
INFORMATIVNA 

FEBRUAR  2018

Šolski center Rogaška Slatina



GLAVNA UREDNICA
Manca Posilović

MENTORICI
Helena Topolovec
Bernarda Leva

JEZIKOVNI PREGLED
Bernarda Leva

NASLOVNICA
Valentina Bek

TISK
Podoba, d. o. o.

NAKLADA 
150 izvodov

Februar 2018

PRISPEVKE SO PRIPRAVILI

Manca Posilović
Nikita Kokot
Zala Vipotnik
Ana Šket
Špela Kosernik
Anja Šket
Anja Šumlak
Urša Podgoršek
Anže Novak
Sara Leben
Amadeja Švab
Oto Šolman
Luka Turk
Neca Novak
Maja Pirš
Alina Kajba
Magdalena Majcen
Marko Tacer
Jaka Turk
Valentina Bek

Šolski center Rogaška Slatina

Steklarska ulica 1
3250 Rogaška Slatina

https://www.scrs.si

Nuša Bezjak
Iza Škufca
Živa Novak
Tjaša Jaković
Ana Horvat
Katja Stojnšek
Anej Lovišček
Lucija Kovač
Tin Stojković Todorić
Ana Podpeskar
Ema Rojs Burkelc
Zala Plevnik
Iva Ekart
Sara Grobovšek
Klavdija Romih
Patricija Pintar
Marta Belošević
Ana Perić
Leja Jelovčan
Jan Petelinšek



Družina smo mi, 
ki zažari, 
prijateljstvo nas povezuje.
Naj skupna bo pot, 
tu in drugod, 
tisto, kar nas zaznamuje.

Refren himne ŠCRS
Besedilo: Tim Čuček, Jasmina Kovačič, 
Azra Mušič,  Mirna Šafranko in Žiga 
Žlender

Ravnateljica
ŠCRS:
mag. 

DUBRAVKA 
BERC PRAH

Dragi devetošolci in devetošolke, spoštovani starši!

Pred vami je nova številka Informativne Glažovne, 
še vsa topla od tiskarskih strojev in hudomušnosti 
njenih piscev. Ti so se duhovito in iskrivo spopadli 
s kompleksno tematiko, imenovano ŠCRS. Z bese-
do in fotografijo so poskušali predstaviti, kakšna 
je naša skupnost, kaj vse počnemo, kaj vse do-
življamo, kaj nas dela edinstvene in drugačne od 
drugih. Mislim, da jim je dobro uspelo: berite ne-
posredno, berite neobremenjeno, berite med vrsti-
cami. Zberite vtise! In potem – počasi in premišlje-
no – izberite. Časa je dovolj in nič se še ne mudi. 
Ne nazadnje ne izbirate med jagodno in marelično 
marmelado, mar ne? 

Toda …

Kaj pa, ko pride čas? Zakaj naj bi izbrali prav 
Šolski center Rogaška Slatina? 

Zato, ker je naše temeljno poslanstvo spodbujati 
veselje do učenja in razvijati spoštovanje do vsake-
ga posameznika. Ker smo dijaki, starši in zaposle-
ni ponosni na to, da smo del te šole, kajti v ožjem 
in širšem okolju smo prepoznavni po uspehih in 
predanem delu.
Na ŠCRS se zavzemamo za: 
• kakovosten pouk, ki dijakom omogoča uspešno 
nadaljevanje šolanja, pridobivanje funkcionalnega 
znanja, razvoj osebnih in strokovnih zmožnosti in 
s tem doseganje lastnih življenjskih ciljev,
• kulturo dialoga in medsebojne odnose, ki temelji-
jo na etični drži, dogovarjanju, partnerstvu in od-
govornosti vsakega posameznika.
S strokovnostjo, doslednostjo, odprtostjo in zavze-
tostjo postajamo pomembno središče formalnega 
in neformalnega izobraževanja v regiji. 
Pridite in postanite del naše zgodbe tudi vi!



Prehod iz osnovne šole v srednjo je za vsakega mlado-
stnika pomemben dogodek. Predvsem zaradi starosti, 
saj je pri takih letih normalno, da še nisi povsem pre-
pričan v svoje načrte za nadaljnje življenje. Verjemi, tudi 
pri meni je bilo tako, sploh na začetku, ko sem bila pol-
na dvomov o tem, ali bom izbrala pravo šolo, kako bo s 
prevozom, kako bo s prijatelji, ali sploh koga poznam ... 
To in še več se je prav v tem času, ki je zdaj pred tabo, 
porajalo v mojih mislih. Vendar ne skrbi, prav s tem ra-
zlogom so organizirani informativni dnevi, ki ti omogoči-
jo, da bolje spoznaš izbrano šolo, njeno vizijo in vse, kar 
te o njej zanima. Pri tem naj te nikakor ne zmoti mnenje 
sovrstnikov ali pa morda majhnost šole. Prav v besedi 
»majhnost« se lahko skriva mnogo več! Zato te vabim, 
da prebereš našo Glažovno in bolje spoznaš eno izmed 
šol, majhno po velikosti, a veliko po številu ambicij in 
prijateljstev. Govorim seveda o našem Šolskem centru 
Rogaška Slatina! 
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1. Naša najbolj podcenjena atrakcija je akvarij.
V našem akvariju, ki se nahaja v prvem nadstropju, 
trenutno prebiva več vrst rib. Za njihovo dobrobit 
skrbi naša laborantka, občasno pa jih nadlegujejo di-
jaki s svojim trkanjem po šipi. Kakorkoli že, akvarij si 
verjetno zasluži več publicitete in spoštovanja - dija-
ki, ki so pogosto pod stresom, vedo, koliko sprostitve 
lahko opazovanje majhnih bitij zares prinese. Zabav-
no dejstvo - ste vedeli, da imamo tudi akvaristični 
krožek?

2. Profesorji imajo nekatere presenetljive sposob-
nosti.
Vohljanje po zasebnih življenjih profesorjev seve-
da ni dobrodošlo, toda profesorji občasno kar sami 
razkrijejo kakšno zanimivost o sebi. Tako sta verjetno 
najpogostejša skrita talenta igranje kakšnega instru-
menta ali petje. Pa še eno zabavno dejstvo - za igra-
nje klavirja je nadarjen tudi šolski kuhar (ne sprašujte 
o viru informacij, dolga zgodba).

3. Okrogle mize so pravzaprav zavajujoče.
Vsako leto jih priredimo mnogo, ampak vedno znova 
so nedopustno zavajanje. Skoraj vsaka izmed miz, ob 
kateri poteka pogovor, je namreč v resnici kvadratne 
oblike. Višek predrznosti.

4. Kuhinja ni edina kuhinja na šoli.
Dijaka, katerih identiteti naj ostaneta skrivnost, sta 
pred kakšnima dvema letoma poskrbela za pravo po-
jedino - po vsej šoli so namreč zadišali topli sendviči. 
Mize v drugem nadstropju so se preobrazile v zača-
sno kuhinjo, sestavin pa je bilo dovolj za solidno šte-
vilo dijakov. Požarna varnost? Nikoli slišali.

5. Šolski center Rogaška Slatina je kot poglavje v 
učbeniku zgodovine.
Edina stalnica v življenju so spremembe. In poglavje 
Stičišča kultur v vsakem učbeniku za zgodovino za 
gimnazije. Tudi naša šola je stičišče (sub)kultur, saj je 
možno opazovati športnike, muzikalčke, šahiste, de-
baterje, naravoslovce in mnoge druge prav posebne 
družbene skupine.

6. Smo večni rekorderji.
Rekordi se kar ne nehajo. Če ne dosegamo neverje-
tnih uspehov s področja geografije ali nizamo pono-
vitev muzikala, zagotovo držimo rekord v povpreč-
nem številu prehojenih stopnic na dijaka. Zahvala 
gre renovaciji šole.

7. Naša majhnost je pravzaprav res prednost.
Ob čisto vsakem informativnem dnevu, dnevu odpr-
tih vrat ali kakršni koli drugi priložnosti se vedno go-
vori o naši majhnosti in zakaj je to pozitivna lastnost. 
Redkokdo pove pravi razlog - manjša šola pomeni 
manj stopnic.

8. Smo mojstri v tem, da stvari na zunaj izgledajo 
odlično, četudi gre pod površjem marsikaj narobe.
Eden lepših primerov je bila predstava Briljantina 
v Slovenskih Konjicah. Po solidnem začetku s prvo 
pesmijo se predstava pomakne v sceno in igralci se 
razpršijo po »krilih«, za zaveso. V naši predstavi mora 
kar nekaj igralcev v relativno kratkem času priti z ene 
strani na drugo. To po navadi ni težava, ampak v Ko-
njicah je nekdo pozabil na luč, zato smo dobesedno 
tavali v temi. Tudi najboljšim se zgodi.

9. Smo zelo borbeni.
Predaje ključa so na naši šoli še intenzivnejše kot 
naše sodelovanje na državnem prvenstvu v košarki. 
Bolje, da o pecivu, ki se ob posebnih priložnostih po-
javi na mizah v zgornjem ali spodnjem nadstropju, 
sploh ne govorimo.

