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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 drugimi 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 za program gimnazije. 

 

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, TEHNIK STEKLARSTVA IN STEKLAR 

 

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 drugimi 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 letnikih za program tehnik optik in tehnik steklarstva. 
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Aktivnost 1. 
letnik 

2. 
letnik 

3. 
letnik 

4. 
letnik 

OBVEZNI DEL 77 77 74 46 

PROSTA IZBIRA 19 19 22 18 

SKUPAJ UR 96 96 96 64 

 

Število ur interesnih dejavnosti po letnikih za program steklar. 

 

Aktivnost 1. 
letnik 

2. U 3. 
letnik 

OBVEZNI DEL 55 46 25 

PROSTA IZBIRA 12 14 8 

SKUPAJ UR 67 60 33 

 

KROŽKI, DELAVNICE, ABONMA, PRIPRAVE NA MATURO 

Naslov programa Šolski spletni časopis 

Nosilec Monika Šeligo 

Število ur 21 do 40 

Program je namenjen Vsem dijakom 

Čas izvedbe 5 x letno 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Pisanje prispevkov za časopis.   

Zbiranje in priprava grafičnih prispevkov za časopis (fotografije, risbe …).  

Računalniška postavitev časopisa.   

Spletna objava časopisa. 

 

Naslov programa Branje maturitetnih romanov 
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Nosilec Monika Šeligo 

Število ur 20 

Program je namenjen Dijakom 4. letnika gimnazije 

Čas izvedbe 2 x mesečno od decembra do januarja 

Kraj izvedbe videosrečanja preko spletne učilnice 

Vsebina programa Poglobljeno branje maturitetnih romanov (Hieng: Čudežni Feliks; 
Fitzgerald: Veliki Gatsby) in analiza posameznih odlomkov. 

 

 

Naslov programa Pisanje člankov v tujih jezikih 

Nosilec Gabrijela Fürlinger 

Sodelavci Vse članice aktiva tujih jezikov 

Število ur 15 

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

Čas izvedbe Celo leto, po dogovoru z dijaki 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Pisanje člankov, ki bodo objavljeni v spletni Glažovni. 

 
Naslov programa Gledališka skupina 

Nosilec Nika Jančič 

Sodelavec Nataša Novak 

Število ur 45 

Program je namenjen Vsem dijakom 

Čas izvedbe celo šolsko leto 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Priprava in izvedba lutkovne predstave Zinka Črepinka, dramatizacija 
sklopa pravljic o Črepinki in izdelava in postavitev scenografije. 

 

Naslov programa Kemijski krožek 



 
7 

 

 

Nosilec Gorazd Zatler 

Sodelavci Maja Javornik 

Število ur 15 

Program je namenjen dijakom 3.letnika gimnazije 

Čas izvedbe oktober - maj 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa  

 

Naslov programa Glasbena skupina ŠCRS 

Nosilec Agata Brantuša 

Sodelavci Zunanji sodelavci 

Število ur 40 

Program je namenjen mladim glasbenikom ŠCRS 

Čas izvedbe celo šolsko leto 

Kraj izvedbe prireditve na šoli in drugod 

Vsebina programa Priprava glasbenega programa, nastopi na prireditvah. 

 

Naslov programa Šolski pevski zbor 

Nosilec Katja Avsenik 

Sodelavci Korepetitorji in spremljevalci 

Število ur 70 

Program je namenjen Pevski zbor obiskujejo dijaki od 1. – 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 14.25 do 15.50 
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Kraj izvedbe ŠCRS 

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

 

Naslov programa Gledališki abonma 

Nosilec Mateja Jagodič 

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 Priprave na poklicno maturo iz matematike 

Nosilec Tatjana Cirer 

Sodelavci / 

Število ur Glede na izvedeno število ur. 

