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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 IN TEHNIK STEKLARSTVA 
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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KROŽKI, DELAVNICE, ABONMA, PRIPRAVE NA MATURO 
 

Naslov programa Likovne delavnice 

Nosilec Helena Topolovec 

Sodelavci Ivan Lampret  

Število ur 20 

Program je namenjen Vsem dijakom 

Čas izvedbe Oktober - april 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa 5 tematsko različnih sklopov delavnic (kiparjenje, slikanje, grafično 
oblikovanje, steklo, instalacija) 

 
 

Naslov programa Šolski spletni časopis 

Nosilec Helena Topolovec 

Sodelavci Bernarda Leva, Mira Križan 

Število ur 21 

Program je namenjen Vsem dijakom 

Čas izvedbe 7 × 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 Časopis v tujih jezikih 

Nosilec Gabrijela Fürlinger 

Sodelavci Vse članice aktiva 

Število ur 15 

Program je namenjen dijakom 2., 3. letnika 

Čas izvedbe Celo leto, po dogovoru z dijaki 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Pisanje člankov ter priprava časopisa 

 
 

Naslov programa Projektno sodelovanje s knjižnico 

Nosilec Metka Leljak 

Sodelavci Nataša Koražija, vabljeni gostje 

Število ur Glede na dejansko število ur. 

Program je namenjen Vsem dijakom 

Čas izvedbe November, januar, marec 

Kraj izvedbe Knjižnica Rogaška Slatina, ŠCRS 

Vsebina programa Organizacija 3 okroglih miz. Vsebino oz. teme bodo predlagali dijaki in 
bodo v povezavi z novinarsko etiko in načini poročanja. 
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Naslov programa Glasbena skupina ŠCRS 

Nosilec Boris Pokorn 

Sodelavci / 

Število ur Do 35 

Program je namenjen Mladim glasbenikom ŠCRS 

Čas izvedbe Celo šolsko leto 

Kraj izvedbe ŠCRS (učilnica KEM1, dijaški dom) 

Vsebina programa Priprava glasbenega programa, nastopi na prireditvah. 

 
 

Naslov programa Šolski radio 

Nosilec Alenka Virant 

Sodelavci / 

Število ur Do 35 

Program je namenjen Vsem dijakom 

Čas izvedbe Celo šolsko leto 

Kraj izvedbe ŠCRS  

Vsebina programa Objava aktualnih dogodkov 

 
 

Naslov programa Muzikal v angleškem jeziku 

Nosilec Agata Brantuša, Bernarda Leva 

Sodelavci / 

Število ur 35 – 70 (glede na izvedbo) 

Program je namenjen Vsem dijakom  

Čas izvedbe Po dogovoru z dijaki 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Priprava in vaje za izvedbo muzikala v angleščini  

 
 

Naslov programa Šolski pevski zbor 

Nosilec Patricija Jakop 

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 četrtek od 14.10 do 15.30 

Kraj izvedbe ŠCRS 

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

Nosilec Tanja Ocvirk 

Sodelavci / 

Število ur 18 

Program je namenjen Vsem dijakom. 

Čas izvedbe 6 predstav, od oktobra do aprila, predvidoma enkrat na mesec, v 
ponedeljek ob 19.00.  

Kraj izvedbe Kulturni center Rogaška Slatina 

Vsebina programa Ogled šestih filmskih predstav v okviru abonmaja. 

 
 

Naslov programa Gledališki abonma 

Nosilec Tanja Ocvirk 

Sodelavci / 

Število ur 15 (Rogaška Slatina), 18 (Šmarje pri Jelšah) 

Program je namenjen Vsem dijakom 

Čas izvedbe Glede na razporeditev predstav. 

Kraj izvedbe Kulturni center Rogaška Slatina, Kulturni dom Šmarje pri Jelšah 

Vsebina programa Ogled gledaliških predstav v okviru abonmaja. 