10. Kljub vsemu se imamo radi.
Povprečen dijak naše šole še zmeraj »jamra« kar 67% 
bolj kot povprečen prebivalec naše države. Gre za 
neko univerzalno sredstvo povezovanja med gene-
racijami in razredi. A se imamo ne nazadnje radi in 
potem, ko se nemalokrat kar konkretno pritožujemo 
nad šolo, vedno ugotovimo, da smo vendarle točno 
tam, kjer moramo biti.
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Vsi učitelji niso enaki. Nekateri so boljši od drugih. Ravno zato je za nas velik privilegij, ko dobimo, če bi rekla 
po domače, tiste »ta dobre«. Dobri učitelji delajo na tem, da je vsak učenec uspešen. Dobri učitelji so pripra-
vljeni izvleči najboljše iz vsakega izmed nas. So energični, zabavni, pa tudi strogi, ko je to za nas potrebno.
Dobri učitelji so redki. Mnogi učitelji so izjemno sposobni, obstajajo pa tudi taki, ki so pripravljeni preživeti 
svoj prosti čas z nami, učenci, da bi nam pomagali poiskati pot iz najtemnejše situacije. In ravno takšni, dobri, 
komunikativni in inovativni učitelji so naši. Profesorji na Šolskem centru Rogaška Slatina.
Torej, katere lastnosti naredijo dobrega učitelja? 

Pripravljenost: Priprava vzame veliko časa. Dobri učitelji namenijo veliko časa pripravam na 
naslednji dan. To pogosto vključuje tudi vikende. Pripravljajo podrobne lekcije in dejavnosti, zasnovane za 
kolikor se le da zabavno učenje.

Organiziranost: Organiziranost vodi do učinkovitosti. To omogoča odličnim učiteljem mini-
malne motnje in maksimira učni čas. 

Konstantno učenje: Veliko berejo in uporabljajo najnovejše raziskave v učilnici. Na spletu 
iščejo strokovne razvojne možnosti in nove raziskovalne ideje. Sodelujejo v projektih, ki naredijo učne ure 
dostopnejše učencem, in se vedno učijo z nami. Poslušajo nas in upoštevajo naša mnenja.

Komunikacija: Komunikacija je ključna lastnost uspešnega učitelja. V težkem trenutku učenci 
včasih ne moremo izpolniti vseh obveznosti. Pripravljeni so nam prisluhniti in čim hitreje urediti nastalo te-
žavo.

Dobra razlaga: Učenci snovi včasih ne razumemo takoj, zato je v veliko pomoč ponavljanje, 
predvsem pa dobra podaja snovi že od samega začetka.

So dobri poslušalci: V primeru težav se je z njimi prav prijetno pogovoriti, da hitreje naj-
demo najboljšo rešitev.

Smeh: Vsaka naporna ura postane prijetnejša s kako šalo in smehom učitelja, ob tem pa tudi razreda.

Spodbuda: Imeti nekoga, ki verjame v tvoje sposobnosti in te spodbuja tudi ob neuspehu, je za 
vsakega zelo pomembno.

Vztrajnost: Vsak učenec stvari dojema drugače in včasih potrebujemo kar nekaj časa, da res razu-
memo, o čem se pogovarjamo pri pouku. Učitelji so z nami potrpežljivi, predvsem pa vztrajni.

Veselje: Zadnja, a nikakor najmanj pomembna lastnost, je veselje ob opravljanju poklica, ki zagotavlja 
prihodnost našega naroda. Velikokrat pozabimo, kako pomembna je njihova naloga in moramo priznati, da je 
učiteljski poklic eden izmed najpomembnejših, pa tudi najzahtevnejših. 
Na Šolskem centru Rogaška Slatina smo lahko ponosni na učiteljski kolektiv, ki nas s svojo voljo, inovativnos-
tjo in spodbudo nese naprej v prihodnost.
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Med poletnimi počitnicami sem veliko raz-
mišljala o tem, kaj me čaka v srednji šoli. 
Ko sem 1. septembra 2017 prestopila prag 
ŠCRS, se mi je življenje zelo spremenilo, 
lahko bi rekla, da se mi je »svet obrnil na-
vzgor«. Že v prvem tednu sem začutila, da 
vsi na ŠCRS oddajajo delček samega sebe, 
da so točno takšni, kakršni v resnici so. Vsak 
izmed nas je unikaten na svoj način, skupaj 
pa sestavljamo povezano celoto. Hvaležna 
sem, da imam okrog sebe takšne sošolke 
in sošolce, ki me spravijo v dobro voljo, mi 
pomagajo, ko je težko. 
Seveda je sprva malo negotovosti. Ali sem 
se pravilno odločila, bom zmogla? Sama 
pravim tako: »Kjer je volja, tam je pot«. To 
še kako drži. Vsem lahko uspe, le če si pri-
pravljen garati za svoje želje in cilje. Zato 
kar pogumno. Sama sem ponosna, da sem 
članica družine ŠCRS. 
Zala Plevnik

V razredu je kar nekaj dijakov iz Hrvaške, ki 
ne razumemo slovenščine najbolje, ampak 
bi se je radi naučili kar se da dobro, ker se 
želimo tukaj šolati. Za nas je organiziran 
tečaj slovenskega jezika, ki poteka v šoli 
enkrat na teden. Sama se slovenščino učim 
tudi tako, da pri pouku poslušam in sode-
lujem, veliko pa se naučim tudi takrat, ko 
se pogovarjam s prijateljicami v dijaškem 
domu. Učitelji tukaj so zelo prijazni in nam 
radi pomagajo in razložijo stvari, ki jih ne 
razumemo.
Marta Belošević

Prehod iz osnovne šole v srednjo je bil zelo 
velik življenjski korak. Najprej mi je bilo tež-
ko, saj nisem poznala skoraj nikogar, nisem 
vedela, kakšen način spraševanja imajo 
učitelji tukaj, privaditi sem se morala tudi 
na bivanje v dijaškem domu ... Ampak hitro 
»poštekaš«, kako stvari tukaj potekajo in s 
časom spoznaš, da niti ni tako drugače kot 
prej.
Patricija Pintar

1. Za par tednov se ti svet obrne na glavo.

2. Uspešnost v gimnazijskem programu je sorazmerna s ča-
som, ki ga porabiš za učenje.

3. Obsežnost in zahtevnost učne snovi ni primerljiva z 
osnovnošolsko.

4. Lepo je, če ti tu in tam kakšna ura odpade.

5. 1. letnik srednje šole prinaša več odgovornosti in skrbi.

6. V domačem okolju je več usklajevanj mnenj, včasih tudi 
na manj prijeten način.

7. Če želiš pridobiti solidne ocene, se je potrebno učiti več 
kot v OŠ.

8. V očeh staršev si še vedno otrok, čeprav vsi pričakujejo od 
tebe odgovornost odraslega.

9.  Začenjaš se soočati s posledicami svojih odločitev.

10. Dostikrat se sprašuješ o smislu vsega vloženega truda.



1. Velika prednost naše šole in posledično tudi pou-
ka je, da je majhna in se tako lahko profesorji bolj po-
svetijo posameznim dijakom. 

2. Največ odnesemo dijaki od pouka, ko smo vklju-
čeni v določene aktivnosti, ki potekajo znotraj vsake-
ga predmeta, npr. delavnice, ekskurzije ... Tako si veli-
ko lažje zapomnimo stvari.

3. Diaprojekcije, ki jih profesorji uporabljajo pri po-
uku, so v veliko pomoč in oporo pri podajanju snovi 
ne le tistim, ki so vizualni tipi, temveč vsem. Boljši pre-
gled nam omogoča, da si snov bolje zapomnimo, kot 
če jo samo slišimo, vidimo ali preberemo.

4. Zelo pomembno vpliva na pouk tudi prilagodlji-
vost profesorjev, ki nas slišijo in tudi upoštevajo, če 
snov npr. prehitro podajajo ali je ne razumemo. 

5. Največja težava pouka je predvsem to, da predol-
go traja. Po šestih urah naša koncentracija pade. Dru-
ga težava je, da preveč sedimo in smo tako posledično 
samo še bolj utrujeni. Na koncentracijo najbolj pozi-
tivno vplivajo delavnice, skupinsko delo ipd., vendar 
je tega premalo oz. povedano z drugimi besedami, 
preveč poslušamo in premalo izkusimo. 
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6. Na pouk pomembno vpliva tudi profesorjevo 
razpoloženje. Neverjetno je, kako se čustva in občutki 
profesorjev prenesejo na dijake. Kadar si na začetku 
ure povemo šale in se vsi nasmejemo in sprostimo, 
veliko lažje sledimo učni uri.

7. Več kot imamo športnih aktivnosti, lažje se uči-
mo. Seveda je lastna fizična aktivnost odvisna od vsa-
kega posameznika, dobro pa je, da tudi šola spodbuja 
tovrstne aktivnosti. Super bi bilo, če bi imeli na urniku 
več ur športne vzgoje.

8. Zelo koristni so različni projekti in povezovanje z 
drugimi šolami, ki nam razširijo spoznanja ter dajo ve-
liko več izkušenj kot včasih suhoparno guljenje knjig. 