Program je namenjen 4. c, d  

Čas izvedbe Po pouku, strnjeno, po dogovoru z dijaki 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Priprave na pisni in ustni del mature 

 

Naslov programa Fitnes 

Nosilec Nina Šrimpf 

Sodelavci / 

Število ur Odvisno od obiska 

Program je namenjen Vsem dijakom 
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Čas izvedbe Celo šolsko leto, vsako sredo od 16:00 - 18:00 

Kraj izvedbe Športni center GO 

Vsebina programa Delo na trenažerjih, osnovne zakonitosti, pomembnost prehrane, 
skrivnosti za zmanjšanja telesne teže 

 

Naslov programa Kolesarjenje in rolanje 

Nosilec Nina Šrimpf 

Sodelavci / 

Število ur 7 

Program je namenjen Vsem dijakom 

Čas izvedbe jesenski in spomladanski čas 

Kraj izvedbe Rogaška Slatina - Podčetrtek 

Vsebina programa Kolesarjenje in rolanje po urejenih kolesarskih stezah občin Rogaška 
Slatina in Podčetrtek 

 

Naslov programa Badminton 

Nosilec Nina Šrimpf 

Sodelavci / 

Število ur Odvisno od obiska 

Program je namenjen Vsem dijakom 

Čas izvedbe Vsak torek od 18.00 do 19.00 

Kraj izvedbe Športna dvorana Janina 

Vsebina programa Učenje osnovne tehnike in taktike igre v badmintonu, igra 1:1 in igra 2:2 

 

Naslov programa Aerobika/Funkcionalna vadba/Joga 

Nosilec Nina Šrimpf 

Sodelavci / 
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Število ur Odvisno od obiska 

Program je namenjen Vsem dijakom 

Čas izvedbe Vsak ponedeljek in četrtek od 18:30 - 19:30 

Kraj izvedbe Učilnica ČITALNICA 

Vsebina programa Vadba ob glasbi, različne koreografije s katerimi razvijamo koordinacijo in 
aerobno vzdržljivost telesa, vaje za moč za celo telo. 

 

Naslov programa Nogomet 

Nosilec Gorazd But 

Sodelavci / 

Število ur 30 

Program je namenjen Vsem dijakom 

Čas izvedbe Četrtek  15.00 – 16.00 

Kraj izvedbe DVORANA Športnega centra GO 

Vsebina programa Treniranje tehnike in igre. Udeležba na šolskih tekmovanjih. Temeljna 
pravila nogometa in najpomembnejši sodniški izrazi, izrazi in pojmi 
povezani s tehniko in taktiko nogometa, pravila športnega obnašanja. 

 

Naslov programa Pohodi 

Nosilec Gorazd But 

Sodelavci / 

Število ur 36 

Program je namenjen Vsem dijakom 

Čas izvedbe 10.10. - pohod iz Boča na Donačko 
17.10. - pohod iz Donačke na Boča 
26.10. - pohod na Donačko 
28.10. - pohod na Boč 

Kraj izvedbe Bližnja okolica Rogaške, glej zgoraj 

Vsebina programa Vpliv hoje na organizem. Varovanje narave, skrb za ohranitev naravne in 
kulturne dediščine. Varnost v gorah. Nudenje prve pomoči pri praskah, 
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ranah, žuljih, udarninah (oteklinah) in pikih žuželk, zaščita pred insekti. 
Ukrepanje ob nezgodi. Orientacija ob zemljevidu. 

 

Naslov programa Deskanje na vodi 

Nosilec Nina Šrimpf 

Sodelavci / 

Število ur 6 

Program je namenjen Vsem dijakom 

Čas izvedbe Bilo izvedeno 23.9.2021 

Kraj izvedbe Vejk park Dooplek -  

Vsebina programa Nov šport, s katerim razvijamo moč rok in zgornjega dela telesa.Razvijamo 
tudi ravnotežje. 

