
INTERESNE DEJAVNOSTI DIJAKOV SREDNJE ŠOLE ZA TRŽENJE IN DIZAJN MARIBOR 

V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 

 

Interesne dejavnosti so sestavni del predmetnikov izobraževalnih programov srednjega poklicnega 

izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja ter srednjega poklicnotehniškega 

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, na eni strani povezanega s cilji programov, ki jih izvaja posamezna šola, ter na drugi strani 

s spoznanji o socialnem okolju, v katerem šola deluje. Hkrati je z interesnimi dejavnostmi dijakom 

omogočeno, da odkrivajo tudi področja, ki niso opredeljena s programom, po katerem se 

izobražujejo, ter da spoznavajo svoje talente, jih razvijajo in ohranjajo svojo posebnost oziroma 

različnost. 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 in ne kot razporejene ure v okviru urnika. 

Dijaki na podlagi programske ponudbe šole, ki je sestavni del letnega delovnega načrta šole, izbirajo 

med posameznimi ponujenimi dejavnostmi. Čeprav šole same z letnim delovnim načrtom 

opredelijo konkretne interesne dejavnosti, morajo pri tem obvezno načrtovati vsaj v predpisanem 

minimalnem obsegu tiste vsebine, ki so določene v okviru tako imenovanega "obveznega enotnega 

dela" v posameznih vrstah programov.  

 

Priporočene vsebine interesnih dejavnosti, ki so enake vsebinam iz katalogov znanja za posamezne 

predmete, se kot interesne dejavnosti ne izvajajo. Ta del interesnih dejavnosti šola nadomesti z 

drugimi vsebinami ali pa poveča število ur za tiste dejavnosti, ki si jih dijak lahko izbira sam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO DIJAKOV SREDNJE ŠOLE ZA TRŽENJE IN DIZAJN 

MARIBOR V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 

 

Aktivno državljanstvo je obvezni vsebinski sklop v programih srednjega poklicnega izobraževanja v 

okviru kategorije Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela, za katere je značilno za razliko od 

pouka predmetov, da se v veliki meri izvajajo kot aktivnosti, avtentične naloge in v povezavi z 

okoljem. Zasnovan je interdisciplinarno, v njem se prepletajo in povezujejo spoznanja različnih 

znanstvenih disciplin (sociologije, filozofije, politologije, zgodovine, geografije ipd.) in nadgrajuje 

cilje in vsebine predmeta družboslovje.  

 

Temeljni cilj je spodbujanje aktivnega, informiranega in odgovornega demokratičnega 

državljanstva. Dijaki/-nje v okviru aktivnega državljanstva razvijajo sposobnost za razumevanje 

kompleksnosti osebnega in družbenega življenja ter povezanosti in nasprotij med individualnim in 

družbenim, lokalnim in globalnim. Pri različnih aktivnostih, njihovi pripravi in refleksiji pridobivajo 

in razvijajo znanja o človekovih pravicah, demokraciji in demokratični kulturi, vlogi medijev in 

civilne družbe, ustavni ureditvi in političnem sistemu Republike Slovenije, o evropskih integracijskih 

procesih in institucijah Evropske unije, mednarodnih organizacijah in globalnih izzivih človeštva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TRGOVEC (SPI), ADMINISTRATOR (SPI) 

INTERESNE DEJAVNOSTI – 160 UR 

  SKUPAJ 

OBVEZNI DEL:   

Športni dnevi 72 

Ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave ter seznanitev s kulturnimi in 
zgodovinskimi znamenitostmi v šolskem okolju 

36 

SKUPAJ 108 

VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM:   

Metode učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih navad 4 

Naravoslovni dan - ekološki dan (organizirane čistilne akcije, predavanja, ogledi čistilnih naprav - v 
povezavi s tehnologijo stroke) 

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 

SKUPAJ 18 

PROSTA IZBIRA DIJAKA 30 

Gledališki, glasbeni in filmski abonmaji, glasbena šola, pevski zbor, dramska skupina, plesni in športni 
treningi 

  

Tečaj cestnoprometnih predpisov   

Mladinska raziskovalna dejavnost   

Tekmovalna dejavnost v znanju   

Socialno delo   

Mentorstva in pomoč drugim   

Organizirano dopolnilno izobraževanje itd.   

