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Spoštovane dijakinje, spoštovani dijaki! 

 

Pred vami je katalog obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti   Ekonomske šole Murska 

Sobota. Ponudba obveznih in  prosto-izbirnih dejavnosti naše šole je namenjena vašim željam 

po aktivnem in zanimivem preživljanju prostega časa.  

 

V tem šolskem letu lahko dijaki izbirate med vsemi ponujenimi aktivnostmi. Vsak program ima 

predvideno število ur proste izbire,  ki se razlikuje po letnikih. 

 

Obvezne izbirne vsebine in interesne dejavnosti so sestavni del predmetnikov izobraževalnih programov 

v gimnaziji, v srednjem poklicnem, srednjem strokovnem ter srednjem poklicno-tehniškem 

izobraževanju, ki se po vsebini in izvajanju razlikujejo od običajnega pouka.  
 

Delimo jih na obvezni del, vsebine vezane na program in na vsebine, ki so namenjene prosti 

izbiri dijaka. V šolskem vsakdanu predstavljajo pisan mozaik raznolikih dejavnosti in 

aktivnosti. Mednje sodijo vse interesne dejavnosti, kot so športni, kulturni, naravoslovni dnevi, 

strokovne ekskurzije, vsebine namenjene spoznavanju poklicnih področij, projektni dnevi ipd. 

Proste interesne vsebine, različna tekmovanja, projektno in raziskovalno delo pa sodijo med 

pisano paleto obšolskih dejavnosti, ki jih nudimo dijakom.  

 

Namen prostih vsebin interesnih dejavnosti je razbremeniti dijake od šolskega pouka ter jim 

omogočiti, da odkrivajo tudi druga področja, ki niso neposredno povezana z njihovim 

izobraževalnim programom.  

 

Vse informacije o rednih dejavnostih in ponudbo prostih vsebin dobijo dijaki na razrednih urah. 

Z njimi so seznanjeni preko radijskih obvestil, sporočil na šolski oglasni tabli in zapisov na 

šolskih spletnih straneh. V Katalogu obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti dijaki 

najdejo še več informacij o posamezni ponudbi. Lahko pa z obrazcem za priznavanje dejavnosti 

izven šole uveljavljajo slednje kot proste vsebine interesnih dejavnosti. 
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1 RAZPOREDITEV UR PO PROGRAMIH 

 

1.1 Obvezne izbirne vsebine v programu - EKONOMSKA GIMNAZIJA  
 

Dejavnosti  
 1.  

letnik  

2.  

letnik  

3.  

letnik  

4.  

letnik  

OBVEZNI ENOTNI DEL  
60  60  30  20  

VSEBINE, POVEZANE S PROST IZBIRO               DIJAKA 30  30  60  10  

                        SKUPAJ  90  90  90  30  

  

PRENOVLJENI  PROGRAM (VELJA ZA 1.  in 2. LETNIK) 

 

Dejavnosti  
 1.  

letnik  

2.  

letnik  

3.  

letnik  

4.  

letnik  

OBVEZNI ENOTNI DEL  
60  60  30  5 

VSEBINE, POVEZANE S PROSTO IZBIRO               

DIJAKA 

30  30  25  25 

                        SKUPAJ  90  90  55 30  

 

1.2 Interesne dejavnosti v programu EKONOMSKI TEHNIK - SSI  
 

Dejavnosti  
1.  

letnik  

2.  

letnik  

3.  

letnik  

4.  

letnik  

OBVEZNI ENOTNI DEL 78 78 60 58 

VSEBINE, POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA 18 18  36  6  

SKUPAJ 96  96  96  64  

 

 

 PRENOVLJENI  PROGRAM (VELJA ZA 1.  in 2. LETNIK) 

 

Dejavnosti  
1.  

letnik  

2.  

letnik  

3.  

letnik  

4.  

letnik  

OBVEZNI ENOTNI DEL 78 78 60 58 

VSEBINE, POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA 15 10 10  8 

SKUPAJ 93  88  70  66  
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1.3 Interesne dejavnosti v programu EKONOMSKI TEHNIK - PTI  
 

Dejavnosti  
1.  

letnik  

2.  

letnik  

OBVEZNI ENOTNI DEL 48 24 

 VSEBINE, POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA 16 8 

SKUPAJ 64 32 

 

1.4 Interesne dejavnosti v programu LOGISTIČNI TEHNIK - SSI  
 

 

 PRENOVLJENI  PROGRAM (VELJA ZA 1.  in 2. LETNIK) 

 

1.5 Interesne dejavnosti v programu TEHNIK VAROVANJA - SSI  

 

1.6 Interesne dejavnosti v programu TRGOVEC - SPI  
 

Dejavnosti  1.  

letnik  

2.  

letnik  

3.   

letnik   

OBVEZNI ENOTNI DEL 48 46 32 

 VSEBINE POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA 12 14 8 

SKUPAJ 60 60 40 

 

PRENOVLJENI PROGRAM  (VELJA ZA 1.  in 2. LETNIK) 

Dejavnosti  1.  

letnik  

2.  

letnik  

3.   

letnik   

OBVEZNI ENOTNI DEL 48 44 38 

SKUPAJ 48 44 38 

Dejavnosti  
1.  

letnik  

2.  

letnik  

3.  

letnik  

4.  

letnik  

 

OBVEZNI ENOTNI DEL 
78 78 60 58 

 VSEBINE, POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA                                18 18  36  6  

SKUPAJ 96  96  96  64  

Dejavnosti  
1.  

letnik  

2.  

letnik  

3.  

letnik  

4.  

letnik  

OBVEZNI ENOTNI DEL 78 78 60 58 

VSEBINE, POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA 15 10 10  8 

SKUPAJ 93  88  70  66  

Dejavnosti  
1.  

letnik  

2.  

letnik  

3.  

letnik  

4.  

letnik  

OBVEZNI ENOTNI DEL 78 78 60 58 

VSEBINE, POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA 15 10 10  8 

SKUPAJ 93  88  70  66  
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2 DEJAVNOSTI PO DIJAKOVI PROSTI IZBIRI 

 

Dijak, ki je v tekočem letu opravil več ur po prosti izbiri, kot je predvideno po programu letnika, 

lahko presežek ur prenese v naslednja šolska leta. 

Priporočamo, da del vsebin po prosti izbiri dijaki opravijo na šoli. Izbirajo lahko med 

ponujenimi vsebinami učitelja oz. aktiva za posamezno področje. 

Dodatna ponudba dejavnosti Ekonomske šole Murska Sobota, ki jih lahko dijaki izberejo 

v skladu s svojimi interesi: 

Dejavnost Št. ur Termin izvedbe Izvajalec 
Tekmovanje v 

znanju angleščine 

IATEFL za  

3. letnik EG 

15 februar 
Simona Pajnhart 

 

Tekmovanje v 

znanju angleščine 

Poliglot za 3. letnik 

ssi (ET, LT) in 2. l. 

