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Bodočim prvogimnazijcem
Prihodnje šolsko leto bomo na Prvi gimnaziji Maribor sprejeli novo generacijo dvestotih dijakinj in dijakov v 
programih splošne in klasične gimnazije. 1. septembra bomo sprejeli 174-to generacijo gimnazijk in gimnazijcev. 
Vpišete se lahko v dva oddelka kot osemindvajseta generacija klasikov, ki širijo svoja obzorja antike in humanizma s 
sodobnimi pedagoškimi pristopi. Drugo možnost prinaša pet oddelkov splošne gimnazije. V E-oddelku lahko 
nadaljujete z vzporednim izobraževanjem na področju umetnosti oziroma se intenzivno ukvarjate s športom ali 
kulturo tudi v srednješolskem obdobju. 
S to publikacijo vam želimo predstaviti šolsko dogajanje, obšolski utrip in zgodbe, ki jih soustvarjajo naši profesorji 
ter dijaki. Želim vam prijetno prebiranje in iskanje odgovorov na morebitna vprašanja ob prehodu v gimnazijsko 
obdobje. 
Per aspera ad astra - dobrodošli na Prvi! 

Herman Pušnik, 
ravnatelj Prve gimnazije Maribor





Tradicija odličnosti
Naša zaveza k odličnosti je osredotočena na razvijanje miselnih navad vseh dijakinj in dijakov – biti radoveden, sodelujoč, vztrajen, discipliniran, 
domiseln – da lahko postanejo neodvisni misleci, razumejo svet okoli sebe in kot odrasli prispevajo k napredku v znanosti in krepitvi medsebojnih 
odnosov. 
Na tem temelji naš ugled doma in v tujini. Razvijamo pozitivne značajske lastnosti naših dijakinj in dijakov, s posebnim poudarkom na tistih, ki so 
povezane s trajnim akademskim uspehom na visoki ravni šolske in obšolske uspešnosti. 
S pomočjo predanih in ustvarjalnih učiteljev ter podpornega osebja, sodobno opremljenih prostorov, odlične discipline, zavzete spodbude in 
podpore pri soočanju z izzivi na poti pridobivanja kar se da širokih znanj po osnovni šoli vam bomo pomagali uspeti v tem, za kar ste se odločili.



“Bradavičarka, 
vsem dobro poznana čarovniška 

šola, je nestrpnega najstnika tako zelo 
spominjala na Prvo, da si je zaradi tega še 

toliko bolj želel tja in za druge šole ni želel niti 
slišati.” 

Vito Lavrenčič, magister geografije.
 (170 zgodb Prve gimnazije Maribor).

ˇ



Polno novih doživetij, spoznanj in poznanstev
Počasi se za vas končuje devetletno osnovnošolsko obdobje in kmalu boste zakorakali na novo življenjsko pot, 
polno novih doživetij, spoznanj in poznanstev. Pred vami je pomembna odločitev, kje nadaljevati šolanje? To je 
gotovo ena najtežjih izbir v življenju mladega človeka, ki pomembno vpliva na našo prihodnost. Borimo se s 
pričakovanji staršev, s svojimi željami in še večkrat z zavedanjem, da je med množico šol in programov včasih zelo 
težko izbrati tistega, ki nam je zares pisan na kožo. Svetujem vam, da pri odločanju o tem, kam na svoji izobraževalni 
poti želite usmeriti svoj korak, sledite svojemu srcu in osebnim željam. Upam, da za svojo postojanko v življenju 
izberete Prvo gimnazijo. Ta je namreč drugi dom dijakom že več kot 170 let. Vzdušje je vzpodbudno in dijaki 
imamo veliko možnosti udejstvovanja in razvoja svojih talentov v najrazličnejših obšolskih dejavnostih. Pridružite se 
nam v lepotici na Maistrovem trgu in postanite del te velike družine.

