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MATURANTSKA/ZAKLJUČNA STROKOVNA EKSKURZIJA ZA 

ŠOLSKO LETO 2019/2020 
 

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

sestavljajo razredniki vseh 3. letnikov, koordinator je Simon Bregar, razrednik 3. a. 
 

2. Maturantsko strokovno ekskurzijo izvedemo v eni ali dveh 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 do7 dni. 
 

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

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

6.  Priporočene smeri so: 

  KLASIČNA GRČIJA,  

  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 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) in 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, voznikov in druge pomembne 

okoliščine,  

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

nadaljnjega postopka izbire. 
 

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 
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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 na željo dijakov/staršev 

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. Starši podpišejo izjave o 

sodelovanju in plačilu ter drugih pomembnih okoliščinah izvedbe ekskurzije. Dijaki položijo 

denar za plačilo  potovanja v več obrokih 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. 

 

STROKOVNA MEDPREDMETNA EKSKURZIJA NA NOTRANJSKO 

2020  
Organizator: Franc Grlica, prof. 
 

Strokovna ekskurzija je v 3. letniku sestavni del pouka v programu splošna gimnazija, v 4. letniku 

gimnazije pa obvezni sestavni del interne ocene pri maturitetnem predmetu geografija in zgodovina. 
 

Cilji ekskurzije: 

- spoznati naravne in družbene značilnosti Barja ter dela Notranjske 

- ovrednotiti razvoj in strukturo gospodarstva ter ju primerjati z izrabo prostora 

- razširitev in poglobitev znanja iz regionalne geografije Slovenije 

- spoznavati zgodovinsko in kulturnozgodovinsko dimenzijo tega dela Slovenije  

- samostojna priprava na ekskurzijo na osnovi pisnih in elektronskih virov ter njeno vodenje in 

posredovanja informacij sošolcem 
 

Izvedba dejavnosti je razdeljena na 3 dele: 

A. Tehnična in strokovna priprava pred izvedbo ekskurzije, ki obsega: 

- razdelitev učencev na skupine (geografija, zgodovina, slovenščina) 

- razdelitev naslovov referatov, individualna izdelava referatov na osnovi tiskanih in elektronskih 

medijev, njihovo ovrednotenje in ocenitev 

- tehnična priprava ekskurzije (naročilo avtobusov, naročilo kosil na ekskurziji, priprava 

spremljevalcev na spremstvo dijakov …) 

- priprava dijakov na ekskurzijo (podrobna seznanitev s cilji ekskurzije, traso, dolžnostmi, 

obnašanjem …) 
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B. Izvedba ekskurzije na trasi: zbor v Ivančni Gorici na železniško-avtobusni postaji ob 6.45. Odhod 

ob 7.00, postanek v Grosuplju na avtobusni postaji (7.20) in v Ljubljani na Kongresnem trgu (7.40). 

Vožnja na Barje do Črne vasi (ogled Plečnikove cerkve) - vasi Jezero (ogled kraškega jezera) - Podpeč 

- struga Ljubljanice v rimskem času J od Notranjih Goric - Podpeč - preko Kamnika pod Krimom do 

Preserij - Rakitna (postanek pri jezeru) - Cerknica - D. Jezero (ogled makete s prikazom delovanja 

kraškega jezera) - Cerknica (kosilo) - Zelše - Rakov Škocjan (ogled) - Planinska jama (ogled izvira 

Unice - tipičnega kraškega izvira) - Kalce - Logatec - Močilnik (izvir Ljubljanice) - Bevke (ogled 

šotnega barja) - povratek po stari cesti čez Ljubljano in Grosuplje v Ivančno Gorico. Prihod v Ivančno 

Gorico okrog 18.30.  

C. Poročila, analize 

Za izvedbo je izdelan še natančnejši plan! 
 

