanja z delom. Če bo prišlo do kakršnihkoli nejasnosti 

ali težav, jih bomo reševali individualno, telefonsko ali osebno – z obiskom na delovnem mestu.  

 

Tudi v naslednjem šolskem letu bomo z že potrjenim projektom sodelovali v programu EU 

Vseživljenjsko učenje, Leonardo da Vinci – mobilnost, ki bo za dve skupini po predvidoma šest 

dijakov 3. letnika predstavljal tudi izveden PUD. 

 

Pred odhodom na PUD bodo dobili dijaki naslednje obrazce in navodila: napotnico za delo, 

poročilo o opravljenem PUD, navodila za pisanje poročil, navodila za mentorja, obveznosti 

dijakov, listo prisotnosti, ocenjevalni list in izvedbeni načrt. Dijaki bodo napisali poročila po 

navodilih, jih pokazali mentorju v podjetju in potrjena prinesli v šolo. Potrdilo z oceno in ustrezno 

izdelano poročilo bodo  dijaki prinesli organizatorju PUD takoj po končanem PUD. Praktično 

usposabljanje z delom bo opravljeno, ko bodo opravljene vse ure in bo oddano ustrezno poročilo. 

 

Vsa potrebna navodila o PUD so na oglasni deski. Pred odhodom na PUD bodo dijaki pri razredni 

uri dobili še natančna navodila organizatorja praktičnega usposabljanja z delom.  

 

 

 PROGRAM EKONOMSKI TEHNIK, RAZPORED ZA  

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM (PUD) 

ZA ŠOLSKO LETO 2012/13 

 
 

razred število ur čas opravljanja PUD opombe 

2. d 

 

76 

 

 

21. 1. – 1. 2. 2013 

 

 

Delo v komerciali. 
 

 

 

Praktično usposabljanje z delom  je 

opravljeno, ko so opravljene vse ure in 

oddano ustrezno in potrjeno poročilo. 
 

Rok za oddajo poročila: pon., 4. 2. 2013 

3. d 

in 

3. f 

76 

 

 

 

10. 6. – 21. 6. 2013 

Leonardo: 9. 6. –22. 6. 2013 

 

Delo v zavarovalništvu in računovodstvu, 

glede na izbrane izbirne module, izjemoma 

v komerciali. 
 

 

 

Praktično usposabljanje z delom  je 

opravljeno, ko so opravljene vse ure in 

oddano ustrezno in potrjeno poročilo. 
 

 

Rok za oddajo poročila: pet., 21. 6. 2013  
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NAČRT PROSTOVOLJNEGA SOCIALNEGA DELA 
 

 

Mentorica: Marjeta ŠLAJPAH GODEC, univ. dipl. psih.  
 

I. Namen in cilji prostovoljnega socialnega dela: 
 

 oblikovanje in razvijanje občutka solidarnosti in socialne odgovornosti ter pridobivanje 

 socialnih izkušenj,  

 vzgajanje in izobraževanje za uravnavanje medčloveških stikov ter omogočanje boljšega  

samospoznavanja in zorenja, 

 spodbujanje samostojnosti pri ocenjevanju in odločanju, odločanju o problemu, 

 njegovem vrednotenju in reševanju, 

 medgeneracijsko sodelovanje, 

 s temi izkušnjami dijak razvija samozavest in se uči spoštovati drugačnost. 
 

II. Temeljna oblika in področje dela: 
 

Prostovoljno socialno delo s starostniki 

- druženje in sprehodi, kulturne in socialne animacije, pomoč pri manjših opravilih. 
 

III. Časovni in vsebinski načrt programa 
 

1. Predstavitev prostovoljnega dela dijakom 1. letnikov obeh programov. K sodelovanju 

povabimo tudi dijake višjih letnikov. Predstavitev naj bi bila opravljena do konca 

septembra. Povabili bomo delavce in stanovalce doma starejših občanov ter prostovoljce. 

Dijakom je treba najprej predstaviti konceptualni in organizacijski okvir delovanja ter 

obveznosti tako organizatorjev kot prostovoljcev in jih seznaniti z možnimi težavami in 

preprečevanjem oziroma reševanjem le-teh. 
 