Lara Mavrič,  predsednica Dijaške skupnosti PGM

S ponosom spremljajo naše dosežke
Na poti k profesionalnosti, ko se sprva otroški hobi spremeni v poklic, ne morem zanikati, da ni veliko truda in 
odrekanja. Se pa vloženo obrestuje in tako sem med svojimi nagradami še posebej ponosna na zlate plakete, prva 
mesta, specialne nagrade za dodatna baletna izobraževanja, povabila na tekmovanja v tujini, imenovanje za 
najobetavnejši baletni talent in številne vloge v prelepih predstavah Hrestač, Silfida, Giselle, Labodje jezero, Romeo in 
Julija, Carmen, Don Kihot.
Pred dvema letoma sem sprejela odločitev, da se vpišem v E-oddelek Prve gimnazije Maribor. Ker sem vzporedno 
vpisana tudi na Konzervatorij za glasbo in balet – smer ples, balet, dobro vem, kaj pomeni slogan Prve gimnazije »Per 
aspera ad astra« - preko trnja do zvezd, vendar sem upala, da trnja ne bo preveč. Brez skrbi. Na Prvi gimnaziji Maribor 
imamo zelo prijetno vzdušje, med seboj smo najboljši prijatelji, vodstvo šole in profesorji so prijazni, razumevajoči in 
nas podpirajo pri obveznostih ter aktivnostih, ki jih opravljamo ob pouku. Lepo je videti, da s ponosom spremljajo 
naše dosežke.
Drage devetošolke in dragi devetošolci, navdušenci za šport, umetnost, znanost, vsemu temu se vam Na Prvi gimnaziji 
Maribor ne bo potrebno odreči. Zvezde niso nedosegljive . . .

Nuška Gujt



“Brez te šole ne bi bil, kar 
sem,” mi je, veliko kasneje, leta 

2011, med obujanjem spominov za 
časopisni intervju rekel takrat najstarejši še 

živeči dijak mariborske Prve, maturant iz leta 1927, 
101-letni Odon Vertovšek, beograjski Slovenec, 
inženir, ki je zgradil pol nekdanje jugoslovanske 

prestolnice. Strinjala sem se in se brž pohvalila, da je leta 
1999 na Prvi maturirala tudi moja hči, leta 2010 pa še sin.
Zdaj so na vrsti vnukinje … Mogoče od tod navdih za nov 

udarni naslov: Ni druge kot Prva.

Darka Zvonar Predan, novinarka, nagrajenka Jurčičevega 
in Tomšičevega sklada.  

(170 zgodb Prve gimnazije Maribor)

“Bradavičarka, 
vsem dobro poznana čarovniška 

šola, je nestrpnega najstnika tako zelo 
spominjala na Prvo, da si je zaradi tega še 

toliko bolj želel tja in za druge šole ni želel niti 
slišati.” 

Vito Lavrenčič, magister geografije.
 (170 zgodb Prve gimnazije Maribor).



PRVA. PRAVA. 
Šola s stradicijo, ki nudi:
— program splošne in klasične gimnazije s sodobnimi načini dela in negovanjem tradicije;

— v sklopu splošne gimnazije tudi t. i. E-oddelek za perspektivne športnike in kulturnike;

— izbiro predmetov, ki so po obsegu ur posebnost klasične gimnazije (latinščina, stara 
grščina, filozofija, zgodovina);

— pestro izbiro drugega jezika: NEM (začetna in nadaljevalna), ANG, FRA, ITA, ŠPA;

— tuje govorce pri pouku tujih jezikov;

— več ur informatike, umetnostne zgodovine, dodatne ure matematike in prvega tujega 
jezika;

— najširšo ponudbo izbirnih predmetov za maturo: angleščina, nemščina, francoščina, 
italijanščina, latinščina, zgodovina, biologija, geografija, kemija, fizika, sociologija, 
filozofija, psihologija, umetnostna zgodovina, informatika;

— možnosti za doseganje najvišjih rezultatov na maturi ter raziskovalnem in tekmovalnem 
področju;

— pouk športne vzgoje v telovadnicah oz. fitnesih ter športne vikende;

— vključevanje informacijsko-komunikacijske tehnologije v pouk;

— skrb za nadarjene: naziv Evropska točka za nadarjene;

— zelo bogato in pestro ponudbo izvenšolskih dejavnosti (OIV);

— ekskurzije po domovini in tujini (Avstrija, Italija, Hrvaška, Češka, Nemčija, Nizozemska, 
Belgija, Grčija, Francija, Španija, Velika Britanija) in mednarodno sodelovanje (izmenjave);

— razstavišče Avla in gledališko dvorano Prvi oder;

— vključevanje v številne državne in mednarodne projekte (Erasmus+, eTwinning);

— opravljanje mednarodnih izpitov DSD (nemška jezikovna diploma) in DELF (francoščina).

