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GIMNAZIJA 
Obvezne izbirne vsebine so del gimnazijskega predmetnika in obsegajo v prvih treh letnikih gimnazije po 90, v 
četrtem pa 30 ur. 

Delijo se na vsebine, obvezne za vse, na vsebine, obvezne za tip gimnazije, ter na dijakovo prosto izbiro. 
 

Vsebine proste izbire lahko dijaki izbirajo prostovoljno. Predpisane ure zapolnijo z delom v krožkih in z 
dejavnostmi, ki so organizirane na šoli. Če dijak v svojem prostem času sodeluje pri aktivnostih, 
organiziranih izven šole (npr. obiskuje glasbeno šolo, je član folklorne skupine…), mu šola ob predložitvi 
ustreznega potrdila to dejavnost lahko prizna kot vsebine proste izbire, vendar največ do 1/3 predpisanih 
ur. 

 
Število ur obveznih izbirnih vsebin po letnikih: 

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

OBVEZNI DEL 47 50 52 17 

PROSTA IZBIRA 43 40 38 13 

SKUPAJ 90 90 90 30 

 

 
TEHNIK OPTIK  

 

 
Interesne dejavnosti so sestavni del predmetnikov izobraževalnih programov nižjega poklicnega 

izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja ter srednjega strokovnega izobraževanja. Čeprav je namen 

interesnih dejavnosti razbremeniti dijake od šolskega pouka, pomenijo med drugim tudi enega od načinov za 

razširjanje in poglabljanje splošnega in posebnega znanja, na eni strani povezanega s cilji programov, ki jih 

izvaja šola, ter na drugi strani s spoznanji o socialnem okolju, v katerem šola deluje. 

 
Vsebine proste izbire lahko dijaki izbirajo prostovoljno. Predpisane ure zapolnijo z delom v krožkih in z 
dejavnostmi, ki so organizirane na šoli. Če dijak v svojem prostem času sodeluje pri aktivnostih, 
organiziranih izven šole (npr. obiskuje glasbeno šolo, je član folklorne skupine…), mu šola ob predložitvi 
ustreznega potrdila to dejavnost lahko prizna kot vsebine proste izbir e, vendar največ do 1/3 predpisanih 
ur. 

 
Število ur interesnih dejavnosti po programih in letnikih: 

 

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

OBVEZNI DEL 82 72 73 47 

PROSTA IZBIRA 19 19 22 18 

SKUPAJ UR 101 91 95 65 
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PONUDBA PROSTEGA DELA ZA ŠOLSKO LETO 2014/15 

KROŽKI, DELAVNICE IN TEČAJI 

 

Naslov programa Biološki krožek 

Nosilec Tanja Ocvirk 

Sodelavci / 

Število ur 15 

Program je namenjen Vsem dijakom šole 

Čas izvedbe Oktober–maj (dvakrat na mesec po dogovoru) 

Kraj izvedbe Učilnica 62 

Vsebina programa Izvajamo laboratorijske vaje z različnih področij biologije, ki jih bo možno 
uporabiti tudi pri pouku. 

 

Naslov programa Časopis v tujih jezikih 

Nosilec Gabrijela Fürlinger 

Sodelavci Bernarda Leva, Agata Brantuša, Mateja Jagodič 

Število ur 10 

Program je namenjen Vsem dijakom šole 

Čas izvedbe Celo leto 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Zbiranje člankov v angleškem, nemškem in francoskem jeziku. 

 

Naslov programa Debatni krožek 

Nosilec Bogomil Kropej 

Sodelavci - 

Število ur 65 

Program je namenjen Vsem dijakom 

Čas izvedbe Ob četrtkih popoldan, predvidoma od 14.00 do 15.00 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Retorika, debatne tehnike, argumentacija, projektno delo. 

 

Naslov programa Fakultativno učenje angleščine in nemščine 

Nosilec Bernarda Leva 

Sodelavci / 

Število ur 70 

Program je namenjen Vsem dijakom 

Čas izvedbe Oktober–maj (enkrat na teden in po dogovoru) 

Kraj izvedbe Učilnica za TJ 

Vsebina programa Učenje, poglabljanje, utrjevanje angleščine in nemščine na zanimiv način. 

Naslov programa Akvaristični krožek 

Nosilec Vesna Kobilšek 

Sodelavci - 

Število ur 30 

Program je namenjen Vsem dijakom šole 

Čas izvedbe sreda, vsakih 14 dni, 2 uri 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Urejanje in vzdrževanje sladkovodnega  akvarija 
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Naslov programa Filmski abonma 

Nosilec Agata Brantuša 

Sodelavci - 

Število ur 18 

Program je namenjen Vsem dijakom  

Čas izvedbe Po razporedu filmov 

Kraj izvedbe Kulturni center Rogaška Slatina 

Vsebina programa Ogled filmskih predstav. 