2. Organizacija in spremljanje dela 

Naloga mentorja je, da pridobi prejemnike pomoči in na drugi strani prostovoljce. Za 

pridobivanje prejemnikov pomoči se bomo povezali z odgovornimi v Domu starejših 

občanov Trebnje. Prostovoljci se bodo prijavili s posebno prijavnico. Na srečanjih z 

mentorico bodo analizirali delo, v kritičnih situacijah pa bodo z njo opravili individualne 

razgovore.  
 

Prostovoljci in prejemniki pomoči naj bi se srečevali enkrat tedensko po eno uro. 
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OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE 

 
SPLOŠNA GIMNAZIJA 

 

Obvezne izbirne vsebine so del gimnazijskega programa in so obvezne za vse dijake.  

 

OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE SESTAVLJAJO:  

a) Vsebine, obvezne za vse: knjižnično-informacijska znanja, kulturno-umetniške vsebine, 

zdravstvena vzgoja, vzgoja za družino mir in nenasilje, državljanska kultura (vsako 

področje najmanj 15 ur), športni dnevi (najmanj 35 ur). Te vsebine izvede oz. organizira 

šola. 

b) Vsebine, obvezne za tip gimnazije: kulturno-umetniške vsebine s področja likovnosti in 

s področja glasbe (po 18 ur). 

c) Izbirni program – dijakova prosta izbira: logika, medpredmetne vsebine z ekskurzijo, 

metodologija raziskovalnega dela, obvladovanje tipkovnice, prostovoljno socialno delo, 

prostovoljstvo, prva pomoč, šola v naravi, učenje za učenje. Te vsebine mora šola 

ponuditi vsaj v obsegu 15 ur za vsako vsebino, izvaja pa jih, če se prijavi dovolj dijakov. 

Če dijaki ne izberejo vsebin iz ponudbe šole, morajo do predpisanega števila ur izbirati 

vsebine iz kataloga šole ali kataloga Zavoda RS za šolstvo. Šola lahko dijaku prizna 

opravljene vsebine iz sklopa dijakove proste izbire za šolsko leto, čeprav  jih ni opravil v 

organizaciji šole (v obsegu največ 20 ur). To so lahko naslednje vsebine: 

 interesne dejavnosti na šoli, 

 glasbena šola, 

 organizirani športni in plesni treningi, 

 aktivnosti v pevskem zboru ali drugem kulturno-umetniškem društvu, 

 tečaji tujih jezikov, računalništva, drugih spretnosti in znanj, 

 gledališki, filmski in glasbeni abonmaji, 

 raziskovalna naloga, 

 tečaj CPP, 

 pedagoško delo v planinski, taborniški ali skavtski organizaciji, 

 tekmovanja v znanju, 

 organizirano prostovoljno socialno delo in prostovoljstvo, 

 sodelovanje v drugih društvih (gasilskem, naravovarstvenem, ipd.), 

 druge vsebine po presoji šole. 

 

OIV v gimnaziji obsegajo 300 ur: 

- v 1. letniku 90 ur, 

- v 2. letniku 90 ur, 

- v 3. letniku 90 ur, 

- v 4. letniku 30 ur. 
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OIV – PREGLED PO LETNIKIH 
 

A – VSEBINE, OBVEZNE ZA VSE 

B – VSEBINE, OBVEZNE ZA TIP GIMNAZIJE 

C – PROSTA IZBIRA 

VSEBINE  1.  2.  3.  4.  skupaj 

A  DEJAVNOST ur DEJAVNOST ur DEJAVNOST ur DEJAVNOST ur ur 

Državljanska 

kultura 

dejavnost 

 

čas izvedbe 

izvajalec 

 

Kult. prireditve in 

proslave na šoli
1 

nov., dec., feb… 

šola 

5 Kult. prireditve in 

proslave na šoli
1 

nov., dec., feb… 

šola 

5 Kult. prireditve in 

proslave na šoli
1 

nov., dec., feb… 

šola 

5 Kult. prireditve in 

proslave na šoli
1 

nov., dec., feb… 

šola 

5 26 /15 

 dejavnost 

 

čas izvedbe 

izvajalec 

 

    Evropske vsebine 

 

med letom 

Mojca Saje Kušar 

6    

Knjižnična 

inform. znanja 

dejavnost/ 

čas izvedbe 

 

 

 

 

 

izvajalec 

Knjižnična vzgoja 1. 

del: po blok-urah 

med letom 

2. sklop: NUK in 

Semen. knj. - po., 6. 