ET pti  

15 + 15 marec 
Simona Pajnhart, 

Natalija Bračun 

Poliglot 3 – (šolsko 

in državno 

tekmovanje za 

program Trgovec) 

15 + 15 april 
Natalija Bračun, 

Patricija Tojnko 

Angleška bralna 

značka – EPI 

Reading badge 

30 oktober – maj  Simona Pajnhart 

Geografsko 

tekmovanje 
16 - 48 september - maj 

mag. Evelina Katalinić, 

Simona Pajnhart 

Geografski krožek  16 september - junij mag. Evelina Katalinić 

Ekokviz 16 oktober - marec mag. Evelina Katalinić 

Šolski radio  30 september - junij 

Simona Musič, Janja 

Adanič Vratarič, Maja 

Krajnc  

Novinarski krožek  30 oktober - junij 
Simona Musič, Janja 

Adanič Vratarič 

Krožek ročnih del  30 oktober - junij 
Cvetka Gomboc Alt, 

Suzana Sep  

Psihološki krožek   

(šolsko in državno 

tekmovanje)  

10 + 10 + 5  oktober -  maj Nataša Gomiunik  

Šolsko in državno 

tekmovanje iz 

logike  

15 
september - november 

 
Stanislava Varga  

Tekmovanje iz 

matematike 
20 september - april Jasna Gomboc 
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(Kenguru in odbirni 

del tekmovanja) 

Šolsko in državno 

tekmovanje iz 

kemije  

16 maj Sabina Krivec 

Metodologija 

raziskovalnega 

dela, laboratorijske 

urice 

16 januar - februar 
Sabina Krivec, Olga 

Kuplen  

Šolsko in državno 

tekmovanje iz 

diabetisa  

16 oktober - november Sabina Krivec  

Šolsko in državno 

tekmovanje iz 

logistike  

25 marec - maj Tjaša Gerič  

Video krožek    30 september – junij Renata Ivanič  

Fotografski krožek    30 september – junij Renata Ivanič  

Urejanje FB 

skupine 
30 september – junij Renata Ivanič  

Tekmovanje v 

znanju slovenščine 

za Cankarjevo 

priznanje  

30/30/40 oktober – marec 
Maja Krajnc + aktiv 

slo  

Eko bralna značka 15 oktober - junij Aktiv slo 

Gledališki abonma 30 september - junij 
Cvetka Mencigar 

Rituper 

Bralni klub 40 september - junij Maja Krajnc 

Šolsko in državno 

tekmovanje iz 

znanja nemščine  

15 šolsko+ 

15 državno 
januar - februar 

Milena Zavec, Alenka 

Kolenko, Vesna 

Matajič  

 

Šolsko in državno 

tekmovanje iz 

znanja ekonomije  

20 februar, marec Cvetka Gomboc Alt  

Državno 

tekmovanje v 

tehniki prodaje  

20 december - april 
Dušan Pucko, Jožef 

Rituper 

Šolsko in državno 

tekmovanje iz 

znanja 

računovodstva  

 

10 + 10 
april 

 

 

Darja Horvat, Marija 

Svetec  
Šolsko in državno 

tekmovanje iz 

znanja poslovne 

matematike in 

statistike  

10 + 10 april 
Cvetka Gomboc Alt, 

Marija Svetec 

Šolsko tekmovanje 

mladih 

zgodovinarjev 

18 november - april Barbara Baler 

Strelski krožek  20 november - maj Aktiv ŠVZ 
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Odbojka (dijaki, 

dijakinje) 
30 oktober - maj Aktiv ŠVZ 

Nogomet (dijaki, 

dijakinje)  
30 september-maj Aktiv ŠVZ 

Košarka (dijaki, 

dijakinje) 
30 oktober - maj Aktiv ŠVZ 

Atletika  30 oktober - junij Aktiv ŠVZ 

Rokomet dijakinje 

in dijaki  
30 oktober - junij Aktiv ŠVZ 

Navijaška plesna 

skupina  
20 oktober - junij Aktiv ŠVZ 

Badminton  20 oktober - junij Aktiv ŠVZ 

Akrobatska 

skupina  
20 september - junij Aktiv ŠVZ 

Tečaj kaligrafije 30 september -junij 
Darja Horvat, Cvetka 

Gomboc Alt 

Tarok za začetnike 35 september - junij Dušan Pucko 

Projektno in 

raziskovalno delo  
30 oktober - marec 

Betina Podgajski, 

Cvetka Gomboc Alt, 

Nataša Šiplič Šiftar 

Sodelovanje na 

šolskih prireditvah 
po dogovoru september - junij mentor 

Sodelovanje na 

informativnih 

dnevih 

po dogovoru september - junij mentor 

Ekskurzije izven 

programa (npr. 

maturantska 

ekskurzija, 

organizacija 

ekskurzij po želji) 

po dogovoru september - junij mentor 

Maturantski ples po dogovoru september - marec 
mentor dijaške 

skupnosti 

Diši po praznikih 20 september - junij Alenka Kolenko 

Pohod po Goričkem po dogovoru september - junij Jožef Rituper 

Praksa v tujini 20 oktober - november Marija Svetec 

Evropske statistične 

igre za EG in ET 
20 + 20 september - junij 

Jasna Gomboc, 

Stanislava Varga 

Matematični 

maraton za 4. 

letnike EG in ET 

10 april - maj 
Jasna Gomboc, 

Stanislava Varga 

Šah 10 september - junij Stanislava Varga 
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3 DEJAVNOSTI PO DIJAKOVI PROSTI IZBIRI OPRAVLJENI 

IZVEN ŠOLE 

 

Šola prizna dijaku opravljene vsebine iz sklopa dijakove proste izbire za šolsko leto, tudi če 

jih je opravil izven šole. 

Priznajo se naslednje vsebine: 

Vsebine 
Glasbena šola 

Organizirani športni in plesni treningi 

Aktivnosti v pevskem zboru ali drugem kulturnem-umetniškem društvu 

Tečaji tujih jezikov, računalništva, drugih spretnosti in znanj organiziranih zunaj šole 

Gledališki, filmski in glasbeni abonmaji 

Sodelovanje pri raziskovalnih nalogah zunaj šole 

Tečaj CPP (cestno-prometnih predpisov), opravljanje vozniškega izpita in varne vožnje 

Aktivno sodelovanje (sodelovanje na tekmovanjih) v različnih društvih: gasilskem, 

ribiškem, naravovarstvenem, ipd. 

Plesne vaje za maturantski ples 

Organizirano prostovoljno socialno delo 

Druge vsebine po presoji šole 
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4 IZVAJANJE OBVEZNIH IZBIRNIH VSEBIN IN INTERESNIH 

DEJAVNOSTI PO PROGRAMIH 

 

4.1 Ekonomska gimnazija 

 
Obvezna ponudba dejavnosti za ekonomsko gimnazijo 

 

Šola ponudi dijakom ekonomske gimnazije naslednje dejavnosti, ki jih dijaki lahko izberejo po prosti 

izbiri. Dejavnosti se bodo Izvajale ob zadostnem številu prijavljenih dijakov. 