 

Naslov programa Fitnes 

Nosilec Zora Tabak 

Sodelavci - 

Število ur Odvisno od obiska 

Program je namenjen Vsem dijakom  

Čas izvedbe Celo šolsko leto 

Kraj izvedbe City Gym Rogaška 

Vsebina programa  

 

Naslov programa Fotografski krožek 

Nosilec Mag. Andrej Hartman 

Sodelavci -  

Število ur 20 

Program je namenjen Vsem dijakom, ki se želijo ukvarjati s fotografijo 

Čas izvedbe Dvakrat mesečno ob četrtkih ob 14.10 ter po dogovoru 

Kraj izvedbe Učilnica 61 ter na terenu 

Vsebina programa - uvodni sestanek 
- spoznavanje lastnosti fotoaparata 
- spoznavanje lastnosti kompozicije pri fotografiji 
- spoznavanje dinamike in statike pri fotografiji 
- delo na terenu 
- pregledi, analize in izbori fotografij 
- priprava razstav 
- pregled in analiza opravljenega dela 
 
Med šolskim letom si bomo ogledali fotografsko razstavo, postopek 
obdelave in razvijanja fotografij v foto salonu, poskušali sodelovati v 
fotografskih natečajih ter izvedli še kakšno dejavnost glede na interes 
dijakov. 
 

 

Naslov programa Gledališki  abonma 

Nosilec Agata Brantuša 

Sodelavci - 

Število ur 18 

Program je namenjen Vsem dijakom  

Čas izvedbe po razporedu gledaliških predstav 

Kraj izvedbe Kulturni center Rogaška Slatina 

Vsebina programa Ogled gledaliških predstav v okviru abonmaja Zavoda za kulturo Rogaška  
Slatina 
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Naslov programa Kulinarični krožek 

Nosilec Branka Kovačič 

Sodelavci  

Število ur 54 ur 

Program je namenjen Dijakom 1., 2., 3. in 4. letnikov 

Čas izvedbe Vse leto 

Kraj izvedbe Kuhinja ŠC Rogaška Slatina 

Vsebina programa Krožek bo potekal enkrat ali dvakrat mesečno, oziroma odvisno od potrebe 
in želja. Dijaki bodo razdeljeni v skupine. V tem letu imamo v načrtu 
spoznati različne načine priprave jedi, namenjene posebnim priložnostim. 
Začeli bomo z raznimi namazi, obloženimi kruhki in kanapeji, potem bomo 
prešli na slane in sladke jedi in na kocu na solate, kruh in pecivo.  Namen 
krožka je tudi izmenjati in pridobiti čim več različnih in uporabnih receptov, 
ki jih bomo vključili pri izpeljavi našega krožka. Tudi v letošnjem šolskem 
letu bomo vse recepte pridno shranjevali v našo kulinarično mapo. Obiskali 
bomo tudi kulinarično razstavo. Praktično bomo sodelovali pri priložnostnih 
pogostitvah, ki jih bomo načrtovali in pripravili glede na potrebe dogajanj v 
šoli. Z dijaškim domom bomo enkrat mesečno pripravili tematski večer, ki 
ga bomo zaključili s kulinaričnimi dobrotami. 
 

 

Naslov programa Logika 

Nosilec Tatjana Cirer 

Sodelavci  

Število ur  

Program je namenjen Vsem dijakom 

Čas izvedbe Celo šolsko leto 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Reševanje različnih »logičnih« nalog. 

 

Naslov programa Muzikal Mamma Mia 

Nosilec Agata Brantuša 

Sodelavci Bernarda Leva, Mihaela Pihler 

Število ur odvisno od števila ponovitev 

Program je namenjen dijakom 2. do 4. Letnika ŠCRS 

Čas izvedbe september 

Kraj izvedbe ŠCRS/gostovanja 

Vsebina programa Ponovitve šolskega muzikala in sodelovanje dijakov v njem 

 

Naslov programa Ogled muzikala Mamma Mia in ogled Dunaja 

Nosilec Agata Brantuša 

Sodelavci - 

Število ur 12 

Program je namenjen Vsem dijakom 

Čas izvedbe April 2015 

Kraj izvedbe Dunaj 
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Naslov programa Odbojka  

Nosilec Zora Tabak  

Sodelavci / 

Število ur 70 

Program je namenjen Vsem dijakom in dijakinjam 

Čas izvedbe celo leto – ob ponedeljkih od 15.45 do 17.00 

Kraj izvedbe ŠD JANINA 

Vsebina programa Nadgradnja tehničnega in taktičnega znanja odbojke. Dijake želimo 
pritegniti k redni, tedenski telesni aktivnosti, da bi si izboljšali zdravje in 
ohranjali  telesno aktivnost.   
 Želimo, da bi se mladi začeli ljubiteljsko ukvarjati z različnimi športnimi 
aktivnostmi ter si na zdrav način povečali fizično pa tudi psihično kondicijo 
ter koristno zapolnili svoj prosti čas.           
4 evre mesečno                                      