 

Naslov programa Plavanje 

Nosilec Gorazd But 

Sodelavci / 

Število ur Odvisno od obiska 

Program je namenjen Vsem dijakom 

Čas izvedbe petek 15.00 – 18.00 

Kraj izvedbe Hotel Slatina 

Vsebina programa  

 

Naslov programa Fotografski krožek 

Nosilec Zdenka Petelinšek 

Sodelavci / 

Število ur 30 -50 

Program je namenjen Vsem, dijakom 
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Čas izvedbe Celo šolsko leto 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Spoznavali bomo lastnosti fotoaparata, lastnosti kompozicije pri 
fotografiji, dinamike in statike pri fotografiji. Delali bomo na terenu in 
fotografirali in snemali  na šolskih prireditvah in dejavnostih na šoli in 
izven nje. 

 

Naslov programa Košarka 

Nosilec Zora Tabak/Nina Šrimpf 

Sodelavci / 

Število ur 35 do 70 

Program je namenjen vsem dijakom  

Čas izvedbe Vsak torek, od 16.30 – 18.00 

Kraj izvedbe ŠD Janina 

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

 

Naslov programa Odbojka 

Nosilec Zora Tabak/Nina Šrimpf 

Sodelavci / 

Število ur 25 

Program je namenjen vsem dijakom  

Čas izvedbe Vsak torek, od 18.00 – 19.00 

Kraj izvedbe ŠD Janina 

Vsebina programa Tehnični in taktični elementi odbojke, nogometa in badmintona 

 

Naslov programa Kemijski krožek 

Nosilec Anita Pihlar 

Sodelavci Maja Javornik 
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Število ur 10 ur za posamezni letnik 

Program je namenjen Dijakom 1. in 2. letnika gimnazije 

Čas izvedbe Od oktobra do aprila 

Kraj izvedbe LAB 1 

Vsebina programa Atraktivni eksperimenti s področja kemije. 

 

Naslov programa Biološki krožek 

Nosilec Tanja Ocvirk 

Sodelavci / 

Število ur 15  

Program je namenjen Dijakom 1. do 3. letnika programa gimnazija, tehnik optik in tehnik 
steklarstva.  Skupina je omejena na 15 dijakov. 

Čas izvedbe Po dogovoru z dijaki. 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Laboratorijsko in terensko delo.  Predstavitev okoljskih problemov in 
bolezni današnjega časa. 

 

Naslov programa Debatni krožek 

Nosilec Jože Vajdič 

Sodelavci / 

Število ur 20 + 20 ur samostojno +10 debatni turnirji 

Program je namenjen Vsem dijakom 

Čas izvedbe Torek ali sreda  po dogovoru z dijaki 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Debatne tehnike, retorika, argumentacija, projektno delo 

  

Naslov programa Nemški in angleški bralni krožek 
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Nosilec Mateja Jagodič 

Sodelavci Agata Brantuša, Gabrijela Fürlinger 

Število ur 8 

Program je namenjen vsem dijakom 

Čas izvedbe od oktobra do maja po dogovoru 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Na srečanjih bomo debatirali o knjigah, ki jih bodo dijaki prebrali doma. 

 

Naslov programa Učenje angleščine in nemščine 

Nosilec Mateja Jagodič 

Sodelavci Agata Brantuša, Gabrijela Fürlinger 

Število ur 8 

Program je namenjen vsem dijakom 

Čas izvedbe od oktobra do maja po dogovoru 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Pred posameznimi pisnimi preverjanji in po potrebi se bomo organizirano 
učili. 

 

Naslov programa Dizajn in steklo 

Nosilec Zinka Kobula Kamenšek 

Sodelavci / 

Število ur 25 

Program je namenjen vsem dijakom, ki želijo ustvarjati s steklom 

Čas izvedbe Po dogovoru enkrat mesečno 3 šolske ure 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa izdelovali bomo nakit (prstane, uhane, verižice), razne novoletne okraske, 
svečnike, krožnike ... 
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Naslov programa Podjetniški krožek- podjetniške delavnice 

Nosilec Rebeka Majer Amon 

Sodelavci Branka Kovačič, Zinka Kobula Kamenšek, Zora Tabak 

Število ur 24 

Program je namenjen vsem dijakom (Projekt: Mladim se dogaja) 

Čas izvedbe Start up weekend,  delavnice in zaključna ekskurzija 

Kraj izvedbe ŠCRS, Sveti Trije Kralji 

Vsebina programa Razvijali bomo podjetniške ideje. 