9. Po eni strani pomanjkljivost, če pogledamo z 
druge plati, pa velika prednost je to, da se športna 
dvorana ne nahaja na šoli, saj se tako vsakokrat, ko je 
na urniku športna vzgoja, sprehodimo, si prevetrimo 
in odpočijemo možgane.

10. Kot zadnje pa bi rada izpostavila pomen 
ustvarjalnosti. Ker je ustvarjalnost v bistvu osnova za 
oblikovanje naše osebnosti, tega, kar smo, kar bomo 
postali in kar si želimo postati, bi želeli, da bi bil pouk 
še bolj osredotočen na njeno razvijanje.



Ko pomislim, imam občutek, da na ŠCRS hodim že zelo dolgo, a vendar je minilo le eno leto. Drugi letnik mi je veliko ljubši 
kot prvi. Morda zato, ker se že sošolci in drugi dijaki na šoli poznamo, ali pa tudi zato, ker nismo več »na tapeti« kot fazani in 
se počutimo kot »stari mački« na šoli. Zdi se mi, da je tudi vzdušje boljše, saj smo se vsi sprostili in nas letos stvari in novosti 
ne morejo več presenetiti. Učna snov je seveda težja kot lani, a vem, da bomo 2. letnik vsi uspešno končali. V 2. polletju nas 
čakajo zanimivi dnevi, npr. izmenjava z mariborsko gimnazijo, ko se bomo tudi malce sprostili. Drugače pa tudi vsi komaj 
čakamo na zaključno potovanje na Korziko!
Maja Pirš

Priznati moram, da se v drugem letniku marsikaj spremeni. Dogaja se nam vedno več, časa pa je zmeraj premalo. Vikende 
si popestrimo z družabnimi večeri, posledično pa hitro pozabimo na delovne navade in šolske obveznosti. Čeprav je snov 
nekoliko težja, se vedno najde čas za prijatelje, Lipco in sproščujoče poslušanje glasbe. Tudi različne popoldanske športne 
aktivnosti nam pomagajo pri zbistritvi glav. Poleg preskakujočih ljubezenskih iskric nas občasno še vedno razganja “teta 
puberteta”. Še dobro, da nas učitelji in starši venomer opozarjajo na učenje. Ja, odraščanje v drugem letniku je zanimivo in še 
kako se pokaže resničnost reka “mladost je norost”.
Neca Novak

Kot vsak dijak sem se tudi jaz z veseljem odpravil na zaslužene počitnice po končanem prvem letniku. A kljub vsej svobodi 
sem se s kotičkom očesa že spogledoval z nadaljevanjem, drugim letnikom. Že ob prehodu v srednjo šolo mi je veliko prijate-
ljev govorilo, da je srednja šola nekaj čisto drugega kot osnovna, naj se pripravim na nekaj najhujšega, a to se ni zgodilo. Prav 
tako se mi je letošnje šolsko leto začelo brez večjih težav in mi prehod ni predstavljal nič posebnega. Še eno leto domačih 
nalog - neskončnih nalog in učenja.
Oto Šolman

Prehoda iz 1. v 2. letnik nisem niti opazil, dokler nismo začeli s pisnimi in ustnimi ocenjevanji. Ko sem se začel učiti, sem videl, 
da so mi nekatera poglavja povsem neznana. Preprosto se je potrebno več učiti, če hočeš imeti dobre ocene. Če pa te dobre 
ocene ne zanimajo posebej, je učenja manj. Ampak vseeno najnovejše ankete kažejo, da če se ne boš učil, letnika ne boš 
naredil.
Luka Turk



1. Muzikal je loterija za ure OIV.
Ena izmed mnogih stvari, ki smo se jih naučili s sode-
lovanjem pri muzikalu, je tudi to dejstvo. Lani je naša 
mentorica preračunala približno 250 - 300 vloženih ur 
na povprečnega člana zasedbe. Če ste torej v stiski za 
OIV ure, je to pravi naslov. In še manjša zanimivost: na 
račun muzikala je lani padel tudi domnevni rekord za 
največ zbranih OIV ur v enem letu za enega dijaka - 
znaša kar 634 ur (zahtevanih je okoli 40, odvisno od 
letnika).

2. S pomočjo izvenšolskih dejavnosti lahko dijaki najdejo svoj 
poklic.
Ker so izvenšolske dejavnosti poznane tudi kot intere-
sne dejavnosti, so po navadi (kot že ime pove) nekaj, 
kar dijake zanima. Včasih pa se dijaki v njih najdejo in 
preko teh dejavnosti odkrijejo svojo strast, ki na kon-
cu celo postane njihov poklic.

3. Včasih ovirajo šolsko delo.
Nekatere izvenšolske dejavnosti se zavlečejo v dolge 
popoldneve ali pa zavzamejo večino vikenda. Mnoge 
zahtevajo tudi veliko samostojnega dela doma, kar 
pomeni, da je manj časa za učenje in druge šolske 
dolžnosti. Ko torej izbiramo, katerih se bomo lotili, je 
pametno razmišljati tudi o času, ki jim ga bomo morali 
posvetiti.

4. Včasih so pravzaprav tisto, kar dijaku omogoča uspeh v šoli.
Ali nudijo sprostitev ali pa urijo intelekt – v vsakem 
primeru so lahko koristne. Če že samo osrečujejo ne-
koga, so lahko razlog za uspešnejše delo.

5. Delati jih moraš zase.
Ker, kot že omenjeno, lahko vzamejo res veliko časa. 
Nekaj, v kar vložiš veliko časa, moraš imeti rad tudi, ko 
na koncu ni  aplavza ali medalje.

6. Nihče tega noče slišati, ampak za vse bi bilo dobro za izven-
šolsko dejavnost izbrati šport.
Ne gre za promoviranje novoletnih zaobljub. Niti za 
skrito propagando kakšne kampanje za zdravo življe-
nje. Vsak začetek je težek, še posebej v športu, ampak 
na koncu je trud poplačan.

7. Tudi glasbeni instrumenti so zapostavljeni.
Nešteto raziskav govori o tem, kako koristno je za 
naše možgane, da igramo kakšen instrument. Vendar 
pravzaprav ni več veliko ljudi, ki se še ukvarjajo s tem, 
sploh če niso hodili v glasbeno šolo. Nikoli ni prepo-
zno, da se naučimo igrati karkoli.

8. Pozabljamo na tiste dejavnosti, ki jih ne delamo zase.
Pogosto spregledana dejavnost je prostovoljstvo, npr. 
v Pegazovem domu. S tem, ko naredimo nekaj male-
ga, pričaramo nekaj, kar nekomu pomeni veliko.

9. Ko na naši šoli pokažeš talent, te ne izpustimo več.
Pri izvenšolskih dejavnostih smo našli nešteto dijakov, 
ki so nato postali stalnica pri raznih projektih. 

10. Vse v pravi meri.
Preveč ni nikoli dobro, še posebej pa ne pri izvenšol-
skih dejavnostih. Če postanejo ovira pri šolskem delu, 
se je morda dobro vprašati, kako in kaj v prihodnje ter 
stopiti korak nazaj.
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Zagotovo se tudi ti sprašuješ, kaj pomenita ti dve kratici, ki ju pogosto zaslediš na različnih spletnih straneh srednjih šol ali pa morda 
na informativnem dnevu. Na samem začetku šolanja tudi jaz nisem vedela, kaj pomenita in s čim sta povezani, zdaj pa me ti dve 
kratici spremljata skozi celotno šolsko leto. Gre za obvezne izbirne vsebine in interesne dejavnosti, ki so sestavni del predmetnikov 
vseh programov, ki se izvajajo na naši šoli. Dijaki opravijo določeno število ur obveznega dela, ki je namenjen določenemu programu, 
drugi del pa je prosta izbira, ki je dijakom ljubša, saj jo izbirajo glede na svoje interese, zanimanja. Katere dejavnosti spadajo v to 
izbiro, koliko ur je potrebno opraviti in še več, izveš v spodnjem intervjuju s koordinatorico profesorico Tanjo Ocvirk.

