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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 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 50 50 30 17 

PROSTA IZBIRA 40 40 25 13 

SKUPAJ 90 90 55 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. 

 

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

OBVEZNI DEL 83 73 72 46 

PROSTA IZBIRA 12 12 11 8 

SKUPAJ UR 95 85 83 54 

 
  



Število ur interesnih dejavnosti po letnikih za program steklar. 

 

Aktivnost 1. 
letnik 

2. 
letnik 

3. 
letnik 

OBVEZNI DEL 55 46 29 

SKUPAJ UR 55 46 29 

 
 
 
 
 

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 Bralni klub 

Nosilec Nika Jančič 

Število ur 20 

Program je namenjen Vsi dijaki 

Čas izvedbe 2 x mesečno od decembra do januarja 

Kraj izvedbe videosrečanja preko spletne učilnice 

Vsebina programa Poglobljeno branje modernih dram in romanov 



 

Naslov programa Pisanje člankov v tujih jezikih 

Nosilec Gabrijela Fürlinger 

Sodelavci Vse članice aktiva tujih jezikov 

Število ur 15 

Program je namenjen dijakom 1., 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 Kemija v industriji 

Nosilec Gorazd Zatler 

Sodelavci Maja Javornik 

Število ur 15 

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

Čas izvedbe oktober - maj 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Okvirna predstavitev kemije v industriji, podprta z laboratorijskim delom 

 



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 in projektno 

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  

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 Igranje taroka 

Nosilec Jernej Lakner 

Sodelavci Tanja Hajnšek 

Število ur 20 

Program je 
namenjen 

vsem dijakom 

Čas izvedbe oktober - maj 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa predstavitev igre, spoznavanje kart, seznanitev s pravili igranja, igranje v 
skupinah ob pomoči naših članov, igranje samostojno 

 

Naslov programa Fitnes 

Nosilec Zora Tabak 

Sodelavci / 

Število ur Odvisno od obiska 

Program je 
namenjen 

Vsem dijakom 

Čas izvedbe Celo šolsko leto, vsako sredo od 16:00 - 18:00 

Kraj izvedbe Fitnes na šoli 

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

 

Naslov programa Košarka 

Nosilec Zora Tabak 

Sodelavci / 

Število ur 35 

Program je namenjen Vsem dijakom 



Čas izvedbe Celo šolsko leto, vsak torek od 16:30 - 18:00 

Kraj izvedbe ŠD Janina 

Vsebina programa Učenje osnovne tehnike in taktike pri košarki, igra 5:5 

 

Naslov programa Odbojka 

Nosilec Zora Tabak 

Sodelavci / 

Število ur 35 

Program je namenjen Vsem dijakom 

Čas izvedbe Celo šolsko leto, vsak torek od 16:30 - 18:00 

Kraj izvedbe ŠD Janina 

Vsebina programa Učenje osnovne tehnike in taktike pri odbojki, igra 6:6 

 

Naslov programa Skoki na mali prožni ponjavi/Akrobatika 

Nosilec Matej Malus 

Sodelavci / 

Število ur Odvisno od obiska 

Program je namenjen Vsem dijakom 

Čas izvedbe po dogovoru 

Kraj izvedbe ŠD Janina 

Vsebina programa Učenje akrobatskih prvin, sposobnost kontrole telesa v brez opornem 
položaju… 

 

Naslov programa Nogomet 

Nosilec Matej Malus 

Sodelavci / 

Število ur 25 

Program je namenjen Vsem dijakom 

Čas izvedbe po dogovoru (predvidoma ob četrtkih od 15.00 - 16.00 ure) 



Kraj izvedbe DVORANA Športnega centra GO 

Vsebina programa Temeljna pravila nogometa in najpomembnejši sodniški izrazi, izrazi in 
pojmi povezani s tehniko in taktiko nogometa, pravila športnega 
obnašanja. 

