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VODNIK 

PO 

INTERESNIH DEJAVNOSTIH 

2022/2023 
 

 Ekonomski tehnik, PTI, Trgovec, Administrator 

 

OBVESTILO 

 

Dejavnosti, načrtovane v katalogu ID za šolsko leto 2022/23, se bodo izvajale v primeru, če bo 

epidemiološka slika v državi (in tujini, ko gre za ekskurzije) to dopuščala in če bo šola lahko 

zagotovila varno izvedbo v skladu z navodili MIZŠ in priporočili NIJZ. Za dejavnosti po dijakovi 

prosti izbiri, ki se izvajajo izven šole in so v organizaciji zunanjih izvajalcev, pogoje udeležbe 

(npr. PCT) določajo izvajalci. 
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1. SPLOŠNO O INTERESNIH DEJAVNOSTIH 
 

Interesne dejavnosti (ID) so sestavni del predmetnikov izobraževalnih programov srednjega 

strokovnega izobraževanja. Čeprav je namen interesnih dejavnosti razbremeniti dijake od 

šolskega pouka, pomenijo med drugim tudi enega od načinov za razširjanje in poglabljanje 

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

z uresničevanjem ciljev ključnih kompetenc.  

 

Z interesnimi dejavnostmi je dijakom omogočeno, da odkrivajo tudi področja, ki niso 

opredeljena s programom, po katerem se izobražujejo, ter da spoznavajo svoje talente in jih 

razvijajo. Z možnostjo proste izbire med posameznimi dejavnostmi naj bi se spreminjala tudi 

odnos dijaka do dela ter njegova odgovornost za lastne odločitve. 

 

Izvajajo se kot vsebinski sklopi v čim bolj strnjeni obliki. Šola z letnim delovnim načrtom 

opredeli obvezne konkretne interesne dejavnosti in njihov obseg ur. Dijaki v obsegu ur, ki so v 

posameznih programih opredeljene kot prosta izbira, svobodno izbirajo med posameznimi  

dejavnostmi v obsegu ur, ki so opredeljene v poglavju Prosta izbira dijakov.  

 

Opravljene interesne dejavnosti so vpisane v spričevalo in so eden od pogojev za opravljen 

letnik. Če dijak do konca pouka ID ne opravi oziroma ne predloži zahtevanih potrdil, tekočega 

letnika ni opravil in se mu izda le obvestilo o uspehu.  

Potrdilo o opravljenih ID po lastni izbiri izven šole so dijaki dolžni oddati razredniku najkasneje 

do konca pouka. 

 

Evidenco o opravljenih interesnih dejavnostih vodi razrednik. 

Evidenca o vsebinah in področjih, ki jih je dijak izbral, se hrani v osebnem listu v skladu s 

Pravilnikom o šolski dokumentaciji. 

Dijaki, ki bodo odsotni na dan, ko se bodo izvajale obvezne ure ID, morajo na koncu šolskega 

leta vseeno imeti opravljeno predpisano število ur.  

Obrazec o opravljenih nadomestnih dejavnostih in urah proste izbire je dijakom dostopen na 

spletni strani šole. 

V času izobraževanja vsak dijak na smeri izobraževanja, ki jo obiskuje, opravi predpisano 

število ur ID.  

 

Program Število ur 
 

Ekonomski tehnik 317 

Ekonomski tehnik - PTI 96 

Trgovec/Administrator 130 
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1.2. Delitev interesnih dejavnosti 

 
Interesne dejavnosti se delijo na vsebine, ki jih organizira šola za vse dijake, in vsebine, 

povezane z dijakovo prosto izbiro (dijaki jih lahko najdejo v sklopu prosta izbira ur ID), ki jih 

lahko opravijo drugod.  

Interesne dejavnosti se delijo na: 

1.obvezni enotni del, 

2. obvezne vsebine, povezane s programom, 

3. vsebine po dijakovi prosti izbiri. 

 

Obvezne vsebine (obvezni enotni del in vsebine, povezane s programom) organizira šola. 

Dijaki jih opravijo v različnih letnikih, v določenem obsegu v skladu z LDN.  

Število ur vsebin po dijakovi prosti izbiri se razlikuje po letnikih in smereh. 

Več o vsebinah po dijakovi prosti izbiri je v 4. poglavju. 

