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UVOD 
Interesne dejavnosti so sestavni del predmetnikov izobraževalnih programov v srednjem 
poklicnem, srednjem strokovnem ter srednjem poklicno-tehniškem izobraževanju, ki se po 
vsebini in izvajanju razlikujejo od običajnega pouka. Delimo jih na obvezni del, vsebine 
vezane na program in na vsebine, ki so namenjene prosti izbiri dijaka. V šolskem vsakdanu 
predstavljajo pisan mozaik raznolikih dejavnosti in aktivnosti. Mednje sodijo vse interesne 
dejavnosti, kot so športni, kulturni, naravoslovni dnevi, strokovne ekskurzije, vsebine 
namenjene spoznavanju poklicnih področij, projektni dnevi ipd. Proste interesne vsebine, 
različna tekmovanja, projektno in raziskovalno delo pa sodijo med pisano paleto obšolskih 
dejavnosti, ki jih nudimo dijakom. 
 
Namen prostih vsebin interesnih dejavnosti je razbremeniti dijake od šolskega pouka ter jim 
omogočiti, da odkrivajo tudi druga področja, ki niso neposredno povezana z njihovim 
izobraževalnim programom.  
 
Šola predvidi ponudbo prostih vsebin interesnih dejavnosti v Letnem delovnem načrtu za 
tekoče šolsko leto. Izvajajo jo zaposleni na šoli, pri nekaterih dejavnostih sodelujejo tudi 
zunanji sodelavci. Ponudba je vsako leto zelo raznolika in zanimiva ter se lahko med šolskim 
letom, glede na potrebe in želje, tudi dopolni. 
 
Vse informacije o rednih dejavnostih in ponudbo prostih vsebin dobijo dijaki na razrednih 
urah. Z njimi so seznanjeni preko radijskih obvestil, sporočil na šolski oglasni tabli in zapisov 
na šolskih spletnih straneh. V Katalogu interesnih dejavnosti dijaki najdejo še več informacij 
o posamezni ponudbi. Lahko pa z obrazcem za priznavanje dejavnosti izven šole uveljavljajo 
slednje kot proste vsebine interesnih dejavnosti. Obrazec poiščejo na šolski spletni strani. 
Priporočeno je, da dijaki izberejo le eno dejavnost, ker se vsebine pogostokrat časovno 
pokrivajo. Nekatere dejavnosti so povezane z večjimi ali manjšimi stroški. 
 
Dejavnosti se deloma odvijajo v času pouka, deloma pa izven rednega pouka. Interesne 
dejavnosti so v skladu s Pravilnikom o šolski dokumentaciji evidentirane v letnem spričevalu 
in osebnem listu z opravil/a ali ni opravil/a.  
 
Dijaki morajo opraviti najmanj 18 ur izbrane dejavnosti. O dijakovih opravljenih urah mentor 
obvesti razrednika po zaključku dejavnosti. Dijaku, ki dejavnosti ne obiskuje redno, se priznajo 
le ure prisotnosti na dejavnosti. Če dijak ob zaključku šolskega leta nima opravljenih prostih 
vsebin IND v celoti, nima opravljenega razreda. Neopravljene ure bo moral nadomestiti v 
času po zaključku pouka. 
 
Dijaki zaradi sodelovanja pri prostih vsebinah IND ne smejo manjkati od pouka. Izjemoma 
dijakovo odsotnost opraviči le mentor določene IND v soglasju z vodstvom šole. Dejavnosti 
bodo izvedene izven rednega pouka, nekatere pa tudi ob sobotah in nedeljah (npr. 
strokovne ekskurzije, športni in naravoslovni tabori ...). 
 
Dijakom ponujamo izbiro zanimivih, lastnih programov in dejavnosti. Zavedamo se, da 
interesne dejavnosti pripomorejo k boljšemu počutju dijaka v šoli. Hkrati pa dijaki odkrivajo 
področja, ki niso opredeljena le s programom, po katerem se izobražujejo. Tako spoznavajo 
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svoje sposobnosti in talente, jih razvijajo in ohranjajo svojo posebnost oziramo različnost.  
Raznolike vsebine ponujajo dijakom možnost utrjevanja poklicne pripadnosti in krepitve 
strokovnih znanj. S spoznavanjem drugih kultur, krajev in dežel širijo svoja obzorja. Z 
možnostjo proste izbire med posameznimi dejavnostmi se spreminja tudi odnos dijaka do 
dela in njegova odgovornost za lastne odločitve. 
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SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE (ZDRAVSTVENA  NEGA in KOZMETIČNI TEHNIK) 

 INTERESNE DEJAVNOSTI - 352 ur 
  1. 

letnik 
2. 
letnik 

3. 
letnik 

4. 
letnik 

SKUPAJ 

OBVEZNI DEL:           

Športni dnevi      

Ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne 
razstave 

     

Seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi 
v šolskem okolju 

     

Ogled študijske knjižnice, sejmov: zdravja, informatike, 
učil, izobraževalnih ustanov, dnevi odprtih vrat ipd. 

     

Zdravstvena vzgoja      

      

VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM:      

Metode učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih 
navad 

     

Naravoslovni dan - ekološki dan (organizirane čistilne 
akcije, predavanja, ogledi čistilnih naprav - v povezavi s 
tehnologijo stroke) 

     

Spoznavanje poklicnega področja, organizacije 
panoge, obisk predavanja s strokovnega področja 

     

Ogled sejma s strokovnega področja, ustanov      

Poklicno usmerjanje, nadaljevanje izobraževanja      

      

PROSTA IZBIRA DIJAKA      

Gledališki, glasbeni in filmski abonmaji, glasbena šola, 
pevski zbor, dramska skupina, plesni in športni treningi 

     

Tečaj cestnoprometnih predpisov      

Mladinska raziskovalna dejavnost      

Tekmovalna dejavnost v znanju      

Socialno delo      

Mentorstva in pomoč drugim      

Organizirano dopolnilno izobraževanje itd.           