5. 2013 (esej na SM!) 

knjižničar 

 

 

2+2 

6 

- - Metodol. razisk. dela 

(del  - knjižn. vzgoja)   

5.6.-12.6.2013 

 

 

 

 

knjižničar 

5 - - 15 /15 

Kult. umetniške 

vsebine 

dejavnost 

čas izvedbe 

 

 

izvajalec 

 

  Film in delavnica 

pe., 7. 6. 2013 

po., 10. 6. 2013 (nem 

na SM) 

Dovžan Troha in 

prof. zgo 

 

3 

3 

  Maturantski ples 

april 

 

 

šola 

6 16 /15 
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 dejavnost 

 

čas izvedbe 

organizator 

 

    Predstava Drznih in 

lepih 

med letom 

Drzne in lepi/Celarc 

2 Predstava Drznih in 

lepih 

med letom 

Drzne in lepi/Celarc 

2  

Športni dnevi dejavnost 

čas izvedbe 

 

izvajalec 

 

Plavanje  

7. sept. 

 

aktiv ŠVZ (vodja: 

Pajk) 

6 

 
Jurčičev pohod 

so., 2. 3. 2013 

 

aktiv ŠVZ (vodja: 

Strnad) 

6 

 
Zimski športni dan 

pred zim. počitnicami 

(22. febr.) 

aktiv ŠVZ (vodja: Pajk) 

6 

 
Adrenalinski park  

2. teden sept. (13. 

sept.) 

aktiv ŠVZ (vodja: 

Vrenčur) 

6 42 /35 

 dejavnost 

čas izvedbe 

izvajalec 

Športne igre 

maj/junij 2013 

aktiv ŠVZ (vodja: 

Bregar) 

6 Športne igre 

maj/junij 2013 

aktiv ŠVZ (vodja: 

Bregar) 

6 Športne igre 

maj/junij 2013 

aktiv ŠVZ (vodja: 

Bregar) 

6 -   

Zdravstvena 

vzgoja 

dejavnost 

 

čas izvedbe 

izvajalec 

Zdr. pregled 

 

dogovor šole z ZD 

Zdr. dom 

6 Šola v naravi – 

preživetje v naravi 

10.-14.12. 2012 

CŠOD ali učitelji švz 

6 Zdr. pregled 

 

dogovor šole z ZD 

Zdr. dom 

6 Predavanje o 

krvodajalstvu 

september 2012 

RKS 

1 32/15 

 dejavnost 

 

čas izvedbe 

izvajalec 

Varnost pri uporabi 

spleta 

med letom 

učitelj informatike 

3        

 dejavnost 

 

 

 

 

čas izvedbe 

 

izvajalec 

 

Delavnica: 

»Komunikacija in 

strategije reševanja 

konfliktov« 

po., 17.  6. 2013 

(ustni na SM) 

Društvo Center za 

pomoč mladim 

http://www.cpm-

drustvo.si/ ali 

Osolnik, Grabljevec 

4 -  -  -   

 

 

dejavnost 

(projekt »Zdrava 
»Varna izbira za 

odgovorno 

1 »Zdrava prehrana« 

 

2 »Zdrav življenjski 

slog« 

2 »00 šofer – trezna 

odločitev« 

1  

 

 

http://www.cpm-drustvo.si/
http://www.cpm-drustvo.si/
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 šola«) 

čas izvedbe 

izvajalec 

 

spolnost« 

oktober 

Osolnik in razrednika 

v ŠVN: 10.-14.12. 

2012 

učitelj švz oz. 

Grabljevec 

 

januar 

učitelji švz, Osolnik, Š. 

Godec 

 

med letom 

vodja zdrave šole v 

sodelovanju z Zdr. 

domom 

 

 

Vzgoja za 

družino, mir in 

nenasilje 

dejavnost 

 

čas izvedbe 

 

izvajalec 

 

Športno-spoznavni 

vikend  

1. polovica sept. 