2. INTERESNE DEJAVNOSTI PO LETNIKIH IN SMEREH 

IZOBRAŽEVANJA 
2. 1. EKONOMSKI TEHNIK 

1. letnik 
 

OBVEZNI ENOTNI DEL Število 
ur 

Vsebina Izvajalec 

Športni dnevi 30 Športne aktivnosti Aktiv ŠVZ 

Kulturno-umetniške 
vsebine  

18 Ogled gledališke, filmske, 
glasbene predstave, 
proslave  

Aktiv slovenistov 

Ogled študijske in šolske 
knjižnice 

4 Vrste knjižnic, Rastem s 
knjigo, COBISS – 
predstavitev in navajanje 
virov ter literature  

Šolska knjižničarka 

Seznanitev s kulturnimi 
in zgodovinskimi 
znamenitostmi  

6 Zgodovinsko-umetniška pot 
po Kopru 

Aktiv ume., zgodovine 

Zdravstvena vzgoja 3 Sistematski zdravniški 
pregled, Predavanje o 
zdravju 

Zdravstveni dom 

OBVEZNE VSEBINE, 
POVEZANE S 
PROGRAMOM 

 Vsebina Izvajalec 

Metode učenja, 
motivacija, razvoj 
delovnih in učnih navad 

6 Delavnice učim se učiti Šolska svetovalna 
služba  

Naravoslovni dan, 
ekološki dan 

6 Naravoslovni dan, delavnice 
o ekologiji ... 

Aktiv naravoslovja 
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Spoznavanje poklicnega 
področja  

9 Strokovna predavanja, 
bonton, strategije 
komunikacije 

Aktiv ekonomistov, 
šolska svetovalna 
služba  

Ogled sejma s 
strokovnega področja 

4 Organiziran ogled sejma Aktiv ekonomistov 

PROSTA IZBIRA 
DIJAKA 

10 V poglavju prosta izbira Zunanji izvajalci 

SKUPAJ 96   

 

2. letnik 

 

OBVEZNI ENOTNI DEL Število 
ur 

Vsebina Izvajalec 

Športni dnevi 30 Športne aktivnosti, športni tabor Aktiv ŠVZ 

Kulturno-umetniške 
vsebine  

18 Ogled gledališke, filmske, 
glasbene predstave, proslave  

Aktiv slovenistov 

Zdravstvena vzgoja 3 Predavanja o zdravju, zdravem 
načinu življenja … 

Aktiv naravoslovja 

OBVEZNE VSEBINE, 
POVEZANE S 
PROGRAMOM 

 Vsebina Izvajalec 

Naravoslovni dan, 
ekološki dan 

12 Naravoslovni dan, delavnice o 
ekologiji … 

Aktiv naravoslovja 

Spoznavanje poklicnega 
področja  

4 Strokovna predavanja, 
delavnice 

Aktiv ekonomistov  

Ogled sejma s 
strokovnega področja 

6 Organiziran ogled sejma Aktiv ekonomistov  

PROSTA IZBIRA 
DIJAKA 

12 V poglavju prosta izbira Zunanji izvajalci 

SKUPAJ 85   

 