 
 

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 sredah ob 14.10 ter po dogovoru 

Kraj izvedbe Učilnica FIZ1 ter na terenu 

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

Nosilec Mateja Jagodič 

Sodelavci / 

Število ur 20 

Program je namenjen Vsem dijakom 

Čas izvedbe Oktober – maj (enkrat na 14 dni) 

Kraj izvedbe Učilnica TJ2 

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

 
 

Naslov programa Dodatno učenje angleščine za 4. letnike 

Nosilec Gabrijela Fürlinger 

Sodelavci 
 

Število ur 15 

Program je namenjen dijakom 4. letnika 

Čas izvedbe Celo leto, po dogovoru z dijaki 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Poglabljanje, utrjevanje snovi 

 
 

Naslov programa Logika 

Nosilec Tatjana Cirer 

Sodelavci / 

Število ur Glede na izvedeno število ur. 

Program je namenjen Vsem dijakom 

Čas izvedbe Celo šolsko leto (po dogovoru z dijaki) 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Reševanje različnih »logičnih« nalog 

 
 

Naslov programa Priprave na poklicno maturo iz matematike 

Nosilec Tanja Rupnik 

Sodelavci / 

Število ur Glede na izvedeno število ur. 

Program je namenjen 4. c 

Čas izvedbe Celo šolsko leto (ob torkih od 7.05 do 7.50) 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Priprave na pisni in ustni del poklicne mature 

 
 

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 
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Naslov programa Plavanje 

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 Košarka  

Nosilec Zora Tabak 

Sodelavci / 

Število ur 35 do 70 

Program je namenjen vsem dijakom  

Čas izvedbe Vsak torek od 16.30 do 18.00 

Kraj izvedbe ŠD Janina 

Vsebina programa Tehnični in taktični elementi košarke, priprave na šolsko tekmovanje 
srednjih šol. 

 
 

Naslov programa Zumba 

Nosilec Branka Kovačič, Katja Brilej 

Sodelavci / 

Število ur 30 

Program je namenjen vsem dijakom  

Čas izvedbe Vsak torek ob 19.00 

Kraj izvedbe KEM1, BIO1 

Vsebina programa Ples in rekreacija. 

 
 

Naslov programa Kemijske delavnice za osnovnošolce 

Nosilec Anita Pihlar 

Sodelavci Vesna Kobilšek 

Število ur Do 15 ur 

Program je namenjen Dijakom 2. letnika gimnazije 

Čas izvedbe Od oktobra do aprila 

Kraj izvedbe LAB1 

Vsebina programa Atraktivni eksperimenti iz kemije. Priprava in izvedba delavnic za 
osnovnošolce. 
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Naslov programa Zanimivi poskusi v fiziki 

Nosilec Zdenka Petelinšek 

Sodelavci / 

Število ur 35 

Program je namenjen 3. in 4. letnikom gimnazije. 

Čas izvedbe Celo šolsko leto, vsako 1. sredo v mesecu ob 14.15 uri 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Z dijaki se bomo poglabljali v merjenje in reševanje zahtevnejših fizikalnih 
primerov. 

 
 

Naslov programa Debatni krožek 

Nosilec Bogomil Kropej 

Sodelavci Josipa Hrepevnik 

Število ur 30 + 30 ur samostojno 

Program je namenjen Vsem dijakom 

Čas izvedbe Četrtek ob 12.30 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Debatne tehnike, retorika, argumentacija, projektno delo 

 
 

Naslov programa Filozofski krožek 

Nosilec Bogomil Kropej 

Sodelavci / 

Število ur 15 

Program je namenjen Dijakom 4. letnika 

Čas izvedbe Četrtek po dogovoru 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Poglabljanje tem iz filozofije (utrjevanje snovi) 

 
 

Naslov programa Učenje učenja 

Nosilec Mojca Roter 

Sodelavci / 

Število ur 5 

Program je namenjen Dijakom 1. letnika 

Čas izvedbe Celo šolsko leto, po dogovoru 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Učenje tehnik kakovostnega učenja. 
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Naslov programa Šahovski krožek 

Nosilec Marko Kubale 

Sodelavci / 

Število ur 32 

Program je namenjen Vsem dijakom, ki jih zanima kraljevska igra na 64 poljih, saj le ta izboljšuje 
koncentracijo, sposobnost logičnega razmišljanja, spomin, abstraktno 
mišljenje, sposobnost predvidevanja,  intuicijo ter iznajdljivost. 