 

SKUPAJ 

 

96 

 

96 

 

96 

 

64 

 

352 
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SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (BOLNIČAR-NEGOVALEC) 

INTERESNE DEJAVNOSTI – 160 UR 

  1. 
letnik 

2. 
letnik 

3. 
letnik 

SKUPAJ 

OBVEZNI DEL:         

Športni dnevi     

Ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne 
razstave ter seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi 
znamenitostmi v šolskem okolju 

    

     

VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM:     

Metode učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih navad     

Naravoslovni dan - ekološki dan (organizirane čistilne akcije, 
predavanja, ogledi čistilnih naprav - v povezavi s tehnologijo 
stroke) 

    

Ogled sejma s strokovnega področja, ustanov     

     

PROSTA IZBIRA DIJAKA     

Gledališki, glasbeni in filmski abonmaji, glasbena šola, pevski 
zbor, dramska skupina, plesni in športni treningi 

    

Tečaj cestnoprometnih predpisov     

Mladinska raziskovalna dejavnost     

Tekmovalna dejavnost v znanju     

Socialno delo     

Mentorstva in pomoč drugim     

Organizirano dopolnilno izobraževanje itn.         

 

SKUPAJ 

 

64 

 

64 

 

32 

 

160 
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POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE (PTI) 

INTERESNE DEJAVNOSTI  1. letnik - 96 ur 

OBVEZNI ENOTNI DEL Skupaj 

- športni dnevi  

- ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave  

- ogled študijske knjižnice  

  

VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM  

- spoznavanje organizacije panoge, strokovna ekskurzija  

- ekologija (raziskovalni tabor ali ekologija in stroka itd.)  

- ogled sejma s strokovnega področja, organizirana predavanja strokovnega 
področja   

 

  

VSEBINE, POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA  

- mladinska raziskovalna dejavnost  

- glasbena šola, pevski zbori, aktivnosti v dramski skupini, društvih, plesni in 
športni trening 

 

- sodelovanje na športnih srečanjih, spominskih pohodih  

- tečaji cestnoprometnih predpisov  

- gledališki, glasbeni in filmski abonmaji  

- tekmovalna dejavnost v znanju, mentorstva mlajšim  

- socialno delo itd.  

 

Skupno število ur za interesne dejavnosti 

 

96 
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PONUDBA PROSTIH VSEBIN INTERESNIH DEJAVNOSTI 

V ŠOLSKEM LETU 2022/23 
 

 
Naslov programa 1. ANGLEŠKI BRALNI KLUB 

 
Nosilec programa Jasmina Petek 
Sodelavci  
Število ur 18  
Program je namenjen  dijakom vseh letnikov v programih ZN, PTI, KT, BN 
Čas izvedbe oktober 2022–april 2023 
Kraj izvedbe SZKŠ Celje 
Vsebina programa 
 

 

Branje knjig po svojem izboru v angleškem jeziku, 
sledi diskusija o vsebini z mentorjem. Dijak prebere 
3 knjige, če te zajemajo 200 strani ali več, ali 5 knjig, 
ki zajemajo najmanj 60 strani. Knjige so dosegljive 
tudi v šolski knjižnici. 
 
 
Dejavnost je brezplačna. 
 

 
 
 

 
 
Naslov programa 2. ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA- BOOKWORM 

 
Nosilec programa mag. Katarina Čolović 
Sodelavci  
Število ur 18  
Program je namenjen  dijakom vseh letnikov v programih ZN, PTI, KT, BN 
Čas izvedbe september 2022–marec 2023 
Kraj izvedbe SZKŠ Celje 
Vsebina programa 
 

 

Dijaki prejmejo seznam knjig v angleškem jeziku, ki si 
jih lahko sposodijo v šolski knjižnici. Na koncu rešijo 
spletni test. 
 
 
 
 
Dejavnost je brezplačna. 
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Naslov programa 3. AIRBRUSH POSLIKAVA 

 
Nosilec programa Karmen Pavrič Konušek 

Sonja Cesar 
Sodelavci  
Število ur 18 
Program je namenjen  dijakinjam vseh letnikov v programu KT 
Čas izvedbe po dogovoru 
Kraj izvedbe SZKŠ Celje 
Vsebina programa 

  

 

 
 

Osnove dela z airbrush tehniko in delavnice.  
Dijakinje lahko podrobnejši program dobijo pri 
mentoricah. 
 

 
 
 
 

 
Naslov programa 4. BADMINTON 

 
Nosilec programa Mojca Pavlič 
Sodelavci  
Število ur 18  
Program je namenjen  dijakom v programih ZN, PTI, BN, KT 
Čas izvedbe februar–marec 2023 
Kraj izvedbe SZKŠ Celje 
Vsebina programa 
 

 

 
Spoznavanje pravil igre 1:1, 2:2, turnir. 
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Naslov programa 5. BRALNI KLUB IN MEDRENARACIJSKI BRALNI KLUB 

 
Nosilec programa Suzana Kastelic 
Sodelavci  
Število ur 18  
Program je namenjen  dijakom vseh letnikov v programih ZN, PTI, KT, BN  
Čas izvedbe oktober 2022–maj 2023 
Kraj izvedbe šolska knjižnica, spletni forum 
Vsebina programa 
 
 

IND je namenjena dijakinjam in dijakom, ki radi berejo 
knjige v slovenščini. V Bralnem klubu lahko dijaki berejo 
knjige po lastni izbiri v dogovoru z mentorico. V programih 
ZN, KT in PTI je potrebno prebrati 5, v programu BN pa 3 
knjige. Za opravljeno IND morajo dijaki napisati svoje 
mnenje o prebranih knjigah ali se o knjigah pogovoriti z 
mentorico. V Medgeneracijskem bralnem klubu beremo 
določene naslove sodobnih slovenskih avtorjev. O 
prebranih knjigah se pogovorimo na srečanjih, ki bodo v 
novembru, decembru, januarju, februarju in marcu. Za 
opravljeno IND je potrebno prebrati 3 določene knjige in se 
udeležiti srečanja. 
 