 

vzgojni del in 

organizacija: ŠRT in 

razredniki 

3 Šola v naravi – 

pogovori o strpnosti 

10.-14.12. 2012 

CŠOD, razredniki 

(RU) 

6   - - 15/15 

 dejavnost 

 

čas izvedbe 

 

izvajalec 

  Topla afriška srca 

(prostovoljstvo) 

febr., marec 2013 

 

Jana Dular 

2 Delavnica 

»Zasvojenosti« 

to., 18. 6. 2013 

(ustni na SM) 

Društvo Center za 

pomoč mladim 

 

4 -   

skupaj A   44  39  42  21  
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B           

Kulturno-

umetniške 

vsebine z lik. 

podr. 

dejavnosti in čas 

izvedbe 

 

 

izvajalec 

- vsebine, realizirane 

med šolskim letom v 

okviru urnika 

Šmajdek 

18  - - - - - 18/18 

Kulturno-

umetniške 

vsebine z gl. 

podr. 

dejavnost 

(čas izvedbe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izvajalec 

- koncert v 

Ljubljani 

med šol. letom;  

- glasbeno 

ustvarjanje: 

priprava in 

sodelovanje na 

nastopu  

med šol. letom; 

- koncert GŠ  

med šol.letom; 

- orgle v Stični junij 

2013 

Kovač Juvan in 

Pogačar 

6 

 

 

3+3 

 

 

 

 

 

4 

 

2 

      18/18 

skupaj B   36  -  -  -  
C           

Obvezna 

ponudba šole 
 

dejavnost 

 

 

čas izvedbe 

izvajalec 

 

Učenje za učenje 

 

 

- sept. ali okt.  

- 1 mesec kasneje 

Godec Š. Marjeta 

 

 

3 

2 

Obvladovanje 

tipkovnice 

 
- med š.l. 7x po 2 uri 

Eržen 

15 Metodologija 

raziskovalnega dela 

(del) 

5.6.-12.6.2013 

Volf, Gorišek, Nosan, 

Hočevar 

15 Učenje za učenje
2 

 

 

celo leto 

Godec Š. Marjeta 

10 Učenje 

15/15 

Metod. 

15/15 

Tipk. 

15/15 

dejavnost 

 

čas izvedbe 

 

izvajalec 

 

ekskurzija v evr. 

prestolnice/Celje
3 

konec marca, zač. 

aprila 

organizatorji prof. 

tujih jezikov/prof. 

6 ekskurzija v evr. 

prestolnice/Celje
3 

konec marca, zač. 

aprila 

organizatorji prof. 

tujih jezikov/prof. 

6 ekskurzija v evr. 

prestolnice/Celje
3 

konec marca, zač. aprila 

organizatorji prof. tujih 

jezikov/prof. zgo in geo 

6 - - Eksk. 

6 
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zgo in geo zgo in geo 
 dejavnost 

 

čas izvedbe 

izvajalec 

  Šola v naravi (ŠVN) 

10.-14.12. 2012 

CŠOD, šola 

25 Maturantska eksk.  

(priprava) 

projektni dan v juniju 

agencija 

6   ŠVN 

25/25 

 dejavnost 

 

čas izvedbe 

izvajalec 

    Maturantska eksk. 

(izvedba) 

avgust 2013 

agencija 

22 Maturantska eksk. 

(izvedba) 

avgust 2013 

agencija 

8 Eksk. 

36 

 dejavnost 

 

 

 

čas izvedbe 

koordinator 

 

Povsem prosta 

izbira: Prostov. soc. 

delo in/ali 

prostovoljstvo 

med letom 

Godec Šlajpah/ Zajc 

Kalar 

15 Povsem prosta 

izbira: Prostov. soc. 

delo in/ali 

prostovoljstvo 

med letom 

Godec Šlajpah/ Zajc 

Kalar 

15 Povsem prosta izbira: 

Prostov.  

soc. delo in/ali  

prostovoljstvo 

med letom 

Godec Šlajpah/ Zajc 

Kalar 

15 Povsem prosta izbira: 

Prostov. soc. delo 

in/ali prostovoljstvo 

med letom 

Godec Šlajpah/ Zajc 

Kalar 

15 15/15 

 skupaj obv. pon.  26  61  64  33  

Povsem prosta 

izbira dijaka 

dejavnost in 

čas izvedbe 
 

Prosta izbira 

vse leto – v ali izven 

šole; vključuje tudi 

teme  

 iz dramsko-

gledaliških, 

glasbenih,  

 likovnih in gibalnih  

področij: 

dramski krožek,  

 

 pevski zbor, 

rokomet… na šoli 

 

