
 

 
 

 PROSTOIZBIRNE INTERESNE DEJAVNOSTI  
 
Dijaki redno obiskujejo izbrano dejavnost in si pridobijo potrdila za prostoizbirne interesne 
dejavnosti. Dejavnosti so organizirane na šoli in so večinoma brezplačne (*plačila le za 
vstopnine in prevoz).  
 
 
 
 

ZAP. 
ŠT. 

IND MENTOR KONTAKT/ 
ROK ZA PRIJAVO 

1. Prostovoljstvo  Gloria Šepec jernej.gloria@gmail.com 
Rok prijave: 20. 9. 2013 

  

 Dijaki po dogovoru z mentorico mesečno obiskujejo bolnike v ustanovah, se 
udeležujejo sestankov v šoli, srečanj v ustanovah in tematskih delavnic. 

 Prostovoljno delo v domačem kraju poteka v: 
 DSO Trebnje (Janja VOVKO) 
 DSO Krško in DSO Brežice (Mateja KRŽIČNIK)        namenjeno dijakom  
 DSO Impoljca (Mojca SIMONČIČ)                              programa BN in ZN 
 DSO Novo mesto (Vida NOVINEC) 

 Prostovoljno delo v SB Novo mesto: 
 Skupina Pikapolonice – otroški oddelek (Mojca SIMONČIČ) 

- namenjeno dijakom programa ZN – 3. letnik 
 Skupina Sončki – interni, nevrološki, pljučni in kirurški oddelek  

(Gloria ŠEPEC) – namenjeno dijakom programa ZN 

 Prostovoljno delo v društvu Sonček – Društvo za cerebralno paralizo Dolenjske 
in Bele krajine (Gloria ŠEPEC) – namenjeno dijakom programa ZN – 3. /4. letnik 
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ZAP. 
ŠT. 

IND MENTOR KONTAKT/ 
ROK ZA PRIJAVO 

3. Botaniki Mojca Fišter mojca.fister@guest.arnes.si 
Rok prijave: 20. 10. 2013 

  

 Dejavnost je namenjena dijakom vseh letnikov. 

 V prvi polovici šolskega leta izdelujemo herbarij, spoznavamo zdravilna zelišča 
in njihovo uporabo, v drugi polovici šolskega leta spoznavamo rastlinstvo 
Dolenjske, s slikovnimi ključi določamo vrste rastlin ter se večkrat odpravimo 
na terenske vaje. Pripravljamo se na tekmovanje, ki bo drugo soboto v 
septembru v naslednjem šolskem letu. 
 

 

ZAP. 
ŠT. 

IND MENTOR KONTAKT/ 
ROK ZA PRIJAVO 

4. Farmacevtski krožek  Marica Kralj  
Matjaž Brvar 

mkralj.scnm@gmail.com 
matjaz_brvar@yahoo.com 
Rok prijave: september 2013 

  

 Dejavnost je namenjena dijakom 2. in 3. letnika, ki jih veseli priprava 
kozmetičnih izdelkov in rastlinskih izvlečkov. 

 Poteka enkrat tedensko oz. po dogovoru v farmacevtskem laboratoriju. 
 

  

ZAP. 
ŠT. 

IND MENTOR KONTAKT/ 
ROK ZA PRIJAVO 

2. Varujmo zdravje – 
preverimo RR 

Marija Račič marija.rai1@gmail.com 
Rok prijave: september 2013 

  

 Dejavnost je namenjena dijakom 3. in 4. letnika programa ZN in obsega 
meritve arterijskega krvnega tlaka dijakom in uslužbencem Šolskega centra 
Novo mesto ter staršem in drugim obiskovalcem na šoli.  

 Meritve se bodo izvajale ob četrtkih, enkrat mesečno, dve šolski uri.  

 O meritvah se bo vodil pregled nad izmerjenimi vrednostmi, pripravili bomo 
zdravstveno vzgojno gradivo v primeru hipertenzije, učili udeležence pravilne 
tehnike merjenja arterijskega krvnega tlaka ...  

 Namen: Pri delu dijaki povežejo teorijo s prakso, pridobivajo strokovne 
izkušnje in znanje za delo z ljudmi, utrjujejo znanje predmeta zdravstvena 
nega, pridobivajo komunikacijske sposobnosti in z velikim zanimanjem 
spremljajo zdravstveno stanje mladostnikov in odraslih, ki jih tudi poučujejo o 
rizičnih dejavnikih za zdravje. 
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ZAP. 
ŠT. 