Dejavnost je brezplačna. 
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Naslov programa 
 

6. DELAVNICE SOCIALNIH VEŠČIN 

Nosilec programa Alja Zorman 
Sodelavci  
Število ur 18 ur (6 srečanj po pouku) 
Program je namenjen  dijakom vseh letnikov v programih ZN, PTI, KT, BN  
Čas izvedbe november in december 2022 
Kraj izvedbe SZKŠ Celje 
Vsebina programa 
 

 

V šestih srečanjih bomo znotraj manjše skupine dijakov 
(do 15 udeležencev) osvetlili pomen in vrednost socialnih 
veščin, ki jih dijaki potrebujete pri vsakdanjem življenju in 
tudi pri poklicih, za katere se izobražujete. Med poukom 
velikokrat ni časa in prostora za bolj poglobljene 
pogovore o določenih, vam pomembnih temah, zato je 
delavnica primeren prostor, da se lahko o temah 
sproščeno pogovorimo. Boljše poznavanje in 
razumevanja sebe kot človeka, drugih okoli sebe in 
odnosov, v katere smo vpeti, je zelo pomembno 
predvsem v srednješolskem obdobju, zato vas vabim, da 
se pridružite. V popoldnevih bomo z različnimi vajami, 
igrami, timskim delom in pogovori osvetili področje 
socialnih veščin, ki jih posameznik razvija pri sebi, 
odražajo pa se v odnosih z drugimi. 
Dejavnost je brezplačna. 
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Naslov programa 
 

7. DEUTSCH IM KOSMETIKSTUDIO 

Nemščina v kozmetičnem salonu 
Nosilec programa Urška Zakošek 
Sodelavci  
Število ur 18 
Program je namenjen  dijakinjam 3. in 4. letnika v programu KT 
Čas izvedbe 
 

ob zadostnem številu prijav za 4. letnik v oktobru in 
novembru 2022; za 3. letnik v aprilu in maju 2023 

Kraj izvedbe učilnica za izvajanje praktičnega pouka 
Vsebina programa 

 
 

Spoznavanje besedišča (kozmetični artikli, pripomočki in 
naprave), komunikacija s stranko pri izvajanju 
posameznih kozmetičnih postopkov (masaža, nega 
obraza, pedikura). 
 
Priporočljivo za vse, ki nameravajo na PUD v Nemčijo. 
 
Dejavnost je brezplačna. 

 
 

 
Naslov programa 
 

8. DEUTSCH IM PATIENTENZIMMER 

Nemščina v bolniški sobi 
Nosilec programa Urška Zakošek 
Sodelavci  
Število ur 18 
Program je namenjen  dijakom 3. in 4. letnika v programu ZN 
Čas izvedbe 
 

ob zadostnem številu prijav za 4. letnik v oktobru in 
novembru 2022; za 3. letnik v aprilu in maju 2023 

Kraj izvedbe učilnica za izvajanje praktičnega pouka 
Vsebina programa 
 
 

Spoznavanje besedišče (pripomočki in pomagala v 
bolniški sobi, zdravila), komunikacija z bolnikom oziroma s 
starostnikom ter komuniciranje s sodelavci. 
 
Priporočljivo za vse, ki nameravajo na PUD v Nemčijo. 
 
Dejavnost je brezplačna. 
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Naslov programa 9. DRUŽENJE Z UČENCI OŠ GLAZIJA 

 
Nosilec programa Tea Bevc Holobar 
Sodelavci Učitelji in mentorji OŠ Glazija 
Število ur 18  
Program je namenjen  dijakom v programih ZN (2., 3., 4. letnik), KT (2., 3., 4. letnik), 

BN (2., 3. letnik), PTI 
Čas izvedbe september 2022–maj 2023 med poukom in izven njega, 

mogoče tudi kakšen popoldan 
Kraj izvedbe OŠ Glazija, drugi prireditveni prostori 
Vsebina programa 
 

 

Dijaki sodelujejo pri izvedbi delavnic, kjer na prilagojen 
način učencem Osnovne šole Glazija predstavimo vsebine 
prve pomoči, izvedemo nego telesa, ličenje, sodelujemo 
kot aktivni člani pri pripravi na nastope (učence naličimo, 
uredimo za namen nastopa), se aktivno udeležimo 
dogodkov z namenom preživljanja časa z učenci z lažjo, 
zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. 
 
Dejavnost je brezplačna. 
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Naslov programa 10. EKO BRALNA ZNAČKA 

 
Nosilec programa Tanja Arh 
Sodelavci  
Število ur 18  
Program je namenjen  dijakom vseh letnikov v programih ZN, PTI, KT, BN  
Čas izvedbe september 2022–maj 2023 
Kraj izvedbe šolska knjižnica 
Vsebina programa 
 

 

Dijaki preberejo dve knjigi po lastnem izboru ali iz 
priporočilnega seznama, ki je na voljo v šolski knjižnici. 
Knjigi sta lahko leposlovni ali strokovni. Obravnavati 
morata ekološko tematiko. Dijaki pri knjižničarki dobijo 
delovni list, na katerega napišejo svoje mnenje o prebrani 
literaturi. 
 
 
Dejavnost je brezplačna. 
 

 
 
 

 
 
Naslov programa 11. EKO KROŽEK 

 
Nosilec programa Alenka Botolin 

Marija Pučnik 
Sodelavci sodelavci – spremljevalci, odvisno od števila prijavljenih 

dijakov 
Število ur 18 in več 
Program je namenjen  dijakom vseh letnikov v programih ZN, PTI, KT, BN  
Čas izvedbe oktober 2022–maj 2023 
Kraj izvedbe SZKŠ Celje in kraji po Sloveniji 
Vsebina programa 

 
 
 

Dijaki Eko krožka bodo v delavnicah spoznavali zdravilna 
zelišča in njihovo uporabnost ter izdelovali izdelke. 
Obiskali bodo ustanove z naravoslovnimi in ekološkimi 
vsebinami. 