 

Naslov programa Stopimo na pot podjetništva- izkušeni neizkušenim! 

Nosilec Rebeka Majer Amon 

Sodelavci OŠ Rogatec in Zavodom za kulturo, turizem in razvoj Rogatec 

Število ur 10 

Program je namenjen vsem dijakom  

Čas izvedbe Bo javljen naknadno 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Na delavnicah bodo dijakom predavali mladi in uspešni podjetniki in jim 
pomagali pri krepitvi in uresničitvi lastne podjetniške ideje. 

PRIPRAVE NA TEKMOVANJA 

Naslov programa Priprava na različna tekmovanja 

Nosilec Zora Tabak, Gorazd But, Nina Šrimpf 

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 
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Vsebina programa občinsko tekmovanje v teku  – Rogaški tek  
državno tekmovanje v teku  
področno tekmovanje v nogometu  
področno tekmovanje v košarki– Celje  
državno tekmovanje v streljanju z zračno puško 
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 2021 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Priprave na tekmovanje iz logike. 

 

Naslov programa Priprava na tekmovanja iz matematike 

Nosilec Tanja Rupnik, Tatjana Cirer, Sandra Cigula 

Sodelavci / 

Število ur Glede na raven tekmovanja, ki se ga dijak udeleži 

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, Sandra Cigula 

Sodelavci / 
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Število ur Glede na raven tekmovanja, ki se ga dijak udeleži. 

Program je namenjen vsem dijakom 

Čas izvedbe Od septembra do decembra oz. januarja za dijake, ki se uvrstijo na 
državno tekmovanje 

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 Priprava 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. 2., 3., in 4. letnika gimnazije. 

Čas izvedbe oktober do april. 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Dijaki se bodo poglabljali v reševanje zahtevnejših fizikalnih primerov, ki 
so na regijskem in državnem tekmovanju. Ob različnih nalogah bodo 
poglabljali svoje znanje. 

 

Naslov programa Priprava na tekmovanje iz astronomije 

Nosilec Zdenka Petelinšek 

Sodelavci / 

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

Program je namenjen Dijakom gimnazije. 

Čas izvedbe Oktober do februar 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Reševanje nalog iz preteklih tekmovanj ter nadgradnja snovi potrebne za 
reševanje nalog  iz astronomije na tekmovanju. 
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Naslov programa Priprava na tekmovanje iz fizike Čmrlj 

Nosilec Zdenka Petelinšek 

Sodelavci / 

Število ur do 8 

Program je namenjen Dijakom 1.  letnika gimnazije. 

Čas izvedbe september oktober 

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. letnik 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 Gorazd Zatler 

Sodelavci / 

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

Program je namenjen Dijakom  3.a in 4. letnika gimnazije 

Čas izvedbe januar - 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 tekmovanja). 

Program je namenjen Dijakom 1. In 2. letnika gimnazije 

Čas izvedbe Priprave od oktobra do januarja (dan in ura se določi po dogovoru). 

Šolsko tekmovanje: 18.11.20201 

Državno tekmovanje: 21.1.20212 

Kraj izvedbe ŠCRS 

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

 

Naslov programa Priprave na  tekmovanje iz biologije 

Nosilec Tanja Ocvirk 

Sodelavci / 

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

Program je namenjen Vsem dijakom 1. In 2. letnika ter dijakom (tema so sladkovodne ribe)  3. in 
4. letnika programa gimnazije (znanje biologije po učnem načrtu za 
program gimnazije) 

Čas izvedbe Priprave od oktobra do marca (dan in ura se določi po dogovoru). 