 

 

 

 

 

Skupaj A, B, C   90  90  90  35  
- od tega v 

organizaciji šole 

A in B 

  80  39  42  21  

- od tega v 

organizaciji šole 

A, B in C 

  106  100  106  54  

 

1 
Kult. prireditve in proslave na šoli 

Dijaki vseh oddelkov si ogledajo: 

- Proslava ob kulturnem prazniku (februar: nosilec prof. Celarc) 

- Slovo maturantov (maj; nosilka prof. Marija Maja Zajc Kalar) 

- Prireditev ob zaključku pouka in dnevu državnosti (24. junij; nosilka prof. Vesna Celarc) 

Dijaki vseh oddelkov si ogledajo še vsaj eno od teh prireditev: 

- Literarni večer, 27. septembra, nosilka Majda Simonič 
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- Prireditev ob dnevu šole (začetek marca; nosilki prof. Vesna Celarc in prof. Marija Maja Zajc Kalar) 

- Letni koncert šolskih pevskih zborov (začetek maja; nosilca: prof. Milan Jevnikar, prof. Nikolina Kovač Juvan) 
 

2
 Sem sodijo predstavitve fakultet, študijsko svetovanje, vpisi. Dijakom 4. letnikov bomo na prostovoljni osnovi v okviru Učenja za učenje lahko ponudili tudi ekskurzijo v 

podjetje Danfoss Trata, ki daje velik poudarek razvoju dejavnosti (organizator Grabljevec in Grlica). 
3 
Na predlog ŠRT bo izbirno organizirana  ekskurzija v evropske prestolnice (konec marca-začetek aprila 2013; 6 ur; organizatorji agencija in prof. tujih jezikov, izvajalec 

agencija). Dijaki, ki se je ne bodo udeležili, bodo imeli prvi dan pouk, drugi dan (ali prvega od obeh dni) pa bodo imeli medpredmetno ekskurzijo v Celje (lani v Novo 

mesto). Nosilni predmet zgodovina, podporni geografija. 6 ur. 

 

Šola bo poleg v razdelku C navedenih dejavnosti ponudila z zunanjimi izvajalci kot obvezno ponudbo šole za dijakovo prosto izbiro (C) za vse letnike med drugim: 

- prvo pomoč (najmanj 15 ur – izvajalec RKS) 

- tečaj CPP (izvajalec avtošola Grosuplje) 

 

Nadomestno dejavnost za manjkajoče dijake  pri dejavnostih v razdelkih A in B opredeli in izvede izvajalec oz. koordinator dejavnosti. 
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INTERESNE DEJAVNOSTI 

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE – EKONOMSKI TEHNIK 

 

 INTERESNE DEJAVNOSTI – EKONOMSKI 

TEHNIK 

SREDNJE STROKOVNO  

IZOBRAŽEVANJE 

 

 
1. letnik    2. letnik 3. letnik 4. letnik 

A.   OBVEZNI ENOTNI DEL       

 

1. 

 

športni dnevi in druge športne aktivnosti 

  

32 

 

14 

 

14 

 

34 

 

 - prvi športni dan   

Nadomestna dejavnost: 

opravi nadomestni pohod    

- športne aktivnosti v šoli v naravi, 

maturantskem izletu                                                 

Nadomestna dejavnost: 

opravi nadomestne pohode  

-  športne igre   

Nadomestna dejavnost: 

opravi nadomestni pohod  

           -   projekt šport za zdravje 

Nadomestna dejavnost:opravi nadomestni 

pohod, seminarsko nalogo,  nastop  

Število ur 

Čas izvedbe 

Izvajalec 

Število ur 

Čas izvedbe 

 

Izvajalec 

Število ur 

Čas izvedbe 

Izvajalec 

Število ur 

Čas izvedbe 

Izvajalec 

6 

9.9.2012 

aktiv ŠVZ 

15 

17.6. do 

21.6.2013 

CŠOD 

6 

maj 

aktiv ŠVZ 

5 

oktober 

Eržen 

         8 

marec 

aktiv ŠVZ 

 