Kot sem že omenila, gre za obvezne in proste izbirne vsebine, ki jih dijaki morajo izbrati, saj so sestavni del predmetnika posamezne-
ga programa. Katere vsebine oziroma dejavnosti vključujeta OIV in ID?
Obvezne izbirne vsebine (OIV) so del predmetnika gimnazije, interesne dejavnosti (ID) pa del predmetnika 
programov tehnik optik in tehnik steklarstva. V obeh primerih, kot je omenjeno že v uvodu, del vsebin spada 
k obvezni izbiri in jih v celoti organizira šola, del vsebin pa dijaki prosto izbirajo. K obvezni izbiri tako gimna-
zijskega kot tudi tehničnih programov spadajo športni dnevi, kulturno-umetniške vsebine, projektno delo ter 
zdravstvena vzgoja. Nekatere vsebine pa se med programi tudi razlikujejo. V gimnazijskem programu se tako 
izvajajo še podjetništvo, državljanska kultura ter vzgoja za družino, mir in nenasilje, pri tehničnih programih pa 
vsebine, povezane s samim poklicem, za katerega se dijaki izobražujejo. Tako dijaki obiščejo proizvodne obrate, 
strokovne sejme in drugo. Prosta izbira je izjemno raznolika in je vsako leto objavljena v katalogu proste izbire, 
ki je dostopen tudi na spletni strani šole. Vključuje različne krožke, športne aktivnosti, prostovoljno socialno 
delo, priprave na tekmovanja, raziskovalne naloge, tabore, ekskurzije in tečaje.
Na šoli se izvajajo tudi priprave na številna tekmovanja na šolskem, regijskem, državnem in mednarodnem nivoju. Nam lahko zaupa-
te, katera so ta področja tekmovanj?
Področja so zares raznolika. Tekmovanja potekajo iz matematike (logika, razvedrilna matematika, matematika), 
kemije, fizike, astronomije, biologije, naravoslovja (vključuje vsa naravoslovna področja), iz tujih jezikov (nem-
ščine, angleščine, bralna tekmovanja), slovenščine, zgodovine in geografije. Na področju športa se dijaki ude-
ležujejo tekmovanj tako v ekipnih kot tudi v individualnih športnih panogah. Kljub manjšemu številu dijakov 
se lahko pohvalimo z lepimi uspehi na državnem in tudi na mednarodnem nivoju.
Zagotovo so dijakom najljubše in najpogosteje izbrane vsebine ekskurzije, ki se odvijajo vsako šolsko leto, predvsem na samem kon-
cu, v mesecu maju in juniju. Katere so najpogostejše destinacije in katerim dijakom so ekskurzije sploh namenjene?
Ekskurzij je skozi vsako šolsko leto kar nekaj. Nekatere so namenjene določenemu izobraževalnemu programu, 
nekatere vsem dijakom. Naj omenim nekatere izmed njih. Že vrsto let dijaki, ki so uspešni pri šolskem delu ali 
aktivno sodelujejo pri dejavnostih izven pouka, odhajajo v Strasbourg na ogled Evropskega parlamenta. Vsaka 
štiri leta izvedemo tudi ogled Ženeve in pospeševalnika v Cernu. Dijaki programa tehnik optik vsako leto obi-
ščejo optični sejem v kateri od evropskih prestolnic (letošnje šolsko leto so bili v Parizu), bodoči tehniki steklar-
stva pa katero izmed evropskih steklarskih šol in steklarn (letos maja odhajajo na Češko). Dijaki vseh programov 
pa pogosto izbirajo tudi ekskurzije v tujino, ki jih izvajamo, kot si že omenila, v maju oz. v juniju. Bili smo že v 
Toskani, Parizu, Berlinu, Pragi, Varšavi, Sarajevu, Rimu in mnogih drugih. Letos dijaki odhajajo na Korziko.
Koliko ur je sploh potrebno opraviti v sklopu OIV in ali obstaja še kakšna možnost za pridobitev le-teh? 
Število ur, ki jih je potrebno pridobiti v okviru OIV in ID, je določeno za vsak letnik posebej. Dijaki v programu 
gimnazija morajo v prvih treh letnikih opraviti po 90 ur v vsakem letniku, dijaki četrtih letnikov pa 30 ur OIV. 
Seveda je del teh ur iz obveznega dela ter del iz proste izbire. Dijaki lahko del ur (do 1/3) proste izbire pridobijo 
tudi z dejavnostmi, ki ne potekajo v okviru šole, če seveda predložijo ustrezno potrdilo. Gre za primere, ko dijaki 
obiskujejo glasbeno šolo, športne treninge ali aktivno sodelujejo v različnih društvih. 
Dijaki v tehničnih programih opravijo v prvih treh letnikih po 96 ur ter v 4. letniku 64 ur ID. Tukaj je proste izbire 
manj in jo dijaki lahko opravijo že z udeležbo na ekskurziji, ki je sicer organizirana tudi v okviru obveznega dela 
ID. 
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1. Dijaki se z vseh šolskih ekskurzij vračajo z lepimi spomini.

2. V povprečju so dijakom najbolj všeč končne ekskurzije v tujino (London, Poljska, Toskana ...).

3. Vse so poučne in zabavne.

4. Med šolskim letom obiščemo različne dele Slovenije, odpravimo se tudi na sosednjo Hrvaško in v Avstrijo.

5. Ekskurzije so zelo raznolike, vse od zgodovinske pa do fizikalne.

6. Z njimi imamo priložnost, da se družimo tudi razredi med seboj.

7.  Velikokrat gre za povezavo dveh predmetov, kar ekskurzijo naredi še bolj zanimivo.

8.  Vedno imamo prosti čas, da tudi sami raziskujemo.

9. Z vsake ekskurzije odhajamo z velikim nasmehom na obrazu.

10. Nikoli ne izpustimo skupinskega fotografiranja za članek o ekskurziji.
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Ekskurzija v Toskano in na otok Elbo je bila moja najljubša, saj sem 
bila takrat v prvem letniku in mi je bilo vse novo in razburljivo. 
Nismo se še dobro poznali, zato smo na potovanju spletali nova 
prijateljstva in poznanstva. Bližal se je konec šole, ocene so bile že 
po večini zaključene, sonce in morje – človek si ne bi mogel želeti 
nič lepšega. Tudi ogledi so bili zanimivi in nič kaj dolgočasni, toda 
kljub temu smo ves čas samo čakali na prosti čas. Poletje se še ni 
začelo, toda temperature so bile visoke in z veseljem smo skočili v 
morje. Otok je bil prelep in lahko bi rekli, da kar veličasten - mislim, 
da so nam njegove lepote vsem ostale v spominu. Z veseljem bi 
se vrnila nazaj, sploh zdaj v teh sivih, deževnih zimskih dneh, in za 
nekaj časa pozabila na šolo.
Urša Podgoršek

V 3. letniku smo lahko del pouka športne vzgoje opravili s špor-
tnimi aktivnostmi v Portorožu. Bilo je zelo zabavno, saj smo lahko 
preizkusili nove športne panoge. Večina aktivnosti je bila pove-
zana z morjem; preizkusili smo pedalin, kanuje ali kajak. Čeprav 
smo imeli slabo vreme, nam to ni pokvarilo razpoloženja, temveč 
so bile stvari še zabavnejše. Čez dan smo imeli veliko prostega 
časa, zato smo si lahko ogledali mesto ali pa se sprehajali po plaži. 
Zvečer pa smo odšli v mesto in tam doživeli tudi nočni utrip.
Anja Šumlak

Konec 2. letnika smo se odpravili na geografsko ekskurzijo v Ko-
per. Najprej smo si ogledali Škocjanski zatok, kjer smo med spre-
hodom opazovali ptice in podolsko govedo. Podali smo se tudi 
na stolp; tam smo lahko skozi teleskope opazovali živali. Bili smo 
zelo presenečeni, ko so nam povedali, da je ta naravni rezervat od 
samega središča Kopra oddaljen približno pet minut. Iz avtobusa 
smo si ogledali Luko Koper, kar nam je bilo najbolj zanimivo, saj 
nam je vodič natančno povedal, kako tovor potuje po pristanišču. 
V Portorožu smo imeli prosti čas, ki smo ga tudi zares izkoristili, 
nekateri za kopanje, (kljub takrat še mrzli vodi), drugi pa smo se 
družili in pohajkovali po mestu. Na koncu smo se ustavili v Piranu 
na Tartinijevem trgu, kjer smo si ogledali kip Giuseppeja Tartinija 
in za nas zelo zanimivo rdečo hišo, imenovano Benečanka. Dan je 
bil zelo sproščen in zabaven, saj smo se na poti domov ustavili še 
na Trojanah. 
Anja Šket

Bila je sobota, a dijaki nismo bili ravno veseli, saj smo se morali že 
zelo zgodaj odpraviti na naravoslovno–zgodovinsko ekskurzijo. 
Vseeno pa smo bili vznemirjeni in polni pričakovanj. 
Najprej smo se ustavili v Centru eksperimentov, kjer smo si ogle-
dali poskuse, povezane z elektriko, svetlobo, optičnimi iluzijami. 
Nadaljnja pot nas je vodila do Celovca, kjer smo se ustavili v Ko-
roškem deželnem muzeju, si ogledali knežji kamen, dvorano z 
več kot 600 grbi in tudi parlament. Že vsi lačni smo imeli po tem 
ogledu kar nekaj časa za sprehod po mestu, kosilo ter druženje s 
prijatelji. 
Nazadnje smo se ustavili še na Opičji gori, kjer na približno 40000 
kvadratnih kilometrih bivajo opice. Čeprav so prijazne, smo mo-
rali biti kar pazljivi, kako smo hodili, ker se v tem parku lahko živali 
prosto sprehajajo. 
Kljub temu da smo prišli zvečer domov vsi utrujeni, smo bili zado-
voljni, ker smo videli in doživeli veliko novega. 
Anže Novak



VEČ ZNAŠ, VEČ VELJAŠ
Tudi na naši šoli se je moč preizkusiti in dokazati na raz-
ličnih področjih, tako na šolskem kot tudi na mednaro-
dnem nivoju. Tekmovanja potekajo na različnih po-
dročjih, od matematike, astronomije do družboslovja 
in jezikoslovja. Seveda pa ne smemo pozabiti na naše 
športnike, med katerimi izstopa predvsem košarka. 
Kdo se udeležuje tekmovanj, kako potekajo priprave in 
kdo so naši ‘’asi’’ na posameznih področjih, pa izveš v 
intervjuju s profesorico Tanjo Rupnik.