 

DEJAVNOST 
ŠT. 

UR 
IZVAJALEC 

Logika 15 J. Gomboc 

Medpredmetne vsebine z ekskurzijo, taborom 

itd. 
15 M. Zavec 

Metodologija raziskovalnega dela 15 S. Krivec, O. Kuplen 

Prostovoljno socialno delo 15 N. Gomiunik 

Prva pomoč 15 zunanji izvajalec 

Športni tabori in šola v naravi 15 Aktiv ŠVZ 

Učenje za učenje 15 N. Gomiunik 

Verstva in etika 15 sociolog 

 

Dejavnosti 
1. 

letnik 

2. 

letnik 

3. 

letnik 

4. 

letnik 
Skupaj 

OBVEZNI ENOTNI DEL: 110 ur 

Športni dnevi 10 10 10 5 35 

Kulturno-umetniške vsebine 5 5 5 - 15 

Vzgoja za družino, mir in nenasilje 15 - - - 15 

Knjižnično informacijsko znanje 15 - - - 15 

Državljanska kultura (prenovljeni program, 1. in 2. 

letnik) 
- - - - - 

Državljanska kultura (neprenovljeni program) - 15 - - 15 

Zdravstvena vzgoja - 15 - - 15 

OIV obvezne za ekonomsko gimnazijo 60 ur 

Poslovno komuniciranje 15 15 - - 30 

Dejavnosti s projektnim delom (prenovljeni 1. in 2.  

letnik) 
 15 15 - 30 

Dejavnost s projektnim delom (neprenovljeni-ostali) - - 15 15 30 

SKUPAJ  

(obvezni enotni del prenovljeni program 1. in 2. 

letnika) 

60 60 30 20 170 ur 

SKUPAJ  

(obvezni enotni del - ostali) 
60 60 30 20 170 ur 

Dejavnosti po izbiri šole/prosta izbira dijaka 

 (prenovljeni program 1. in 2. letnika) 
30 30 25 25 110 ur 

Dejavnosti po izbiri šole/prosta izbira dijaka 

 (ostali) 
30 30 60 10 130 ur 

SKUPAJ (prenovljeni program 1. in 2. letnika) 90 90 55 30 265 ur 

SKUPAJ (ostali) 90 90 90 30 300 ur 
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1. letnik 

 

 

 

• dva športna dneva (aktiv športne vzgoje) oz. 10 ur športnih dejavnosti: 

1. ŠD - pohod, sreda, 23. 9. 2021, (5 ur), 

2. ŠD - zimske aktivnosti - januar ali februar 2022, (5 ur); 

• kulturne dejavnosti  (kino predstava, gledališka predstava): 

1. kino predstava, december 2021, (2 uri); 

2. gledališka predstava, oktober 2021, (2 uri) - Neustrašna raziskovalka; 

3. proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti, 24. 12. 2021, (1 ura); 

4. predstava/koncert: februar 2022 (2 uri) - Ditka in Feri Lainšček; 

5. predstava "Skrivnostni primer ali kdo je umoril psa"- SNG Maribor, šol. leto 

2021/22, (2 uri); 

6. proslava pred slovenskim kulturnim praznikom, februar 2022, (2 uri); 

7. proslava pred dnevom državnosti, junij 2022, (2 uri). 

• "Vzgoja za družino mir in nenasilje" 15 ur, šol. leto 2021/22; 

• knjižnično informacijsko znanje (KIZ), 15 ur, šol. leto 2021/22 (knjižnica),  

• "Poslovno komuniciranje" 15 ur (POK), šol. leto 2021/22,  

• ekskurzija. 

2. letnik 

 

 

 

• dva športna dneva (aktiv športne vzgoje) oz. 10 ur športnih dejavnosti: 

1. ŠD - pohod, sreda, 23. 9. 2021, (5 ur); 

2. ŠD - zimske aktivnosti - januar ali februar 2022, (5 ur); 

• kulturne dejavnosti  (kino predstava, gledališka predstava): 

1. kino predstava, december 2021, (2 uri); 

2. gledališka predstava, oktober 2021, (2 uri) - Neustrašna raziskovalka; 

3. proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti, 24. 12. 2021, (1 ura); 

4. predstava/koncert: februar 2022 (2 uri) - Ditka in Feri Lainšček; 

5. predstava "Skrivnostni primer ali kdo je umoril psa"- SNG Maribor, šol. leto 

2021/22 (2 uri); 

6. proslava pred slovenskim kulturnim praznikom, februar 2022, (2 uri); 

7. proslava pred dnevom državnosti, junij 2022, (2 uri). 

• "Zdravstvena vzgoja"- 15 ur, šol. leto 2021/22 (Suzana Sep/zunanji izvajalec), 

• poslovno komuniciranje (POK), 15 ur, šol. leto 2021/22, 

• dejavnost s projektnim delom, 15 ur (v povezavi z ekskurzijo), 

• ekskurzija. 
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3. letnik 

 

 

• dva športna dneva (aktiv športne vzgoje) oz. 10 ur športnih dejavnosti: 

1. ŠD - pohod, sreda, 23. 9. 2021, (5 ur); 

2. ŠD - zimske aktivnosti - januar ali februar 2022, (5 ur); 

• kulturne dejavnosti  (kino predstava, gledališka predstava): 

1. kino predstava, december 2021, (2 uri); 

2. gledališka predstava, oktober 2021, (2 uri) - Neustrašna raziskovalka; 

3. proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti, 24. 12. 2021, (1 ura); 

4. predstava/koncert: februar 2022 (2 uri) - Ditka in Feri Lainšček; 

5. predstava "Skrivnostni primer ali kdo je umoril psa"- SNG Maribor, šol. leto 

2021/22, (2 uri); 

6. proslava pred slovenskim kulturnim praznikom, februar 2022, (2 uri); 

7. proslava pred dnevom državnosti, junij 2022, (2 uri). 

• dejavnost s projektnim delom, 15 ur (v povezavi z ekskurzijo), 

• ekskurzija. 