 

Naslov programa Pevski zbor 

Nosilec Mihaela Pihler 

Sodelavci Korepetitorji in spremljevalci 

Število ur 70 

Program je namenjen Pevski zbor obiskujejo dijaki od 1. do 4. letnika Šolskega centra Rogaška 
Slatina.  Pri pevskem zboru pevci pridobivajo nova glasbena znanja, 
poglabljajo pevsko tehniko in odnos do vokalne glasbe, spoznavajo različne 
glasbene zvrsti in si širijo glasbena obzorja. 
Pevski zbor je namenjen obogatitvi kulturnega življenja na šoli, v kraju in 
izven njega. 

Čas izvedbe Vsak ponedeljek – 2 šolski uri, vsako sredo – 1 šolska ura,  namenjena 
vajam po glasovih ter individualnim vajam in dvoje intenzivnih vaj ( v 
jesenskem in pomladanskem času ). 

Kraj izvedbe Šola, intenzivne vaje na Boču. 

Vsebina programa Redne vaje, intenzivne vaje, priložnostni nastopi, letni koncert – Pomladna 
sanjarjenja,  udeležba na reviji. 

 

Naslov programa Plavanje – Hotel Slatina 

Nosilec Zora Tabak 

Sodelavci - 

Število ur Odvisno od obiska 

Program je namenjen Vsem dijakom  

Čas izvedbe Celo šolsko leto 

Kraj izvedbe Hotel Slatina 

Vsebina programa  

 
 

Naslov programa Podjetništvo – od ideje do uspeha 

Nosilec Rebeka Majer Amon 

Sodelavci Janez Srebot 

Število ur 35 

Program je namenjen  

Čas izvedbe  oktober 2014–maj 2015 (enkrat na teden – prilagodimo prijavljenim) 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Spodbujanje ustvarjalnosti, brainstorming, razvijanje in udejanjanje idej 
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Naslov programa Power reading z osnovami hitrega učenja – izboljšajte svojo 
koncentracijo, spomin in razumevanje 

Nosilec Zunanji izvajalec – Kratos 

Sodelavci  

Število ur 24 (v obliki delavnice) 

Program je namenjen Vsem dijakom 

Čas izvedbe Po dogovoru – seminar se izvede, če je vsaj 10 udeležencev 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Power reading je eden naprednejših sistemov branja. Dijaki se bodo naučili 
kako nekajkrat hitreje osredotočeno prebrati pisno gradivo. Prvi korak do 
hitrejšega učenja je osvojitev tehnike hitrega branja. S tem pa sta povezani 
še koncentracija in učinkovitost 
 
Cena za dijake: 153,40 evra 

 

Naslov programa Priprave na poklicno maturo iz matematike 

Nosilec Tatjana Cirer 

Sodelavci  

Število ur 1-krat na teden 

Program je namenjen 4. c 

Čas izvedbe Celo šolsko leto 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Priprava na pisni in ustni del mature  

 

Naslov programa Projektno sodelovanje s Knjižnico Rogaška Slatina 
Nosilec Metka Leljak 
Sodelavci Anita Pihlar, Nataša Koražija, vabljeni gostje 
Število ur Glede na dejansko število ur 
Program je namenjen Vsem 
Čas izvedbe September, november, februar 
Kraj izvedbe ŠCRS, Knjižnica Rogaška Slatina 
Vsebina programa Organizacija 3 okroglih miz. Vsebino oz. teme bodo predlagali dijaki in bodo 

v povezavi s projektom DSKK 
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Naslov programa Prostovoljno socialno delo 

Nosilec Nataša Šafranko, Anita Pihlar 

Sodelavci Pegazov dom Rogaška Slatina, Dijaški dom, I. in III. OŠ Rogaška Slatina 

Število ur 25 

Program je namenjen Vsem dijakom na šoli, ki jih prostovoljno delo veseli 

Čas izvedbe Oktober do maj: 
- obiski varovancev v Pegazovem domu enkrat tedensko oz. po 

dogovoru 
- učna pomoč dijakom pri učenju slovenščine (tujci) ali pri 

posameznih predmetih 
- srečanje dijakov ŠCRS, učencev I. in III. OŠ 

Kraj izvedbe Obiski v Pegazovem domu, skupni sestanki v šoli ali v Pegazovem domu, 
ŠCRS, I. OŠ, III. OŠ 

Vsebina programa Delo s starostniki v Pegazovem domu: 
Dijaki se bodo po uvodnem srečanju na šoli in usposabljanju v Pegazovem 
domu (po dogovoru, v začetku oktobra) odločili za vrsto aktivnosti, ki jo 
bodo opravljali v Pegazovem domu:  
individualni obiski varovancev (druženje in prijateljevanje, pogovori, pomoč 
pri drobnih opravilih in lažjih delih, sprehodi), športne in družabne igre, 
potujoča knjižnica, debatni krožek,…  
Varovance bodo obiskovali enkrat tedensko, enkrat mesečno oz. po 
dogovoru bodo potekala skupna srečanja vseh prostovoljcev. 
 