 

 

 

6 

maj 

aktiv ŠVZ 

 

8 

okt. 

aktiv ŠVZ 

 

 

 

 

6 

maj 

aktiv ŠVZ 

 

8 

21.9. 

aktiv ŠVZ 

16 

avgust  

2013 

 

10 

dec,jan, 

februar 

plesne 

vaje 

2. Kultura  14 10 13 24 

 -ogled gledališke predstave v Šentjakobskem 

gledališču ali MGL 

Nadomestna dejavnost: 

Udeleži se katerekoli prireditve in pripravi 

govorni nastop 

- filmske, glasbene predstave, likovne razstave 

Nadomestna dejavnost: 

Udeleži se katerekoli prireditve in pripravi 

govorni nastop  

- kulturne prireditve v organ. šole, maturantski ples 

Nadomestna dejavnost: 

Udeleži se katerekoli prireditve in pripravi 

govorni nastop  

- strokovne ekskurzije s področja kulture 

Nadomestna dejavnost: 

Udeleži se katerekoli prireditve in pripravi 

seminarsko nalogo. 

Število ur 

Čas izvedbe 

Izvajalec 

 

 

 

Število ur 

Čas izvedbe 

Izvajalec 

Število ur 

Čas izvedbe 

Izvajalec 

 

Število ur 

Čas izvedbe 

Izvajalec 

 

4 

nov. 

aktiv 

slavistov 

 

 

 

 

 

10 

nov,dec,feb 

junij 

šola 

 

 

4 

nov. 

jan. 

aktiv 

slavistov 

 

 

 

 

6 

nov, 

dec,jan,feb, 

maj,junij 

 

 

4 

nov. 

aktiv 

slavistov 

 

 

 

 

 

6 

nov, 

dec,jan,feb, 

maj,junij 

3 

maturant. 

ekskurzija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

dec, 

feb.,april, 

junij 

15 

maturant. 

ekskurzija 

3. - seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi   

znamenitostmi v šolskem okolju 

Nadomestna dejavnost: 

             pripravi seminarsko nalogo o kulturnih in                

zgodovinskih znamenitostih 

Število ur 

Čas izvedbe 

Izvajalec 

 

6 

junij 

V. Hočevar    

4. 
- ogled  knjižnice, iskanje gradiva preko Cobissa 

Nadomestna dejavnost: 

            Delo v knjižnici 

Število ur 

Čas izvedbe 

Izvajalec 

 

2 

sept 12-junij 

2013 

Nosan 

   

5. - zdravstvena vzgoja, zdrava prehrana, zdravniški 

pregled 

Nadomestna dejavnost: 

            Seminarska naloga na temo zdrave prehrane  

            in predstavitev na razredni uri 

- delavnica na temo odraščanja 

Nadomestna dejavnost: 

Število ur 

Čas izvedbe 

Izvajalec 

 

 

Število ur 

Čas izvedbe 

10 

okt, nov, 

dec.,maj 

Bregar, ZD 

Grabljevec 

4 

junij. 

4 

nov., dec 

Bregar, 

Grabljevec 

 

4 

junij. 

        4 

 

Zdravstveni 

dom 
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            Seminarska naloga na temo zasvojenosti in  

            posledicah alkoholizma s predstavitvijo 

            na razredni uri 

- delavnice na temo varna raba interneta 

Nadomestna dejavnost: 

Pripravi seminarsko nalogo na temo nova zakonodaja 

za večjo prometni varnost 

  

- predavanje na temo Kri rešuje življenja 

 

 

-     spoznavno popoldne 

Izvajalec 

 

 

Število ur 

Čas izvedbe 

Izvajalec 

 

 

Število ur 

Čas izvedbe 

Izvajalec 

Število ur 

Čas izvedbe 

Izvajale 

Društvo za 

pomoč 

mladim 

3 

Okt. 

Safe.si 

 

 

 

 

 

6 

Petek, 14. 9. 

Gruden 

Društvo za 

pomoč 

mladim 

3 

okt. 

Safe.si 

 

 

 

 

3 

okt. 