Šolsko tekmovanje: 20.1.2022 

Državno tekmovanje: 19.3.2022 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Tekmovanje je razdeljeno na dva sklopa.  

1. in 2. letniki tekmujejo iz znanja o sladkovodnih ribah. 

3. in 4. tekmujejo v znanju iz obveznega programa biologije za splošno  

gimnazijo.  
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Naslov programa Priprave na tekmovanje za Cankarjevo priznanje 

Nosilec Monika Šeligo 

Sodelavci Nika Jančič,  Monika Šeligo 

Število ur 12/20/30  

Program je namenjen Vsem dijakom 

Čas izvedbe September-marec 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa 1. in 2. letnik – srednji gimnazijski in strokovni programi: Feri Lainšček: 
Kurji pastir 
3. in 4. letnik – srednji gimnazijski in strokovni programi: Alenka 
Goljevšček Kermauner: Pod Prešernovo glavo in Srečna draga vas domača 
(šolsko, regijsko) 
George Bernard Shaw: Pygmalion (državno) 

 

Naslov programa Mentorstvo pri natečajih iz slovenščine 

Nosilec Nika Jančič, Monika Šeligo, mag. Dubravka Berc Prah 

Sodelavci  

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 Kreativno pisanje. 

 

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. 

https://www.zrss.si/wp-content/uploads/2021/09/6_Priporocila_CT_1_2_gimnazija_strokovni_2021_2022.pdf
https://www.zrss.si/wp-content/uploads/2021/09/6_Priporocila_CT_1_2_gimnazija_strokovni_2021_2022.pdf
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Čas izvedbe December do marec. 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa 20. stoletje 

 

Naslov programa Priprava na tekmovanje iz znanja geografije 

Nosilec Jasmina Hrnec 

Sodelavci / 

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

Program je namenjen Vsem dijakom. 

Čas izvedbe Oktober do april 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Glede na razpisano temo, terensko delo 

 

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

Nosilec Bernarda leva, Gabrijela Fürlinger 

Sodelavci / 

Število ur 15 

Program je namenjen Dijakom 3. letnika. 

Čas izvedbe oktober do februar 

Regijsko tekmovanje: 1. 2. 2021 

Državno tekmovanje: 22. 3. 2021 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Priprava na tekmovanje 

 

Naslov programa Priprava na tekmovanje v znanju nemškega jezika za 2. in 3. letnike 

Nosilec Bernarda Leva 
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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 
Šolsko tekmovanje: 6. januar 2022 
Državno tekmovanje: 3. februar 2022 

 Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Priprava na tekmovanje 

 

Naslov programa Priprava na tekmovanje iz znanja psihologije 

Nosilec Anja Banković 

Sodelavci / 

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

Program je namenjen Vsem dijakom. 

Čas izvedbe November do marec 
Šolsko tekmovanje: 13. januar 2022 
Državno tekmovanje: 25. marec 2022 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Tema tekmovanja je Učenje in spomin 

 

Naslov programa Priprava na tekmovanje bober 

Nosilec Jože Vajdič 

Sodelavci / 

Število ur 15 

Program je namenjen Vsem dijakom 

Čas izvedbe oktober do november 

tekmovanje- 21. 11. 2019 

Kraj izvedbe Računalniška učilnica 

Vsebina programa Priprava na tekmovanje 
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RAZISKOVALNE NALOGE 

Naslov programa Raziskovalna naloga iz fizike 

Nosilec Zdenka Petelinšek 

Sodelavci / 

Število ur 35 

Program je namenjen Vsem dijakom gimnazije 

Čas izvedbe Vse šolsko leto. 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Po dogovoru z dijaki 

 

Naslov programa Raziskovalna naloga iz sociologije  

Nosilec Nataša Šafranko, univ. dipl. soc. 