Udeleženci ekskurzije: vsi dijaki 3. a in 3. b ter tisti dijaki 4. a in 4. b, ki se pripravljajo na maturo iz 

geografije in zgodovine. Pogoji udeležbe: plačilo ekskurzije (po njeni izvedbi), malica, zemljevidi za 

spremljanje potovanja, vremenu primerna obleka in obutev ter strokovna priprava na ekskurzijo. 

Organizator: prof. Franc Grlica  

Strokovni izvajalci: prof. Franc Grlica in profesorji, ki v 3. a in 3. b poučujejo zgodovino ter 

slovenščino, v 4. letniku pa geografijo in zgodovino.  

Spremljevalci: prof. Franc Grlica, strokovni izvajalci in (praviloma) razredniki. Število spremljevalcev 

opredeljuje način izvedbe dejavnosti (1 spremljevalec na največ 16 dijakov). 

Čas izvedbe: pomlad 2020 (predvidoma marec ali april) 

Vpis v dnevnik: v vsak oddelek 3. letnika 2 uri geografije, 2 uri zgodovine in 2 uri slovenščine. V 4. 

letnike se vpiše dejavnost v obsegu, predvidenim s PIK za geografijo in zgodovino. 

 

STROKOVNA MEDPREDMETNA EKSKURZIJA V POMURJE  
Organizator: Franc Grlica, prof. 
 

Strokovna ekskurzija v Pomurje bo v 1. letniku gimnazije sestavni del pouka geografije, zgodovine, 

biologije ter slovenščine.  

Še pred ekskurzijo bomo nanjo pripravili dijake. 
 

Cilji ekskurzije: 

 spoznati naravne in družbene značilnosti Pomurja ter Prlekije 

 ovrednotiti pomen reke Mure  

 spoznati razlike med posameznimi deli Pomurja 

 spoznati Prekmurje kot multietnični prostor 

 ovrednotiti razvoj in strukturo gospodarstva ter ju primerjati z izrabo prostora 

 razširitev in poglobitev znanja iz regionalne geografije Slovenije 

 spoznavati zgodovino in kulturnozgodovinsko dimenzijo tega dela Slovenije, zlasti židovsko 

in madžarsko vprašanje 

 spoznati naravno rastlinstvo v mrtvicah ob Muri ter gojenje tropskih rastlin na osnovi 

termalne vode 

  ozavestiti pomen lončarstva v Prekmurju, spoznati njegovo vlogo danes, oblikovati 

lončarski izdelek 

 spoznati »Plečnikovo« Bogojino 

 

Vloga predmetov: geografija – nosilni predmet; biologija, zgodovina in slovenščina – podporni 

predmeti. 

Dejavnost bo razdeljena takole: 

A. Tehnična in strokovna priprava pred izvedbo ekskurzije, ki bo obsegala: 

- razdelitev učencev na skupine (geografija, zgodovina, biologija, slovenščina) 

- razdelitev naslovov referatov, individualna izdelava referatov na osnovi tiskanih in elektronskih 

medijev 

- tehnična priprava ekskurzije (naročilo avtobusov, naročilo kosil na ekskurziji, priprava 

spremljevalcev na spremstvo dijakov …) 
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- priprava dijakov na ekskurzijo (podrobna seznanitev s cilji ekskurzije, traso, dolžnostmi, 

obnašanjem…) 

B. Trasa ekskurzije: Zbor v Ivančni Gorici na železniško-avtobusni postaji ob 6.45. Odhod ob 7.00. 

Sledi vožnja na relaciji (postanki so podčrtani!): Grosuplje (po potrebi! -  postanek pri Logu) – 

Ljubljana -  AC izvoz Murska Sobota – Ižakovci (ogled mokrišč (mrtvice), mlin na Muri, vožnja z 

brodom preko Mure in nazaj) – Dobrovnik (Orhideje Oceanis, pomen termalne vode, spoznavanje 

tropskih kulturnih rastlin; Dobrovnik – dvojezičnost) – Filovci (črna keramika, njen pomen, naravne 

osnove, prekmurska tradicionalna arhitektura) – Bogojina (ogled Plečnikove cerkve ) – Moravske 

Toplice – Martjanci - gostišče Marič v Sebeborcih (kosilo) – Martjanci – Murska Sobota 

(multikulturnost Murske Sobote (evangeličanska cerkev, ogled centra, judovstvo) – Ivančna Gorica. 