Učna pomoč:  
Dijaki bodo izbranim dijakom enkrat tedensko oz. po dogovoru z mentorico 
nudili učno pomoč. 
Nudenje učne pomoči učencem I. OŠ in III. OŠ Rog. Slatina po dogovoru z 
mentorico. 

 

Naslov programa Pustolovski park Betnava 

Nosilec Janez Srebot 

Sodelavci / 

Število ur 8 

Program je namenjen Vsem dijakom šole 

Čas izvedbe Začetek maja ali začetek junija 

Kraj izvedbe Okolica Maribora 

Vsebina programa Premagovanje strahu, izboljšanje koncentracije, izboljšanje koordinacijskih 
sposobnosti, sodelovanje v skupini 

 

Naslov programa ŠKL-nogomet 

Nosilec Janez Srebot 

Sodelavci / 

Število ur 35 

Program je namenjen Dijakom z osnovnim znanjem nogometa 

Čas izvedbe September–april 

Kraj izvedbe Športna dvorana II. osnovne šole – Ratanska vas 

Vsebina programa Taktika igre v obrambi, akcije ob prekinitvah, timsko sodelovanje, 
obvladovanje različnih čustvenih stanj 
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Naslov programa Šolski ansambel 

Nosilec Boris Pokorn 

Sodelavci / 

Število ur do 70 

Program je namenjen mladi glasbeniki ŠCRS 

Čas izvedbe vse šolsko leto 

Kraj izvedbe učilnica 56 

Vsebina programa priprava glasbenega programa, nastopi na prireditvah 

 

Naslov programa Šolski radio 

Nosilec Alenka Virant 

Sodelavci Boris Pokorn 

Število ur 35 ur 

Program je namenjen Vsem dijakom 

Čas izvedbe Vsak drugi teden med šolskim letom 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Aktualna 

 

Naslov programa Šolski spletni časopis 

Nosilec Helena Topolovec 

Sodelavci Bernarda Leva, Mira Križan 

Število ur 20 

Program je namenjen Vsem dijakom 

Čas izvedbe 7-krat letno 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Pisanje prispevkov za časopis   
Zbiranje in priprava grafičnih prispevkov za časopis (fotografije, risbe …)  
Računalniško oblikovanje časopisa   
Spletna objava časopisa  

 

Naslov programa Tečaj arhitekturnega risanja 

Nosilec Nataša Šafranko 

Sodelavci Zunanji izvajalec 

Število ur 40 

Program je namenjen dijakom 2., 3., in 4.letnikov 

Čas izvedbe po dogovoru z izvajalci 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Dijaki se seznanijo z osnovami risanja, s perspektivo interierja, ulice, trga, 
kompozicije, z nalogami prostorske predstave. 

 

Naslov programa Tečaj za voditelja čolna  

Nosilec 
 

NAVTIKON,Stritarjeva 4, 3250 Rog. Slatina Tel.: (03) 5 81 44 81 

Sodelavci Zora Tabak 

Število ur 35 

Program je namenjen vsem dijakom in dijakinjam  
(minimalna starost za opravljanje izpita je 16 let) 

Čas izvedbe po dogovoru 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Predavanja in priprava na izpit za voditelja čolna 
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Naslov programa Tečaj in izpit iz prve pomoči za kandidate za vozniški izpit 

Nosilec Agata Brantuša 

Sodelavci Zunanji izvajalec – Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Šmarje pri 
Jelšah 

Število ur 12 

Program je namenjen dijakom, ki se pripravljajo na vozniški izpit 

Čas izvedbe po dogovoru 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Priprava kandidatov na izpit iz prve pomoči, opravljanje izpita 
Cena tečaja in izpita – 84,36 evra 

 

Naslov programa Tutorstvo 

Nosilec Anita Pihlar 

Sodelavci Tanja Rupnik, Agata Brantuša 

Število ur 30 

Program je namenjen Dijakom 3. letnikov 

Čas izvedbe Po dogovoru 

Kraj izvedbe  

Vsebina programa Vsak dijak prvega letnika dobi tutorja izmed dijakov tretjega letnika, ki mu 
pomaga pri vključevanju v življenje in delo naše šole. Tutorstvo bo vodeno s 
strani mentoric, organizirane bodo skupne aktivnosti. 

 

Naslov programa Učenje za učenje 

Nosilec Tadeja Batagelj 

Sodelavci - 

Število ur 5 

Program je namenjen Dijakom 1. letnika programa gimnazija 

Čas izvedbe Po dogovoru 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Priprava na  učenje: lastnosti, vedenje, razmišljanje in motivacija 
učinkovitih učencev, prepričanja o učenju in znanju, čemu/komu pripisujem 
uspehe, spreminjanje negativnih prepričanj v pozitivna, postavljanje ciljev, 
organizacija učenja.  