Na šoli prirejamo paleto raznovrstnih tekmovanj za vse 
dijake, ki imajo željo in namen pokazati svoje znanje 
oziroma se dokazati. Ali lahko na njih tekmujejo vsi di-
jaki, ne glede na letnik ali program šolanja?

Na kratko: da. Nekatera tekmovanja iz znanja 
so organizirana kot enotna ne glede na pro-
gram, nekatera pa so ločena po posameznih 
kategorijah. Večina tekmovanj poteka tudi lo-
čeno za posamezne letnike ali pa po različnih 
tekmovalnih skupinah glede na zahtevnost. 
Prav tako pa imajo vsi dijaki, ki so uspešni v 
športu, možnost sodelovati v šolskih ekipah 
pri košarki in dvoranskem nogometu ali pa 
se udeležiti srednješolskih tekmovanj v tistih 
individualnih športih, kjer so ta tekmovanja 
organizirana.

Kako pa je s pripravami na tekmovanje? 
Dijaki se na tekmovanja pripravljajo pod men-
torstvom učiteljev. Za priprave na šolska tek-
movanja mentorji dijakom predvsem posre-
dujejo literaturo oz. naloge ter jim pomagajo 
z razreševanjem težav. Ko šolska tekmovanja 
izpostavijo najuspešnejše dijake na posame-
znem področju in se ti uvrstijo na regijsko oz. 
državno tekmovanje, te pa čaka intenzivno 
delo.
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Na šoli je delujeta tudi košarkarski ekipi deklet in fantov, imamo pa tudi športnike in športnice, ki se vzporedno z rednim izobraževa-
njem ukvarjajo še z izbrano dejavnostjo. Ali je tem dijakom izobraževanje kako prilagojeno, morda pridobijo kakšen status?

Dijak, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih, lahko 
pridobi status dijaka perspektivnega športnika, dijak, ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vredno-
sti, pa status dijaka vrhunskega športnika. S pridobitvijo statusa so dijaku omogočene nekatere ugodnosti v 
zvezi z ocenjevanjem in obiskovanjem pouka (prednost pri izbiri datumov za ustno ocenjevanje, prilagajanje 
datumov ocenjevanj, če ti sovpadajo s tekmovanji, opravičena odsotnost od pouka v času tekmovanj …). Pri-
lagoditve se določijo z vsakim posameznikom posebej – glede na obseg tekmovanj, na katerih sodeluje, raven 
tekmovanja ipd.

Kot sem že prej omenila, imamo na šoli tudi ‘’ase’’, ki osvajajo zlata priznanja na državnih tekmovanjih iz znanja na različnih podro-
čjih. Nam lahko zaupate nekaj najboljših uvrstitev v zadnjih treh letih?

Dijaki osvajajo najvišja mesta na državnih tekmovanjih na različnih predmetnih področjih. V zadnjih treh šol-
skih letih so naši mladi geografi osvojili 5 zlatih priznanj – po dvakrat Luka Tacer in Mateja Počivalšek, eno pa 
Pia Novak. Luka v šol. letu 2015/16 in Mateja v šol. letu 2014/15 sta se uvrstila v ekipo, ki je Slovenijo pred-
stavljala na Balkanski geografski olimpijadi. Mateja je tam osvojila bronasto medaljo. V šol. letu 2014/15 so 
zlata priznanja osvojili še Marko Tacer na tekmovanju Bober ter Natalija Govedić in Luka Tacer pri razvedrilni 
matematiki. V šol. letu 2015/16 je bil ob geografih dvakrat zlat tudi Vid Ogrizek – na tekmovanjih iz logike in 
kemije. V lanskem šolskem letu pa sta zlati priznanji osvojila Luka Tacer na tekmovanju iz logike ter Andrej 
Belcer na tekmovanju iz naravoslovja. K naštetemu pa naj dodam še dve vrhunski uvrstitvi naših športnikov: 
ekipa košarkarjev je dvakrat zaporedoma (v šolskih letih 2014/15 in 2015/16) osvojila 2. mesto na državnem 
srednješolskem tekmovanju.
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Mentaliteta idealnega gimnazijca mora biti enaka 
zmagovalcu igralca ameriškega nogometa. Njegov 
cilj mora biti jasen in koraki odločni, a premišljeni. 
Odločen mora biti, da mu lahko uspe in želja po tem, 
da se dokaže ostalim in samemu sebi, ne sme pasti 
pod 0.

Imeti mora dobre odnose s sošolci in nasploh z zapo-
slenimi na šoli, saj so ti pomemben faktor pri njego-
vem uspehu. Poleg glavnih trenerjev, očeta in mame, 
je tu še pomočnik trenerja, razrednik, tako da se lah-
ko z vsemi težavami obrne tudi nanj.

Pri pouku vestno trenira svoje veščine in tako dela 
korake proti cilju. Zaveda se, da vsak prestavljen test 
pomeni prestavljanje obrambnega igralca za 10 jar-
dov nazaj. Zaradi tega se lahko zgodi, da kljub lahke-
mu teku skozi prvih devetdeset ne bo mogel prebiti 
obrambne linije na 90-ih, ki je že sama po sebi težka 
ovira. Pot ne bo vedno lahka, prišli bodo tudi padci, 
a gimnazijec se zaveda, da mu bodo trenerji in so-
igralci pomagali, da bo vstal in ponovno hodil naprej. 

Zaveda se, da je včasih zaradi treninga treba izpustiti 
tudi kakšno zabavo. Na koncu koncev vsak gimnazi-
jec stopi na igrišče, da bi dosegel svoj »touchdown« in 
točke. Ve, da na poti do cilja ne sme ostati ozkogled, 
ampak mora širiti svoja obzorja. S pomočjo ostalih tre-
nerjev na šoli izboljšuje aspekte svoje igre in s tem na-
preduje ter pomaga pri prepoznavnosti. 

Zaveda se, da je treba včasih za dobro podajo tudi po-
čakati ali celo stopiti nekaj korakov nazaj. 

Pritiske in slabe kritike okolja sprejema kot motivacijo 
za delo, poleg tega pa ve, da so bila ta 4 leta tekem po-
membni dnevi njegovega življenja za spoznavanje lju-
di in sklepanje prijateljstev. Mnogi soigralci so namreč 
po srednji šoli tisti, ki v tvoji ekipi lovijo podaje in so 
ključni za skupni uspeh. 

Idealni gimnazijec je trmast borec, ki z vsemi čutili 
spremlja dogajanje v okolici, ga obrača sebi v prid, se 
s tem uči in raste.

AMERIŠKEGA NOGOMETA?
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programa

GIMNAZIJA

PREDMETI 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik SKUPNO 
št. ur 
v progr.

Matura

standardŠt. ur na Št. ur na Št. ur na Št. ur na

teden leto teden leto teden leto teden leto

I - Obvezni predmeti

Slovenščina 4 140 4 140 4 140 4 (1) 140 560 560

Matematika 4 140 4 140 4 140 4 (1) 140 560 560

Prvi tuji jezik 3 105 3 105 3 105 3 (1) 105 420 420

Drugi tuji jezik 3 105 3 105 3 105 3 (1) 105 420 420

Zgodovina 2 70 2 70 2 70 2 (2) 70 280 280

Športna vzgoja 3 105 3 105 3 105 3 105 420  

Glasba 1,5+0,5 52/70       52+18*  

Likovna umetnost 1,5+0,5 52/70       52+18*  

Geografija 2 70 2 70 2 70  (3)  210 280

Biologija 2 70 2 70 2 70  (3)  210 315

Kemija 2 70 2 70 2 70  (3)  210 315

Fizika 2 70 2 70 2 70  (3)  210 315

Psihologija     2 70   70 280

Sociologija   2 70    (4)  70 280

Filozofija       2 70 70 280

Informatika 2 70       70  

 

II - Izbirni predmeti   1-3 35-105 1-5 35-175 8-12 280-
420

490-630  

 

III - Obvezne izbirne 
vsebine

 90  90  90  30 300  

 

Skupaj (I+II+III) 32 1209 32 1210 32 1210 29-33 1045-
1185

4675-4815  

 

Število tednov pouka  35  35  35  35 140  

Število tednov OIV  3  3  3  1 10  

Skupno število ted-
nov izobraž.

 38  38  38  36 150  



Pred vami je seznam resnic, ki bolj ali manj veljajo za resnične pri večini bodočih maturantov, ki se pripravljajo 
na maturitetni preizkus. Čeprav bomo v tem poglavju govorili o razširjenosti bolezenskih znakov zaključnih 
letnikov zaradi prihajajoče prelomnice, ki se nikogar izmed njih ne usmili, te to, dragi bralec, ne sme prestrašiti. 
Obljubim, da se bomo izogibali tem, kot so kri, odstranjeni modrostni zobje in letni prehladi, čeprav imajo tudi 
ti velik vpliv na kakovost življenja.