Sodelavci / 

Število ur  35 

Program je namenjen dijakom 2. in 3. letnikov 

Čas izvedbe september - marec 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Po dogovoru z dijaki. 

 

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 
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Vsebina programa Raziskovanje novejše krajevne zgodovine. 

 

Naslov programa Raziskovalna naloga iz področja optike 

Nosilec Andreja Novak 

Sodelavci dr. Gregor Hostnik 

Število ur  35 

Program je namenjen Dijakom programa tehnik optik 

Čas izvedbe september - marec 

Kraj izvedbe ŠCRS, Fakulteta za kemijo Maribor 

Vsebina programa Nanosi na optičnih steklih 

 

Naslov programa Raziskovalna naloga iz psihologije 

Nosilec Anja Bankovič 

Sodelavci / 

Število ur  35 

Program je namenjen Vsem dijakom programa gimnazija  

Čas izvedbe Vse šolsko leto 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Po dogovoru z dijaki 
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EKSKURZIJE, PROJEKTI, TABOR 

Naslov programa Strokovna ekskurzija Benetke in Verona 

Nosilec Andreja Novak 

Sodelavci Zinka Kobula Kamenšek 

Število ur 12 

Program je namenjen Dijakom 1.c in 1.d 

Čas izvedbe 3. 5. - 4. 5. 2022 

Kraj izvedbe Benetke, Verona 

Vsebina programa Ogled steklarskih delavnic- otok Borano in otok Murano ter ogled 
znamenitosti Benetk 

 

Naslov programa Obisk optičnega sejma Parizu 

Nosilec Branka Kovačič 

Sodelavci Anita Pihlar, Zdenka Petelinšek in Mateja Černelič Balon 

Število ur 19 

Program je namenjen Dijakom 2.c in 3.c 

Čas izvedbe 24.9. do 28.9.2021 

Kraj izvedbe Pariz, Strasburg, Munchen 

Vsebina programa Ogled strokovnega sejma SILMO Pariz, ogled mesta in znamenitosti 
Pariza, Versales, Strasburg in Munchen 

 

Naslov programa Ekskurzija v Toskano ali v Berlin 

Nosilec Mateja Jagodič 

Sodelavci / 

Število ur 24 

Program je namenjen Vsem dijakom 

Čas izvedbe Maj/junij 2020 če bo dovolj prijavljenih 
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Kraj izvedbe Po programu 

Vsebina programa  

 

Naslov programa Projekt MEPI 

Nosilec Klavdija Zver 

Sodelavci Jasmina Hrnec 

Število ur do 50 ur (odvisno od posameznika in stopnje) 

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 Projekt  EPAS- Šola ambasadorka EU 

Nosilec Jasmina Hrnec 

Sodelavci  

Število ur 30 ur  

Program je namenjen Vsem dijakom. 

Čas izvedbe Celo šolsko leto. 

Kraj izvedbe ŠCRS, teren 

Vsebina programa Izobraževalni program Šola ambasadorka Evropskega parlamenta, je 
namenjen ozaveščanju in izobraževanju dijakov in učiteljev o Evropski 
uniji in z njo povezanih temah ter usposabljanju dijakov za aktivno 
državljanstvo. 
Program zajema poučevanje kot tudi praktične aktivnosti, ki potekajo 
skozi celotno šolsko leto. Dijaki, ki uspešno dokončajo program Šola 
ambasadorka Evropskega parlamenta (EPAS), spoznajo delovanje EU in 
evropskih institucij, razumejo možnosti, ki jim jih ponuja evropsko 
državljanstvo in se zavedajo vloge, ki jo ima Evropski parlament v 
evropskem odločevalskem procesu.  
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Naslov programa Creating Employment in Sustainable Tourism as a Source of Wealth for 
the Community- Erasmus+ KA2 