Učenje: zaznavni stili, tehnika branja, podčrtavanje ključnih besed, uporaba 
zapiskov in miselnih vzorcev, nazorno predstavljanje, mnemotehnike, 
učenje iz učbenika. 

Razmislek o učenju, vprašanja. Vsebina se prilagodi glede na predhodno 
znanje in izkušnje dijakov. 
 

 

Naslov programa Zanimivi poskusi iz fizike 

Nosilec Zdenka Petelinšek 

Sodelavci - 

Število ur 35 

Program je namenjen 3. in 4. letnikom gimnazije 

Čas izvedbe Vsako 1. sredo v mesecu ob 14.15. uri 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Z dijaki se bomo poglabljali v reševanje zahtevnejših fizikalnih primerov. 
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Naslov programa Zanimivi kemijski poskusi 

Nosilec Boris Pokorn 

Sodelavci / 

Število ur 25 

Program je namenjen dijakom 3. letnika gimnazije 

Čas izvedbe Vse šolsko leto 

Kraj izvedbe Učilnica 62, na prostem 

Vsebina programa Zanimivi poskusi z različnih področij kemije 

 

Naslov programa Zgodovinski krožek 

Nosilec Josipa Hrepevnik 

Sodelavci - 

Število ur do 35 

Program je namenjen 1. letnikom 

Čas izvedbe september do marec 

Kraj izvedbe  ŠCRS 

Vsebina programa  Krajevna zgodovina 

 

Naslov programa Šahovski krožek 

Nosilec Marko Kubale 

Sodelavci / 

Število ur 45 

Program je namenjen Vsem dijakom 

Čas izvedbe Oktober 2014 – junij 2015, in sicer ob četrtkih 7. in 8. ura 

Kraj izvedbe Učilnica 60 

Vsebina programa Vsekakor je najpomembnejše poznavanje pravil, poznavanje otvoritev,  
igranje šaha, analize partij ter sam študij šaha. Šah dokazano izboljšuje tudi 
naslednje cilje:  
- koncentracijo 
- sposobnost logičnega razmišljanja 
- spomin  
- abstraktno mišljenje 
- sposobnost predvidevanja 
- sposobnost osredotočanja 
- intuicijo 
- iznajdljivost 
Osebnostna rast, povečanje umskih sposobnosti in vse zgoraj našteto so 
kvečjemu posledica, nikakor pa predpogoj za igranje šaha. Zato dajte 
priložnost svojim možganom in pričnite igrati šah!  
 

 

Naslov programa Zdrava šola 

Nosilec Nataša Šafranko 

Sodelavci šolski tim 

Število ur glede na udeležbo 

Program je namenjen vsem dijakom ŠCRS 

Čas izvedbe september - maj 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Predavanje o zdravju, Veter v laseh, Likovna kolonija ŠCRS 
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RAZISKOVALNE NALOGE 
 

Naslov programa Raziskovalna naloga iz biologije 

Nosilec Tanja Ocvirk 

Sodelavci / 

Število ur do 35 ur 

Program je namenjen dva dijaka 1.- 4. letnika gimnazije. 

Čas izvedbe oktober 2013 – marec 2014 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Dijaki se bodo seznanili s temo raziskovalne naloge, zbirali informacije, 
oblikovali hipoteze, opravili terensko delo, izdelali ter predstavili  
raziskovalno nalogo. Tema bo določena po dogovoru. 

 

Naslov programa Raziskovalna naloga iz fizike 

Nosilec Zdenka Petelinšek 

Sodelavci - 

Število ur 35 

Program je namenjen 3. in 4. letnikom gimnazije 

Čas izvedbe ponedeljek šolsko uro oz. po dogovoru z dijaki 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Raziskovali bomo temo po dogovoru z dijaki. 

 

Naslov programa Raziskovalna naloga iz zgodovine 

Nosilec Josipa Hrepevnik 

Sodelavci - 

Število ur do 35 

Program je namenjen 2. in 3. letnikom 

Čas izvedbe september - marec 

Kraj izvedbe Natečaj ŠCRS, zunanji natečaji 

Vsebina programa Možne izbrane raziskovalne teme na vseh predmetnih področjih 

 

Naslov programa Raziskovalno delo pri sociologiji 

Nosilec Nataša Šafranko 

Sodelavci somentorji 

Število ur do 35 

Program je namenjen dijakom 2. in 3. letnikov 

Čas izvedbe september - marec 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Prijavili se bomo na natečaj ŠCRS in druge razpise, tema: družba 
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EKSKURZIJE 
Naslov programa Ogled Dunaja 

Nosilec Andreja Novak 

Sodelavci  

Število ur 16 +  (8 obvezni del TO) 

Program je namenjen 1. letniku programa tehnik optik  

Čas izvedbe 7.-8. 12.2014 

Kraj izvedbe Dunaj 

Vsebina programa Dunaj je staro mesto z veliko znamenitostmi. Ogledali si bomo tehniški 
muzej, akvarij, Štefanovo cerkev, Kapucinsko grobnico, dvorecHofburg, hišo 
Hundertwasserja, dvorec  Schӧnbrun in še kaj. 