1. Torba je iz dneva v dan težja, saj je potrebno za zadostno znanje žrtvovati še kak evro več za kakovosten 
priročnik ali dva. 

2. Čeprav analogna ura, ki krasi steno učilnice, teče z enako polžjo hitrostjo kot vsa leta poprej, te datumi na 
koledarju vedno znova presenečajo. Kar ne moreš doumeti, da je že novo leto in so ti šteti dnevi.

3. Tudi če se sploh ne spomniš, iz katerega kota možganov bi moral privleči stare podatke o logaritemskih 
funkcijah, mikroregijah ali celičnem dihanju, ti ni potrebno skrbeti - vedno (razen na dan mature) bo v bližini 
profesor, ki ve odgovor. Če pa želiš izstopati, si snov poglej vsaj en odmor prej.

4. Utrjevanje snovi, ki jo moraš znati, je lahko zelo naporno, če te kar naprej muči vprašanje: »Kaj bom na-
pisal pod prvo željo?«

5. Res te presune, ko med pripravami spoznaš, kako veliko snovi za maturitetne predmete si že predelal v 
prejšnjih letih, ampak se jih na žalost le megleno spominjaš.

6. Profesor pred tablo je vedno tam, ko te je treba že stotič opomniti, da se moraš vzeti v roke, prebrati knji-
go, narediti domačo nalogo ali rešiti maturitetno polo, saj boš sicer padel ne le letnika, temveč tudi zaključni 
izpit.

7. Teorija ne priporoča, ampak praksa kaže, da se do maturantskega plesa na maturo praviloma pripravljajo 
le najbolj zavzeti in vestni.

8. Večina profesorjev, ki te pripravlja na tistih nekaj stresnih dni, uporablja besedo MATURA v sklopu budni-
ce oz. alarmnega znaka.

9. Maturantje se ne veselijo mature, ker kljub dobrim pripravam nimajo pojma, kaj jih čaka, ampak zato, ker 
ne vedo, ali se bodo vse nakupljene potrebščine in prebedene ure kje obrestovale.

10. Nihče se ne veseli poletnih počitnic bolj kot maturantje, saj vedo, da so si jih zaslužili.
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Moram priznati, da se počasi začenjam zavedati, da se moja tek-
ma na tej šoli izteka. Ko se naslonim na okensko polico pri de-
žurnem dijaku, si v spomin prikličem dan, ko smo na avtobusni 
postaji kot mladi »fazančki« skupaj čakali in upali, da se bomo 
domov vrnili čim manj pobarvani. 
Spominjam se, ko sem prvič sedel v matično učilnico in gledal 
nove obraze. Bili so prav tako kot jaz željni prvih informacij in 
zgodb ostalih neznank naše razredne enačbe. Sledile so prve 
razredne volitve brez vsakršne kampanje in prvi pogovori, ki 
so pripeljali do izredno dobrih prijateljstev. V času šolanja sem 
si ob misli na maturo govoril: »Kje je še to!«, zdaj pa me gleda 
naravnost v oči. A jaz jo gledam nazaj, saj vem, kakšni so moji 
cilji in kako jih doseči. Priprave na maturo potekajo že od za-
četka leta in moram reči, da imam za večino predmetov dober 
občutek. Profesorji nas dobro vodijo in nam vlivajo tako pogum 
in podporo kot tudi malce strahu, da slučajno ne zaspimo. Kot 
maturantje se seveda zavedamo, kaj vse je še potrebno postoriti 
in verjamem, da nam bo uspelo.
Četrti letnik bo minil še hitreje, kot sem pričakoval, s tem pa se 
približuje tudi nov začetek, ki pa se ga prav tako veselim.
Marko Tacer

GENERACIJA 99 TEČE ČASTNI KROG 
Matura se bliža! Stavek, prevečkrat slišan s strani profesorjev, 
staršev ali kar tako. Zdi se mi, da na vsakem koraku slišim bese-
de »matura« ali »zrelostni izpit«. Besede, ki v vsakem izmed nas 
vzbudijo občutek nelagodja, stresa ter ur in ur bdenja pred knji-
gami. Res je, da se nam bliža zloglasna matura, res je, da zaklju-
čujemo šolanje na preljubem Šolskem centru Rogaška Slatina, 
pa vendar so srednješolski dnevi nekaj nepozabnega. 
Ko se ozrem na zadnja štiri leta, se šele zavem, kaj vse smo pre-
stali. Drug drugega smo spremljali na poti osebne rasti, si med 
seboj pomagali ter se hkrati neskončno zabavali. Iz malih pu-
hastih fazančkov, plašnih novincev smo zrasli v odločne matu-
rante. Letos, ko nam je zvonček naznanil še zadnji krog našega 
teka na 800 metrov, se tako oziramo na takšne in drugačne do-
godivščine, preživete znotraj ali zunaj zidu ŠCRS. Spominjamo 
se vseh »prešpricanih« ur, vseh »cvekov«, bonusov pri športni 
vzgoji, druženja med odmorom, težav pri določanju datumov 
ponavljanja testov in še mnogo drugega. Pred nami je tako le 
še »finiš«, »šprint«, zadnjih 100 metrov. Verjamem, da imamo 
še vsi dovolj moči, da pridemo do cilja in gremo novim izzivom 
naproti. 
Jaka Turk
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1. Odličen optik lahko postaneš samo, če si to res želiš in to delaš s srcem.

2. Zlato pravilo: stranka ima vedno prav.

3. Dober optik je na delovnem mestu vedno urejen in spremlja modne trende očalnih okvirjev.

4. Do odličnega optika te lahko privede samo veliko let truda in izkušenj.

5. Dober optik mora znati dobro svetovati stranki, upoštevati njene želje in potrebe ter se prilagajati 
njenim finančnim zmožnostim.

6. Optik je dosleden, natančen in osredotočen na svoje delo.

7. Dober optik je vesten, odgovoren in se zaveda svojih dolžnosti na delovnem mestu.

8. Optik mora biti strokoven in dobro izobražen o svojem delu.

9. Optik mora v veliki meri razviti medosebne, tehnične in komunikacijske spretnosti.

10. Pomembno je imeti dobre odnose s svojimi sodelavci, saj to začutijo tudi stranke, ki se zato rade 
vračajo.
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programa

TEHNIK 
OPTIK

 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik

Programska enota ŠT. UR TEORIJA PRAKSA TEORIJA PRAKSA TEORIJA PRAKSA TEORIJA PRAKSA

SPLOŠNI PREDMETI
Slovenščina 487 140  132  93  122  

Matematika 383 105  99  93  86  

Tuji jezik 417 105  99  93  120  

Umetnost 68 68        

Zgodovina 102 35  67      

Geografija 68 68        

*Sociologija 68     68    

*Psihologija 68         

Fizika 70 35  35      

Kemija 70 70        

Biologija 70 35  35      

Športna vzgoja 340 105  99  62  74  

SKUPAJ 2143 766  566  409  402  

OBVEZNI STROKOVNI MODULI
Tehnologija v optiki 320 35 33 66 23 62 31 66  

Optična stekla in izdelava očal 640 35 144 66 132  124  139
Svetloba v optiki 320 37  99  62  66 60
Zgradba in delovanje očesa 128     62  33 33
IZBIRNI STROKOVNI MODULI
Osnove podjetništva s trženjem 128     95 33   

Optični instrumenti 128         

SKUPAJ 1536 107 177 231 155 281 188 165 232

ODPRTI KURIKUL

Strokovna terminologija v  tujem 
jeziku 160 35  34  31

 
60

 

Sodobno urejanje dokumentacije 70 70        

Raziskovanje v optiki 70   70      

Komunikacija v optiki 93     93    

Novosti v optiki 84       84  

Optika 99       99  

SKUPAJ 576 105  104  124  243  

Interesne dejavnosti 352 96 96 96 64

Praktično usposabljanje z delom 304  
2 tedna

76

4 tedne

152

2 tedna

76



»Učno snov pri strokovnih predmetih delimo na dva dela: na zanimive-
ga in uporabnega po mnenju dijakov in na zanimivega in uporabnega 
po mnenju profesorjev.« 
Živa Novak

»Leče in zrcala so iz majhnih skic v štirih letih prerasle v veliko zmešnja-
vo v naših zvezkih.« 
Tjaša Jaković

»Pouk strokovnih predmetov se večkrat sprevrže v pogovor o življenj-
skih stvareh, ki jih bomo kot optiki potrebovali, kar dijaki zelo cenimo.« 
Ana Horvat

»Pomembno je, da vemo, da lahko v konkavno lečo ali konkavno zrcalo 
nalijemo kavo.« 
Katja Stojnšek

»Pri praksi nam nikoli ni dolgčas, saj nas vedno spremljata Peter in Suza-
na (brusilna stroja).« 
Lucija Kovač

»Naši izdelki pri praktičnem pouku so iz leta v leto boljši, kar je odraz 
našega pridnega dela.« 
Tin Stojković Todorić