 

Naslov programa Deskanje na vodi - Wakeboard 

Nosilec Matej Malus 

Sodelavci / 

Število ur 6 

Program je namenjen Vsem dijakom 

Čas izvedbe 27.9.2022 

Kraj izvedbe Vejk park Dooplek  

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

 

Naslov programa Plavanje 

Nosilec Zora Tabak 

Sodelavci / 

Število ur Odvisno od obiska 

Program je namenjen Vsem dijakom 

Čas izvedbe ponedeljek, petek 15.00 – 18.00 

Kraj izvedbe Hotel Slatina 

Vsebina programa Osnovna in nadaljevalna šola plavanja 

 

Naslov programa Ogled športnih tekem (košarkarska tekma Slovenija : Izrael, rokometne 
tekme RK Celje : Barcelona) 

Nosilec Matej Malus, Zora Tabak 

Sodelavci / 

Število ur 6 za vsak dogodek 

Program je namenjen Vsem dijakom 



Čas izvedbe 27. 2. 2023 košarka, 15. 2. 2023 rokomet 

Kraj izvedbe Ljubljana, Celje 

Vsebina programa Ogled mednarodne tekme z vrhunskimi športniki, spoznavanje 
organizacije velikih tekmovanj 

 

Naslov programa Fotografski krožek 

Nosilec Zdenka Petelinšek 

Sodelavci / 

Število ur 30 -50 

Program je namenjen Vsem, dijakom 

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 

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 

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 

Število ur 15 ur  

Program je namenjen Dijakom 1. letnika gimnazije 

Čas izvedbe Od oktobra do maja 

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 2. in 3. letnika programa gimnazija. 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 Dubravka Berc Prah 

Sodelavci / 



Število ur 20 + 20 ur samostojno +10 debatni turnirji 

Program je namenjen Vsem dijakom 

Čas izvedbe Po dogovoru z dijaki 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Debatne tehnike, retorika, argumentacija, projektno delo 

  

Naslov programa Nemški in angleški bralni krožek 

Nosilec Mateja Jagodič 

Sodelavci Agata Brantuša, Gabrijela Fürlinger, Kornelija Jagodič 

Število ur 10 

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 Ustvarjalni krožek 

Nosilec Mateja Črnelič Balon 

Sodelavci / 

Število ur 15 ur 

Program je namenjen Vsem dijakom 

Čas izvedbe po dogovoru 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Izdelovali bomo različne izdelke z različnimi tehnikami, vse od priprave 
materiala do končnega izdelka. 

 

Naslov programa Kulinarični krožek 

Nosilec Branka Kovačič 
 

Sodelavci Rebeka Majer Amon (v sodelovanju z DD) 
 

Število ur 30 ur 
 



Program je namenjen Vsem dijakom 
 

Čas izvedbe Jesenski izziv -  piknik 
Sladko druženje – piškoti 
Slavnostna večerja – sladica 
Mehiški večer 
Po dogovoru ob večjih dogodkih na ŠCRS 

6. oktober 2022 
10. november 2022 
22. december 2022 
16. marec 2023 

Kraj izvedbe ŠCRS 
 

Vsebina programa Z dijaki bomo ustvarjali na tematskih dogodkih v 
DD. Sodelovali bomo tudi na različnih prireditvah za 
potrebe ŠCRS-ja. 

 

 

Naslov programa Francoski krožek: Voulez-vous francais? 

Nosilec Gabrijela Fürlinger 

Sodelavci 
 

Število ur 20 

Program je namenjen 3. letnik Gimnazija  

Čas izvedbe od oktobra do maja po dogovoru 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Delavnice, potepanja in ustvarjanja v francoskem jeziku o francoski 
kulturi. 

 

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 ... 

  



PRIPRAVE NA TEKMOVANJA 

 

Naslov programa Priprava na različna športna  tekmovanja 

Nosilec Zora Tabak, Matej Malus 

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 atletiki 
področno tekmovanje v nogometu  
področno tekmovanje v košarki 
področno tekmovanje v odbojki  
državno tekmovanje v športnem plezanju 
državno tekmovanje v badmintonu 

 

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 / 

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

Program je namenjen vsem dijakom 

Čas izvedbe Od septembra do novembra oz. februarja 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. 