 

 

4. letnik 

 

 

• dva športna dneva (aktiv športne vzgoje) oz. 5 ur športnih dejavnosti: 

1. ŠD - pohod, sreda, 23. 9. 2021, 

2. ŠD - zimske aktivnosti - januar ali februar 2022; 

• kulturne dejavnosti  (kino predstava, gledališka predstava): 

1. kino predstava, december 2021, (2 uri); 

2. gledališka predstava, oktober 2021, (2 uri) - Neustrašna raziskovalka; 

3. proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti, 24. 12. 2021, (1 ura); 

4. predstava/koncert: februar 2022 (2 uri) - Ditka in Feri Lainšček; 

5. predstava "Skrivnostni primer ali kdo je umoril psa"- SNG Maribor, šol. leto 

2021/22, (2 uri); 

6. proslava pred slovenskim kulturnim praznikom, februar 2022, (2 uri); 

7. proslava pred dnevom državnosti, junij 2022, (2 uri); 

• dejavnost s projektnim delom, 15 ur (v povezavi z ekskurzijo), 

• karierni labirint, karierna orientacija, nadaljevanje izobraževanja (N. Gomiunik), 

• ekskurzija. 
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4.2 Ekonomski tehnik ssi 

 

Dejavnosti 
1. 

letnik 

2. 

letnik 

3. 

letnik 

4. 

letnik 
Skupaj 

OBVEZNI ENOTNI DEL:  

Športni dnevi 24 24 24 24 96 

Ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave 18 18 18 18 72 

Seznanitev s kult. in zgod. znamenitostmi v šolskem okolju 6 - - - 6 

Ogled študijske knjižnice, sejmov: zdravja, informatike, učil,… 6 - - - 6 

Zdravstvena vzgoja - 18 - - 18 

SKUPAJ 54 60 42 42 198 

VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM:  

Metoda učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih navad 6 - - - 6 

Naravoslovni dan - ekološki dan 6 6 6 4 22 

Spoznavanje poklicnega področja, organizacije panoge, obisk 

predavanja s strokovnega področja; 
6 6 6 4 22 

Ogled sejma s strokovnega področja, proizvodnih obratov; ekologija 6 6 6 4 22 

Poklicno usmerjanje, nadaljevanje izobraževanja - - - 4 4 

SKUPAJ 24 18 18 16 76 

VSEBINE, POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA:  

SKUPAJ (prenovljeni programi 1. in 2. letnikov) 15 10 10 8 43 

SKUPAJ (ostali) 18 18 36 6 78 

SKUPAJ vse DEJAVNOSTI (prenovljeni programi 1. in 2. 

letnikov) 
93 88 70 66 

317 

SKUPAJ vse DEJAVNOSTI (ostali) 96 96 96 64 352 
 

1. letnik 

 

• štirje športni dnevi oz. 24 ur športnih vsebin (učitelji športne vzgoje): 

1. ŠD - pohod, sreda, 23. 9. 2021, (5 ur); 

2. ŠD - zimske aktivnosti - januar ali februar 2022, (5 ur); 

3. ŠD - marec ali april 2022 (5 ur);  

4. ŠD - atletski troboj, paintball, pohod – junij 2022, (5 ur);  

• CŠOD: 10. in 11. 9. 2021 - Kranjska Gora; izvedba športnih dejavnosti v povezavi z ekskurzijo; 

• kulturne dejavnosti: ogled kino predstav, gledališke predstave, likovne razstave, koncerti tekom šolskega leta, 

radijske ure, proslave,… 

1. kino predstava, december 2021, (2 uri); 

2. gledališka predstava, oktober 2021, (2 uri) - Neustrašna raziskovalka; 

3. proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti, 24. 12. 2021, (1 ura); 

4. predstava/koncert: februar 2022 (2 uri) - Ditka in Feri Lainšček; 

5. predstava "Skrivnostni primer ali kdo je umoril psa"- SNG Maribor, šol. leto 2021/22, (2 uri); 

6. proslava pred slovenskim kulturnim praznikom, februar 2022, (2 uri); 

7. proslava pred dnevom državnosti, junij 2022, (2 uri). 

• seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi v šolskem okolju (6 ur), šol. leto 2021/22 

(Jakovljevič),  

• KIZ (6 ur) - vključno z ogledom PiŠK Murska Sobota (knjižnica), 

• metoda učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih navad (6 ur, Nataša Gomiunik, šol. leto 2021/22),  

• naravoslovni dan + terensko delo: DUNAJ- obisk prirodoslovnega in tehničnega muzeja - šol. leto 2021/22 

(aktiv naravoslovja in stroke). 

 



EKONOMSKA ŠOLA MURSKA SOBOTA, Srednja šola in gimnazija, Noršinska ul. 13,  9000 Murska Sobota 
 

14 

 

2. letnik 

 
• štirje športni dnevi oz. 24 ur športnih vsebin (učitelji športne vzgoje): 

1. ŠD - pohod, sreda, 23. 9. 2021, (5 ur); 

2. ŠD - zimske aktivnosti - januar ali februar 2022, (5 ur); 

3. ŠD - marec ali april 2022 (5 ur);  

4. ŠD - atletski troboj, paintball, pohod – junij 2022, (5 ur);  

• kulturne dejavnosti: ogled kino predstav, gledališke predstave, likovne razstave, koncerti tekom šolskega leta, 

radijske ure, proslave,… 

1. kino predstava, december 2021, (2 uri); 

2. gledališka predstava, oktober 2021, (2 uri) - Neustrašna raziskovalka; 

3. proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti, 24. 12. 2021, (1 ura); 

4. predstava/koncert: februar 2022 (2 uri) - Ditka in Feri Lainšček; 

5. predstava "Skrivnostni primer ali kdo je umoril psa"- SNG Maribor, šol. leto 2021/22, (2 uri); 

6. proslava pred slovenskim kulturnim praznikom, februar 2022, (2 uri); 

7. proslava pred dnevom državnosti, junij 2022, (2 uri). 

• seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi v šolskem okolju (6 ur), šol. leto 2021/22 

(Jakovljevič),  

• zdravstvena vzgoja 18 ur (Suzana Sep/zunanji izvajalec – šol. leto 2021/22),  

• ogled in sodelovanje na mednarodnem sejmu UP: Celje, marec 2022 (Nataša Š. Šiftar, Darja Horvat), 

• CŠOD: april, maj 2022; izvedba športnih dejavnosti v povezavi z ekskurzijo. 

 

3. letnik 

 
• štirje športni dnevi oz. 24 ur športnih vsebin (učitelji športne vzgoje): 

1. ŠD - pohod, sreda, 23. 9. 2021, (5 ur); 

2. ŠD - zimske aktivnosti - januar ali februar 2022, (5 ur); 

3. ŠD - marec ali april 2022 (5 ur);  

4. ŠD - atletski troboj, paintball, pohod – junij 2022, (5 ur);  

• kulturne dejavnosti: ogled kino predstav, gledališke predstave, likovne razstave, koncerti tekom šolskega leta, 

radijske ure, proslave,… 

1. kino predstava, december 2021, (2 uri); 

2. gledališka predstava, oktober 2021, (2 uri) - Neustrašna raziskovalka; 

3. proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti, 24. 12. 2021, (1 ura); 

4. predstava/koncert: februar 2022 (2 uri) - Ditka in Feri Lainšček; 

5. predstava "Skrivnostni primer ali kdo je umoril psa"- SNG Maribor, šol. leto 2021/22, (2 uri); 

6. proslava pred slovenskim kulturnim praznikom, februar 2022, (2 uri); 

7. proslava pred dnevom državnosti, junij 2022, (2 uri); 

• ogled in sodelovanje na mednarodnem sejmu UP: Celje, marec 2022 (Nataša Š. Šiftar, Darja Horvat); 

• CŠOD: 24. in 25. 9. 2021 - Kranjska Gora; izvedba športnih dejavnosti v povezavi z ekskurzijo. 