 
Dijaki poravnajo ceno prevoza.  
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Naslov programa 12. EKSKURZIJA PARIZ 

 
Nosilec programa Maja Barbara Kokot, Urška Zakošek 
Sodelavci  
Število ur 3 dni 
Program je namenjen  dijakom v programu ZN in KT, 2. in 3. letnik 
Čas izvedbe po dogovoru 
Kraj izvedbe Pariz 
Vsebina programa 

 

 
Dijaki lahko podrobnejši program ekskurzije dobijo 
pri mentorici. 
 
 
 

 
 
 
Naslov programa 13. EKSKURZIJA OLIMPIJSKO SARAJEVO (Sarajevo, 

Travnik, Jajce, Banja Luka) 
 

Nosilec programa in sodelavci Dani Belec, Albert Trnovšek, Marjan Potočnik (ostali 
sodelavci po potrebi glede na število prijavljenih 
dijakov), turistična agencija 

Število ur 2 dni 
Program je namenjen  dijakom vseh letnikov v programih ZN, PTI, KT, BN  
Čas izvedbe 28 10. 2022.–29. 10.  2022 
Kraj izvedbe Bosna in Hercegovina 
Vsebina programa 

 

 

Prvi dan 
- Slovenija – Banja Luka – Jajce – Travnik - 

Sarajevo 
Drugi dan 
- Sarajevo - Slovenija 

Dijaki lahko podrobnejši program ekskurzije dobijo 
pri mentorju. 
 
Cena za 45 prijavljenih dijakov je približno 137 €,  
oziroma je odvisna od števila prijavljenih 
udeležencev. 
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Naslov programa 14. FOTO-VIDEO KROŽEK 

 
Nosilec programa/koordinator Danijel Berden 

Matej Koren 
Mentor  
Število ur 18  
Program je namenjen  dijakom vseh letnikov v programih ZN, PTI, KT, BN  
Čas izvedbe med šolskim letom  
Kraj izvedbe SZKŠ Celje 
Vsebina programa 

 

Dijaki se seznanijo z rokovanjem fotoaparata in 
videokamere. Aktivno (fotografiranje ali snemanje) 
sodelujejo na vseh prireditvah in dogodkih v sklopu šole. 
Sodelujejo na raznih foto – natečajih v šoli in izven. Dijaki 
ne potrebujejo svoje opreme.  
Dejavnost je brezplačna.  
 

 
 
 

 
 
Naslov programa 15. FUNKCIONALNI TRENING 

 
Nosilec programa Nejc Hostnik 
Sodelavci Monika Brglez 
Število ur 18  
Program je namenjen  dijakom vseh letnikov v programih ZN, PTI, KT, BN 
Čas izvedbe november 2022–maj 2023 
Kraj izvedbe plesna dvorana/fitnes 
Vsebina programa 

 

V programu bo poudarek na učenju tehnike pri osnovnih 
vajah za moč (počepi, potegi, potiski, dvigi …) z različnimi 
pripomočki.  
 
Namen dejavnosti je usvojiti osnovne tehnike za varno in 
učinkovito vadbo moči v fitnesu ter izboljšanje splošne 
telesne pripravljenosti (moč, vzdržljivost, gibljivost …) in 
telesne sestave (pridobivanje mišične mase in zmanjšanje 
maščobne). 
 
Vadili bomo z lastno težo in različnimi pripomočki (uteži, 
trakovi, trenažerji …). 
 
Dejavnost je brezplačna. 
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Naslov programa 16.  GEOGRAFSKO-ZGODOVINSKA EKSKURZIJA 

 
Nosilec programa Mojca Krošl Gorjup 
Sodelavci Turistična agencija Sajko 
Število ur 2 dni 
Program je namenjen  dijakom 1., 2. in 3. letnika v programih ZN in KT 
Čas izvedbe oktober 2022 
Kraj izvedbe Toskana 
Vsebina programa 
 

 

Ogled geografsko-zgodovinskih znamenitosti.  
Podrobnejši program lahko dijaki dobijo pri 
mentorici dejavnosti. 
 
 
 
Cena ekskurzije je odvisno od števila prijavljenih.  
Okvirna cena 160 €. 
 
 

 
 

 

 
Naslov programa 17.  GLEDALIŠKA POTEPANJA 

 
Nosilec programa Alenka Košec Klarić 
Sodelavci Andrej Jenuš, Maja Antonič 
Število ur 18 + 
Program je namenjen  dijakom vseh letnikov v programih ZN, PTI, KT, BN 
Čas izvedbe Ena predstava v jeseni, druga spomladi 
Kraj izvedbe Maribor, Ljubljana 
Vsebina programa 
 

 

Ogled predstave v SNG Maribor in obisk naravne ali 
kulturne znamenitosti 
ter 
ogled ene predstave v enem od ljubljanskih 
gledališč ter ogled znamenitosti v Ljubljani. 
 
 
Cena ekskurzije je odvisno od števila prijavljenih.  
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Naslov programa 18. INSTRUMENTALISTI, SOLISTI,  ZBOR, ORKESTER, 

BEND– GLOG 
 

Nosilec programa Danijel Berden, mentor 
Sodelavci  
Število ur 18  
Program je namenjen  dijakom vseh letnikov v programih ZN, PTI, KT, BN, po 

predhodni avdiciji 
Čas izvedbe med šolskim letom  
Kraj izvedbe SZKŠ Celje, nastopi po dogovoru 
Vsebina programa 

 
 

Redne vaje in nastopi. 
Popestritev šolskih dogodkov in proslav ter sodelovanje 
na raznih prireditvah po domovih starejših, … 
Sodelovanje na Ljubaviziji, snemanje skladb, glasbena 
popestritev dogodkov – glasbeno ustvarjanje.  
 