PRVA 
GIMNAZIJA 
MARIBOR

PROGRAM 
SPLOŠNE 

GIMNAZIJE
Z 

E-ODDELKOM

PROGRAM 
KLASIČNE 

GIMNAZIJE

MATURITETNI
TEČAJ*

za vse z dokončanim srednjim 
poklicnim ali strokovnim 
izobražvanjem, ki želijo 

izobraževanje nadaljevati v 
univerzitetnih študijskih programih



“Brez te šole ne bi bil, kar 
sem,” mi je, veliko kasneje, leta 

2011, med obujanjem spominov za 
časopisni intervju rekel takrat najstarejši še 

živeči dijak mariborske Prve, maturant iz leta 1927, 
101-letni Odon Vertovšek, beograjski Slovenec, 
inženir, ki je zgradil pol nekdanje jugoslovanske 

prestolnice. Strinjala sem se in se brž pohvalila, da je leta 
1999 na Prvi maturirala tudi moja hči, leta 2010 pa še sin.
Zdaj so na vrsti vnukinje … Mogoče od tod navdih za nov 

udarni naslov: Ni druge kot Prva.

Darka Zvonar Predan, novinarka, nagrajenka Jurčičevega 
in Tomšičevega sklada.  

(170 zgodb Prve gimnazije Maribor)

“Na Prvi sem dobila 
dovolj znanja, da sem se lahko 

enakovredno odločala med študijem 
tehnike, naravoslovja in družboslovja. Na 

koncu je postala tehnika del mojega življenja in za 
temelje, ki so bili nujno potrebni pri študiju 

računalništva in informatike, sem hvaležna Prvi 
gimnaziji.

Vsem profesorjem in sošolcem gre zahvala, da sem 
postala Slovenka, obenem pa ni bilo potrebe po 

prikrivanju lastnih korenin. Učili smo se drug od drugega. 
Širino smo dobili, ker smo bili pripravljeni spoznati in 

sprejeti drugačnost.”

dr. Aida Kamišalić Latifić, 
Inženirka leta 2019, docentka na FERI UM 

(170 zgodb Prve gimnazije Maribor)



Program Splošna gimnazija
Predmetnik splošne gimnazije je za vso državo enoten. Razlike so le v razporeditvi t. i. 
nerazporejenih ur in v ponudbi izbirnih predmetov za maturo, ki je na naši šoli zelo pestra.
Predmeti, ki jih je mogoče izbrati za maturo: 

Opombe 1 od skupno 70 ur se 18 ur izvaja v okviru obveznih izbirnih vsebin v 1. letniku
  2 izdelava seminarske naloge
  3 izbirni del iz nerazporejenih ur
  4 aktivno državljanstvo 35 ur

PREDMET

SLOVENŠČINA
MATEMATIKA
1. TUJI JEZIK
2. TUJI JEZIK
ZGODOVINA
ŠPORTNA VZGOJA
GLASBA
LIKOVNA UMETNOST
GEOGRAFIJA
BIOLOGIJA
KEMIJA
FIZIKA
PSIHOLOGIJA
SOCIOLOGIJA
FILOZOFIJA
INFORMATIKA
UMETNOSTNA ZGODOVINA

NERAZPOR. URE
OIV skupaj
SKUPAJ

1. 
LETNIK

4

4

3

3

2

3

1,5 (2)1

1,5 (2)1

2

2

2

2

0

0

0

2

0

0

  901

32

2. 
LETNIK

4

   4+13

3

3

2

3

0

0

2

2

2

2

2

0

0

   23

0

0

90

32

3. 
LETNIK

4

4

3

3

2

3

0

0

   2+13

2

2

2

0

2

0

0

   23

0

   904

32

4. 
LETNIK

5

5

4

3

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

5-9

30

29-33

SKUPAJ

595

630

455

420

280

420

  701

   701

245

210

210

210

70

70

70

140

70

175 – 315

300

MATUR. 
SANDARD

560

560

420

420

280

280

315

315

315

  2802

  2802

  2802

280

  2802

PRVA. SPLOŠNA. 