Prihod v Ivančno Gorico med 19.30 in  20.30. 

C. Evalvacija 

Za izvedbo bo izdelan še natančnejši plan! 

Udeleženci ekskurzije: dijaki 1. letnika gimnazije. 

Strokovni izvajalci: profesorji, ki poučujejo geografijo, zgodovino, slovenščino in biologijo v 1. 

letniku gimnazije. 

Spremljevalci na ekskurziji: Franc Grlica in drugi profesorji, ki poučujejo omenjene predmete oz. 

razredniki (po normativu glede na število dijakov). 

Čas izvedbe: april ali maj 2020 

Vpis v dnevnik za ekskurzijo: v vsak oddelek 2 uri geografije, 2 uri zgodovine, 2 uri biologije in 2 uri 

slovenščine. 

 

STROKOVNA EKSKURZIJA V TRST  
Organizator: Franc Grlica, prof. 
 

Udeleženci: dijaki 1. letnika gimnazije 

Cilji: spoznavanje Trsta 

Izvajalec: dnevni center CŠOD 

Datum izvedbe:  

1. letnik: 20. in 21. 11. 2019 

Vpis v dnevnik: 7 ur OIV 

 

NARAVOSLOVNI DAN V DNEVNEM CENTRU KRAJINSKI PARK 

STRUNJAN 
Organizator: Franc Grlica, prof. 
 

Udeleženci: dijaki 2. letnika gimnazije 

Cilji: spoznavanje značilnosti slovenskega morja, obale in procesov v priobalnem pasu 

Izvajalec: dnevni center CŠOD 

Datum izvedbe:  

2. letnik: 6. 11. 2019 

Vpis v dnevnik: 7 ur OIV 

 

STROKOVNE EKSKURZIJE V OKVIRU TUJIH JEZIKOV – PARIZ, 

DUNAJ IN BARCELONA 
Organizatorice: profesorice tujih jezikov in izbrane agencije 
 

Predlogi: 

1. Pariz – med jesenskimi počitnicami, 

2. Dunaj - 6. in 7. decembra 2019 in 

3. Barcelona – od 19. do 23. marca 2020.  

Ekskurzije bomo izvedli, če bo zadostno število prijav. Ogledali si bomo najpomembnejše 

znamenitosti, ki jih spoznavamo tudi pri pouku tujih jezikov.   
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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, iz 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 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, 
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vegetarijanstvo). Razrednik seznani starše s programom Življenja v naravi na roditeljskem sestanku, 

pridobi potrebna soglasja od staršev in dijakom predstavi dejavnost pri razredni uri. 

Šole v naravi se poleg razrednika lahko udeležijo tudi drugi strokovni delavci šole, predvsem učitelji 

športne vzgoje, z namenom realizacije določenih strokovnih in vzgojnih vsebin. 
 

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

RAZPORED za šolsko leto 2019/2020 
GIMNAZIJA 

Razred Lokacija Termin Spremljevalci 

2. a in 2. b 

CŠOD BOHINJ 

Ribčev Laz 63 

4265 Bohinjsko jezero 

16. 12. – 20. 12. 2019 
Breda Kramar 

Mojca Saje Kušar  

 

EKONOMSKI TEHNIK 

Razred Lokacija Termin Spremljevalec 

1. d CŠOD Peca 15. 6. – 17. 6. 2020 Igor Gruden  

 

Cena oskrbnega dne v domovih vključuje stroške bivanja, prehrane udeležencev in izvedbe programa. 