 

Naslov programa Optični sejem v Milanu 

Nosilec Branka Kovačič 

Sodelavci Anita Pihlar in Andreja Novak 

Število ur 18 

Program je namenjen Dijakom programa tehnik optik 2.c in 3.c 

Čas izvedbe 27. do 29. 2. 2015 

Kraj izvedbe Milano, Italija 

Vsebina programa Ogled optičnega sejma v Milanu, Boromejski otoki, Bergam 

 

Naslov programa Strasbourg – ogled evropskega parlamenta 

Nosilec Alenka Virant 

Sodelavci - 

Število ur 42 ur 

Program je namenjen dijakom, ki jih izberemo glede na določene kriterije 

Čas izvedbe 12. do 14. januar 2015 

Kraj izvedbe Strasbourg ( Francija) 

Vsebina programa Ogled Strasbourga ( mesto), EU parlament, Alians Arena Munchen 

 

Naslov programa Strokovna ekskurzija v Berlin 

Nosilec Agata Brantuša 

Sodelavci Mateja Jagodič 

Število ur 48 

Program je namenjen dijakom 1.-3. letnika ŠCRS 

Čas izvedbe teden OIV v juniju 

Kraj izvedbe Berlin 

Vsebina programa Nemčija, ki je bila dolga desetletja razdeljena na vzhod in zahod, sodi med 
velike države, ki skrivajo mnogo znamenitosti in lepot. Sredi zelenja 
zgrajeno mesto Berlin se ponaša z bogato zgodovino in današnjim 
modernim izgledom. Je mesto kontrastov, umetnosti, presežkov… Podajmo 
se  v nemško prestolnico Berlin, ki nas preseneča na vsakem koraku. 
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Naslov programa Dvo(inpol)dnevna strokovna ekskurzija v Prago 

Nosilec Agata Brantuša 

Sodelavci  

Število ur 24 

Program je namenjen dijakom 1.-3. Letnika ŠCRS 

Čas izvedbe teden OIV v juniju 

Kraj izvedbe Praga 

Vsebina programa Praga, prestolnica mlade Češke Republike ima za sabo dolgo in bogato 
zgodovino. Tu so živeli in ustvarjali mnogi umetniki, pesniki, pisatelji, 
skladatelji,… Tu so bivali in kraljevali mogočni češki kralji. In tu teče danes 
vsakdanje življenje v ritmu starih in novih časov. 

TABORI 
Naslov programa UNESCO- Premikamo meje 

Nosilec Alenka Virant 

Sodelavci - 

Število ur 42 ur 

Program je namenjen Tabora se udeležita dva dijaka 

Čas izvedbe 20. do 24.oktober 2014 

Kraj izvedbe Pišece 

Vsebina programa  

 

Naslov programa Preplet starodavnega in modernega na Ptuju 
Nosilec Metka Leljak 
Sodelavci Andrej Hartman, Helena Topolovec, zunanji sodelavci s Ptuja 
Število ur 23 
Program je namenjen Dijakom, ki jih veseli  umetniška fotografija, multimedijsko oblikovanje, 

kreativno pisanje. 
Čas izvedbe Oktober 2014 
Kraj izvedbe Ptuj z okolico 
Vsebina programa Z umetniško fotografijo, risbo in besedo ter IKT tehnologijo na izviren način 

prikazati utrip sodobnosti in modernega oblikovanja  na ozadju naravne in 
arhitekturne dediščine Ptuja. 

 

PRIPRAVE NA TEKMOVANJA 
Naslov programa Priprave na iz znanja materinščine za Cankarjevo priznanje 
Nosilec Milena Ogrizek 
Sodelavci Metka Leljak, Alenka Golež 
Število ur Odvisno od dosežene stopnje:12/18/25 
Program je namenjen Vsem, ki se bodo odločili za tekmovanje 
Čas izvedbe September-marec 
Kraj izvedbe ŠCRS 
Vsebina programa Vitomil Zupan i njegov opus 
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Naslov programa Priprave na tekmovanje iz matematike 

Nosilec Tanja Rupnik, Marko Kubale, Tatjana Cirer 

Sodelavci / 

Število ur Glede na raven tekmovanja, ki se ga dijak udeleži: šolsko – 8, regijsko – 
20, državno – 35 

Program je namenjen Vsem dijakom (glede na učitelja) 

Čas izvedbe 1-krat tedensko od oktobra do tekmovanja v marcu/aprilu 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Dijaki bodo na srečanjih in doma reševali naloge z minulih tekmovanj in 
druge naloge za pripravo na tekmovanje na različnih ravneh. 