“Prva gimnazija Maribor 
je že takrat (1974 op. u.) kot ena 

izmed prvih šol v takratni državi začela 
skupaj z menoj pilotni projekt izobraževanja 
profesionalnih športnikov. O šolanju, kot ga 

poznamo danes, o športnih in drugih oddelkih s 
prilagojenim načinom dela v tistem času še ni bilo 

govora. Zato sem hvaležna in ponosna, da smo skupaj 
prispevali k razvoju in začetku posebnega statusa 

športnikov.”

Mirjana Mima Jaušovec, 
zmagovalka Grand Slam turnirja v tenisu, 

French Open – Roland Garros 1977.  
(170 zgodb Prve gimnazije Maribor). 



E-oddelek:  Oddelek slošne gimnazije s prilagojenimi metodami dela za perspektivne športnike 
in kulturnike
Oddelek je namenjen vsem dijakom, ki so predvidoma dalj časa in večkrat odsotni od pouka. S sodobnimi didaktičnimi pristopi prilagajamo pouk tako:
— da bodo dijaki lahko s projektnim delom nekatere obveznosti opravili že v šoli ali na drugačen način,
— da je omogočeno delo na daljavo s pomočjo spletnih učilnic in ostalih oblik spletnega komuniciranja,
— da, kjer bo to potrebno, predvidimo tudi povsem individualne oblike dela.
Posebno skrb namenjamo koordinaciji šolskih obveznosti z mentorji in trenerji v klubih, društvih in drugih organizacijah udejstvovanja dijakov in dijakinj.
Vrhunski športniki vlagajo večino časa in energije v trening in tekmovanja, zato so pogosto odsotni od pedagoškega procesa, kar vpliva na uspešnost pri 
pridobivanju izobrazbe. Prepogosto se zgodi, da se vrhunski športniki ob zaključku športne kariere soočijo s težavami pri izgradnji izvenšportne kariere, saj so 
mnogi brez ustrezne izobrazbe in izkušenj. Pomembno je, da si izobrazbo pridobijo v času, ko se tekmovalno ukvarjajo s športom. Prva gimnazija Maribor je s 
strani Olimpijskega komiteja Slovenije prepoznana kot srednja šola, ki omogoča športnikom prilagoditve, ki lahko olajšajo izobraževanje in pomagajo, da bodo 
kljub intenzivni vključenosti v vrhunski šport dosegli želeno izobrazbo. Zato je naši šoli podelil certifikat »Športnikom prijazno izobraževanje«.  

Vpis v E-oddelek
Učenci že v Prijavo za vpis v začetni letnik srednje šole v rubriko izobraževalni program vpišejo gimnazija: E-oddelek. Prijava dijaka v ta oddelek ne vpliva na 
sprejem v splošni program. To pomeni, da so dijaki, ki so sprejeti v splošni program in ne bodo izbrani v ta oddelek, uvrščeni v katerega od ostalih oddelkov 
splošne gimnazije.
Če bo preveč prijavljenih za ta oddelek ali za posamezni tuji jezik, bodo imeli prednost dijaki, sprejeti v prvem krogu, znotraj posameznega kroga pa glede na 
število točk po merilih MIZŠ za omejitev vpisa.
Razporeditev sprejetih dijakov bo objavljena skupaj z razporeditvami v ostale oddelke programa gimnazija.