V šolskem letu 2019/2020 bo predvidena cena za tedensko oskrbo (5 dni) za dijake 71,60 € (tudi lani 

71,60 €). Dijaki plačajo še prevoz, spremstvo, dodatne dejavnosti (vstopnine …) in morebitno 

izposojo posteljnine. 

 

PLAN PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM 
Organizator PUD: Igor Gruden, univ. dipl. ekon.  
 

Dijakov 3. letnika programa ekonomski tehnik, ki naj bi izvedli 76 ur praktičnega usposabljanja z 

delom (PUD), v tej generaciji žal nimamo. Dijaki 2. letnika pa imajo 76 ur PUD na področju 

komerciale. 
 

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.  
 

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.  
TERMINSKI RAZPORED  

razred število ur čas opravljanja PUD opombe 

2. d 

 

76 

 
februar 2020 

Delo v komerciali. 

Praktično usposabljanje z delom  je 

opravljeno, ko so opravljene vse ure in 

oddano ustrezno in potrjeno poročilo. 
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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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INTERESNE DEJAVNOSTI 
         PROGRAM: EKONOMSKI TEHNIK 

 

Načrt pripravil: Igor Gruden, univ. dipl. ekon.. 
 

Interesne dejavnosti so določene v skladu z izobraževalnim programom za šolsko leto 2019/2020 in so 

sestavni del Letnega delovnega načrta šole. 

 

A    OBVEZNI ENOTNI DEL 1. letnik 2. letnik 4. letnik  

  DEJAVNOST URE DEJAVNOST URE DEJAVNOST URE  

1.  
športni 
dnevi in 
druge 
športne 
aktivnosti 

Dejavnost 
Športni dan – 
plavanje Čatež 

7 ŠD – Jurčičev pohod 8 ŠD - Bohinj 8  

Čas izvedbe sep. 2019  marec 2020  sep. 2019   

Izvajalec Aktiv ŠVZ  Franci Pajk  Aktiv ŠVZ   

Dejavnost 
Športni dan - 

igre 
6 Športni dan - igre 6 Izbirni športi* 7  

Čas izvedbe 
maj 2020 

 marec 2020 
 od oktobra do 

maja 
  

Izvajalec Aktiv ŠVZ  Aktiv ŠVZ  Aktiv ŠVZ   

Dejavnost 
Športne 

aktivnosti v šoli 

v naravi  

20 
  

Plesne vaje 20  

Čas izvedbe 
15. 6. 2020 –  

17. 6. 2020  
 

  
Šolsko leto   

Izvajalec CŠOD Peca    zunanji   

SKUPAJ 1   33  14  35  

                * plavanje, kolesarjenje, pohodništvo, rekreacija – po izbiri dijaka   

 

A. OBVEZNI ENOTNI DEL 1. letnik 2. letnik 4. letnik  

  DEJAVNOST URE DEJAVNOST URE DEJAVNOST URE  

2. 
kulturne 
dejavnosti 
(gledališka, 
filmska, 
glasbena 
predstava, 
likovna 
razstava) 

Dejavnost Opera/gledališče 3 Opera/gledališče 3 Opera/gledališče 3  

Čas izvedbe nov/dec  2019  nov/dec  2019  nov/dec  2019   

Izvajalec Slov. aktiv  Slov. aktiv  Slov. aktiv   

Dejavnost 
Ogled predstave 
(gledališče, kino) 