 

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. a, b in 2. b  

Čas izvedbe Od decembra do maja 

Kraj izvedbe KEM1 

Vsebina programa Snov 1. ni 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 februar - maj 

Kraj izvedbe Učilnica KEM1 

Vsebina programa Reševanje tekmovalnih nalog iz kemije 

 

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: 17.11.20202 

Državno tekmovanje: 21.1.2023 

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 (tema je biologija solin) ter dijakom  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: 19.1.2023 

Državno tekmovanje: 18.3.2023 

Kraj izvedbe ŠCRS 



Vsebina programa Tekmovanje je razdeljeno na dva sklopa.  

1. in 2. letniki tekmujejo iz znanja o biologiji solin. 

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

gimnazijo.  

 

Naslov programa Priprave na tekmovanje za Cankarjevo priznanje 

Nosilec Nika Jančič 

Sodelavci Nika Jančič,  Monika Šeligo, Ana Ferk 

Število ur 12/20/30  

Program je namenjen Vsem dijakom 

Čas izvedbe September-marec 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa 1. in 2. letnik – gimnazijski in srednji strokovni program: Veronika 
Dintinjana: V suhem doku 
3. in 4. letnik – gimnazijski in srednji strokovni program 

• Janez Menart: Srednjeveške pridige in balade (šolsko, državno) 
• Umberto Eco: Ime rože (regijsko, državno)  

 

Naslov programa Mentorstvo pri natečajih iz slovenščine 

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

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. 

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 2. in 3. letnike 

Nosilec Agata Brantuša, Gabrijela Fürlinger 

Sodelavci / 

Število ur 15 

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

Čas izvedbe oktober do februar 

Regijsko tekmovanje: 20. 2. 2023 

Državno tekmovanje: 12. 4. 2023 

Državno tekmovanje 2. letnik: 13. 2. 2023 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Priprava na tekmovanje 

 



Naslov programa Priprava na tekmovanje v znanju nemškega jezika za 3. in 4. letnike 

Nosilec Mateja Jagodič 

Sodelavci / 

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 Iva Štukelj 

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: 12. januar 2023 
Državno tekmovanje: 24. marec 2023 

Kraj izvedbe ŠCRS 

Vsebina programa Tema tekmovanja je Čustva in komunikacija 

 

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 

 

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 



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 Iva Štukelj 

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 

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, 1.d in 1.e 

Čas izvedbe 6. 5. - 7. 5. 2023 

Kraj izvedbe Benetke, Verona 



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

 

Naslov programa Obisk optičnega sejma OPTI 2023 

Nosilec Branka Kovačič 

Sodelavci Anita Pihlar, Zdenka Petelinšek  

Število ur 19 

Program je namenjen Dijakom 2.c in 3.c 

Čas izvedbe 
 

12. 1. - 14. 1. 2023 

Kraj izvedbe Salzburg, Nurnberg, Munchen 

Vsebina programa Ogled strokovnega sejma OPTI 2023, ogled mest in znamenitosti 
Salzburga, Nürnberga in Münchna 

 

Naslov programa Ekskurzija v Pariz ali na Poljsko 

Nosilec Mateja Jagodič 

Sodelavci / 

Število ur 24 

Program je namenjen Vsem dijakom 

Čas izvedbe Maj/junij 2023 (če bo dovolj prijavljenih) 

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 
(prostovoljstvo, pustolovska 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.  

 

Naslov programa Športni tabor na Krki 

Nosilec Matej Malus, Zora Tabak 

Sodelavci / 

Število ur  35 

Program je namenjen dijakom 3. in 4. letnikov gimnazije 

Čas izvedbe od četrtka do sobote,  29. 9., 30. 9., 1. 10. 2022 

Kraj izvedbe Velike Malence 

Vsebina programa SUP, rafting, kajak- kanu, lokostrelstvo, preživetje v naravi, frizbi, 
nogomet, odbojka, osnove prve pomoči 

 

  



TEČAJI 

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 November 2022 

Kraj izvedbe ŠCRS 

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

 

Naslov programa Tečaj smučanja 

Nosilec Matej Malus 

Sodelavci / 

Število ur  18 

Program je namenjen vsem dijakom 

Čas izvedbe Od petka do nedelje, 13. 1., 14. 1. in 15. 1. 2023 

Kraj izvedbe Smučišče Trije Kralji ali Ribnica na Pohorju 

Vsebina programa Tečaj smučanja - osnovni, nadaljevalni 

 
 
 