Svojo odločitev za vpis na Prvo gimnazijo 
ocenjujem kot najbolj pravilno
“Sem dijak 1.e razreda (E-oddelek). Ob šoli zelo intenzivno treniram odbojko. Za Prvo gimnazijo Maribor sem se odločil, saj si prizadeva ohranjati visok 
nivo znanja, ki vsem dijakom omogoča možnosti za dobro opravljeno maturo in s tem odlično izhodišče za nadaljnji študij. Šola je športnikom zelo 
naklonjena, profesorji pa so zelo razumevajoči, saj vedo, da imamo veliko obšolskih obveznosti. Velik poudarek je na gradnji dvojne kariere, šolske in 
športne. 
Pouk poteka v jutranjih, dopoldanskih ter zgodnjepopoldanskih urah in se včasih že prekriva z mojim urnikom treningov. Ker je šola športnikom 
prilagojena, lahko obveznosti opravim tudi, ko sem zaradi treningov odsoten. Prav tako se lahko ob daljših odsotnostih izvaja pouk na daljavo, kar se 
zaradi klubskih in reprezentančnih priprav športnikom pogosto dogaja.
Šola ponuja veliko različnih dejavnosti v sklopu obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti. Sam jih zaradi pomanjkanja časa ne obiskujem redno. V 
šoli je veliko športnih ekip, ki tekmujejo v najrazličnejših športih (košarka, plavanje, nogomet, deskarji na snegu, odbojka …) in so na tekmovanjih zelo 
uspešne. Sam sem član šolske odbojkarske ekipe, ki mi je izredno všeč, saj se ne trudimo zgolj za vrhunske rezultate, ampak tudi za pozitivno vzdušje in 
zabavo. Svojo odločitev za vpis na Prvo gimnazijo Maribor ocenjujem kot najbolj pravilno in sem ponosen dijak te šole.”

Filip Kac, 1.E





PRVA. KLASIČNA. 

V Mariboru je delovala klasična gimnazija od 1758 do 1959. Tradicijo in žlahtnost klasične izobrazbe nadaljuje s klasičnimi oddelki prav Prva 
gimnazija Maribor.
Klasična gimnazija je odlična podlaga za nadaljnji študij. Ker se je latinščina kot strokovni jezik ohranila do danes, je odlična osnova za vse študije, 
še zlasti pa za študij modernih jezikov, zgodovine, arheologije, umetnostne zgodovine, prava, medicine, stomatologije, veterine, drugih 
naravoslovnih študijev.
Program slovenskih klasičnih gimnazij je v procesu posodobitve, da bodo dijaki na najsodobnejše načine usvajali znanja in vedenja, ki jih bodo 
lahko kasneje čim bolj uspešno uporabili pri študiju.
Predmetnik klasične gimnazije se od splošne razlikuje v naslednjem:
— drugačna razporeditev nekaterih predmetov po letnikih;
— več ur zgodovine (2. in 3. letnik) in filozofije (4. letnik);
— naravoslovni predmeti v 3. letniku so izbirni, dijaki izberejo dva od naslednjih predmetov: biologija, fizika, kemija, umetnostna zgodovina, stara 

grščina (šola lahko določi tudi druge predmete);
— latinščina v vseh štirih letnikih.

Vpis v klasično gimnazijo
Poteka neodvisno od splošnih oddelkov. Vsako leto vpišemo dva oddelka. V Prijavi za vpis v začetni letnik srednje šole učenci v rubriko 
izobraževalni program vpišejo klasična gimnazija. Ponudba drugega tujega jezika je enaka kot v splošnih oddelkih.

Program Klasična gimnazija



PREDMET

SLOVENŠČINA
MATEMATIKA
LATINŠČINA
1. TUJI JEZIK
2. TUJI JEZIK
ZGODOVINA
ŠPORTNA VZGOJA
GLASBA
LIKOVNA UMETNOST
GEOGRAFIJA
BIOLOGIJA
KEMIJA
FIZIKA
PSIHOLOGIJA
SOCIOLOGIJA
FILOZOFIJA
INFORMATIKA
STARA GRŠČINA
UMETNOSTNA 
ZGODOVINA
BIOLOGIJA
KEMIJA
FIZIKA
Nerazporejene ure
OIV skupaj

1. 
LETNIK

4
4
4
3
3
2
3
0
0
2
2
2
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0

90
33

2. 
LETNIK

4
4
3
3
3
3
3

     1 (2)1

     1 (2)1

2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

351+55
33

3. 
LETNIK

4
4
3
3
3
3
3
0
0
2
0
0
0
2
2
0
0

2 (4)
2
2
2
2
4

 903

33

4. 
LETNIK

5
5
3
4
3
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0

4 (6)
4+1

0
0
0

3-5
30

31—33

SKUPAJ

595
595
455
455
420
350
420
 701

 701

210
140
140
140
70
70

1052

70
280

70—245
70
70
70

300

MAT. 
SAND.