 
 

4. letnik 

 

 
• štirje športni dnevi, oz. 24 ur (učitelji športne vzgoje):  

1. ŠD - pohod, sreda, 23. 9. 2021, (5 ur); 

2. ŠD - zimske aktivnosti - januar ali februar 2022, (5 ur); 

3. ŠD - ples, bowling, februar 2021, (5 ur); 

4. ŠD - pohod + maturantska četvorka, maj 2022, (4 ure);  

• kulturne dejavnosti: ogled kino predstav, gledališke predstave, razstave in koncert, radijske ure, proslave: 
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1. kino predstava, december 2021, (2 uri); 

2. gledališka predstava, oktober 2021, (2 uri) - Neustrašna raziskovalka; 

3. proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti, 24. 12. 2021, (1 ura); 

4. predstava/koncert: februar 2022 (2 uri) - Ditka in Feri Lainšček; 

5. predstava "Skrivnostni primer ali kdo je umoril psa"- SNG Maribor, šol. leto 2021/22, (2 uri); 

6. proslava pred slovenskim kulturnim praznikom, februar 2022, (2 uri); 

7. proslava pred dnevom državnosti, junij 2022, (2 uri); 

• enodnevna strokovna ekskurzija, Ljubljana, (Bernarda Kuzma, Majda Svetec), šol. leto 2021/22; 

• karierni labirint, karierna orientacija, nadaljevanje izobraževanja, šol. leto 2021/22; 

• predavanje na temo "Ustanavljanje podjetja- SPOT svetovanje, Razvojni center Murska Sobota, šol. leto 

2021/22. 
 

4.3 Ekonomski tehnik pti 

 

Dejavnosti 
1. 

letnik 

2. 

letnik 
Skupaj 

OBVEZNI ENOTNI DEL:  

Športni dnevi 12 6 18 

Ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave 12 6 18 

Ogled študijske knjižnice 6 - 6 

SKUPAJ 30 12 42 

VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM:  

Spoznavanje organizacije panoge, strokovna ekskurzija 6 6 12 

Ekologija (raziskovalni tabor ali ekologija in stroka itd.) 6 - 6 

Ogled sejma s strokovnega področja, organizirano predavanje strokovnega 

področja (sejem zdravja, informatike, učil, izobraževalnih ustanov, odprtih 

vrat inštitutov, fakultet  itd. 

6 6 12 

SKUPAJ 18 12 30 

VSEBINE, POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA:  

SKUPAJ  16 8 24 

SKUPAJ VSE DEJAVNOSTI  64 32 96 
 

1. letnik 

 
 

• 12 ur športnih vsebin (učitelji športne vzgoje)  

1. ŠD - pohod, sreda, 23. 9. 2021, (5 ur); 

2. ŠD - zimske aktivnosti - januar ali februar 2022, (5 ur); 

• kulturne dejavnosti: ogled kino predstave, gledališke predstave, likovne razstave in koncert, tekom šolskega 

leta, radijske ure, proslave,..  

1. kino predstava, december 2021, (2 uri); 

2. gledališka predstava, oktober 2021, (2 uri) - Neustrašna raziskovalka; 

3. proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti, 24. 12. 2021, (1 ura); 

4. predstava/koncert: februar 2022 (2 uri) - Ditka in Feri Lainšček; 

5. predstava "Skrivnostni primer ali kdo je umoril psa"- SNG Maribor, šol. leto 2021/22, (2 uri); 

6. proslava pred slovenskim kulturnim praznikom, februar 2022, (2 uri); 

7. proslava pred dnevom državnosti, junij 2022, (2 uri); 

• KIZ (6 ur) - knjižnica   

• ogled in sodelovanje na mednarodnem sejmu UP: Celje, marec 2022 (Nataša Š. Šiftar, Darja Horvat); 

• enodnevna strokovna ekskurzija, Ljubljana, (Bernarda Kuzma, Majda Svetec), šol. leto 2021/22; 

• CŠOD: april, maj 2022; izvedba športnih dejavnosti v povezavi z ekskurzijo. 
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2. letnik 

 
 

• dva športna dneva oz. 6 ur športnih vsebin (učitelji športne vzgoje),  

1. ŠD - pohod, sreda, 23. 9. 2021, (5 ur); 

2. ŠD - zimske aktivnosti - januar ali februar 2022, (5 ur); 

• kulturne dejavnosti: ogled kino predstav, gledališke predstave, razstave in koncert, radijske ure, proslave,.. 

1. kino predstava, december 2021, (2 uri); 

2. gledališka predstava, oktober 2021, (2 uri) - Neustrašna raziskovalka; 

3. proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti, 24. 12. 2021, (1 ura); 

4. predstava/koncert: februar 2022 (2 uri) - Ditka in Feri Lainšček; 

5. predstava "Skrivnostni primer ali kdo je umoril psa"- SNG Maribor, šol. leto 2021/22, (2 uri); 

6. proslava pred slovenskim kulturnim praznikom, februar 2022, (2 uri); 

7. proslava pred dnevom državnosti, junij 2022, (2 uri); 

• CŠOD: april, maj 2022; izvedba športnih dejavnosti v povezavi z ekskurzijo; 

• enodnevna strokovna ekskurzija, Ljubljana, (Bernarda Kuzma, Majda Svetec), šol. leto 2021/22; 

• karierni labirint, karierna orientacija, nadaljevanje izobraževanja, šol. leto 2021/22; 

• predavanje na temo "Ustanavljanje podjetja- SPOT svetovanje, Razvojni center Murska Sobota, šol. leto 

2021/22. 