3 
Ogled predstave 
(gledališče, kino) 

3 
Ogled predstave 
(gledališče, kino) 

3  

Čas izvedbe marec 2020  marec 2020  Marec 20   

Izvajalec Slov. aktiv   Slov. aktiv   Slov. aktiv    

Dejavnost 
Kulturni dogodki 
na šoli 

6 
Kulturni dogodki 
na šoli 

6 
Kulturni dogodki 
na šoli, mat. ples 

10  

Čas izvedbe Šolsko leto  Šolsko leto  Šolsko leto   

Izvajalec mentorji  mentorji  mentorji   

Dejavnost 
Novoletna 
prireditev - bazar 

6 
Novoletna 
prireditev 

6 
Novoletna 
prireditev 

4  

Čas izvedbe dec. 2019  dec. 2019  dec. 2019   

Izvajalec šola  šola  šola   

SKUPAJ 2   18  18  20  
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A    OBVEZNI ENOTNI DEL 1. letnik  2. letnik  4.letnik   

3.  
kulturne in 

zgodovinske 
znamenitosti v 
šolskem okolju 

Dejavnost 

Kulturne in 

zgodovinske 

znamenitosti v 

šolskem okolju 

6      

Čas izvedbe junij 2020       

Izvajalec V. Hočevar       

 SKUPAJ 3  6      

4.  
predavanja, 

ogled knjižnice, 
sejmov… 

Dejavnost naknadno 6      

Čas izvedbe naknadno       

Izvajalec naknadno       

 SKUPAJ 4  6      
 

5.  
zdravstvena 
vzgoja 

Dejavnost 
Zdravniški 

pregled 
3      

 Čas izvedbe Šolsko leto       

 

Izvajalec ZD Iv. Gorica       

Dejavnost 
Zdrav način 

življenja 
2   Kri rešuje življenja 2  

Čas izvedbe oktober 2019    oktober 2019   

Izvajalec 
naknadno 

   
Zavod za transf. 
krvi 

  

Dejavnost 
Zdrava 

samopodoba 
3   

Delavnica 
(izbirno) 

2  

Čas izvedbe 
28. 11.2019 

   
Od oktobra do 
maja 

  

Izvajalec ZD Iv. Gorica    zunanji   

 Dejavnost 
Varna raba 

interneta 
3      

 Čas izvedbe oktober 2019       

 Izvajalec Zunanji (safe.si)       

SKUPAJ 5   11  3  4  

SKUPAJ A   74  33  59  
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B  VSEBINE POVEZANE S 

PROGRAMOM 
1. letnik 2. letnik 4. letnik  

  DEJAVNOST URE DEJAVNOST URE DEJAVNOST URE  

1 metode 
učenja, 
motivacija, 
razvoj delovnih 
in učnih navad 

Dejavnost Učenje učenja 4      

Čas izvedbe sep 2019       

Izvajalec Svetovalna služba       

 
Dejavnost Spoznavni dan, 

Čatež 
2      

 Čas izvedbe sep 2019       

 
Izvajalec Aktiv ŠVZ, 

razredniki 
      

SKUPAJ 1   6      

  1. letnik  2. letnik  4.letnik   

2. 
naravoslovno-
ekološki dnevi 

Dejavnost Naravoslovni dan 4 Naravoslovni dan 4    

Čas izvedbe junij 2020  junij 2020     

Izvajalec Narav. aktiv  Narav. aktiv     

Dejavnost Čistilna akcija 2 Čistilna akcija 2 Čistilna akcija 2  

Čas izvedbe Šolsko leto  Šolsko leto  Šolsko leto   

Izvajalec razredniki  razredniki  razredniki   

SKUPAJ 2   6  6  2  

3. Spoznavanje 
poklicnega 
področja, 
organizacija 
panoge, 
strokovno 
predavanje; 
ogled sejmov, 
podjetij 

Dejavnost 
Strokovna 
ekskurzija Celje 

6 
Strokovna 
ekskurzija Celje 

6 
Strokovna ekskurzija 
Celje  

6  

Čas izvedbe marec 2020  marec 2020  marec 2020   

Izvajalec 
Aktiv 
ekonomistov 

 
Aktiv 
ekonomistov 

 Aktiv ekonomistov   

Dejavnost 
Strokovna 
ekskurzija v 
domačem kraju 

6 
Strokovna 
ekskurzija v 
domačem kraju 

6    

Čas izvedbe maj 2020  maj 2020     

Izvajalec 
Aktiv 
ekonomistov, 
medpredmetna 

 
Aktiv 
ekonomistov 

    