560
560
420
420
420
280

280
315
315
315

  2802

  2802

 2802

280
420

 2802

315
315
315

ob
ve

zn
i 

pr
ed

m
et

i
iz

bi
rn

i 
pr

ed
m

et
i

Opombe: 1 od skupno 70 ur se 35 ur izvaja v okviru obveznih izbirnih vsebin v 1. letniku
 2 izdelava seminarske naloge
 3  aktivno državljanstvo 35 ur 



“Klasični program 
gimnazije na Prvi mi je dal 

odlično osnovo za nadaljnji študij 
medicine. Iz lastnih izkušenj trdim, da mi je 
poznavanje latinske slovnice in latinskega 

besedišča bilo v izjemno pomoč pri študiju 
anatomije, fiziologije in pri postavljanju diagnoz.”

Aleksander Arnuš, 
specializant kirurgije v UKC Maribor

Latinščina in stara grščina (kot izbirni predmet v 3. letniku)
Učenje klasičnih jezikov nikakor ni omejeno samo na slovnico, ampak zajema tudi mitologijo, zgodovino, književnost, umetnost ter spoznavanje 
življenja in razmišljanja antičnega človeka, ki ga primerjamo z današnjim. Tak pristop spodbuja drugačen, kritičen in bolj poglobljen pogled na 
sodobni svet in pojave v njem.

Glavne značilnosti programa in  dodatne dejavnosti “klasikov”
— najbolj jezikovni program: poleg latinščine imajo dijaki vsa štiri leta še dva moderna jezika (mogoče so vse kombinacije, ki jih ponujamo na 

šoli)
— humanistični program: poudarek na zgodovini in filozofiji, tudi kot del pouka drugih predmetov
— poudarek na povezovanju med predmeti
— del pouka poteka na terenu v okviru medpredmetnih ekskurzij: 

• 1. letnik: po sledeh Rimljanov na Slovenskem in v hrvaški Istri
• 2. letnik: 4-dnevno raziskovanje Rima
• 3. letnik: odkrivanje evropskih mest 
• maturantska ekskurzija v Grčijo ali na Sicilijo
• poletno popotovanje klasikov (Kampanija, Sicilija, Provansa, Toskana in Umbrija, severna Grčija in Makedonija, Apulija in Bazilikata, Turčija,  

Bolgarija, Srbija, Romunija …) in druge ekskurzije za klasike
— povezovanje z vrstniki z drugih klasičnih gimnazij (srečanja slovenskih klasičnih gimnazij, mednarodne izmenjave)
— umetniško  ustvarjanje:  za  tradicionalno  šolsko  prireditev  Klasični  dnevi  dijaki  samostojno  pripravijo gledališke predstave, kviz, razstavo, 

posnamejo film …





“Klasični program 
gimnazije na Prvi mi je dal 

odlično osnovo za nadaljnji študij 
medicine. Iz lastnih izkušenj trdim, da mi je 
poznavanje latinske slovnice in latinskega 

besedišča bilo v izjemno pomoč pri študiju 
anatomije, fiziologije in pri postavljanju diagnoz.”

Aleksander Arnuš, 
specializant kirurgije v UKC Maribor

PRVA. TUJEJEZIČNA.
Kako izbrati tuji jezik?
Izbira tujega jezika je pomembna odločitev pri vpisu na gimnazijo. Pouk tujih jezikov boste namreč obiskovali vsa štiri leta in izpit iz vsaj enega 
od njiju tudi opravljali na maturi. Kasnejša menjava prvega ali drugega jezika (med letom ali po 1. letniku) ni možna. Zaradi tega posvetite 
odločitvi o tujih jezikih posebno pozornost.