 
 

 

4.4 Logistični tehnik 

 

Dejavnosti 
1. 

letnik 

2. 

letnik 

3. 

letnik 

4. 

letnik 
Skupaj 

OBVEZNI ENOTNI DEL:  

Športni dnevi 24 24 24 24 96 

Ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave 18 18 18 18 72 

Seznanitev s kult. in zgod. znamenitostmi v šolskem okolju 6 - - - 6 

Ogled študijske knjižnice, sejmov: zdravja, informatike, učil,  izobraževalnih 

ustanov, dnevi odprtih vrat 
6 - - - 6 

Zdravstvena vzgoja - 18 - - 18 

SKUPAJ 54 60 42 42 198 

VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM:  

Metode učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih navad 6 - - - 6 

Naravoslovni dan - ekološki dan (čistilne akcije, predavanja, …) 6 6 6 4 22 

Spoznavanje poklicnega področja, organizacije panoge, obisk predavanja s 

strokovnega področja 
6 6 6 4 22 

Ogled sejma s strokovnega področja, proizvodnih obratov; ekologija in 

ekološki problemi stroke (seminarska naloga) 
6 6 6 4 22 

Poklicno usmerjanje, nadaljevanje izobraževanja - - - 4 4 

SKUPAJ 24 18 18 16 76 

VSEBINE, POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA  

SKUPAJ (prenovljeni programi 1. in 2. letnikov) 15 10 10 8 43 

SKUPAJ (ostali) 18 18 36 6 78 

SKUPAJ VSE DEJAVNOSTI (prenovljeni programi 1. in 2. letnikov) 93 88 70 66 317 

SKUPAJ VSE DEJAVNOSTI (ostali) 96 96 96 64 352 
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1. letnik 

 

• štirje športni dnevi oz. 24 ur športnih vsebin (učitelji športne vzgoje): 

1. ŠD - pohod, sreda, 23. 9. 2021, (5 ur); 

2. ŠD - zimske aktivnosti - januar ali februar 2022, (5 ur); 

3. ŠD - marec ali april 2022 (5 ur);  

4. ŠD - atletski troboj, paintball, pohod – junij 2022, (5 ur);  

• CŠOD: 10. in 11. 9. 2021 - Kranjska Gora; izvedba športnih dejavnosti v povezavi z ekskurzijo; 

• kulturne dejavnosti: ogled kino predstav, gledališke predstave, likovne razstave, koncerti tekom šolskega leta, 

radijske ure, proslave,… 

1. kino predstava, december 2021, (2 uri); 

2. gledališka predstava, oktober 2021, (2 uri) - Neustrašna raziskovalka; 

3. proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti, 24. 12. 2021, (1 ura); 

4. predstava/koncert: februar 2022 (2 uri) - Ditka in Feri Lainšček; 

5. predstava "Skrivnostni primer ali kdo je umoril psa"- SNG Maribor, šol. leto 2021/22, (2 uri); 

6. proslava pred slovenskim kulturnim praznikom, februar 2022, (2 uri); 

7. proslava pred dnevom državnosti, junij 2022, (2 uri). 

• seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi v šolskem okolju (6 ur), šol. leto 2021/22 (Jakovljevič);  

• KIZ (6 ur) - vključno z ogledom PiŠK Murska Sobota (knjižnica); 

• metoda učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih navad (6 ur, Nataša Gomiunik, šol. leto 2021/22).  

 

2. letnik 

 
 

• štirje športni dnevi oz. 24 ur športnih vsebin (učitelji športne vzgoje): 

1. ŠD - pohod, sreda, 23. 9. 2021, (5 ur); 

2. ŠD - zimske aktivnosti - januar ali februar 2022, (5 ur); 

3. ŠD - marec ali april 2022 (5 ur);  

4. ŠD - atletski troboj, paintball, pohod – junij 2022, (5 ur);  

• kulturne dejavnosti: ogled kino predstav, gledališke predstave, likovne razstave, koncerti tekom šolskega leta, 

radijske ure, proslave,… 

1. kino predstava, december 2021, (2 uri); 

2. gledališka predstava, oktober 2021, (2 uri) - Neustrašna raziskovalka; 

3. proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti, 24. 12. 2021, (1 ura); 

4. predstava/koncert: februar 2022 (2 uri) - Ditka in Feri Lainšček; 

5. predstava "Skrivnostni primer ali kdo je umoril psa"- SNG Maribor, šol. leto 2021/22, (2 uri); 

6. proslava pred slovenskim kulturnim praznikom, februar 2022, (2 uri); 

7. proslava pred dnevom državnosti, junij 2022, (2 uri); 

• seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi v šolskem okolju (6 ur), šol. leto 2021/22 (Jakovljevič);  

• zdravstvena vzgoja 18 ur (Suzana Sep/zunanji izvajalec – šol. leto 2021/22);  

• dvodnevna strokovna ekskurzija Primorska, Ljubljana, (Gerič); (naravoslovni dan, spoznavanje poklicnega 

področja, organizacije panoge, ogled sejma s strokovnega področja, proizvodnih obratov, ekologija), 14. in   15. 

9.  2021. 
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3. letnik 

 
 

• štirje športni dnevi oz. 24 ur športnih vsebin (učitelji športne vzgoje): 

1. ŠD - pohod, sreda, 23. 9. 2021, (5 ur); 

2. ŠD - zimske aktivnosti - januar ali februar 2022, (5 ur); 

3. ŠD - marec ali april 2022 (5 ur);  

4. ŠD - atletski troboj, paintball, pohod – junij 2022, (5 ur);  

• kulturne dejavnosti: ogled kino predstav, gledališke predstave, likovne razstave, koncerti tekom šolskega leta, 

radijske ure, proslave,… 

1. kino predstava, december 2021, (2 uri); 

2. gledališka predstava, oktober 2021, (2 uri) - Neustrašna raziskovalka; 

3. proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti, 24. 12. 2021, (1 ura); 

4. predstava/koncert: februar 2022 (2 uri) - Ditka in Feri Lainšček; 

5. predstava "Skrivnostni primer ali kdo je umoril psa"- SNG Maribor, šol. leto 2021/22, (2 uri); 

6. proslava pred slovenskim kulturnim praznikom, februar 2022, (2 uri); 

7. proslava pred dnevom državnosti, junij 2022, (2 uri); 

• dvodnevna strokovna ekskurzija Primorska, Ljubljana, (Gerič); (naravoslovni dan, spoznavanje poklicnega 

področja, organizacije panoge, ogled sejma s strokovnega področja, proizvodnih obratov, ekologija), 14. in        

15. 9.  2021. 
 

 
 

4. letnik 

 
 

• štirje športni dnevi oz. 24 ur športnih vsebin (učitelji športne vzgoje):  

1. ŠD - pohod, sreda, 23. 9. 2021, (5 ur); 

2. ŠD - zimske aktivnosti - januar ali februar 2022, (5 ur); 

3. ŠD - ples, bowling, februar 2021, (5 ur); 

4. ŠD - pohod + maturantska četvorka, maj 2022, (4 ure);  

• kulturne dejavnosti: ogled kino predstav, gledališke predstave, razstave in koncert, radijske ure, proslave,..  

1. kino predstava, december 2021, (2 uri); 

2. gledališka predstava, oktober 2021, (2 uri) - Neustrašna raziskovalka; 

3. proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti, 24. 12. 2021, (1 ura); 

4. predstava/koncert: februar 2022 (2 uri) - Ditka in Feri Lainšček; 

5. predstava "Skrivnostni primer ali kdo je umoril psa"- SNG Maribor, šol. leto 2021/22, (2 uri); 

6. proslava pred slovenskim kulturnim praznikom, februar 2022, (2 uri); 

7. proslava pred dnevom državnosti, junij 2022, (2 uri); 

• dvodnevna strokovna ekskurzija Primorska, Ljubljana, (Gerič); (naravoslovni dan, spoznavanje poklicnega 

področja, organizacije panoge, ogled sejma s strokovnega področja, proizvodnih obratov, ekologija), 14. in        15. 