Vabljeni.  
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Naslov programa 
 

19. KLUB KREATIVCEV in EU VAS 
 

Nosilec programa Jasmina Petek 
Sodelavci  
Število ur 18 
Program je namenjen dijakom vseh letnikov v programih ZN, PTI, KT, BN  
Čas izvedbe oktober 2022–april 2023 
Kraj izvedbe spletni forum 
Vsebina programa 

 
 

Dijaki predstavijo 5 kreacij z različnih umetnostnih 
področij  kot npr. kuharstva (ustvarjanje/priprava 
jedi, sladic), likovne umetnosti, šiviljstva, kiparstva  
oz. izdelovanja raznih izdelkov po izbiri. 
 
Dejavnost je brezplačna. 
   

 
 
 
 
Naslov programa 20. KOŠARKA 

 
Nosilec programa Nejc Hostnik 
Sodelavci  
Število ur 18  
Program je namenjen  dijakom vseh letnikov v programih ZN, PTI, KT, BN 
Čas izvedbe oktober- november 2022 
Kraj izvedbe telovadnica 
Vsebina programa 

 

Namen dejavnosti je vadba košarke s poudarkom na 
igri (1:1, 3:3, 5:5). Dejavnost je namenjena vsem, ki 
imajo radi igro košarke ne glede na izkušnje in znanje.  
 
Dejavnost je brezplačna. 
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Naslov programa 
 

21. LIČENJE ZA VSAK DAN 
 

Nosilec programa Marija Artiček 
Sodelavci  
Število ur 18 
Program je namenjen dijakom 2. in 3. letnikov v programih ZN 
Čas izvedbe november in december 2022 
Kraj izvedbe SZKŠ Celje 
Vsebina programa 
 

 
 

Dijaki se bodo naučili osnovnih pravil v negi mladostniške 
kože in temeljnih postopkov korekcije in ličenja za vsak dan. 
Spoznali bodo pripomočke za ličenje, kozmetične izdelke za 
ličenje in nekaj osnovnih tehnik senčenja obraza in oči. 
 
 
Dejavnost je brezplačna. 
 

 
 
 
 
 

 
Naslov programa 22. LIKOVNO USTVARJANJE 

 
Nosilec programa Petra Pižmoht 
Sodelavci  
Število ur 18  
Program je namenjen  dijakom vseh letnikov v programih ZN in KT 
Čas izvedbe med šolskim letom 
Kraj izvedbe SZKŠ Celje 
Vsebina programa 
 

 

Dijaki bodo ustvarjali za različne likovne natečaje, pomagali pri 
pripravi scen za šolske dogodke, izdelovali likovna dela za 
literarno glasilo Virus ter poslikali jumbo plakate. Pod 
vodstvom mentorice bodo dijaki spoznavali tudi zanimive 
likovne tehnike. 
 
Dejavnost je brezplačna. 
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Naslov programa 23.  NARAVOSLOVJE MALO DRUGAČE 

 
Nosilec programa Urška Lorenčak in Mateja Strmšek 
Sodelavci Turistična agencija Oliver turizem 
Program je namenjen  dijakom vseh letnikov v programih ZN, KT, BN, PTI 
Čas izvedbe konec oktobra 2022 
Kraj izvedbe Dunaj 
Vsebina programa 
 

 

Dijaki se bodo na ekskurziji najprej ustavili pred 
cesarsko rezidenco Schönbrunn. Sledi sprehod 
skozi veličasten park in zunanji ogled mogočne 
palače. Nato bodo obiskali enega najlepših in 
najstarejših živalskih vrtov v Evropi, kjer si bodo 
ogledali več kot 500 vrst različnih živali (pingvine, 
polarnega medveda, pande ...). Nato se bodo 
podali na krožni avtobusni ogled zunanjosti 
dunajskih znamenitosti. Obiskali bodo tudi 
naravoslovni muzej, se sprehodili do Hofburga, v 
katerem se nahaja nacionalna biblioteka, Špansko 
jahalno šolo, vladne palače in kraljeve apartmaje. 
Prihod v Celje pozno v večernih urah.  
 
 
 
Cena ekskurzije je odvisno od števila prijavljenih.  
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Naslov programa 
 

 

24. NEGA ROK ZA VSAK DAN 
 

Nosilec programa Urška Müller Fidler 
Sodelavci  
Število ur 18 
Program je namenjen  dijakinjam programa ZN, BN, PTI 
Čas izvedbe po dogovoru s prijavljenimi dijaki 
Kraj izvedbe SZKŠ Celje 
Vsebina programa 
 

 

Dijakinje se bodo seznanile s problemi na rokah in 
nohtih, pojasnili bomo dejavnike, ki vplivajo na 
stanje kože na rokah in nohtih, ter spoznali 
kozmetične izdelke za nego rok in nohtov. Izvedli bi 
osnovno kozmetično nego rok in nohtov, ki jo bomo 
zaključili z lakiranjem nohtov. 
 
 
Dejavnost je brezplačna. 
 
 
 
 

 
 

 
Naslov programa 25. NOGOMET 

 
Nosilec programa Aleksander Jezernik 
Sodelavci  
Število ur 18  
Program je namenjen  dijakom vseh letnikov v programih ZN, PTI, KT, BN  
Čas izvedbe marec–maj 2023 
Kraj izvedbe šolska telovadnica in zunanje igrišče. 
Vsebina programa 

 
 
 

Dijaki bodo razdeljeni v nogometne ekipe, ki bodo med 
seboj odigrale serijo turnirjev. 
 