SKUPAJ 160 

 

 
Program: TRGOVEC (SPI), ADMINISTRATOR (SPI) 

LETNIK OBVEZNI DEL ID PROSTA IZBIRA ID SKUPAJ UR IN TEDNOV ID 

1. letnik 11 dni x 6 ur = 66 ur 
2 dni x 3 ure = 6 ur 
72 ur 

3 dni x 8 ur = 24 ur 
 

24 ur 

 
 
96 ur = 15 dni = 3 tedni 

2. letnik 5 dni x 6 ur = 30 AK 2 uri 2 uri 
30 ur  = AK 

3. letnik 2 dni x 6 ur = 12 ur 
2 dni x 8 ur = 16 ur 
28 ur 

1 dan x 4 ure = 4 ure 
 
4 ure 

 
 
32 ur = 5 dni = 1 teden 

 100 UR OBVEZNE ID 30 UR PROSTOIZBIRNE ID SKUPAJ: 130 UR ID + 30 UR AK = 160 
 

 

 

 

 

 

 

 



EKONOMSKI TEHNIK (SSI), ARANŽERSKI TEHNIK (SSI) 
 

INTERESNE DEJAVNOSTI – 352 UR 

 

Program: EKONOMSKI TEHNIK (SSI), ARANŽERSKI THNIK (SSI) 

 

  SKUPAJ 

OBVEZNI DEL:   

Športni dnevi 96 

Ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave 72 

Seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi v šolskem okolju 6 

Ogled študijske knjižnice, sejmov: zdravja, informatike, učil, izobraževalnih ustanov, dnevi odprtih 
vrat ipd. 

6 

Zdravstvena vzgoja 18 

SKUPAJ 198 

VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM:   

Metode učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih navad 6 

Naravoslovni dan - ekološki dan (organizirane čistilne akcije, predavanja, ogledi čistilnih naprav - v 
povezavi s tehnologijo stroke) 

22 

Spoznavanje poklicnega področja, organizacije panoge, obisk predavanja s strokovnega področja 22 

Ogled sejma s strokovnega področja, proizvodnih obratov; ekologija in ekološki problemi stroke v 
obratovalnici in v šolski delavnici (seminarska naloga) 

22 

Poklicno usmerjanje, nadaljevanje izobraževanja 4 

SKUPAJ 76 

PROSTA IZBIRA DIJAKA 78 

Gledališki, glasbeni in filmski abonmaji, glasbena šola, pevski zbor, dramska skupina, plesni in 
športni treningi 

  

Tečaj cestnoprometnih predpisov   

Mladinska raziskovalna dejavnost   

Tekmovalna dejavnost v znanju   

Socialno delo   

Mentorstva in pomoč drugim   

Organizirano dopolnilno izobraževanje itd.   

SKUPAJ 352 

LETNIK OBVEZNI DEL ID PROSTA IZBIRA ID SKUPAJ UR IN TEDNOV ID 

1. letnik 15 dni x 6 ur = 90 ur 
2 dni x 3 ure = 6 ur 
96 ur 

4 dni x 8 ur = 32 ur 
 

32 ur 

 
 
128 ur = 20 dni = 4 tedni 

2. letnik 8 dni x 6 ur = 48 ur 
48 ur 

2 dni x 8 ur = 16 ur 
16 ur 

64 ur = 10 dni = 2 tedna 

3. letnik 8 dni x 6 ur = 48 ur 
48 ur 

2 dni x 8 ur = 16 ur 
16 ur 

64 ur = 10 = 2 tedna 
 

4. letnik 7 dni x 6 ur = 42 ur 
5 dni x 8 ur = 40 ur 
82 ur 

2 dni x 5 ur = 10 ur 
1 dan x 4 ure = 4 ure 
14 ur 

 
 
96 ur = 15 dni = 3 tedni 

 274 OBVEZNE ID 78 PROSTOIZBIRNE ID SKUPAJ: 352 



EKONOMSKI TEHNIK (PTI) 

 
INTERESNE DEJAVNOSTI – 96 UR 

 

Program: EKONOMSKI TEHNIK (PTI) 

LETNIK OBVEZNI DEL ID PROSTA IZBIRA ID SKUPAJ UR IN TEDNOV ID 

1. letnik 8 dni x 6 ur = 48 ur 
48 ur 

2 dni x 8 ur = 16 ur 
16 ur 

 
64 ur = 10 dni = 2 tedna 

2. letnik 4 dni x 6 ur = 24 ur 
24 ur 

1 dni x 8 ur = 8 ur 
8 ur 

 
32 ur = 5 dni = 1 teden 

 72 UR OBVEZNE 24 UR PROSTOIZBIRNE SKUPAJ: 96 UR 
 

 

 

OBVEZNI ENOTNI DEL Skupaj 

- športni dnevi 18 

- ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave 18 

- ogled študijske knjižnice 6 

Skupaj 42 

VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM   

- spoznavanje organizacije panoge, strokovna ekskurzija 12 

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

- ogled sejma s strokovnega področja, organizirano predavanje strokovnega področja (sejem zdravja, informatike, učil, 
izobraževalnih ustanov, odprtih vrat inštitutov, fakultet itd) 

12 

Skupaj 30 

VSEBINE, POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA 24 

- mladinska raziskovalna dejavnost   

- glasbena šola, pevski zbori, aktivnosti v dramski skupini, društvih, plesni in športni trening   

- sodelovanje na športnih srečanjih, spominskih pohodih   

- tečaji cestnoprometnih predpisov   

- gledališki, glasbeni in filmski abonmaji   

- tekmovalna dejavnost v znanju, mentorstva mlajšim   

- socialno delo itd.   

Skupno število ur za interesne dejavnosti 96 