SKUPAJ 3 2.letnik 12  12  12  6  

4. 
Poklicno 
usmerjanje, 
nadaljevanje 
šolanja 

Dejavnost     Svetovanje 10  

Čas izvedbe     Šolsko leto   

Izvajalec     Svet. služba   

Dejavnost     Predstavitev fakultet 2  

Čas izvedbe     januar 2020   

Izvajalec     Svet. služba   

SKUPAJ 4       12  

SKUPAJ B   24  18  20  
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C     VSEBINE POVEZANE S 

PROSTO IZBIRO DIJAKA 
 

    

 1. letnik 2. letnik 4.letnik  

abonmaji, glasbena šola, pevski 
zbor, dramska skupina, plesni in 
športni treningi, drugo 

   
 

maturantska ekskurzija (10 ur)     

tečaj CPP (10 ur)     

delavnica Vozimo pametno (3 
ure), 3. letnik 

   
 

krvodajalska akcija     

socialno delo, mentorstva in 
pomoč drugim, karitativna 
dejavnost, aktivnost v 
domačem kraju, pastoralna 
dejavnost (dokazila) 

   

 

organizirano dopolnilno 
izobraževanje, krožki… 
(dokazila) 

   
 

SKUPAJ C 30 14 17  

 
SKUPAJ A, B, C 

 
128 64 96 
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OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE 
        PROGRAM:  SPLOŠNA GIMNAZIJA 

 

Načrt pripravil: Franci Grlica, prof. 
 

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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OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE V PROGRAMU GIMNAZIJA 2019/2020– 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 

 

 

 

 

 

izvajalec 

Kult. prireditve in 

proslave na šoli 

- ob kult. prazniku 

- slovo maturantov 

- ob zaklj. pouka in 

dnevu državnosti 

šola 

 

 

1 

2 

2 

Kult. prireditve in 

proslave na šoli 

- ob kult. prazniku 

- slovo maturantov 

- ob zaklj. pouka in 

dnevu državnosti 

šola 

 

 

1 

2 

2 

Kult. prireditve in 

proslave na šoli 

- ob kult. prazniku 

- slovo maturantov 

- ob zaklj. pouka in 

dnevu državnosti 

šola 

 

 

1 

2 

2 

Kult. prireditve in 

proslave na šoli 

- ob kult. prazniku 

- slovo maturantov 

 

 

šola 

 

 

1 

2 

28 /15 

 dejavnost 

 

 

 

 

 

izvajalec 

Kult. prireditve in 

proslave na šoli 

- ob dnevu šole ali 

- letni koncert šol. 

pevskih zborov ali 

- drugo 

šola 

 

 

2 

Kult. prireditve in 

proslave na šoli 

- ob dnevu šole ali 

- letni koncert šol. 

pevskih zborov ali 

- drugo 

šola 

 

 

2 

Kult. prireditve in 

proslave na šoli 

- ob dnevu šole ali 

- letni koncert šol. 

pevskih zborov ali 

- drugo 

šola 

 

 

2 

Kult. prireditve in 

proslave na šoli 

- ob dnevu šole ali 

- letni koncert šol. 

pevskih zborov ali 

- drugo 

šola 

 

 

2 

 

 dejavnost 

 

 

čas izvedbe 

izvajalec 

Delavnice o 

migracijah: »Moje 

pesmi, moje sanje« 

16. 10. 2019 

Mirovni inštitut 

2        

Knjižnična 

inform. znanja 

dejavnost/ 

 

čas izvedbe 

 

 

 

izvajalec 

Knjižnična vzgoja 1. 