Čas izvedbe Četrtek 14.10 - 14.55 

Kraj izvedbe Učilnica MAT1 

Vsebina programa Reševanje problemov iz učnih listov ob katerih se naučijo pisanja potez, 
rešujejo matne kombinacije, uporabo tempa, vmesnih potez ter pomen 
odmika in dvojnega udara. 

 
 

Naslov programa Prostovoljno socialno delo 

Nosilec Nataša Pogorevc Tarkuš 

Sodelavci / 

Število ur 25 

Program je namenjen Vsem dijakom na šoli 

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

Kraj izvedbe Pegazov dom Rogaška Slatina. 

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. 

 

Naslov programa Tutorstvo 

Nosilec Nataša Pogorevc Tarkuš 

Sodelavci / 

Število ur 25 

Program je namenjen Vsem dijakom na šoli, ki radi pomagajo pri učenju drugim dijakom 

Čas izvedbe september 2016 – junij 2017 

Kraj izvedbe Delo na šoli 

Vsebina programa Dijaki sovrstnikom, ki učno pomoč potrebujejo enkrat tedensko oz. po 
dogovoru z mentorico nudijo učno pomoč pri dogovorjenih vsebinah. 
Tako dijaki, ki  učno pomoč nudijo – tutorji kot tudi dijaki,  ki učno pomoč 
potrebujejo – tutoradni vodijo dnevnike tutorstva.  Na ta način razvijajo 
odnos do dela. Oboji prejmejo in so seznanjeni s Kodeksom tutorstva. 
S tutorji razvijamo vrednote znanja, pomoči, prijateljstva, sodelovanja in 
empatije. Istočasno oboji razvijajo vrednote, ki jim dajo pozitivno 
usmeritev, nadgrajujejo, dopolnjujejo in poglabljajo svoje znanje in znanje 
drugih dijakov. Dejavnosti tutorstva potekajo v šoli pred poukom, po 
pouku in v času prostih ur med poukom. 
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Naslov programa Preventivne delavnice 

Nosilec Nataša Pogorevc Tarkuš 

Sodelavci / 

Število ur 6  

Program je namenjen Vsem dijakom v dijaškem domu 

Čas izvedbe oktober, maj, junij 

Kraj izvedbe Dijaški dom 

Vsebina programa Z dijaki, ki med tednom prebivajo v dijaškem domu, bomo imeli različne 
delavnice. Dijaki se bodo urili v tehnikah učenja učenja, mesebojnemu 
sodelovanju in strpnosti do drugih. 

 
 

Naslov programa Kulinarični krožek 

Nosilec Branka Kovačič 

Sodelavci Vesna Kobilšek 

Število ur 30  

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

Čas izvedbe Celo šolsko leto  

Kraj izvedbe Kuhinja ŠCRS 

Vsebina programa Krožek bo potekal enkrat 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 kakšno 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 Podjetniški krožek 

Nosilec Rebeka Majer Amon 

Sodelavci 
 

Število ur 35 

Program je namenjen Vsem dijakom. 

Čas izvedbe Celo šolsko leto, ob četrtkih 7. ali 8. ura (po dogovoru). 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Krožek bo potekal vsakih štirinajst dni ob četrtkih. Dijaki bodo poiskali 
poslovno idejo, jo ocenili, ustanovili podjetje, delovna mesta, izdelali in 
tržili izdelek oz. storitev. Krožek bo potekal pod okriljem organizacije 
Zavoda za spodbujanje podjetnosti mladih. Ob koncu šolskega leta bodo 
dijaki predstavili svoje dijaško podjetje. 

 
  



 
13 

 

PRIPRAVE NA TEKMOVANJA 
 

Naslov Programa Priprave na različna 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  
državno tekmovanje v plezanju 
državno tekmovanje v smučanju 

 
 

Naslov programa Priprave na tekmovanje iz logike 

Nosilec Tatjana Cirer 

Sodelavci / 

Število ur 10 – 15 ur (odvisno od uvrstitve) 

Program je namenjen vsem dijakom 

Čas izvedbe september – november 2016 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Priprave na tekmovanje iz logike. 