9.  2021. 

• karierni labirint, karierna orientacija, nadaljevanje izobraževanja, šol. leto 2021/22. 
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4.5 Tehnik varovanja 

 

Dejavnosti 
1. 

letnik 

2. 

letnik 

3. 

letnik 

4. 

letnik 
Skupaj 

OBVEZNI ENOTNI DEL:  

Športni dnevi 24 24 24 24 96 

Ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave 18 18 18 18 72 

Seznanitev s kult. in zgod. znamenitostmi v šolskem okolju 6 - - - 6 

Ogled študijske knjižnice, sejmov: zdravja, informatike, učil,  izobraževalnih 

ustanov, dnevi odprtih vrat 
6 - - - 6 

Zdravstvena vzgoja - 18 - - 18 

SKUPAJ 54 60 42 42 198 

VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM:  

Metode učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih navad 6 - - - 6 

Naravoslovni dan - ekološki dan (čistilne akcije, predavanja, …) 6 6 6 4 22 

Spoznavanje poklicnega področja, organizacije panoge, obisk predavanja s 

strokovnega področja 
6 6 6 4 22 

Ogled sejma s strokovnega področja, proizvodnih obratov; ekologija in 

ekološki problemi stroke (seminarska naloga) 
6 6 6 4 22 

Poklicno usmerjanje, nadaljevanje izobraževanja - - - 4 4 

SKUPAJ 24 18 18 16 76 

VSEBINE, POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA  

SKUPAJ  15 10 10 8 43 

SKUPAJ VSE DEJAVNOSTI  93 88 70 66 317 

 

 

1. letnik 

 

• štirje športni dnevi oz. 24 ur športnih vsebin (učitelji športne vzgoje): 

1. ŠD - pohod, sreda, 23. 9. 2021, (5 ur); 

2. ŠD - zimske aktivnosti - januar ali februar 2022, (5 ur); 

3. ŠD - marec ali april 2022 (5 ur);  

4. ŠD - atletski troboj, paintball, pohod – junij 2022, (5 ur);  

• CŠOD: 10. in 11. 9. 2021 - Kranjska Gora; izvedba športnih dejavnosti v povezavi z ekskurzijo; 

• kulturne dejavnosti: ogled kino predstav, gledališke predstave, likovne razstave, koncerti tekom šolskega leta, 

radijske ure, proslave,… 

1. kino predstava, december 2021, (2 uri); 

2. gledališka predstava, oktober 2021, (2 uri) - Neustrašna raziskovalka; 

3. proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti, 24. 12. 2021, (1 ura); 

4. predstava/koncert: februar 2022 (2 uri) - Ditka in Feri Lainšček; 

5. predstava "Skrivnostni primer ali kdo je umoril psa"- SNG Maribor, šol. leto 2021/22, (2 uri); 

6. proslava pred slovenskim kulturnim praznikom, februar 2022, (2 uri); 

7. proslava pred dnevom državnosti, junij 2022, (2 uri). 

• seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi v šolskem okolju (6 ur), šol. leto 2021/22 (Jakovljevič),  

• KIZ (6 ur) - vključno z ogledom PiŠK Murska Sobota (knjižnica), 

• metoda učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih navad (6 ur, Nataša Gomiunik, šol. leto 2021/22),  

• naravoslovni dan + terensko delo: DUNAJ- obisk prirodoslovnega in tehničnega muzeja - šol. leto 2021/22 

(aktiv naravoslovja in stroke). 
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4.6 Trgovec 

 

Dejavnosti 1. 

letnik 

2. 

letnik 

3.  

letnik  

Skupno 

OBVEZNI ENOTNI DEL: 

Športni dnevi 24 24 24 72 

Ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave ter 

seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi v šolskem okolju 
14 14 8 36 

SKUPAJ 38 38 32 108 

VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM (prenovljeni): 

Metoda učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih navad 6  - 6 

Naravoslovni dan- ekološki dan (organizirane čistilne akcije, predavanja, 

ogledi čistilnih naprav - v povezavi s tehnologijo stroke) 
4 2 2 8 

Ogled sejma s strokovnega področja, proizvodnih obratov; ekologija in 

ekološki problemi stroke v obratovalnici in v šolski delavnici (seminarska 

naloga); ogled sejmov informatike, učil, izobraževalnih ustanov 

 4 4 8 

SKUPAJ (prenovljeni) 10 6 6 22 

VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM (neprenovljeni, 3. letnik): 

Metoda učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih navad 4   4 

Naravoslovni dan- ekološki dan (organizirane čistilne akcije, predavanja, 

ogledi čistilnih naprav - v povezavi s tehnologijo stroke) 
6   6 

Ogled sejma s strokovnega področja, proizvodnih obratov; ekologija in 

ekološki problemi stroke v obratovalnici in v šolski delavnici (seminarska 

naloga); ogled sejmov informatike, učil, izobraževalnih ustanov 

 8  8 

SKUPAJ (neprenovljeni, 3. letnik) 10 8 - 18 

VSEBINE POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA:  

SKUPAJ (prenovljeni programi)) - - - - 

SKUPAJ (neprenovljeni, 3. letnik) 12 14 8 34 

SKUPAJ VSE DEJAVNOSTI (prenovljeni programi) 48 44 38 130 

SKUPAJ VSE DEJAVNOSTI (neprenovljeni, 3. letnik) 60 60 40 160 

 

1. letnik 

 

 
• športni dnevi oz. 24 ur športnih vsebin (učitelji športne vzgoje): 

1. ŠD - pohod, sreda, 23. 9. 2021, (5 ur); 

2. ŠD - zimske aktivnosti - januar ali februar 2022, (5 ur); 

3. ŠD - marec ali april 2022 (5 ur);  

• kulturne dejavnosti: ogled kino predstav, gledališke predstave, likovne razstave, koncerti tekom šolskega leta, 

radijske ure, proslave,… 

1. kino predstava, december 2021, (2 uri); 

2. gledališka predstava, oktober 2021, (2 uri) - Neustrašna raziskovalka; 

3. proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti, 24. 12. 2021, (1 ura); 

4. predstava/koncert: februar 2022 (2 uri) - Ditka in Feri Lainšček; 

5. predstava "Skrivnostni primer ali kdo je umoril psa"- SNG Maribor, šol. leto 2021/22, (2 uri); 

6. proslava pred slovenskim kulturnim praznikom, februar 2022, (2 uri); 
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7. proslava pred dnevom državnosti, junij 2022, (2 uri); 

• seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi v šolskem okolju (6 ur), šol. leto 2021/22 (Jakovljevič),  

• KIZ (2 uri) - vključno z ogledom PiŠK Murska Sobota (knjižnica); 

• metoda učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih navad (4 ure), Nataša Gomiunik, šol. leto 2021/22);  

• strokovna ekskurzija, naravoslovni dan, spoznavanje poklicnega področja, (Jožef Rituper) - Rogaška Slatina, 

Rogatec, september 2021. 