 
 
 
Dejavnost je brezplačna. 
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Naslov programa 26.  ODBOJKA 

 
Nosilec programa Vanja Popović 
Sodelavci  
Število ur 18 
Program je namenjen  dijakom vseh letnikov v programih ZN, PTI, KT, BN  
Čas izvedbe oktober 2022–maj 2023 
Kraj izvedbe šolska telovadnica  
Vsebina programa 
 

 
 

Program:  
- igranje odbojke, 
- vadba napadalnega udarca in skok servisa. 
 
 
Dejavnost je za dijake brezplačna. 

 
 
 
 
 
 

 
Naslov programa 27. OSKAR PO OSKARJIH – FILMSKI KLUB 

 
Nosilec programa Maja Antonič 
Sodelavci  
Število ur 18  
Program je namenjen  dijakom vseh letnikov v programih ZN in KT 
Čas izvedbe februar in marec 2023 – po podelitvi oskarjev 
Kraj izvedbe Celje, kino 
Vsebina programa 
 

 
 

Ogled in debata o filmih, ki so bili nominirani ali so dobili 
oskarja. 

 

Dijaki plačajo ceno vstopnic za filmske predstave. 

 
 



 

 25 

 
 
 
 

 
Naslov programa 28. OSNOVE FRANCOŠČINE 

 
Nosilec programa Suzana Kastelic 
Sodelavci  
Število ur 18  
Program je namenjen  dijakom vseh letnikov v programih ZN, KT, BN, PTI 
Čas izvedbe februar , marec – 6 predavanj po 3 ure, 

predvidoma ob torkih po pouku 
(februar: 7., 14., 21., 28., marec: 7., 14.) 

Kraj izvedbe šolska knjižnica 
Vsebina programa 

 
 

IND je namenjena dijakinjam in dijakom, ki želijo 
spoznati značilnosti francoske izgovorjave, se 
naučiti nekaj osnovnih fraz (predstaviti se, vprašati 
za pot, rezervirati sobo, naročiti kosilo …) in širiti 
obzorja s »potovanjem« po francoski kulturi in 
civilizaciji. 
Za opravljeno IND velja obvezna prisotnost na vseh 
interaktivnih predavanjih.  
Opravičeno odsotnost bo možno nadomestiti s 
samostojnim delom in oddajo naloge, vezane na 
zamujeno predavanje. 
 
Dejavnost je brezplačna. 
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Naslov programa 29. PLANINSKI KROŽEK z orientacijo v naravi 

 
Nosilec programa Polonca Kačičnik 
Sodelavci  
Število ur 18 
Program je namenjen  dijakom vseh letnikov v programih ZN, PTI, KT, BN 
Čas izvedbe september 2022–maj 2023 
Kraj izvedbe Slovenija 
Vsebina programa 

 
 
 

Planinski pohod po lokalnih planinskih poteh in 
Slovenski poti, uporaba kompasa in zemljevida, 
orientacija na terenu, merila zemljevidov in 
načrtovanje poti. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Naslov programa 30. PFIFFIKUS – NEMŠKA BRALNA ZNAČKA 

 
Nosilec programa Urška Zakošek 
Sodelavci  
Število ur 18  
Program je namenjen  dijakom vseh letnikov v programih ZN, PTI, KT, BN 
Čas izvedbe oktober 2022–april  2023 
Kraj izvedbe SZKŠ Celje 
Vsebina programa 

 
 

Dijaki preberejo dve knjigi, ki jih predlaga Center 
Oxford iz Ljubljane. 
Z dijaki o knjigah razpravljamo in ob koncu rešijo 
kratek test. 
 
Dejavnost je brezplačna. 
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Naslov programa 31. PO LEPOTO NA SOLINE 

 
Nosilec programa Veronika Drobne, Špela Fajdiga 
Sodelavci  
Število ur 18 
Program je namenjen  dijakinjam 3. in 4. letnika v programu KT 
Čas izvedbe april - maj 2023 
Kraj izvedbe Portorož 
Vsebina programa 
 

 

 
Ogled wellnessa - Thalasso Spa Lepa Vida v 
edinstvenem naravnem okolju, sredi solinskih polj, z 
naravnimi produkti pridobljenimi v Krajinskem parku 
Sečoveljskih solin. Nato sledi predavanje Evgena Geca o 
uspešnem poslovanju v kozmetičnem salonu. 
 
 
Dijaki poravnajo ceno prevoza, vstopnino, kar je odvisno 
od števila prijav. 
 
 

 

 
 
 
Naslov programa 32. POSLIKAVA NOHTOV 

 
Nosilec programa Urška Müller Fidler 
Sodelavci  
Število ur 18 
Program je namenjen  dijakinjam 2. in 3. letnika v programu KT 
Čas izvedbe po dogovoru s prijavljenimi dijaki 
Kraj izvedbe SZKŠ Celje 
Vsebina programa 
 

 

 
Dijakinje se bodo seznanile z različnimi tehnikami 
poslikave nohtov.  
 
 
 
Dejavnost je brezplačna. 
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Naslov programa 33. PRIPRAVE  DIJAKOV NA RAZLIČNA TEKMOVANJA 

 
Nosilci programov koordinatorji in mentorji 
Sodelavci po potrebi zunanji sodelavci 
Število ur 18 in več 
Program je namenjen  dijakom vseh letnikov v programih ZN, PTI, KT, BN  
Čas izvedbe september 2022–maj 2023 
Kraj izvedbe SZKŠ Celje 
Vsebina programa 
 

 
 

Treningi - vaje, razgovori, načrtovanje in utrjevanje znanja, 
praktično delo (na različnih področjih: kultura, šport, 
stroka...).  
 
 
 
 
Dejavnost je brezplačna. 
 