 

Naslov programa Priprave na tekmovanje iz razvedrilne matematike 

Nosilec Tanja Rupnik 

Sodelavci / 

Število ur Glede na raven tekmovanja, ki se ga dijak udeleži: šolsko – 4, državno – 10 

Program je namenjen Vsem dijakom 

Čas izvedbe Oktober, november 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Dijaki bodo na skupnih srečanjih in doma reševali naloge z minulih 
tekmovanj in druge naloge za pripravo na tekmovanje na različnih ravneh. 

 
 

Naslov programa Priprave na tekmovanje iz logike 

Nosilec Tatjana Cirer 

Sodelavci  

Število ur 10-15 ur (ne vem, odvisno od uvrstitve) 

Program je namenjen Vsem dijakom 

Čas izvedbe September do november 2104 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Priprave na tekmovanje iz logike 

 

Naslov programa Priprave na tekmovanje iz kemije 

Nosilec Anita Pihlar 

Sodelavci - 

Število ur Priprave na tekmovanje: Do 8/20/35 glede na doseženo stopnjo 

Program je namenjen Dijakom 2. letnika gimnazije 

Čas izvedbe Vsako drugo sredo od 14. 10 do 14. 55 

Kraj izvedbe Učilnica 60 

Vsebina programa Snov 2. letnika gimnazije 

 

Naslov programa Priprava na tekmovanje v znanju nemškega jezika za 2. letnike 

Nosilec Bernarda Leva 

Sodelavci Mateja Jagodič  

Število ur do 8/20/30 (glede na doseženo stopnjo na tekmovanju) 

Program je namenjen Vsem dijakom 

Čas izvedbe Vsak četrtek od 11. decembra od 14.10 do 15.00 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Priprava na tekmovanje 
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Naslov programa Priprava na tekmovanje v znanju nemškega jezika za 3. letnike 

Nosilec Mateja Jagodič 

Sodelavci Bernarda Leva 

Število ur do 8/20/30 (glede na doseženo stopnjo na tekmovanju) 

Program je namenjen vsem dijakom 

Čas izvedbe vsak četrtek od 11. decembra od 14.10 do 15.00 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Priprava na tekmovanje 

 

Naslov programa Priprava na bralno tekmovanje EPI Lesepreis za 1., 2. in 3.letnike 

Nosilec Bernarda Leva  

Sodelavci Mateja Jagodič 

Število ur 15 

Program je namenjen dijakom 1.,2. in 3. letnika 

Čas izvedbe januar do marec 2015 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa branje in analiza izbranih del 

 

Naslov programa Priprave na Proteusovo tekmovanje 

Nosilec Tanja Ocvirk 

Sodelavci / 

Število ur 10 (šolsko tekmovanje), 30 (državno) 

Program je namenjen 1. in 2. letnik vsi dijaki; 3. In 4. letnik program gimnazija 
 

Čas izvedbe november - marec (predvidoma vsak 1. In 2. torek v mesecu po 14.05) 
 

Kraj izvedbe Učilnica 60 

Vsebina programa Tekmovanje je razdeljeno na dva sklopa.  
1. in 2. letniki tekmujejo iz znanja o določeni temi, ki jo poglobimo s  
pomočjo člankov, knjig in drugih gradiv. Letos je tema Velike zveri. Dijaki  
samostojno preberejo priporočeno literaturo, nato pa skupaj razpravljamo  
o temi in morebitnih težavah pri razumevanju.  
3. in 4. tekmujejo iz znanja, ki so vzeta iz obveznega programa za splošno  
gimnazijo. Pregledno ponovimo biološke vsebine iz 1. in 2. letnika  
gimnazije, spoznamo do takrat še nepoznane teme in rešujemo konkretne  
naloge preteklih tekmovanj. 
 

 

Naslov programa Priprave na naravoslovno tekmovanje 

Nosilec Tanja Ocvirk 

Sodelavci Anita Pihlar, Zdenka Petelinšek 

Število ur 10 (šolsko tekmovanje), 30 (državno) 

Program je namenjen 2. letnik gimnazije 

Čas izvedbe Oktober – januar (dan in ura se določi po dogovoru) 

Kraj izvedbe Učilnica 62 

Vsebina programa Utrjevanje znanja kemije, fizike in biologije, ki se obravnava v 1. in 2.  
letniku. Reševanje nalog tekmovanja iz preteklih let.  
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Naslov programa Priprave na regijsko in državno tekmovanje iz fizike 

Nosilec Zdenka Petelinšek 

Sodelavci - 

Število ur 35 

Program je namenjen 2., 3., in 4. letnikom gimnazije 

Čas izvedbe Vsako  1. ponedeljek v mesecu od 14. 15 dalje 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Z dijaki se bomo poglabljali v reševanje zahtevnejših fizikalnih primerov, ki 
so na regijskem in državnem tekmovanju. 