 
 

Naslov programa Priprave na tekmovanje iz matematike 

Nosilec Tanja Rupnik, Tatjana Cirer, Marko Kubale 

Sodelavci / 

Število ur Glede na raven tekmovanja, ki se ga dijak udeleži: šolsko – 8, državno – 30 

Program je namenjen Vsem dijakom (glede na učitelja). 

Čas izvedbe 1 × 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 – 8, državno – 
30. 

Program je namenjen vsem dijakom 

Čas izvedbe September do 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. 
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Naslov programa Priprave na tekmovanje iz fizike 

Nosilec Zdenka Petelinšek 

Sodelavci / 

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

Program je namenjen Dijakom 1., 3., in 4. letnika gimnazije. 

Čas izvedbe Vsako 2. sredo 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 Mag. Andrej Hartman 

Sodelavci / 

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

Program je namenjen Dijakom 1. letnika gimnazije. 

Čas izvedbe Oktober do april 

Kraj izvedbe ŠCRS 

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

 
 

Naslov programa Priprave na tekmovanje iz kemije 

Nosilec Anita Pihlar 

Sodelavci / 

Število ur Do 8/30 glede na doseženo stopnjo. 

Program je namenjen Dijakom 1. in 2. letnika gimnazije. 

Čas izvedbe Od decembra do maja 

Kraj izvedbe KEM1 

Vsebina programa Snov 1. In 2. letnika gimnazije 

 
 

Naslov programa Priprave na tekmovanje iz kemije 

Nosilec Boris Pokorn 

Sodelavci / 

Število ur Do 8/30 glede na doseženo stopnjo. 

Program je namenjen Dijakom 1., 3. in 4. letnika gimnazije 

Čas izvedbe oktober – maj 

Kraj izvedbe Učilnica KEM1 

Vsebina programa Reševanje tekmovalnih nalog iz kemije. 
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Naslov programa Priprave na tekmovanje iz naravoslovja 

Nosilec Tanja Ocvirk 

Sodelavci Anita Pihlar, Zdenka Petelinšek 

Število ur Do 8/30 (glede na doseženo stopnjo) 

Program je namenjen Dijakom 1. in 2. letnika gimnazije 

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

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Reševanje nalog s področja kemije, fizike in biologije.  

 
 

Naslov programa Priprave na Proteusovo tekmovanje 

Nosilec Tanja Ocvirk 

Sodelavci / 

Število ur Do 8/30 (glede na doseženo stopnjo). 

Program je namenjen Vsem dijakom 1. in 2. letnika ter dijakom 3. in 4. letnika programa 
gimnazije.  

Čas izvedbe Oktober do marec (dan in ura se določi po dogovoru). 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Tekmovanje je razdeljeno na dva sklopa.  
1. in 2. letniki tekmujejo iz znanja o flori in favni presihajočih jezer. 
3. in 4. letniki tekmujejo v znanju iz obveznega programa biologije za 
splošno gimnazijo.  

 
 

Naslov programa Priprave na tekmovanje za Cankarjevo priznanje 

Nosilec Metka Leljak 

Sodelavci Milena Ogrizek, Dubravka Berc Prah, Alenka Golež 

Število ur 12/20/30 (glede na doseženo stopnjo). 

Program je namenjen Vsem dijakom 

Čas izvedbe September – marec 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Dijaki 1. in 2. letnika berejo dela: 
Tone Partljič: Ščuke pa ni, ščuke pa ne 
William Shakespeare: Beneški trgovec 
Dijaki 3. in 4. letnika berejo dela: 
Gregor Strniša: Samorog 
Drago Jančar: Klementov padec 

 
 

Naslov programa Mentorstvo pri natečajih iz slovenščine 

Nosilec Milena Ogrizek 

Sodelavci Metka Leljak, Dubravka Berc Prah, Alenka Golež 

Število ur 12/20/30 (glede na doseženo stopnjo). 