 
 
 

 
Naslov programa 34. PRIŽGANI MOŽGANI 

 
Nosilec programa Urška Zakošek 
Sodelavci  
Število ur 18  
Program je namenjen  dijakom 1., 2., 3. letnika v programih ZN, PTI, KT, BN, 

maksimalno 20 dijakov 
Čas izvedbe september – december 2022 
Kraj izvedbe SZKŠ Celje 
Vsebina programa 
 
 
 

 
 

Želiš izboljšati svojo koncentracijo in povečati učinkovitost 
svojih sivih celic? Ali veš, da možganske celice umirajo in da 
jih z nekaterimi substancami ubijamo In da obstaja 
nevrogeneza - nastajanje novih živčnih celic? Da lahko 
nevrogenezo pospešimo? Da obstajajo vaje in postopki, ki 
omogočajo, da bolje izkoristimo svoj možganski potencial? 
Te zanima, kdaj in kako se učiti, da bo snov prej usvojena? 
Vse odgovore in vaje dobiš in se boš naučil/-a v delavnici - 
Prižgani možgani.  
Dejavnost je brezplačna. 
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Naslov programa 35. PROMOCIJA ŠOLE 

 
Nosilec programa Tea Bevc Holobar 
Sodelavci  
Število ur 18  
Program je namenjen  dijakom v programih ZN (2., 3., 4. letnik), KT (2., 3., 4. letnik), 

BN (2., 3. letnik), PTI (2. Letnik) 

Čas izvedbe med in izven pouka 
Kraj izvedbe osnovne in srednje šole, promocijski dogodki o 

izobraževalnih programih 
Vsebina programa 
 

 

Dijaki sodelujejo na dogodkih, kjer predstavljamo našo šolo 
in izobraževalne programe, za katere izobražujemo. 
Predstavitve se v obliki izvedbe delavnic pod mentorstvom 
učitelja, ki dijake na predstavitvi spremlja. Dijaki sodelujejo 
pri izvedbi delavnice, kjer praktično prikazujejo znanja, ki so 
jih pridobili v učnem procesu (prva pomoč, manikira, 
ličenje, nega dojenčka …). Najpogosteje se kot šola 
predstavljamo na osnovnih šolah v Celju in bližnji okolici ter 
na drugih večjih promocijskih dogodkih. 

 
Dejavnost je brezplačna. 
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Naslov programa 36. PROSTOVOLJNO DELO 

 
Nosilec programa Anamarija Vrhovec – koordinator in mentor 
Sodelavci - mentorji  
 
 

 

1. Ljudmila Par (OŠ Glazija, Dom Lipa - Štore, Dom 
upokojencev Sevnica, Vzgojno varstveni zavod 
Golovec) 

2. Mirjam Marguč (Dom starejših Hrastnik, Lambrechtov 
dom Slovenske Konjice, Dom dr. Jožeta Potrča 
Poljčane, Špesov dom Vojnik) 

3. Zdenka Mencingar Kladnik (Dom starejših Laško) 
4. Peter Čepin Tovornik (Dom ob Savinji Celje, Dom 

starejših Šentjur) 
5. Olga Štancar (Dom starejših Gornji Grad, Center 

starejših Zimzelen Topolšica) 
6. Simona Križanec (Pegazov dom Rogaška Slatina, Dom 

starejših Šmarje pri Jelšah) 
7. Cvetka Pangerl (Dom upokojencev Polzela, Dom Nine 

Pokorn Grmovje, Dom upokojencev Prebold) 
8. Anamarija Vrhovec (Splošna bolnišnica Celje, Dom sv. 

Jožefa) 
 

Število ur po programu, najmanj 18  
Program je namenjen  dijakom vseh letnikov v programih ZN, PTI, KT, BN  
Čas izvedbe 
 

po dogovoru z mentorjem in odgovornim v ustanovi, kjer 
dijak opravlja prostovoljno delo 

Kraj izvedbe 
 

v izbranih ustanovah, ki omogočajo opravljanje 
prostovoljnega dela 

Vsebina programa Seznanitev dijaka z ustanovo, z delom v njej in z 
oskrbovanci ter njihovimi različnimi navadami, zahtevami 
in željami, ki zahtevajo določene veščine in izkušnje, ki jih 
dijaki ob pouku še dodatno pridobijo z opravljanjem 
prostovoljnega dela. 
Z opravljanjem prostovoljnega dela v socialno varstvenih 
ustanovah dijaki pridobivajo tudi občutek odgovornosti do 
oskrbovanca.  
Dejavnost je brezplačna. 
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Naslov programa 37. RAZISKOVALNA DEJAVNOST 

 
Nosilec programa Smilja Pevec 
Sodelavci mentorji raziskovalnih nalog 
Število ur 20  in več (odvisno od teme in zahtevnosti raziskovalne 

naloge) 
Program je namenjen  dijakom vseh letnikov v programih ZN, PTI, KT, BN po 

predhodnem dogovoru z mentorji. 
Čas izvedbe september 2022–maj 2023 
Kraj izvedbe SZKŠ Celje 
Vsebina programa 
 

 

Raziskovalno delo, izdelava in zagovor raziskovalne naloge 
pod vodstvom mentorjev.  
 
 
 
Dejavnost je brezplačna. 

 
 

 

 
Naslov programa 38. RAZTEZNE VAJE- STRECHING 

 
Nosilec programa Carmen Romih 
Sodelavci  
Število ur 18 
Program je namenjen  dijakom vseh letnikov v programih ZN, PTI, KT, BN  
Čas izvedbe april–maj 2023 
Kraj izvedbe plesna dvorana  
Vsebina programa 

 

Biti gibljiv je predvsem pomembno zato, da se dobro 
počutimo. 
 
Dejavnost je brezplačna. 
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Naslov programa 39. REFLEKSNOCONSKA MASAŽA STOPAL (RCM) 

 
Nosilec programa Marija Artiček 
Sodelavci  
Število ur 18 
Program je namenjen  dijakinjam 2. in 3. letnika v programu KT in KT 
Čas izvedbe november–december 2022 
Kraj izvedbe SZKŠ Celje 
Vsebina programa 
 

 
 

Spoznali boste svoja stopala. S tretiranjem točk na stopalu 
izboljšamo svoje počutje in zdravje, lahko pa tudi blažimo in 
odpravimo bolezenske simptome. To znanje nam pomaga, da 
odpremo strankino zdravje in dobro počutje. 
 