3. letnik 

OBVEZNI ENOTNI DEL Število 
ur 

Vsebina Izvajalec 

Športni dnevi 24 Športne aktivnosti Aktiv ŠVZ 

Kulturno-umetniške 
vsebine  

18 Ogled gledališke, filmske, 
glasbene predstave, proslave  

Aktiv slovenistov 

Zdravstvena vzgoja 7 Predavanje o zdravju, 
sistematski zdravniški pregled  

Zdravstveni dom 

OBVEZNE VSEBINE 
POVEZANE S 
PROGRAMOM 

 Vsebina Izvajalec 

Naravoslovni dan, 
ekološki dan 

4 Naravoslovni dan, delavnice o 
ekologiji 

Aktiv naravoslovja 

Spoznavanje poklicnega 
področja  

5 Strokovna predavanja, 
delavnice, strokovna ekskurzija 

Aktiv ekonomistov 

Ogled sejma s 
strokovnega področja 

6 Organiziran ogled sejma Aktiv ekonomistov 

PROSTA IZBIRA 
DIJAKA 

14 V poglavju prosta izbira  Zunanji izvajalci 

SKUPAJ 78   
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4. letnik 

OBVEZNI ENOTNI DEL Število 
ur 

Vsebina Izvajalec 

Športni dnevi 12 Športne aktivnosti Aktiv ŠVZ 

Kulturno-umetniške 
vsebine  

18 Ogled gledališke, filmske, 
glasbene predstave, proslave  

Aktiv slovenistov  

Ogled šolske knjižnice 2 Navajanje virov in literature, 
COBISS 

Šolska knjižničarka 

Zdravstvena vzgoja 5 Predavanje o zdravju, 
krvodajalstvu 

Aktiv naravoslovja 

OBVEZNE VSEBINE, 
POVEZANE S 
PROGRAMOM 

 Vsebina Izvajalec 

Spoznavanje poklicnega 
področja  

4 Strokovna predavanja, 
delavnice, strokovna 
ekskurzija 

Aktiv ekonomistov, 
zunanji izvajalci 

Ogled sejma s 
strokovnega področja 

6 Organiziran ogled sejma Aktiv ekonomistov  

Poklicno usmerjanje 4 Poklicno usmerjanje, 
informativni dan 

Šolska svetovalna 
služba 

PROSTA IZBIRA 
DIJAKA 

7 V poglavju prosta izbira Zunanji izvajalci 

SKUPAJ 58   

 

2.2. PTI - Ekonomski tehnik 

4. letnik 

 

OBVEZNI ENOTNI DEL Število 
ur 

Vsebina Izvajalec 

Športni dnevi 12 Športne aktivnosti Aktiv ŠVZ 

Kulturno-umetniške 
vsebine  

12 Ogled gledališke, filmske, 
glasbene predstave, proslave  

Aktiv slovenistov 

Ogled šolske knjižnice 6 Predstavitev knjižnice, 
navajanje virov in literature, 
COBISS  

Šolska knjižničarka 

OBVEZNE VSEBINE, 
POVEZANE S 
PROGRAMOM 

Število 
ur 

Vsebina Izvajalec 

Spoznavanje poklicnega 
področja  

6 Strokovna predavanja, 
strokovna ekskurzija 

Aktiv ekonomistov  

Ogled sejma s 
strokovnega področja 

6 Organiziran ogled sejma Aktiv ekonomistov 

PROSTA IZBIRA 
DIJAKA 

16 V poglavju prosta izbira Zunanji izvajalci 

SKUPAJ 62   
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5. letnik 

 

OBVEZNI ENOTNI DEL Število 
ur 

Vsebina Izvajalec 

Športni dnevi 6 Športne aktivnosti Aktiv ŠVZ 

Kulturno-umetniške 
vsebine  

6 Ogled gledališke, filmske, 
glasbene predstave, proslave  

Aktiv slovenistov 

OBVEZNE VSEBINE 
POVEZANE S 
PROGRAMOM 

 Vsebina Izvajalec 

Spoznavanje poklicnega 
področja  

6 Strokovna predavanja Aktiv ekonomistov  

Ogled sejma s 
strokovnega področja 

6 Organiziran ogled sejma Aktiv ekonomistov 

PROSTA IZBIRA 
DIJAKA 

8 V poglavju prosta izbira Zunanji izvajalci 

SKUPAJ 34   

 

  2.3. TRGOVEC/ADMINISTRATOR 
 

1.  letnik 

 

OBVEZNI ENOTNI DEL Število 
ur 

Vsebina Izvajalec 

Športni dnevi 30 Športne aktivnosti Aktiv ŠVZ 

Kulturno-umetniške 
vsebine  

11 Ogled gledališke, filmske, 
glasbene predstave, proslave  

Aktiv slovenistov 

OBVEZNE VSEBINE, 
POVEZANE S 
PROGRAMOM 

 Vsebina Izvajalec 

Metode učenja, 
motivacija, razvoj 
delovnih in učnih navad 

6 Delavnice učim se učiti Šolska svetovalna 
služba z zunanjimi 
izvajalci 

Naravoslovni dan, 
ekološki dan 

8 Naravoslovni dan, delavnice o 
ekologiji, trajnostni vidik 
embalaže, varstvo pri delu 

Aktiv naravoslovja 
Aktiv ekonomistov 

SKUPAJ 55   
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2. letnik 

OBVEZNI ENOTNI DEL Število 
ur 

Vsebina Izvajalec 

Športni dnevi 28 Športne aktivnosti Aktiv ŠVZ 

Kulturno-umetniške 
vsebine  

15 Ogled gledališke, filmske, 
glasbene predstave, proslave, 
strokovna ekskurzija  

Aktiv slovenistov 

OBVEZNE VSEBINE 
POVEZANE S 
PROGRAMOM 

 Vsebina Izvajalec 

Ekološki problemi stroke 2 Strokovno predavanje  Aktiv ekonomistov 

SKUPAJ 45   

 

