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“Smo šola  
za življenje!  
Si za?  
Sprejmeš izziv? 
Pridi, veseli  
te bomo!”

Program
Program splošne gimnazije 
je sestavljen iz obveznih 
predmetov, obveznih izbirnih 
predmetov in obveznih izbirnih 
vsebin. Šola nudi dijakom OIV 
(obvezne izbirne vsebine) z 
namenom, da si pridobijo znanja, 
ki zadovoljujejo tudi njihove 
interese.

Pogoji za vpis
Sprejem na gimnazijo je možen 
s končano devetletno osnovno 
šolo. V primeru omejitve vpisa 
se upoštevajo točke zbrane z 
zaključnimi ocenami obveznih 
predmetov v 7., 8. in 9. razredu 
osnovne šole. 

Zakaj k nam  
na gimnazijo?
• Ker ustvarjamo novo zgodbo,

• ker nudimo možnost izobraževanja  
v ustvarjalnem in spodbudnem 
učnem okolju,

• ker pri nas lahko razvijaš svoje 
talente s pomočjo šolskih in 
obšolskih dejavnosti,

• ker si prizadevamo za celostni pristop 
k učenju in poučevanju,

• ker upoštevamo potrebe in 
posebnosti posameznika in te 
spodbujamo k temu, da se razvijaš 
v samostojno in odgovorno osebo, 
sposobno kritičnega mišljenja in 
odgovornega ravnanja,

• ker spodbujamo vseživljenjsko 
učenje, aktivnosti zdravega 
življenjskega sloga – smo  
zdrava šola,

Trajanje izobraževanja: 

4 leta

Stopnja izobrazbe: 

V. stopnja

Zaključek izobraževanja: 

splošna matura

Možnosti nadaljnjega šolanja: 

univerzitetni, visokošolski in 

višješolski programi

Kariera: 

široka splošna izobrazba 

oblikuje lasten pogled na svet, 

razvija samostojno kritično 

presojanje in odgovorno 

ravnanje ter s tem odpira 

številne karierne poti

• ker se umeščamo v evropski 
prostor – smo šola ambasadorka 
Evropskega parlamenta,

• ker spodbujamo udeležbo 
na različnih tekmovanjih in 
razpolagamo s sodobno učno 
tehnologijo,

• ker lahko poleg splošnega 
izobraževanja pokukaš tudi v svet 
gastronomije in turizma,

• ker se pri nas lahko naučiš 
veliko tujih jezikov (angleščina, 
nemščina, španščina, italijanščina, 
francoščina, ruščina).



· Gastronomske in hotelske storitve  
(poklicno izobraževanje)

· Gastronomija in turizem – smer 
gastronomija (srednje strokovno 
izobraževanje)

· Gastronomija in turizem – smer 
turizem (srednje strokovno 
izobraževanje)

· Gastronomija (poklicno-tehniško 
izobraževanje)

V skladu s šolsko tradicijo 
poučevanja različnih tujih jezikov 
imajo jeziki v našem predmetniku 
posebno mesto.

1. letnik 
Prvi tuji jezik na naši šoli je 
angleščina. Drugi tuji jezik dijaki 
izberejo ob vpisu, izbirajo lahko 
med nemščino in španščino.

2. in 3. letnik 
Dijaki izberejo en izbirni 
predmet, in sicer tretji tuji jezik. 
Izbirajo lahko med nemščino*, 
španščino*, italijanščino, 
francoščino in ruščino.

4. letnik 
Dijaki izberejo dva izbirna 
predmeta za pripravo na maturo.

* Če jezika niso izbrali kot drugi tuji jezik.
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