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Ga želite bolje spoznati v steklarski 
delavnici ali optičnem laboratoriju? Se 
želite ob delu z njim sprostiti, zabavati? 

ALI VESTE, KAKO NASTANE 
STEKLO?

Se želite sprehodi-

ti skozi zdraviliški 

park in si ogledati 

Kristalno dvorano ali 

obiskati Anin dvor? 

Izberete lahko še 

ogled proizvodnje v 

Steklarni Rogaška ali 

Kozmetiki Afrodita … V
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Povpraševanja in prijave 

sprejemamo na 

andreja.novak@scrs.si 

ali na 

tel. št. (03) 818 20 78 

ali (03) 818 20 79. 

Zaradi precejšnjega zanimanja 

vas vabimo k rezervaciji 

termina.

Šolski center Rogaška Slati-

na v šolskem letu 2018/2019 

omogoča učencem, da v 

živo spoznajo delo tehnika 

optika, steklarskega tehni-

ka ter steklarja. Zaradi ve-

likega povpraševanja smo 

našo ponudbo ustvarjalnih 

delavnic še popestrili in vam 

jih z veseljem predstavlja-

mo. Ob obisku katere izmed 

delavnic iz naše ponudbe, 

vam podarjamo še delavni-

co v optičnem laboratoriju.



DELAVNICA

LE KAKO DIŠI …
Ste se kdaj spraševali, kako zares diši steklena 
juha?

Na delavnici spoznavamo, 

tipamo, vonjamo sestavine za 

stekleno juho, jo zakuhamo in še 

poslikamo obesek za verižico.

 

PREDSTAVITVENA TEHNIKA: 

spoznavanje surovin za stek-

lo na zabaven način, ročno 

slikanje na ravno stekloP
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IZDELEK ZA POSLIKAVO: 

stekleni obesek/verižica

TRAJANJE DELAVNICE: 

45 min

KRAJ IZVEDBE DELAVNICE: 

Šolski center Rogaška Slatina

CENA: 5,00 €/osebo

Učenec/-ka

izbere motiv za poslikavo 

obeska, rokuje z osnovnim

čopičem in dodatnimi 

pripomočki za slikanje na 

ravno steklo v sodobno 

opremljeni steklarski delavnici. 

Poslikan obesek damo na 

vrvico in nato okoli vratu.



DELAVNICA

KOZARCI IN NJIHOVI 
PISANI PLAŠČI
Pisani? 

Na delavnici naredimo kozarcu 

pisan plašč. Na kozarec 

slikamo s pravimi steklarskimi 

barvami za slikanje na stek-

lo. Delo z barvami sprošča, 

kozarec pa dobi novo podobo.

 

PREDSTAVITVENA TEHNIKA: 

ročno slikanje na votlo steklo
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IZDELEK ZA POSLIKAVO: 

kozarec

TRAJANJE DELAVNICE: 

60 min

KRAJ IZVEDBE DELAVNICE: 

Šolski center Rogaška Slatina

CENA: 6,00 €/osebo

Učenec/-ka

na interaktiven način spozna 

čopiče za slikanje na steklo. V 

sodobno opremljeni steklarski 

delavnici, načrtuje vzorec za 

poslikavo kozarca, ga poslika 

z originalnimi steklarskimi 

barvami. 

Poslikane kozarce zapečemo 

in poskrbimo za dostavo na 

šolo v treh do 

petih delovnih dneh.



DELAVNICA

STEKLENE PALAČINKE

V delavnici vam najprej 

postrežemo s steklenimi 

palačinkami, na to pa še … 

Hmm! 

PREDSTAVITVENE TEHNIKE: 

ročno vlivanje stekla, pihanje, 

oblikovanje in peskanje stekla
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IZDELEK: obesek palačinka

TRAJANJE DELAVNICE: 

90 min

KRAJ IZVEDBE DELAVNICE: 

Šolski center Rogaška slatina

CENA: 8,00 €/osebo

Učenec/-ka
s tehniko vlivanja naredi mini
stekleno palačinko. Nato s 
tehniko peskanja naredi svojo 
inicialko imena in na koncu 
stekleno palačinko spremeni v 
stekleni obesek za ključ. 
Delavnica se izvaja pri talilni 
peči v sodobno 
opremljeni steklarski delavnici. 
Vsak otrok poskusi pihati steklo 
s steklarsko pipo ob pomoči 
učitelja. Ob koncu delavnice 
sledi še malica. 

Se vam že svita, kaj je na meniju? 



JESENSKA KREATIVNA 
DELAVNICA

Jesen je letni čas, ki nas ob-

dari s sadovi in plodovi za našo 

shrambo. V tem letnem času 

je narava odeta v prelepe 

rumene, oranžne, rdeče 

barve … Tako kot jesen so 

čudovita tudi barvna stekla, iz 

katerih lahko izdelamo sliko.

PREDSTAVITVENA TEHNIKA: 

fuzija stekla 
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IZDELEK: slika, dimenzije 

150mm x 120 mm

STAROST: 9 let in več

ČAS IZVAJANJA: 

september, oktober

TRAJANJE DELAVNICE: 

90 min

KRAJ IZVEDBE DELAVNICE: 

Šolski center Rogaška 

Slatina

CENA: 8 €/osebo. Cena 

vključuje ves potreben 

material za izdelavo, 

strokovni prikaz, 

energijske priboljške ter 

obilo ustvarjalnih užitkov. 



NOVOLETNA  DELAVNICA

Zima je ravno pravi čas za 

kreativno ustvarjanje s steklom 

v sodobno opremljeni steklar-

ski delavnici. Udeleženec ali 

udeleženka delavnice ima na 

voljo ves material za izdela-

vo izdelkov in na koncu pos-

tane lastnik ali lastnica ročno 

izdelanih okraskov na delavnici.

PREDSTAVITVENA TEHNIKA: 

krašenje in dekoriranje steklaD
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IZDELEK: steklen okrasek za 

jelko – snežna kepa, snežak, 

jelenček …

STAROST: 9 let in več

ČAS IZVAJANJA: november, 

december

TRAJANJE DELAVNICE: 

90 min

KRAJ IZVEDBE DELAVNICE: 

Šolski center Rogaška slatina

CENA: 8 €/osebo. 

Cena vključuje ves 

potreben material za izdelavo 

in strokovno voden prikaz 

izdelave okraskov, 

energijske priboljške ter obilo 

ustvarjalnih užitkov.



SPOMLADANSKA 
DELAVNICA

Spomladansko sonce poskrbi, 

da se prebudi narava. S svo-

jo toplino nas zvabi na vrtove, 

polja, travnike, vinograde … 

Čudovitim vonjem prvih spom-

ladanskih cvetlic se je težko up-

reti. Da bo vonj po spomladan-

skem cvetju prisoten tudi skozi 

poletje, zanj poskrbimo s čopiči 

in barvami v steklarski delavni-

ci ročne poslikave na steklo.
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PREDSTAVITVENA TEHNIKA: 

slikanje cvetov s čopiči na 

steklo

 

IZDELEK: skodelica

STAROST: 9 let in več

ČAS IZVAJANJA : februar, 

marec, april

TRAJANJE DELAVNICE: 90 

min

KRAJ IZVEDBE DELAVNICE: 

Šolski center Rogaška Slatina

CENA: 8 € / osebo.

Cena vkjučuje ves potreben 

material za poslikavo, 

strokovni prikaz, energijske 

priboljške ter obilo ustvarjalnih 

užitkov.



Šolski center Rogaška 

Slatina

Steklarska ulica 1

3250 Rogaška Slatina

https:/www.scrs.si