Program je namenjen Vsem dijakom 

Čas izvedbe Celo šolsko leto glede na razpise. 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa 
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Naslov programa Priprava na tekmovanje iz znanja zgodovine 

Nosilec Josipa Hrepevnik 

Sodelavci / 

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

Program je namenjen Vsem dijakom. 

Čas izvedbe December do marec. 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa 100 let prve svetovne vojne 

 
 

Naslov programa Priprava na tekmovanje iz znanja geografije 

Nosilec Alenka Virant 

Sodelavci / 

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

Program je namenjen Vsem dijakom. 

Čas izvedbe December do maja. 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Glede na razpisano temo, terensko delo 

 
 

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

Nosilec Gabrijela Fürlinger, Agata Brantuša 

Sodelavci / 

Število ur 15 

Program je namenjen dijakom 3. letnika 

Čas izvedbe December do marec 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Priprava na tekmovanje 

 
 

Naslov programa Priprava na bralno tekmovanje EPI Reading Badge za 2. letnike 

Nosilec Bernarda Leva 

Sodelavci / 

Število ur 15 

Program je namenjen dijakom 2. letnika 

Čas izvedbe December do marec 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Branje in analiza izbranih del 

 
 

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

Nosilec Mateja Jagodič 

Sodelavci Bernarda Leva 

Število ur 15 

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

Čas izvedbe December do marec 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Branje in analiza izbranih del. 
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Naslov programa Priprava na tekmovanje v znanju nemškega jezika za 2. in 3. letnike 

Nosilec Mag. Bernarda Leva 

Sodelavci Mateja Jagodič 

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

Program je namenjen vsem dijakom 

Čas izvedbe November do februar 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Priprava na tekmovanje 
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RAZISKOVALNE NALOGE 
 

Naslov programa Raziskovalna naloga iz fizike 

Nosilec Zdenka Petelinšek 

Sodelavci Andrej Hartman 

Število ur 35 

Program je namenjen Vsem dijakom 

Čas izvedbe Vse šolsko leto. 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa 
 

 
 

Naslov programa Raziskovalna naloga iz sociologije 

Nosilec Nataša Šafranko, univ. dipl. soc. 

Sodelavci somentorji 

Število ur 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. 

 
 

Naslov programa Raziskovalna naloga iz zgodovine 

Nosilec Josipa Hrepevnik 

Sodelavci / 

Število ur 35 

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

Čas izvedbe September – marec  

Kraj izvedbe ŠCRS, terensko delo 

Vsebina programa Raziskovanje novejše krajevne zgodovine. 

 
 

Naslov programa Raziskovalna naloga – Gotova očala, da ali ne? 

Nosilec Anita Pihlar, Branka Kovačič 

Sodelavci 
 

Število ur 35 

Program je namenjen Dijakom 2. c 

Čas izvedbe September – marec  

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Prijavili se bomo na natečaj ŠCRS in druge razpise. 
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Naslov programa Raziskovalna naloga iz kemije 

Nosilec Boris Pokorn 

Sodelavci / 

Število ur 35 

Program je namenjen Dijakom 2. in 3. letnika gimnazije ter 1. in 2. letnika tehnika steklarstva 

Čas izvedbe Celo šolsko leto 

Kraj izvedbe ŠCRS, terensko delo 

Vsebina programa 
 

 
 

Naslov programa Raziskovalna naloga iz biologije 

Nosilec Tanja Ocvirk 

Sodelavci / 

Število ur 35 

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

Čas izvedbe Celo šolsko leto 

Kraj izvedbe ŠCRS, terensko delo 

Vsebina programa Tujerodne vrste v lokalnem okolju 
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EKSKURZIJE 
 

Naslov programa Optični sejem v Münchnu 

Nosilec Branka Kovačič 

Sodelavci Helena Topolovec 

Število ur 28 

Program je namenjen Dijakom 2. c in 2. d. 

Čas izvedbe Od 28. do 30. 1. 2017 

Kraj izvedbe München, Nemčija 

Vsebina programa Ogled optičnega sejma v Münchnu, Alianz arene, rudnika soli v Salzburgu 
in gradov Ludvika Bavarskega. 