3. letnik 

OBVEZNI ENOTNI DEL Število 
ur 

Vsebina Izvajalec 

Športni dnevi 14 Športne aktivnosti Aktiv ŠVZ 

Kulturno-umetniške 
vsebine  

10 Ogled gledališke, filmske, 
glasbene predstave, proslave  

Aktiv slovenistov 

OBVEZNE VSEBINE 
POVEZANE S 
PROGRAMOM 

 Vsebina Izvajalec 

Ogled sejma s 
strokovnega področja 

6 Organiziran ogled sejma Aktiv ekonomistov 

SKUPAJ 30   

 

4.  PROSTA IZBIRA DIJAKA 
 

Dijaki prosto izbirajo med vsebinami v vseh letnikih izobraževanja v programu ekonomski 

tehnik in poklicno-tehniškega izobraževanja do predpisanega števila ur. Število ur proste izbire 

je opredeljeno v zgornjih tabelah po posameznih programih in letnikih. V spodnji tabeli so 

dejavnosti, med katerimi lahko dijaki izbirajo, ter določen maksimalni obseg ur. 

VSEBINA Max. število ur 

Gledališki, glasbeni, filmski abonmaji 10 

Mladinska raziskovalna dejavnost  10 

Tečaj cestnoprometnih predpisov 10 

Tečaj prve pomoči 10 

Tekmovalna dejavnost v znanju 10 

Socialno delo 10 

Glasbena šola, pevski zbor, aktivnosti v 
društvih, krožkih 

10 

Mentorstva in pomoč drugim 10 
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Športni treningi 25 

Organizirane ekskurzije 14 

Organizirano dopolnilno izobraževanje 10 

Sodelovanje na športnih srečanjih, 
spominskih pohodih 

5 

Sodelovanje v projektih Erasmus 10 

 

Obrazec o opravljenih nadomestnih izbirnih vsebinah in proste izbire je dijakom dostopen na 

spletni strani šole. Izpolnjen obrazec in potrjen s strani zunanjega izvajalca dijaki oddajo 

razrednikom.  

5. NADOMEŠČANJE OBVEZNEGA DELA ID 
 

Dijaki, ki bodo odsotni na dan, ko se bodo izvajale obvezne ure ID, ne glede na razlog 

odsotnosti, morajo na koncu šolskega leta vseeno imeti opravljeno predpisano število ur. 

O tem, kako in kdaj bodo nadomestili le-te, se mora dijak dogovoriti s profesorjem, ki je 

dejavnost organiziral oz. s profesorjem strokovnega aktiva, ki poučuje v oddelku.  

ŠPORTNI DNEVI Opravi nadomestni pohod, drugo športno aktivnost, 
določeno v aktivu ŠVZ 

KULTURNO-UMETNIŠKE VSEBINE Udeleži se kulturne prireditve, gledališke, filmske 
predstave( potrdilo, vstopnica) in pripravi kratko 
lastnoročno napisano poročilo ali govorni nastop pri 
pouku slovenščine 

SEZNANITEV S KULTURNIMI IN 
ZGODOVINSKIMI 
ZNAMENITOSTMI V ŠOLSKEM 
OKOLIŠU 

Pripravi predstavitev kulturnih in zgodovinskih 
znamenitosti mesta Koper ali svojega domačega  
kraja pri pouku umetnosti ali zgodovine 

METODE UČENJA Razgovor in posvet s šolsko psihologinjo 

NARAVOSLOVNI DAN Zadolžitve aktiva naravoslovja 

OGLED SEJMA, STROKOVNE 
EKSKURZIJE 

Zadolžitve aktiva ekonomistov 

PREDAVANJE S POKLICNEGA 
STROKOVNEGA PODROČJA 

Zadolžitve aktiva ekonomistov 

POKLICNO USMERJANJE Razgovor in posvet s šolsko psihologinjo 

ZDRAVSTVENA VZGOJA Zadolžitve aktiva naravoslovja 

OGLED IN OBISK KNJIŽNICE Razgovor in posvet s šolsko knjižničarko 

 

Manjkajoče ure ID dijak nadomesti med šolskim letom   ̶zaključni letniki do 15. 5. 2023, 

ostali do 21. 6. 2023, sicer ne napreduje v naslednji letnik oz. ne zaključi letnika. 

Naslednja možnost oddaje obrazca potrdila o opravljenih nadomestnih ID in dejavnosti 

proste izbire je do 30. 6 oz. v terminu od 16. 8. do 21. 8. 2023. Obrazec odda razredniku. 

 


