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TRETJI LETNIK EKONOMSKA GIMNAZIJA  

 

OBVEZNI DEL  ŠTEVILO UR 

(TRAJANJE)  

VSEBINA  IZVAJALEC ČAS  

Knjižnično-

informacijska znanja 

4 ure Pravilno citiranje1, navajanje virov, 

znanstvena besedila  

Aktiv slovenistov v 

sodelovanju s 

knjižničarko 

Oktober, 

november 

Kulturno-umetniške 

vsebine 

6 ur Šolske proslave:  
Proslava pred dnevom samostojnosti in 

enotnosti (23. december),  

Proslava pred kulturnim praznikom (3. 

februar) 

Proslava pred dnevom državnosti (23. 

junij)  

obeležitev dneva reformacije z razstavo 

(konec oktobra) 

Ogled filma (17. februar) 

Proslave: izbrani dijaki, 

aktiv zgo, geo, ume, aktiv 

slovenistov 

 

konec 

oktobra, 

december, 

februar, junij 

ogled filma 

na 

informativni 

dan (17.2.) 

Zdravstvena vzgoja 6 ur Predavanje o zdravem življenjskem 

slogu, sistematski pregled 

Zdravstveni dom Koper v času 

sistematskih 

pregledov 

Športni  dnevi 2 dneva (12 

ur) 

Na izbiro več športnih aktivnosti 

(zimske dejavnosti; pohod, 

pustolovski park, rafting…) 

Aktiv ŠVZ 20.september, 

19. januar 

2023 

                                                           
1 V pogovoru s knjižničarko je bilo omenjeno, da bodo na spletni strani šole od začetka novega šolskega leta objavljena navodila za pravilno citiranje in 

navajanje virov. Vsekakor bo potrebno poenotiti pravila na ravni šoli. 
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Vzgoja za mir in 

nenasilje 

2 uri  Spomin na holokavst: Antonija 

Senčar – pričevalka ukradenega 

otroštva; otrok izgnane družine   

Prof. Stanka Vinčec  Januar 2023 

Strokovna ekskurzija 

na Dunaj 

2 ali 3 dneve 

(16 oz. 24 ur) 

Zgodovina, umetnost, geografija Razredniki in drugi 

profesorji  

april  

Učenje učenja 2 uri Strategije učenja, izbira 

pripomočkov, tehnike učenja, 

obvladovanje tesnobe in treme 

Šolska svetovalna delavka november 

Predavanje in 

delavnica na temo 

varne vožnje  

1 dan (6 ur) Varna in odgovorna vožnja, pasti in 

nevarnosti v cestnem prometu  

Razredniki Zadnji teden 

pouka v 

mesecu juniju 

Dan z razrednikom 1 dan (8 ur) Prosto: izlet, piknik, tematski park, 

kopanje, ladjica… 

Razredniki v sodelovanju 

z dijaki 

21. junij 2023 

(sreda) 

Dan športa  1 dan (6 ur) Športne igre na prostem Aktiv ŠVZ  Zadnji teden 

pouka v 

juniju 
 

 

OIV ZA TRETJI LETNIK GIMNAZIJE: 90 UR; od tega 

OIV V OKVIRU ŠOLE: 68 ur 

PROSTA IZBIRA DIJAKA: 22 ur 
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PROSTA IZBIRA DIJAKA 

Dijak mora predložiti potrdilo o opravljeni obveznosti, ki si jo je izbral sam. Dijak lahko izbira dejavnosti v različnih 

organizacijah in ustanovah izven šole, npr. glasbena šola, organizirani treningi, aktivnosti v pevskem zboru in raznih 

društvih, tečaji tujih jezikov, računalništva, gledališki, filmski in glasbeni abonmaji, tečaji OPP, pedagoško delo v planinski, 

taborniški in skavtski organizaciji, tekmovanja v znanju… 

NADOMEŠČANJE OBVEZNEGA DELA OBVEZNIH IZBIRNIH VSEBIN 

Kdor se iz kakršnih koli razlogov ne bo udeležil posameznih OIV, bo moral prinesti opravičilo. Nadomestno dejavnost bodo 

določili vodje oziroma aktivi, ki jo bodo izvajali. Dijak bo natisnil obrazec na spletni strani šole in vanj vnesel datum, obliko 

nadomestne dejavnosti in podpis odgovorne osebe. 

 

NADOMESTNA EKSKURZIJA (za dijake, ki se ne bodo udeležili strokovne ekskurzije na Dunaj):  

TRETJI LETNIK: STROKOVNA EKSKURZIJA PO SLOVENIJI (organizira in vodi Stanka Vinčec); izvedena eno od 

sobot v mesecu maju 2023, ko bo že znano, kdo ni opravil OIV.  
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