Nosilec Bernarda Leva 

Sodelavci Agata Brantuša 

Število ur 40 

Program je namenjen Dijakom 2., 3. in 4. letnika gimnazijskega programa 

Čas izvedbe Celo šolsko leto 

Kraj izvedbe ŠCRS in dve mobilnosti 

Vsebina programa V sodelovanju s šolami iz Francije, Grčije, Portugalske, Italije in Španije 

želimo v okviru projekta dijakom približati pomen trajnostnega turizma v 

posameznih državah in jih spodbuditi, da razmišljajo o tem, kako ga 

razvijati. Vsaka država predstavi svoje dobrine. Slovenci smo se odločili za 

lokalni dobrini termalno vodo in zelišča, pri ostalih državah raziskujemo 

oljčno olje, vino, sir, čokolado in sladkorni trs, ki jih dijaki predstavljajo, 

raziskujejo in na njihovi osnovi gradijo nove zamisli in načrte za lokalni 

turizem. Med seboj sodelujemo predvsem preko platforme eTwinning. 

Izpeljane bodo tri virtualne mobilnosti in dve mobilnosti v živo (na 

Portugalsko in v Francijo). 

 

TEČAJI 

Naslov programa Tečaj arhitekturnega risanja 

Nosilec Anja Banković 

Sodelavci Zunanji izvajalec 

Število ur Dva dela oz. semestra, en del 30 do 50 ur, odvisno od izbire izvajalca 
(Idejum, Društvo Naris,..). Predstavitev na šoli, dijaki se odločite za 
izvajalca. Lahko se udeležite le enega semestra ali obeh, plačljivo, cena 
cca 100 eur na semester. 

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 
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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 in izpit iz prve pomoči za kandidate za vozniški izpit 

Nosilec Mateja Jagodič 

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 Oktober 2019 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Priprava kandidatov na izpit iz prve pomoči, opravljanje izpita. 

Cena tečaja in izpita- 84,36e 

 

Naslov programa Tečaj smučanja in deskanja na snegu 

Nosilec Nina Šrimpf 

Sodelavci / 

Število ur 24 

Program je namenjen Vsem dijakom 

Čas izvedbe 14. 1., 15. 1. 2021 

Kraj izvedbe Smučišče Kope 

Vsebina programa Učenje smučanja za začetnike ali piljenje smučarske tehnike za 
nadaljevalce 

 

Naslov programa Tečaj arabščine 

Nosilec Zavod za izobraževanje in razvoj Učenjak 

Sodelavci / 
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Število ur 30 ur 

Program je namenjen Vsem dijakom 

Čas izvedbe po dogovoru 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Tečaj bo obsegal 30 šolskih ur, za točni termin se bomo dogovorili 
sproti. Na tečaju se boste naučili sporazumevanja v vseh 
pomembnih življenjskih situacijah, slovnico in pa kulturo, 
zgodovino, arabski način življenja itd. 
Ves material, učne liste in vse kar spada zraven bo priskrbel zavod 
Učenjak.  Obljubimo pa tudi koš dobre volje in razigranih brbončic! 

Cena 30- urnega začetnega tečaja ruščine je 130€. Možno je tudi plačilo v 
dveh (75+75) ali treh obrokih (40+40+50). Minimalno število udeležencev 
je 7.  

 

Naslov programa Tečaj španščine 

Nosilec Zavod za izobraževanje in razvoj Učenjak 

Sodelavci / 

Število ur 30 ur 

Program je namenjen Vsem dijakom 

Čas izvedbe po dogovoru 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Tečaj bo obsegal 30 šolskih ur, za točni termin se bomo dogovorili 
sproti. Na tečaju se boste naučili sporazumevanja v vseh 
pomembnih življenjskih situacijah, nič kaj težke slovnice in pa 
kulturo, zgodovino, španski način življenja itd. 

Cena 30- urnega začetnega tečaja ruščine je 130€. Možno je tudi plačilo v 
dveh (75+75) ali treh obrokih (40+40+50). Minimalno število udeležencev 
je 7.  

 

 