»Svetloba v optiki razsvetli vse naše sive celice.« 
Anej Lovišček

Dijaki programov tehnik optik in tehnik steklarstva 
smo se v šolskem letu 2016/2017 odpravili na stro-
kovno ekskurzijo v Avstrijo in Nemčijo. Poleg steklar-
skih in drugih znamenitosti smo si ogledali še veliko 
strokovno razstavo OPTI 2017. Obisk le-te je pripo-
mogel k bogatitvi našega znanja. Za še zanimivejši 
popoldan na sejmu je z dodatnimi nalogami in vpra-
šanji poskrbela naša učiteljica Branka Kovačič.
V šolskem letu 2017/2018 pa smo se dijaki programa 
tehnik optik podali na strokovno ekskurzijo v Franci-
jo, kjer je bil naš glavni namen obiskati strokovni op-
tični sejem SILMO 2017. To je eden izmed največjih 
optičnih sejmov v Evropi, na katerem se predstavljajo 
večja optična podjetja z vsega sveta. Med ogledom 
sejma smo videli nove optične trende, inovacije na 
področju optičnih stekel ter strojev in drugih naprav. 
Med sejmoma v Nemčiji in Franciji smo ugotovili kar 
nekaj razlik, ki so se nam zdele zelo zanimive. Ena iz-
med njih je organizacija; v Nemčiji smo se namreč za-
radi prostorske razporejenosti razstavnih prostorov 
in grafične preglednosti na zemljevidih lažje znašli.
Cilj ekskurzij pa je bil zagotovo dosežen, saj smo vi-
deli in spoznali novosti in trende v naši stroki, ki nam 
bodo na naši nadaljnji poti v veliko pomoč. Hkrati pa 
smo spoznavali tuja mesta, ki nam bodo nedvomno 
za vedno ostala v lepem spominu. 
Sara Leben



Steklo mi je všeč zato, ker je zelo zani-
miv material, ki se ga da oblikovati na 
več načinov. Lahko ga pihamo, vleče-
mo, ulivamo, brusimo, nanj graviramo, 
ga poslikamo ... Ko obvladamo tehnike 
oblikovanja, lahko z njim izražamo svojo 
ustvarjalnost in naredimo skoraj vse, kar 
si zamislimo.
Klavdija Romih

Prakso imamo dvakrat na teden v pod-
jetniškem inkubatorju. Ob ponedeljkih 
imamo prakso z gospo Zinko Kobula 
Kamenšek. Tam uporabljamo steklo za 
izdelavo dekorativnih izdelkov. Naredili 
smo že steklene jesenske liste in buče, 
ki jih lahko uporabimo kot posodo, pod-
stavek ... Ob četrtkih pa imamo praktični 
pouk z gospodom Ivanom Lampretom. 
Pri praksi spoznavamo osnovne tehnike 
obdelave stekla. Naš prvi izdelek je bil 
ogledalo z okvirjem iz mozaika, pravkar 
pa smo začeli izdelovati vitraž. Pri delu 
moramo biti zelo natančni.
Sara Grobovšek

Že na lanskem informativnem dnevu 
smo lahko poskusili slikati na steklene 
izdelke, ki so jih pripravili dijaki progra-
ma tehnik steklarstva. Letos pa smo se 
s to tehniko srečali tudi pri praktičnem 
pouku, kjer smo slikali cvetlične, zimske 
in božične motive.
Iva Ekart



1. Skrb za dobre in prijateljske odnose je na prvem mestu.

2. Brez natančnosti ne gre.

3. Imeti moraš mirno roko.

4. Nenehno razvijanje ustvarjalnosti je nujno.

5. Ljubezen do dela s steklom nima meja.

6. Previdnost pri delu je vedno potrebna.

7. Pogum je zelo pomembna odlika.

8. Varčnost pri uporabi materiala je ključna pri praktičnem delu.

9. Inovativnost je vselej dobrodošla.

10. Vztrajnost je poplačana z zadovoljstvom.
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programa

TEHNIK 
STEKLARSTVA

 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
Programska enota SKUPNO ŠT. UR TEORIJA PRAKSA TEORIJA PRAKSA TEORIJA PRAKSA TEORIJA PRAKSA

SPLOŠNI PREDMETI
Slovenščina 487 105  124  140  118  
Matematika 383 105  93  93  92  
Tuji jezik 417 105  93  93  126  
Umetnost 68 68        
Zgodovina 102 35  67      
Geografija 68 68        
*Sociologija 68     34  34  
*Psihologija 68         
Fizika 70 35  35      
Kemija 70 70        
Biologija 70 35  35      
Športna vzgoja 340 105  93  62  80  
SKUPAJ 2143 731  540  422  450  
OBVEZNI STROKOVNI MODULI
Osnove steklarstva 192 35 157       
Snovanje steklarskih 
izdelkov

192 54 12 31  
62  33  

Tehnologije v steklarstvu 192 35  62  49  46  
Osnove podjetništva s 
trženjem

128     
95 33   

Vroče steklo 256   31 93 31 101   
Hladno steklo 256   31 93 31 101   
SKUPAJ 1216 124 169 155 186 268 235 79  
IZBIRNI STROKOVNI MODULI
Oblikovanje vročega stekla 192         
Obl.ikovanje stekla nad od-
prtim plamenom 64     

  24 40

Dekoriranje stekla 128       48 80
Stavbno steklarstvo 64       24 40
Steklarske storitve 64         

SKUPAJ Najmanj 
256     

  120 200

ODPRTI KURIKUL
Ustvarjanje uporabnih steklenih izdelkov  131       
Kombiniranje stekla z drugimi materiali    111     
Osnove strojne proizvodnje stekla      67   
Raziskovanje v steklarstvu     33    
Darilna kolekcija        69
Računalniško načrtovanje izdelkov       66  
Steklarstvo       99  
SKUPAJ 576 131 111 100 165 69
INTERESNE DEJAVNOSTI 352 96  96  96  64  
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 10 tednov   4 tedne  4 tedne  2 tedna  



1. Program steklar (vajenec ) bomo  
na ŠCRS v šolskem letu 2018/19 izva-
jali prvič.

2. Izobraževanje traja 3 leta.

3. Izbiraš lahko med tremi poklici: 
steklopihalec, steklobrusilec, upra-
vljalec steklarskih strojev.

4. Okoli 50 % izobraževanja poteka 
v izbranem podjetju: Steklarna Roga-
ška, Steklarna Hrastnik ali drugje, od-
visno od vajeniške pogodbe.

5. V času, ko se izobražuješ v podje-
tju, te vodijo učitelji mentorji.

6. Za svoje šolanje prejemaš denar-
no nagrado.

7. Izobraževanje zaključiš z zaključ-
nim izpitom.

8. Del zaključnega izpita poteka v 
podjetju, del pa na šoli.

9. Po končanem šolanju te čaka za-
poslitev.

10. Nadaljnje šolanje je omogoče-
no dijakom, ki so ustrezno motivirani 
za delo.

O
NOVEM

PROGRAMU

S
T
E
K
L
A
R

v
a
j
e
n
e
c

Oznaka Programske enote Obvezno/ 
izbirno

Skupno 
število 

ur

Št. kr. 
točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina obvezno 212 12
P2 Matematika obvezno 212 12
P3 Tuji jezik obvezno 164 9
P4 Umetnost obvezno 32 2
P5 Naravoslovje obvezno 132 6
P6 Družboslovje obvezno 132 6
P7 Športna vzgoja obvezno 164 6
Skupaj A  1048 53
B – Strokovni moduli
M1 Steklo obvezno 133 12

M2 Varovanje zdravja in 
okolja v steklarstvu obvezno 68 4

M3 Tehnična dokumentaci-
ja v steklarstvu obvezno 68 4

M4 Avtomatizacija v stek-
larstvu obvezno 102 6

M5 Ročno oblikovanje 
vročega stekla obvezno 136 6

M6 Plemenitenje stekla obvezno 136 6

M7 Strojna izdelava stek-
lenih izdelkov izbirno 615 25

M8 Pihanje stekla izbirno 615 25
M9 Brušenje stekla izbirno 615 25
Skupaj B  1258 63

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:
C- Praktično izobraževanje v šoli
 Praktični pouk  895 40
Č – Praktično usposabljanje z delom

 Praktično usposabljanje 
z delom pri delodajalcu  912 36

D – Interesne dejavnosti
 Interesne dejavnosti  160 6
E – Odprti del kurikuluma
 Odprti kurikulum  400 20
Skupaj pouka (A+B+E)  2706 136
Skupaj praktičnega izobraževanja 
(C+Č)  1807 76
Skupaj izobraževanja v šoli 
(A+B+D+E)  2866 142

Skupaj (A+B+Č+D+E)  3778 178
Zaključni izpit (izdelek oziroma stori-
tev in zagovor)  2

Skupaj kreditnih točk  180
 
Število tednov izobraževanja v šoli  82  

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju  24  

Število tednov interesnih dejavnosti  5  

Skupno število tednov izobraževanja  111  
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želimo
dijaki 

1. letnikov

1. Starejši letniki in zaposleni na šoli nas lepo pozdravijo, čeprav ni nujno, da bomo odzdravili.

2. V jedilnici imamo mlajši zaradi nestrpnosti in lakote vedno prednost.

3. V jedilnici nam starejši, če ni prostora, odstopijo mizo.

4. Če želimo mir, to starejši upoštevajo, zato ne kričijo oz. motijo naših sprostitvenih trenutkov.