 
Dejavnost je brezplačna. 

 
 

 

 
Naslov programa 40. ROČNO DELO - KVAČKANJE 

 
Nosilec programa Cvetka Pangerl, Olga Štancar 
Sodelavci Porodniški oddelek bolnišnice Celje 
Število ur 18 
Program je namenjen  dijakom vseh letnikov programa ZN, BN, KT 
Čas izvedbe med šolskim letom 
Kraj izvedbe SZKŠ Celje 
Vsebina programa 

 
 

 
V prvem delu bi se naučili izdelavo babičine kocke,  dijaki 
potrebujejo volno in kvačko. Z njimi bomo izvedli projekt 
Polepšajmo pusto zimsko okolje.  
V drugem delu bi izdelali hobotnico za novorojenčke in jih 
podarili v porodnišnico. Potrebujejo 50 g garna (bombaža), 
kvačko in polnilo (10 x 10 cm). 
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Naslov programa 41. SPOZNAJMO SLADKORNO BOLEZEN 

 
Nosilec programa David Novak 
Sodelavci  
Število ur 18 
Program je namenjen  dijakom vseh letnikov programa ZN, BN, KT 
Čas izvedbe 3-krat mesečno 
Kraj izvedbe SZKŠ Celje 
Vsebina programa 
 

 

Dijaki spoznajo sladkorno bolezen in s pomočjo pridobljenega 
znanja preprečujejo nastanek bolezni, pomagajo bolnikom z 
zdravstveno vzgojnim delom. 
Simptomi, zdravljenje, komplikacije sladkorne bolezni. Dijak 
opravi pogovor z diabetikom in ugotovi primanjkljaje znanja, 
motivacije in ostalih resursov ter zdravstveno vzgojno vpliva na 
bolnika. 
 
Ni predvidenih stroškov. 
 
 
 

 

 

 

 
Naslov programa 42.  TIKTOK 

 
Nosilec programa Danijel Berden, Nina Lobe Selič, Veronika Drobne 
Sodelavci  
Število ur 18  
Program je namenjen  dijakom vseh letnikov v programih ZN, PTI, KT, BN,  
Čas izvedbe med šolskim letom  
Kraj izvedbe SZKŠ Celje 
Vsebina programa 

 
 

 
Srednje zdravstvene in 
kozmetične šole Celje 

 

Te zanima TikTok, imaš ustvarjalne ideje za TikTok videe, slediš 
trendom. Vabljeni v družbo dijaške ekipe TikTok-a SZKŠC, kjer 
bomo skrbeli za ustvarjalne vsebine šolskega TikTok-a. 
 
Dejavnost je brezplačna. 
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Naslov programa 43.  UNESCO KROŽEK 

 
Nosilec programa Petra Boštjančič 
Sodelavci profesorji SZKŠ Celje 
Število ur 18–25  
Program je namenjen  dijakom vseh letnikov v programih ZN, PTI, KT, BN  
Čas izvedbe med šolskim letom 
Kraj izvedbe SZKŠ Celje in kraji po Sloveniji 
Vsebina programa 
 

 
 

 
 

V letošnjem šolskem letu se bomo v okviru krožka Unesco 
veselili znanosti z Gimnazijo Celje Center, s IV. osnovno šolo 
se boste dijaki za en dan prelevili v učitelje, z Osnovno šolo 
Griže bomo pletli niti mreže, z Gimnazijo Ptuj bomo tekli na 
tradicionalnem 7. Unescovem ASP-teku mladih, obeležili 
bomo dan človekovih pravic in mednarodni dan miru v 
sodelovanju z Osnovno šolo Lava in skrbno urejali šolski 
vrtiček. Kot Unescovci si bomo prizadevali za čim večji 
prispevek h medkulturnemu dialogu in pluralizmu, ki temelji 
na spoštovanju medkulturnih razlik, ohranjanju skupne 
dediščine človeštva in spodbujanju razvoja umetnosti.  
 
Dejavnost je brezplačna.  
 

 

 

 

 
Naslov programa 44.  ZDRAVA ŠOLA – MOJA ŠOLA 

 
Nosilec programa Monika Brglez 
Sodelavci  
Število ur 18  
Program je namenjen  dijakom vseh letnikov v programih ZN, PTI, KT, BN  
Čas izvedbe september 2022–maj 2023 
Kraj izvedbe učilnica za gospodinjstvo, terensko delo 
Vsebina programa 
 

 

Dijaki bodo z različnimi aktivnostmi sledili smernicam, ki jih 
narekuje Zdrava šola. Dejavnosti se bodo navezovale na 
alternativne oblike prehranjevanja, prehranske motnje, 
makrobiotiko in sodobne prehranske smernice v povezavi z 
gibanjem in zdravim življenjskim slogom. 
Aktivno bodo sodelovali pri izvedbi projektnih dni, pripravili 
dejavnosti ob svetovnem dnevu hrane ter vseh aktivnosti 
zdrave šole. 
Vabljeni. 
Dejavnost je brezplačna 
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Naslov programa 45. ZIMSKI ŠPORTNI TABOR 

 
Nosilec programa Aleksander Jezernik 
Sodelavci  
Število ur 18  
Program je namenjen  dijakom vseh letnikov v programih ZN, PTI, KT, BN  
Čas izvedbe Zima 2022/23 
Kraj izvedbe Rogla 
Vsebina programa 
 

 
 

 

Smučanje, deskanje na snegu, druženje v planinski koči, 
izpopolnjevanje tehnike športov na snegu. 
 
Dijaki lahko podrobnejši program dobijo pri mentorju. 
 
Dijaki krijejo ceno prevoza, bivanja , smučarskih vozovnic. 
 
 
 

 