del: po blok-urah - 

med letom 

2. sklop: NUK in 

Semen. knj. - med 

letom  

knjižničar 

 

 

2+2 

 

6 

- - Izdelava referatov … 

za ekskurzije … 

marec, april 

 

 

 

knjižničar 

5 - - 15 /15 
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Kult. umetniške 

vsebine 

dejavnost 

čas izvedbe 

izvajalec 

Novoletni bazar 

3. 12. 2019 

šola 

6 Novoletni bazar 

3. 12. 2019 

šola 

6 Novoletni bazar 

3. 12. 2019 

šola 

6 Maturantski ples 

april 

šola 

6 24/15 

Športni dnevi dejavnost 

 

 

 

 

čas izvedbe 

izvajalec 

Terme Čatež – 

plavanje, vodne, 

obvodne aktivnosti 

in spozn. popoldne 

6. 9. 2019 

vodja šp. aktivnosti: 

Bregar 

6** 

 
Jurčičev pohod  

 

 

 

 

7. 3. 2020 

vodja: Pajk 

6 

 

  Adrenalinski park 

ali jahanje in  

veslanje ali pohod   

 

 

19. 9. 2019 

vodja: Pajk 

6** 48 /35 

 dejavnost 

 

 

čas izvedbe 

izvajalec 

Zimski šp. dan 

(smučanje, drsanje, 

plavanje) 

28. 2. 2020 

vodja: Bregar 

6   Zimski športni dan 

(smučanje, drsanje, 

plavanje) 
28. 2. 2020 

vodja: Bregar 

6    

 dejavnost 

 

čas izvedbe 

izvajalec 

Športne igre, pohod 

27. 5. 2020 

vodji: Bregar, Pajk 

6 Športne igre, pohod 

27. 5. 2020 

vodji: Bregar, Pajk 

6 Športne igre,  

pohod 

27. 5. 2020 

vodji: Bregar, Pajk 

6 -   

  Športni dan za 

zamudnike 

16. 6. 2020 

vodja: Bregar 

(6) Športni dan za 

zamudnike 

16. 6. 2020 

vodja: Bregar 

(6) Športni dan za 

zamudnike 

16. 6. 2020 

vodja: Bregar 

(6) -   

Zdravstvena 

vzgoja 

dejavnost 

 

čas izvedbe 

izvajalec 

Zdr. pregled 

 

dogovor šole z ZD 

Zdr. dom 

4 Šola v naravi  

 

16. – 20. 12. 2019 

CŠOD BOHINJ   

6 Zdr. pregled 

 

dogovor šole z ZD 

Zdr. dom 

4 Predavanje o 

krvodajalstvu 

11. 10. 2019 

RKS 

1 19/15 

 dejavnost 

(projekt »Zdrava 

šola«) 

čas izvedbe 

izvajalec 

»Varna izbira za 

odgovorno 

spolnost« 

28. 11. 2019 

ZD Iv. Gorica 

2 »Zdrava prehrana« 

 

29. 11. 2019  

ZD Iv. Gorica 

2      
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Vzgoja za 

družino, mir in 

nenasilje 

dejavnost 

 

 

čas izvedbe 

izvajalec 

 

  Šola v naravi – 

pogovori o strpnosti 

16. – 20. 12. 2019 

CŠOD, razredniki 

(RU) 

7 Prometne delavnice 

»Vozimo pametno« 
 

14. 11. 2019 

Javna ag. RS za varnost 

prometa 

3 - - 10/15 

 dejavnost 

 

čas izvedbe 

izvajalec 

 

Okoljevarstveni 

film 

konec aprila 

Bregar 

2 Okoljevarstveni 

film 

konec aprila 

Bregar 

2 Okoljevarstveni film 

 

konec aprila 

Bregar 

2 Okoljevarstveni film 

konec aprila 

Bregar 

2  

skupaj A   51   42   39  20 152 

 