Prvi tuji jezik
Prvi tuji jezik v srednji šoli je praviloma nadaljevanje prvega tujega jezika iz osnovne šole. Vendar pa v primeru, da imate v osnovni šoli prvi tuji jezik nemščino, lahko 
le-to zamenjate za angleščino kot prvi tuji jezik na naši šoli, če imate ustrezno znanje angleščine. 
Upoštevajte tudi, da je v primeru nemščine kot prvega tujega jezika možen drugi tuji jezik le začetna angleščina. Nemščina kot prvi tuji jezik je namreč namenjena 
samo dijakom, ki so se v OŠ učili ta jezik kot prvi tuji jezik in bodo imeli prednost pri izboru nemškega jezika kot prvega tujega jezika.

Drugi tuji jezik
Opisan izbor jezikov je ponudba šole, ki jo bo mogoče realizirati le, če se bo za posamezni jezik prijavilo ustrezno število kandidatov. Če bo za izbrani drugi tuji 
jezik premalo ali preveč prijav, si šola pridržuje pravico do sprememb pri razporeditvi drugega tujega jezika. Pri razporeditvi dijakov v skupine je namreč šola 
dolžna upoštevati normative za oblikovanje oddelkov, ki jih predpisuje Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 
Pouk posameznega drugega tujega jezika bomo izvajali le, če se bo zanj prijavilo dovolj kandidatov. V primeru, da bo za posamezni drugi tuji jezik preveč 
želja, bodo imeli prednost dijaki, sprejeti v 1. krogu, znotraj posameznega kroga pa glede na število točk po merilih Ministrstva za omejitev vpisa.
Drugi tuji jezik - nadaljevalna nemščina: prijavijo se lahko kandidati, ki so imeli zadnja tri leta osnovne šole kot drugi predmet nemščino ali pa so pridobili znanje 
na kakšen drug način. Ob vpisu ponujamo tudi možnost pisanja uvrstitvenega testa.
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“Ideje 
imajo velik vpliv na smer, 

v katero se človeška družba v 
danem obdobju razvija. Za vsemi 

tehnološkimi in znanstvenimi preboji, ki so 
radikalno spremenili način življenja ljudi ali celo 

podobo planeta, je bila najprej ideja. Čista, abstraktna, 
morda celo enostavna. Najbrž je dozorela v glavi 

človeka, ki se ga danes spominjamo kot velike osebnosti, 
pa vendar se skoraj gotovo tam ni pojavila iz nič.” 

Matevž Vaupotič, 
dijak leta Prve gimnazije Maribor, 2020.   

(170 zgodb Prve gimnazije Maribor).



PRVA. NADARJENA.
Spodbujanje nadarjenosti, ustvarjalnosti in kreativnosti je proces, ki se v celotnem obdobju obstoja Prve gimnazije nenehno oblikuje, dopolnjuje in tudi 
spreminja glede na potrebe dijakov in dijakinj ter izzive časa, razvoja znanosti in družbenih sprememb. V tem procesu je za šolo značilno in za delo z mladimi 
izjemno pomembno izgrajevanje mentorstva. S prenašanjem izkušenj med učitelji različnih generacij in strokovnih profilov ter nenehna skrb za njihovo 
strokovno rast in samorefleksijo je omogočen nenehen razvoj mentorstva. Delo z nadarjenimi in spodbujanje ustvarjalnosti ter kreativnosti ni izolirana, specifična 
dejavnost, ampak je integrirano v  vse aktivnosti izven pouka in, kar je še posebej dragoceno, v sam pouk. Zavedamo se pomena individualizacije in 
diferenciacije pri delu z mladimi ter iščemo vedno nove poti in znanje tega pedagoškega izziva. Za dijakinje in dijake višjih letnikov, ki  že imajo izoblikovan 
interes in potencial na posameznih znanstvenih ali umetniških področjih, se povežemo tudi z mentorji z različnih fakultet, inštitutov in drugih institucij. 
Vse dijake in dijakinje spodbujamo k vključevanju v različne in številne dejavnosti, ki jih ponuja šola. Nacionalni in mednarodni projekti, v katerih sodelujemo, pa 
prispevajo k novim, pogosto tudi drugačnim načinom pridobivanja, izražanja in prenosa znanja ter omogočajo širjenje socialnih vezi in kulturnih stikov tako med 
mentorji in mentoricami kot dijakinjami in dijaki.