IND MENTOR KONTAKT/ 
ROK ZA PRIJAVO 

6. Ne - Varna kemija Janez Barbič  
(Biserka Bračun) 

janez.barbic1@gmail.com 
ali osebno pri pouku  
Rok prijave: september 2013 

  

 Dejavnost je namenjena dijakom, ki jih veseli kemija. 

 Poteka enkrat tedensko v kemijskem laboratoriju. 

 Dijaki  izvajajo  kemijske poizkuse z nevarnimi kemikalijami, ki se dobijo v prosti 
prodaji. 
Krožek bo potekal enkrat v tednu.  
Namenjen je dijakom 2. In 3. Letnika kemijske usmeritve.  
Po trenutnem urniku se bomo sestajali ob sredah 8. in 9. uro v učilnici 122. 
Razvijali bomo pline v 60 mL plastičnih brizgalkah. 
Naredili bomo nekaj poskusov s temi plini. 
Nekateri poskusi bodo uporabni tudi pri rednih vajah. 
Pripravili bomo nove poskuse iz področja čarobne kemije. 
 
 

 

  

ZAP. 
ŠT. 

IND MENTOR KONTAKT/ 
ROK ZA PRIJAVO 

5. Zeliščni vrt Mateja Vidmar  
(Biserka Bračun) 

matejavvidmar@yahoo.com 
Rok prijave: september 2013 

  

 Dejavnost je namenjena dijakom 2. letnika v sklopu predmeta RDN. 

 Poteka celo šolsko leto na zeliščnem vrtu in v biološki učilnici - čas dela na 
zeliščnem vrtu je prilagojen letnim časom in vremenskim razmeram. 

 Dijaki v sklopu predmeta spoznajo zeliščni vrt, naredijo skice predlogov za 
lastni zeliščni vrt (najboljši predlogi se predstavijo na razstavi na hodniku šole).  
Ideje dijakov se uporabijo pri zasaditvi in obdelavi šolskega zeliščnega vrta. 
Dijaki opravijo minimalno 4 ure prostovoljnega dela na vrtu oz. pomagajo pri 
pobiranju, sušenju in obdelavi zelišč. Izdelajo različne izdelke iz zelišč šolskega 
zel. vrta, ki se nato lahko ponudijo obiskovalcem na DOV ali INF. 

 Namen: Dijakom približati zelišča (vrste, pridelava in uporaba), da povežejo 
strokovno znanje o zeliščih s prakso, življenjem,  vzbuditi željo za oblikovanje 
lastnega zeliščnega vrta v domačem okolju, povezati in sodelovati z dijaki 
drugih šol (izdelava regala za sušenje – Srednja lesarska in gradbena šola). 
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ZAP. 
ŠT. 

IND MENTOR KONTAKT/ 
ROK ZA PRIJAVO 

8. Zgodovinski krožek Matej Cizelj matej.cizelj@guest.arnes.si 
Rok prijave: oktober 2013 

  

 Dejavnost je namenjena vsem ljubiteljem zgodovine, udeležencem tekmovanja 
mladih zgodovinarjev in tistim, ki jih zanima rodoslovje in izdelava družinskega 
rodovnika. 

 Poteka predvidoma enkrat tedensko, v učilnici 334. 

 Načrtuje se obisk izbranega arhiva. 
 

 

 

ZAP. 
ŠT. 

IND MENTOR KONTAKT/ 
ROK ZA PRIJAVO 

9. Ustvarjalne delavnice Marjanca Velkavrh marjanca.velkavrh@guest.arnes.si 
Rok prijave: september 2013 

  

 Dejavnost je namenjena vsem dijakom naše šole. 

 Dijaki bodo izdelovali nakit iz fimo mase in žice, čestitke in dekorativne izdelke. 

 Namen dejavnosti je spodbuditi dijake k ustvarjalnosti, jih naučiti različnih 
tehnik risanja in ustvarjanja čestitk ter izdelovanja nakita iz različnih 
materialov. 

ZAP. 
ŠT. 

IND MENTOR KONTAKT/ 
ROK ZA PRIJAVO 

7. *Bralni klub Janja Florjančič janja.florjancic@gmail.com 
Rok prijave: september 2013 

  

 Dejavnost je namenjena dijakom, ki radi berejo in se želijo sproščeno 
pogovarjati o prebranem, z vrstniki deliti mnenja ter jih argumentirati.  

 Bralni klub se sestaja enkrat mesečno. 

 Prebiramo  literaturo po lastnem izboru in prebrano predstavimo ostalim. 

 Namen bralnega kluba je spodbujati bralne navade dijakov, vzgajati dobre 
bralce, nadgrajevati bralne zmožnosti, dvigovati bralno kulturo, spodbujati 
kritično mišljenje, sposobnost razpravljanja in vrednotenja prebranega. 