 

B           

Kulturno-

umetniške 

vsebine z lik. 

podr. 

dejavnosti in čas 

izvedbe 

 

 

izvajalec 

- vsebine realizirane 

med šolskim letom (v 

okviru urnika) 

Šmajdek 

- - - - - - - - 

Kulturno-

umetniške 

vsebine z gl. 

podr. 

dejavnost 

(čas izvedbe) 

 

 

 

 

 

 

 

izvajalec 

- koncert v 

Ljubljani 

med šol. letom;  

- vsebine, 

realizirane v okviru 

urnika 

med šol. letom; 

- orgle v Stični  

 

organizira K. Juvan 

6 

 

 

10 

 

 

 

2 

- - -  - - 18/18 

skupaj B   18  -  -  -  
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C           

Obvezna 

ponudba šole 

dejavnost 

 

čas izvedbe 

 

izvajalec 

Učenje za učenje 

 

- sept. ali okt.  

- 1 mesec kasneje 

Godec Š. Marjeta 

 

 

3 

2 

  Učenje za učenje – 

predstavitev fakultet 

celo leto 

 

Godec Š. Marjeta 

1 Učenje za učenje1 

 

celo leto 

 

Godec Š. Marjeta 

9 Učenje 

21/15 

 

 dejavnost 

 

čas izvedbe 

izvajalec 

-  -  -  Učenje za učenje - 

informativni dan 

februar 2019 

fakultete 

6  

 dejavnost 

 

 

čas izvedbe 

 

 

 

izvajalec 

ekskurzija »Trst«  

 

 

20.11.2019 (32 

dijakov) 

21. 11. 2019 (32 

dijakov) 

dn. center CŠOD 

7 eksk. - narav. dan v 

dn. centru KP 

STRUNJAN 

6.11. 2019 

 

 

 

dn. center CŠOD 

7     eksk. 

14 

 dejavnost 

 

čas izvedbe 

 

izvajalec 

  Šola v naravi (ŠVN) 

15.12. – 20.12.2019 

CŠOD Bohinj 

25* Maturantska eksk.  

(priprava) 

projektni dan v juniju 

 

agencija 

6   ŠVN 

25/25 

 dejavnost 

 

čas izvedbe 

izvajalec 

    Maturantska eksk. 

(izvedba) 

avgust  

agencija 

18 Maturantska eksk. 

(izvedba) 

avgust  

agencija 

12 mat. 

eksk. 

36 

 skupaj obv. 

pon. 

 12  32  25  27 96 

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, zimski 

športni dan, dan odprtih 

vrat, 

 pevski zbor, 

rokomet… na šoli, 

ekskurzija v evr. 

prestolnice2 

 

 

 

 

 



Obvezne izbirne vsebine 

97 

  

Skupaj A, B, C   81  74  64  47 266 

- prosta izbira 

C v 

organizaciji 

dijakov 

  9  16  

 

26  - 51 

* 3 ure štejejo tudi k švz 

** 2 uri štejejo tudi k švz 
 

1 Sem sodijo predstavitve fakultet, študijsko svetovanje, vpisi.  
2 Na predlog profesoric tujega jezika bo, če bo dovolj prijavljenih, v tem šolskem letu organizirana ekskurzija v tujino (jeseni; 7 ur; organizatorji 

agencija in prof. tujih jezikov, izvajalec agencija). Predlogi profesoric: Pariz (med jesenskimi počitnicami, Dunaj (6. in 7. 12. 2019) in Barcelona (19. – 

23. 3. 2020). 

 

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 (10 ur – izvajalec RKS), september 

- tečaj CPP (20 ur - izvajalec Šola vožnje Modri voznik) 1. oc. obdobje, po izvedbi tečaja PP 

 

 

Dijakom 2. letnika bo šola ponudila tečaj tipkanja (najmanj 20 ur na dijaka). 

 

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

 