5. Ker nimamo kondicije, se z dvigalom vozimo le dijaki 1. letnikov, starejši ga ne uporabljajo in hodijo 
peš do vseh nadstropij.

6. Dvigalo uporabljamo vsi dijaki 1. letnikov, tudi če je naša soba v pritličju. V dvigalu je najboljše »selfie« 
ogledalo.

7. Dijaški wi-fi je namenjen izključno socialnemu življenju dijakov 1. letnikov.

8. Na stopnišču se dijakom 1. letnikov starejši dijaki spoštljivo umikajo, da lahko le-ti brezskrbno gledajo 
v svoj telefon in komunicirajo s »fani« na socialnih omrežjih.

9. Dijaki 1. letnikov imajo prednostno pravico do gledanja televizije, tudi če imajo starejši letniki »movie 
time«.

10. Ker včasih NE razumemo navodil profesorjev, nam starejši letniki sestavljajo seminarske naloge, 
delajo domače naloge ipd.



Bi lahko najprej na kratko povedali kaj o sebi?
Moje ime je Jernej Lakner. Rojen sem v Celju, kjer tudi sedaj živim. Delam v dijaškem domu. Po izobrazbi sem 
magister zgodovine in profesor sociologije.
Kdaj in kako ste prišli za vodjo vzgojiteljev v domu? Ste bili že prej kje zaposleni?
Pred prihodom v Dijaški dom Rogaška Slatina leta 2001 sem delal v dijaškem domu v Šentjurju kot vzgojitelj, 
še pred tem pa sem izkušnje nabiral v kriznem centru za mlade, kjer sem se srečal s številnimi pridnimi, pa 
tudi manj pridnimi dijaki. Ker sem imel že kar nekaj izkušenj, mi je kolegica, ki je prej vodila dom, prepustila 
to dolžnost.
Po čem se razlikujete od drugih vzgojiteljev in učiteljev?
Jaz pravim, da je samemu sebi najtežje nastaviti ogledalo, zato mislim, da bi na to vprašanje najboljše odgo-
vorili moji dijaki.
Kaj je najtežje pri vašem delu?
Najtežje pri mojem delu je takrat, ko ima dijak problem, ki ga hočemo rešiti. Mi želimo najboljše zanj, on 
pa našo pomoč vidi drugače. Najtežje je prepričati nekega dijaka, da mu hočemo dobro, vendar je na srečo 
takih zelo malo.
Kakšni učenci vam najbolj ostanejo v spominu?
Po mojem mnenju je vsak dijak po svoje poseben in v spominu mi ostanejo vsi. Spremljam jih od prvega do 
četrtega letnika in najbolj si zapomnim, kako so se spreminjali in odrasli.
Verjetno tako pridnih dijakov, kot smo letos, še ni bilo. S čim vam najbolj dvignemo pristisk in s čim vas raz-
veselimo?
Najprej počakajmo do konca šolskega leta, nato pa bomo presodili, ali ste res tako pridni. Pritiska mi zaenkrat 
še ne dvigujete, razveselite pa me, če ste veseli, zadovoljni in uspešni v šoli.
Se spomnite kakšnega smešnega dogodka, ki se je zgodil v domu?
Spominjam se številnih dogodkov, vendar ker se lahko v njih prepoznajo posamezniki, ne bom šel v podrob-
nosti. Imeli smo veliko zanimivih dogodivščin ... Mednje zagotovo štejem čas, v katerem sta v domu živela 
dvojčka. Bila sta identična in to sta znala izkoriščati. Ločili smo ju po tem, da sta nosila drugačna oblačila, 
vendar sta se velikokrat zamenjala in zgodilo se je veliko smešnih dogodkov, a za vse sploh ne vemo.
Nam zaupate kakšno »lumparijo«, ki ste jo ušpičili, ko ste bili dijak?
Težko povem kakšno lumparijo, lahko pa vam zaupam, kdaj sem sam dobil vzgojni ukrep. S šolo smo se ude-
ležili nekega teka, pri katerem je bilo potrebno preteči tri kroge. Ker se meni in mojim prijateljem ni ljubilo, 
smo se skrili v grmovje. Čakali smo, da bodo mimo nas tekli zmagovalci, in ko smo pokukali iz grmovja, je 
mimo pritekel profesor matematike, ki nam je dal ukrep.
Ko sva se srečala drugič v življenju (po enem letu), ste se spomnili, kako mi je ime. Kdaj ste ugotovili, da 
imate tako dober spomin in kako ga krepite?
To je težko reči, ampak se strinjam, da si dobro zapomnim številke, imena … Krepim ga tako, da berem lite-
raturo, v kateri je veliko številskih podatkov.
Kakšen je vaš življenjski moto?
Moj življenjski moto je, da je treba vztrajati pri neki stvari, ker si le tako lahko zmagovalec.
Bi nam za konec dali še kakšen nasvet?
Nikoli ne obupaj in uživaj v najstniških letih. V dom na obisk pride veliko dijakov, ki pravijo, da so bila to naj-
boljša leta, zato uživajte.
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V tem šolskem letu se nas je veliko dijakov 1. letnikov moralo prila-
goditi novemu življenjskemu okolju v dijaškem domu. Tukaj so izjave 
nekaterih dijakov dijaškega doma:

LEJA JELOVČAN, 1. c »Zelo sem se veselila novega obdobja v življenju. 
Upala sem, da bom spoznala veliko novih prijateljev, se naučila biti 
samostojna in mislim, da je to zelo zanimiva nova dogodivščina in iz-
kušnja v mojem življenju.«

JAN PETELINŠEK, 1. c »Na začetku me je bilo zelo strah, ker sem vedel, 
da se bo težko prilagoditi novemu okolju, spoznati nove prijatelje … 
Po drugi strani pa sem komaj čakal na odhod iz Maribora, saj sem se 
že naveličal tistega okolja in si želel spoznati tudi življenje po drugih 
krajih Slovenije.«

ANA PERIĆ, 1. d »Tukaj sem zato, ker je tu edina šola za izobraževanje 
tehnika steklarstva v Sloveniji, vendar bi rajši živela doma.«
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1. letniki
Za vami so že štirje meseci novosti in privaja-
nja na ŠCRS. Zdaj bi že lahko rekli, da ste se po-
polnoma privadili na šolo in profesorje. Seveda 
še nimate prav vsega pod nadzorom in se zato 
včasih znajdete v neprijetnem položaju. Naj 
vam bo v tolažbo to, da se počasi daleč pride 
in da morate času dovoliti, da naredi svoje. Do 
konca leta boste imeli ŠCRS v malem prstu.

4. letniki
Na naši šoli boste kot dijaki le še nekaj mesecev. 
To v vas trenutno ne vzbuja posebne žalosti ali 
veselja, saj so vaše misli usmerjene le v velikan-
ske količine učne snovi, ki se je še niste naučili, 
ali pa v račun, ki vam ne gre v glavo. Za kratek 
čas ste si lahko odpočili, a zdaj morate še bolj 
poprijeti za delo in speljati vse do konca. Prepri-
čati se morate, da zmorete in tako boste dosegli 
zaželeno.

3. letniki
Pred vami je zelo zanimivo leto, saj bo-
ste dopolnili 18 let in končno šli na ce-
sto brez spremstva staršev. To v vas zago-
tovo vzbuja veliko pričakovanj in veselja. 
Komaj čakate in že načrtujete, kdaj bo na-
slednji sošolec dopolnil to magično številko 
18 ... Zagotovo si lahko privoščite malce zabave, 
a pri tem ne smete popolnoma pozabiti na šolo 
in svoje obveznosti.

2. letniki
Za nami so počitnice, a vi se raje kot k šoli z mi-
slimi vračate k brezskrbnim počitniškim dnem 
in lenarjenju na kavču. Čeprav ste si nekateri 
izmed vas za novoletno zaobljubo zadali, da 
se boste v šoli bolj potrudili, vam to nekako ne 
uspeva. Najboljše bi bilo, da se poskušate moti-
virati in v tem letu res uresničiti zaobljubo.

Bodoči fazančki
V prihodnjih mesecih je pred vami velika odlo-
čitev, ki vas bo zaznamovala do konca življenja 
in v veliki meri pripomogla k temu, kako boste 
preživeli svoje življenje. Čeprav je misel na to 
za marsikoga strašna, na to ne glejte kot na ne-
kaj slabega. Vsaka stvar je na nek način dobra. 
Vprašanji, na kateri si morate najprej odgovori-
ti, sta: kaj me veseli in koliko sem za to pripra-
vljen storiti. Če boste imeli pred sabo jasen cilj 
in želje, se boste zagotovo pravilno odločili.

Profesorji
Od dijakov ste se lahko malce spočili, pridobili 
energijo in pozabili na svoje obveznosti. Če-
prav bi tudi vi raje ostali doma in mislili na kaj 
drugega kot pa na službo, se morate soočiti z 
realnostjo in se ponovno postaviti pred tablo. 
Bodite pozitivni in zagotovljena sta vam sreča 
in uspeh.
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