 Z dijaki bralnega kluba obiskujemo literarne prireditve in spoznavamo 
kulturne ustanove v bližnji okolici ter v Ljubljani, v novembru pa obiščemo 
knjižni sejem v Cankarjevem domu. 
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ZAP. 
ŠT. 

IND MENTOR KONTAKT/ 
ROK ZA PRIJAVO 

10. Pevski zbor Matejka Kure matejka.kure@gmail.com 

Rok prijave: september 2013 

  

 Dejavnost je namenjena dekletom vseh letnikov, ki imajo posluh, veselje do 
petja in po možnosti izkušnje z nastopanjem v pevskem zboru. 

 Pevske vaje bodo potekale med poukom, po potrebi  enkrat ali večkrat 
tedensko (pred nastopi). 

  Pevske vaje potekajo v učilnici, ki je tisto uro prosta, po glasovih in skupne 
vaje vseh glasov, ko posamezni glasovi že obvladajo svojo partituro. 

 Namen dejavnosti je vzgoja pevskega aparata, izboljšanje vokalne tehnike, 
intonacije posameznika in zbora, pravilno dihanje pri petju, fraziranje in nastop 
na območni reviji mladinskih pevskih zborov ter na šolskih prireditvah. 
 

 

 

ZAP. 
ŠT. 

IND MENTOR KONTAKT/ 
ROK ZA PRIJAVO 

11. Plesno navijaška 
skupina Afne 

Romana Kraševec  romana.krasevec@gmail.com 
Rok prijave: september 2013 

  

 Dejavnost je namenjena dijakinjam od 1. do 4. letnika. 

 Poteka od oktobra 2013 do maja 2014 v plesni dvorani ŠD Leona  Štuklja. 

 Namen dejavnosti je sestava koreografij, nastop na športnih tekmovanjih ŠKL 
in Šolskih športnih tekmovanjih ter na šolskih prireditvah. 
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ZAP. 
ŠT. 

IND MENTOR KONTAKT/ 
ROK ZA PRIJAVO 

12. Rokomet (m, ž) Matjaž  Ferkolj matjaz.ferkolj@gmail.com 
Rok prijave: september 2013 

  

 Dejavnost je namenjena dijakom in dijakinjam od 1. do 4. letnika. 

 Obsega 4 do 6 treningov pred tekmovanjem (odvisno od prostih terminov v ŠD 
Leona Štuklja). 

 Namen dejavnosti je priprava dijakov na tekmovanje. 
 

13. Nogomet (m, ž) Matjaž  Ferkolj matjaz.ferkolj@gmail.com 
Rok prijave: september 2013 

  

 Dejavnost je namenjena dijakom in dijakinjam od 1. do 4. letnika. 

 Poteka ob ponedeljkih 9. šolsko uro od oktobra 2013 do maja 2014 v ŠD Leona 
Štuklja. 

 Namen dejavnosti je izpopolnjevanje tehnično-taktičnih elementov, priprava 
dijakov na tekmovanje, udeležba na tekmovanju, druženje. 
 

14. Košarka (m, ž) Mirjam Bauer mirjam.bauer1@gmail.com 
Rok prijave: september 2013 

  

 Dejavnost je namenjena dijakom in dijakinjam od 1. do 4. letnika. 

 Obsega 4 do 6 treningov pred tekmovanjem (odvisno od prostih terminov v ŠD 
Leona Štuklja). 

 Namen dejavnosti je priprava dijakov na tekmovanje. 
 

15. Odbojka (m, ž) Urška Korasa korasa.urska@gmail.com 
Rok prijave: september 2013 

  

 Dejavnost je namenjena dijakom in dijakinjam od 1. do 4. letnika. 

 Obsega 4 do 6 treningov pred tekmovanjem (odvisno od prostih terminov v ŠD 
Leona Štuklja). 

 Namen dejavnosti je priprava dijakov na tekmovanje. 
 
 

16. Badminton (m, ž) Mirjam Bauer mirjam.bauer1@gmail.com 
Rok prijave: oktober 2013 

  

 Dejavnost je namenjena dijakom in dijakinjam od 1. do 4. letnika. 

 Poteka ob ponedeljkih 9. šolsko uro od novembra 2013 do maja 2014 v ŠD 
Leona Štuklja. 

 Namen dejavnosti je izpopolnjevanje tehnično-taktičnih elementov, priprava 
dijakov na tekmovanje, udeležba na tekmovanju, druženje. 
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