 

Naslov programa Priprave na tekmovanje iz fizike 

Nosilec Andrej Hartman 

Sodelavci - 

Število ur do 8/20/35 (glede na doseženo stopnjo na tekmovanju) 

Program je namenjen 1. letniku gimnazije 

Čas izvedbe od oktobra do aprila 

Kraj izvedbe Šolski center Rogaška Slatina 

Vsebina programa Reševanje nalog iz preteklih tekmovanj ter nadgradnja snovi potrebne za 
reševanje nalog na tekmovanju 

 

Naslov programa Priprave na tekmovanje iz geografije 

Nosilec Alenka Virant 

Sodelavci - 

Število ur Od 8 do 40 ur- odvisno od sodelovanja 

Program je namenjen vsem dijakom 

Čas izvedbe Šolsko: 10.2.2015;regijsko 14.3.2015; državno 14.4.2015; svetovna 
olimpijada avgust 2015 

Kraj izvedbe Šolsko na ŠCRS, Regijsko Slovenske Konjice, svetovno IGEO v Moskvi 

Vsebina programa Kmetijstvo 

 

Naslov programa Priprave na tekmovanje iz kemije 

Nosilec Boris Pokorn 

Sodelavci - 

Število ur 20/35 ur glede na doseženo stopnjo 

Program je namenjen 1.,3. in 4.letnik 

Čas izvedbe januar 2015 – maj 2015 

Kraj izvedbe učilnica 64A 

Vsebina programa reševanje tekmovalnih nalog iz kemije 

 

Naslov programa Priprave na državno tekmovanje IATEFL za 2. letnik  

Nosilec Gabrijela Furlinger 

Sodelavci / 

Število ur od 8/35 (glede na doseženo stopnjo na tekmovanju) 

Program je namenjen dijakom 2. letnika programa gimnazija  

Čas izvedbe vsako sredo in četrtek od septembra do novembra ob 14.10 

Kraj izvedbe ŠCRS, državno tekmovanje 8.12.2014 

Vsebina programa Dijaki ustvarijo kratek film na temo Let's go green. Napišejo scenarij, 
predelajo gradivo in posnamejo film. Dijaki z najboljšimi filmi sodelujejo na 
državnem tekmovanju IATEFL.(filme pošljejo do 8.12.2014) 

 



20 
 

Naslov programa Priprave na tekmovanje iz angleščine za 3. letnike gimnazije 

Nosilec Agata Brantuša 

Sodelavci  

Število ur do 8/20/35 (glede na doseženo stopnjo na tekmovanju) 

Program je namenjen gimnazijcem 3. letnika 

Čas izvedbe po dogovoru; regijsko tekmovanje 2.2.2015 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Dijaki bodo s pomočjo mentorice utrjevali tipe nalog značilne za tovrstna 
tekmovanja. 

 

Naslov programa Priprave na različna športna tekmovanja 

Nosilec Zora Tabak, Janez Srebot 

Sodelavci  

Število ur do 8/20/35 (glede na doseženo stopnjo na tekmovanju) 

Program je namenjen Vsem dijakom 

Čas izvedbe Različno/vse šolsko leto 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa občinsko tekmovanje v teku  – Rogaški tek  
državno tekmovanje v teku 
področno tekmovanje v nogometu – Celje   
področno tekmovanje v košarki dekleta – Celje  
področno tekmovanje v odbojki – Celje  
državno tekmovanje v plezanju 
državno tekmovanje v smučanju 
področno posamično atletsko tekmovanje – Celje  

 

 

Naslov programa Tekmovanje v hitrem in zanesljivem računanju 

Nosilec Tanja Rupnik 

Sodelavci / 

Število ur 5 ur za dijake, ki se uvrstijo na državno tekmovanje 

Program je namenjen vsem dijakom 

Čas izvedbe Prvi krog: 10. 11. do 21. 11. 2014, drugi krog: 8. 12. do 19. 12. 2014, tretji 
krog: 12. 1. do 23. 1. 2015; finale državnega tekmovanja: 21. 3. 2015. 

Kraj izvedbe doma 

Vsebina programa Tekmovanje poteka v treh krogih preko spleta. Dijaki, ki se za to odločijo, 
tekmujejo od doma. Najboljši v posameznih starostnih skupinah se uvrstijo 
v finale. 

Naslov programa Zgodovinsko tekmovanje  

Nosilec Josipa Hrepevnik 

Sodelavci - 

Število ur do 35 

Program je namenjen vsem dijakom 

Čas izvedbe januar, marec 

Kraj izvedbe šolsko tekmovanje na ŠCRS, kraj državnega tekmovanja bo določen  

Vsebina programa tekmovanje v znanju zgodovine na določeno temo 