 

2. letnik 

 
 

• športni dnevi oz. 24 ur športnih vsebin (učitelji športne vzgoje): 

1. ŠD - pohod, sreda, 23. 9. 2021, (5 ur); 

2. ŠD - zimske aktivnosti - januar ali februar 2022, (5 ur); 

3. ŠD - marec ali april 2022 (5 ur);  

• kulturne dejavnosti: ogled kino predstav, gledališke predstave, likovne razstave, koncerti tekom šolskega leta, 

radijske ure, proslave,… 

1. kino predstava, december 2021, (2 uri); 

2. gledališka predstava, oktober 2021, (2 uri) - Neustrašna raziskovalka; 

3. proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti, 24. 12. 2021, (1 ura); 

4. predstava/koncert: februar 2022 (2 uri) - Ditka in Feri Lainšček; 

5. predstava "Skrivnostni primer ali kdo je umoril psa"- SNG Maribor, šol. leto 2021/22, (2 uri); 

6. proslava pred slovenskim kulturnim praznikom, februar 2022, (2 uri); 

7. proslava pred dnevom državnosti, junij 2022, (2 uri); 

• seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi v šolskem okolju (6 ur), šol. leto 2021/22 (Jakovljevič);  

• strokovna ekskurzija, naravoslovni dan, spoznavanje poklicnega področja, (Jožef Rituper) - Rogaška Slatina, 

Rogatec, september 2021. 

 

3. letnik 

 
• športni dnevi oz. 24 ur športnih vsebin (učitelji športne vzgoje): 

1. ŠD - pohod, sreda, 23. 9. 2021, (5 ur); 

2. ŠD - zimske aktivnosti - januar ali februar 2022, (5 ur); 

3. ŠD - šol. leto 2021/22 - odvisno od PUD (5 ur);  

• kulturne dejavnosti: ogled kino predstav, gledališke predstave, likovne razstave, koncerti tekom šolskega leta, 

radijske ure, proslave: 

1. kino predstava, december 2021, (2 uri); 

2. gledališka predstava, oktober 2021, (2 uri) - Neustrašna raziskovalka; 

3. proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti, 24. 12. 2021, (1 ura); 

4. predstava/koncert: februar 2022 (2 uri) - Ditka in Feri Lainšček; 

5. predstava "Skrivnostni primer ali kdo je umoril psa"- SNG Maribor, šol. leto 2021/22, (2 uri); 

6. proslava pred slovenskim kulturnim praznikom, februar 2022, (2 uri); 

7. proslava pred dnevom državnosti, junij 2022, (2 uri); 

• seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi v šolskem okolju (6 ur), šol. leto 2021/22 (Jakovljevič);  

• strokovna ekskurzija, naravoslovni dan, spoznavanje poklicnega področja, (Jožef Rituper) - Rogaška Slatina, 

Rogatec, september 2021; 

• svetovanje v zvezi z zaposlovanjem in nadaljnjim izobraževanjem (Nataša Gomiunik).  
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5 POTRDILA 

 

 

 

 
Ekonomska šola Murska Sobota 

Srednja šola in gimnazija 

Noršinska ulica 13 

Murska Sobota 

Obvezne izbirne vsebine in interesne dejavnosti po prosti 

izbiri v šoli 

Izvajalec: 
 

 

Ekonomska šola Murska Sobota 

Srednja šola in gimnazija 

Noršinska ulica 13 

9000 Murska Sobota 

 
 

 

 

1. Potrdilo 

 
 

Potrjujem, da se je dijak-inja ________________________________ iz  

 

____oddelka 

 

v šolskem letu 2021/22 udeležil/a________________________________________  
                                                                                                      (vpišite program, vsebino,….) 

 

Dejavnosti so bile izvedene: ____________________________________________  
                                                                                                       (vpišite datum oziroma termin) 

 

Število opravljenih ur: ______________ 

 

  

 

Mentor:  

 

______________________________      M.P.          ________________________                
                                                                                                                                                                     (podpis) 

 

Kraj in datum:________________________ 

 
 



EKONOMSKA ŠOLA MURSKA SOBOTA, Srednja šola in gimnazija, Noršinska ul. 13,  9000 Murska Sobota 
 

23 

 

 

 

 
Ekonomska šola Murska Sobota 

Srednja šola in gimnazija 

Noršinska ulica 13 

Murska Sobota 

 

Obvezne izbirne vsebine in interesne dejavnosti po 

prosti izbiri v šoli (skupina dijakov) 

Izvajalec: 
 

Ekonomska šola Murska Sobota 

Srednja šola in gimnazija 

Noršinska ulica 13 

9000 Murska Sobota 

 
 

 

1. Potrdilo 
 

Potrjujem, da so se naslednji  dijaki: 

________________________________  ________________________________  

 

________________________________  ________________________________  

 

________________________________  ________________________________  

 

________________________________  ________________________________  

 

________________________________  ________________________________  

 

________________________________  ________________________________  

 

________________________________  ________________________________  

 

iz ____oddelka 

 

v šolskem letu 2021/22 udeležili 

___________________________________________________________________  
                                                                                                      (vpišite program, vsebino,….) 

Dejavnosti so bile izvedene: ____________________________________________  
                                                                                                       (vpišite datum oziroma termin) 

Število opravljenih ur: ______________ 

             

            Mentor:  

            ______________________________      M.P.          ________________________                
                                                                                                                                                                               (podpis) 

Kraj in datum:________________________ 
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Ekonomska šola Murska Sobota 

Srednja šola in gimnazija 

Noršinska ulica 13 

Murska Sobota 

Obvezne izbirne vsebine in interesne dejavnosti po 

prosti izbiri izven šole 

 

1. Napotnica 
 

 

 ŠOLA: 

 

Ekonomska šola Murska Sobota 

Srednja šola in gimnazija 

Noršinska ulica 13 

9000 Murska Sobota 

 
 

 

 

IZVAJALEC: 

 

____________________________________________   
( zavod, društvo) 

__________________________________ 
(naslov) 

 

2. Potrdilo 
 

Potrjujemo, da se je dijak-inja ________________________________ iz  

 

___oddelka 

 

v šolskem letu 2021/22 udeležil 

________________________________________________________________  
(vpišite program, vsebino,….) 

  

_________________________________________________________________ 

 

 

Dejavnosti so bile izvedene: 

_________________________________________________________________ 
(vpišite datum oziroma termin) 

 

Število opravljenih ur: ______________ 

 

  

 

Odgovorna oseba za izvedbo programa:  

 

______________________________      M.P.          ________________________                
                                            (ime in priimek, funkcija)                                                                                     (podpis) 

 

 

Kraj in datum:________________________ 
 

 