 
 

Naslov programa Strasbourg (obisk Evropskega parlamenta) 

Nosilec Alenka Virant 

Sodelavci / 

Število ur 42 ur 

Program je namenjen Uspešnim dijakom. 

Čas izvedbe Od 20. 1. do 22. 1. 2017 

Kraj izvedbe Strasbourg (Francija) 

Vsebina programa Ogled parlamenta, mesta Strasbourg, Ulm in Alianz arena (München)  

 
 

Naslov programa Projekt MEPI 

Nosilec Nataša Pogorevc Tarkuš 

Sodelavci Tanja Rupnik, Alenka Virant 

Število ur 40 

Program je namenjen Vsem dijakom. 

Čas izvedbe Celo šolsko leto. 

Kraj izvedbe ŠCRS, teren 

Vsebina programa Mednarodno priznanje za mlade (MEPI) sestoji iz štirih področij 
(prostovoljno delo, odprava, veščine, rekreativni šport). Merilo za 
pridobitev priznanja je izboljšanje sposobnosti udeleženca, doseženo z 
njegovo vztrajnostjo. Vsak napreduje po lastnih zmožnostih in tekmuje le 
sam s seboj.  

 
 

Naslov programa Deskanje na vodi na Ptuju 

Nosilec Janez Srebot 

Sodelavci / 

Število ur 8 

Program je namenjen Vsem dijakom. 

Čas izvedbe Maj ali junij 

Kraj izvedbe Ptujsko jezero 

Vsebina programa 
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Naslov programa Varšava in Krakov* 

Nosilec Tanja Ocvirk 

Sodelavci / 

Število ur 40 

Program je namenjen Dijakom od 1. do 3. letnika. 

Čas izvedbe Teden OIV v juniju. 

Kraj izvedbe Varšava, Krakov 

Vsebina programa Ogled znamenitosti po izbranem programu turistične agencije. 

 
 

Naslov programa * 

Nosilec Tanja Ocvirk 

Sodelavci / 

Število ur 30 

Program je namenjen Dijakom od 1. do 3. letnika. 

Čas izvedbe Teden OIV v juniju. 

Kraj izvedbe 
 

Vsebina programa Ogled znamenitosti po izbranem programu turistične agencije. 

 
*Programa sta še v pripravi in bosta predstavljena do konca oktobra. Izvedba je odvisna od števila 
prijav. 
 

TABOR 
 

Naslov programa Mednarodni tabor UNESCO, Pišece 

Nosilec Alenka Virant 

Sodelavci / 

Število ur 42 ur 

Program je namenjen Dijakom 1. letnikov 

Čas izvedbe Oktober 2016 

Kraj izvedbe Pišece (Bizeljsko) 

Vsebina programa Premikamo meje 
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TEČAJI 
 

Naslov programa Tečaj arhitekturnega risanja 

Nosilec Mojca Roter 

Sodelavci Zunanji izvajalec 

Število ur 32 + 32 (Idejum) ali 48 + 48 (Društvo Naris) – odvisno od izbire programa, 
predstavitev na šoli, dijaki se odločite za izvajalca; lahko se udeležite le 
enega semestra ali obeh, cena cca 100 EUR na semester (32 oz. 48 ur) 

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

Čas izvedbe Po dogovoru z izvajalci 

Kraj izvedbe ŠCRS (če se bo tečaja udeležilo vsaj 6 dijakov) ali Celje/Slovenska Bistrica 

Vsebina programa Dijaki se seznanijo z osnovami risanja, s perspektivo interierja ulice, trga, 
kompozicije, z nalogami prostorske predstave. Pripravijo se za sprejemne 
izpite za vpis na študij arhitekture. 

 
 

Naslov programa Tečaj za vaditelja čolna 

Nosilec NAVTIKON, Stritarjeva 4, 3250 Rog. Slatina Tel.: (03) 581 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 

 
 

Naslov programa Tečaj in izpit iz prve pomoči za kandidate za vozniški izpit 

Nosilec Tanja Ocvirk 

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 4. in 5. 10. 2016 

Kraj izvedbe ŠCRS 

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

 
 


