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POMEMBNO 
VEDETI

STROKOVNA 
GIMNAZIJA 

Kaj 
vse 
lahko 
študiram 
po maturi?
VSE! 
SPLOŠNA MATURA 
obsega 5 predmetov:

 y SLOVENŠČINA
 y MATEMATIKA in ANGLEŠČINA na 

osnovnem ali višjem nivoju
 y 2 izbirna predmeta: BIOLOGIJA, KEMIJA, 

FIZIKA, BIOTEHNOLOGIJA, ZGODOVINA, 
SOCIOLOGIJA, GEOGRAFIJA, NEMŠČINA

 y DOBRE PROMETNE POVEZAVE
 y Pouk poteka samo DOPOLDAN.
 y KROŽKI: planinski, pevski, 

novinarski, gledališki, konjeniški, 
bralni klub …

 y GARDEROBNE OMARICE
 y ŠPORTNA TEKMOVANJA IN 
TABORI

 y RAZISKOVALNE NALOGE
 y Udeležujemo se TEČAJEV na BC 

Naklo, (izdelava aranžmajev, peka 
kruha …)

 y Razvijamo PODJETNOST

 y OSEBNOSTNI RAZVOJ 
MLADOSTNIKA Karierna mapa

 y S SPLOŠNO MATURO DO 
IZBRANEGA ŠTUDIJA

 y MEDNARODNO SODELOVANJE 
Nemčija, Norveška, Poljska, 
Avstrija, Švica, Italija ...

 y PESTER NABOR IZBIRNIH VSEBIN 
tabori, šport, kultura

 y LABORATORIJSKO, TERENSKO IN 
RAZISKOVALNO  DELO

5 STEBROV
GIMNAZIJE

LABORATORIJSKE 
VAJE

MIKROBIOLOGIJA 
ALI

KMETIJSTVO

BIOTEHNOLOGIJA 
Združuje biologijo, 
kemijo in fiziko in z 

njimi rešuje sodobne 
izzive. 



S Koroškimi in Tržaškimi Slovenci se v projektu SLAVIT 
skupaj poglabljamo v naravoslovje (oktober 2018)

Delovni tabor: Nockberge v Avstriji (junij 2018)

Nizozemska nas je navdušila (junij 2018)

SUPER 
DRUŽBA

RAZISKUJEMO

SMO AKTIVNI

Luka, Liza in Ana - prejemniki 
Krkinega priznanja za 
srednješolske raziskovalne 
naloge.

Maša, Ula in Lara so 
v 2. letniku prejele 
zlato geografsko 
priznanje.

Sem članica Mladinske reprezentance in 
februarja 2018 sem postala v Planici državna 
prvakinja. Zaradi športa sem pozimi veliko 
odsotna, zato se za ocenjevanje znanja 
dogovarjam z učitelji. 
Jerneja Repinc Zupančič

Junija 2018 sem v Ljubljani postal državni 
prvak na 400 m in 800 m. Šolo in treninge 
uspešno usklajujem, saj mi pri tem p
omagajo sošolci z zapiski in dejstvo, 
da imam status športnika. 
Jaka Zelnik

Šola mi omogoča udeležbo na večih tekmovanjih. 
Ponosna sem na srebrno priznanje iz znanja 
biologije. V 1. in 2. letniku sem se udeležila 
mednarodne izmenjave v Italiji in Belgiji. To 

izkušnjo bi priporočila vsakemu gimnazijcu. 
Maruša Godler  

Iz prejetih priznanj na tekmovanjih, izdelave 
projektne naloge in pomoči drugim dijakom 
črpam motivacijo za nadaljnje delo ter doseganje 
svojih ciljev. Najpomembneje se mi zdi, da 
tekom šolanja pridobimo tudi kritičnost do sebe 
in okolice, saj le na ta način lahko smiselno in 
celovito razumemo svet okoli sebe. 

Ana Mestinšek Mubi, 
predsednica Dijaške skupnosti