Safe.si 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

sept 

Zavod za 

transfuz. 

 SKUPAJ A  77 35 34 59 

 

B. 

 

 VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM 

     

1. 
- metode učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih 

navad 

 

 

Število ur 

Čas izvedbe 

 

Izvajalec 

 

4 

sept, 

okt,,nov 

Šlajpah-

Godec 

   

2. 
- naravoslovni dan - ekološki dan  

 

 

organizirane čistilne akcije okrog šole 

 

 

 

 

Število ur 

Čas izvedbe 

Izvajalec 

 

Število ur 

Čas izvedbe 

 

Izvajalec 

 

4 

junij 

Grabljevec, 

 

2  

po 

razporedu 

 

Gruden 

 

 

 

 

2 

po 

razporedu 

Strmole 

 

 

 

 

2 

po 

razporedu 

Berčan  

Mori 

 

 

 

 

2 

po 

razporedu 

Eržen, 

Balaban 

 

3. 
Spoznavanje poklicnega področja, organizacije, 

sejma, panoge 

- strokovna ekskurzija v Spar, 

Znamenitosti Ljubljane 

Pripravi  nalogo na strokovno temo in jo predstavi  

 

Strokovna ekskurzija v Trimo, turistična kmetija 

Pripravi  nalogo na strokovno temo in jo predstavi  

Strokovna ekskurzija v Danfoss, živalski vrt, 

botanični vrt 

Pripravi  nalogo na strokovno temo in jo predstavi  

Sejem učnih podjetij 

Pripravi  nalogo na strokovno temo in jo predstavi  

 

 

 

Število ur 

Čas izvedbe 

Izvajalec 

Število ur 

Čas izvedbe 

Izvajalec 

Število ur 

Čas izvedbe 

Izvajalec 

Število ur 

Čas izvedbe 

Izvajalec 

 

 

4 

april, maj 

Hočevar 

 

 

 

4 

maj ali junij 

Grabljevec 

 

 

 

 

 

4 

april, maj 

Strmole 

4 

maj ali junij 

Grabljevec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

februar 

Strmole 

 

4. Predstavitev fakultet na šoli 

 

 

poklicno usmerjanje, nadaljevanje izobraževanja 

 

Nadomestna dejavnost: 

Informacije pridobijo v svetovalni službi 

 

Število ur 

Čas izvedbe 

Izvajalec 

Število ur 

Čas izvedbe 

Izvajalec 

   

2 

jan 

fakultete 

8 

vse leto 

M.Šlajpah

-Godec 

Eržen 

 SKUPAJ B  18 10 6 12 
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C = VSEBINE, POVEZANE S PROSTO IZBIRO 

DIJAKA 

  

 

 

33 

 

 

 

19 

 

 

 

24 

 

 

 

25 

 gledališki, glasbeni in filmski abonmaji, glasbena 

šola, pevski zbor, dramska skupina, plesni in športni 

treningi (20 ur) 

 

    

 maturantska ekskurzija (10 ur)      

 tečaj cestno-prometnih predpisov (10 ur)      

 mladinska raziskovalna dejavnost  (10 ur)      

 tekmovalna dejavnost v znanju       

 socialno delo, mentorstva in pomoč drugim      

 organizirano dopolnilno izobraževanje, krožki itd. 

(po dejanskih urah) 

 
    

 Skupno število ur interesnih dejavnosti  128 64 64 96 

 

  

C = VSEBINE, POVEZANE S PROSTO IZBIRO 

DIJAKA 

  

 

 

36 

 

 

 

19 

 

 

 

24 

 

 

 

25 

 gledališki, glasbeni in filmski abonmaji, glasbena 

šola, pevski zbor, dramska skupina, plesni in športni 

treningi (20 ur) 

 

    

 maturantska ekskurzija (10 ur)      

 tečaj cestno-prometnih predpisov (10 ur)      

 mladinska raziskovalna dejavnost  (10 ur)      

 tekmovalna dejavnost v znanju       

 socialno delo, mentorstva in pomoč drugim      

 organizirano dopolnilno izobraževanje, krožki itd. 

(po dejanskih urah) 

 
    

 Skupno število ur interesnih dejavnosti  128 64 64 96 

 