“Ideje 
imajo velik vpliv na smer, 

v katero se človeška družba v 
danem obdobju razvija. Za vsemi 

tehnološkimi in znanstvenimi preboji, ki so 
radikalno spremenili način življenja ljudi ali celo 

podobo planeta, je bila najprej ideja. Čista, abstraktna, 
morda celo enostavna. Najbrž je dozorela v glavi 

človeka, ki se ga danes spominjamo kot velike osebnosti, 
pa vendar se skoraj gotovo tam ni pojavila iz nič.” 

Matevž Vaupotič, 
dijak leta Prve gimnazije Maribor, 2020.   

(170 zgodb Prve gimnazije Maribor).



PRVA. DEJAVNA.
Obvezne izbirne vsebine (OIV)
Teh vsebin je v predmetniku vsake gimnazije okrog šest odstotkov in omogočajo posameznemu dijaku, da se seznani z vsebinami, ki jih šolski program 
praviloma ne ponuja (dovolj) in so zaradi svoje narave primernejše za izpeljavo v drugačni obliki, kakor je klasični pouk. Potekajo v strnjeni ali tečajni obliki zunaj 
redne tedenske obremenitve. Delijo se v tri sklope:
— vsebine, ki so obvezne za vse (npr. športni dnevi, kulturno umetniške vsebine, zdravstvena vzgoja, vzgoja za družino, mir in nenasilje, v 3. letniku aktivno 

državljanstvo v obsegu 35 ur);
— vsebine, ki so obvezne za posamezni tip gimnazij (s področja glasbe in likovne umetnosti);
— vsebine po izboru dijakov iz šolskega kataloga OIV.
Dijaki, ki so dejavni tudi po pouku, lahko vsebine iz tretjega sklopa opravijo v eni ali več izvenšolskih dejavnosti na Prvi, z raziskovalno dejavnostjo in na 
tekmovalnem področju, v projektih, na glasbeni šoli, s športnimi treningi, na tečajih tujih jezikov, računalništva ali drugih spretnosti in znanj, v karitativni 
dejavnosti, z vodniškim delom v taborniški ali skavtski organizaciji in podobno.
Ker je ponudba zelo pestra, smo prepričani, da boste našli dejavnost, ki bo prijetna in koristna.

Mladinsko kulturno-umetniško društvo (MKUD) Prva gimnazija Maribor 
je organizirano kot društvo, ki dijakom omogoča dodatno delo in hkrati bogati šolsko življenje. V sklopu društva potekajo Gledališka šola Prve gimnazije, 
Mladinsko razstavišče Avla, ŠILA - šolska improliga, likovna delavnica, Mladinski pevski zbor in vokalne zasedbe.





— tutorstvo
— prostovoljno socialno delo, dobrodelnost
— mladinski pevski zbor, moška vokalna skupina in 

dekliška zasedba
— šolski bendi
— odrski tehnik
— Gledališka šola Prve gimnazije Maribor
— improvizacijsko gledališče
— med vrstniški pogovori
— likovna delavnica in razstave
— organizacija in izvedba PrimaFesta
— Ekošola
— klub Klijinih ljubimcev
— dijaški časopis Mrhovinar
— dijaški časopis v nemščini Echo
— dijaški časopis v francoščini
— dijaški časopis v angleščini Heartbeat

— gledališki in koncertni abonmaji
— fakultativni tečaji tujih jezikov
— filmski studio
— matematični vikendi za nadarjene
— memoriada
— logika
— statistika
— francosko gledališče
— priprave in mednarodna izpita Deutsches 

Sprachdiplom (DSD) in DELF
— raziskovalno delo
— biološki vikend
— znanje iz sladkorne bolezni
— debatni klub
— MUN klub
— naravoslovno-raziskovalni tabor
— priprave na tekmovanja v znanju

— matematika in angleščina na višji ravni
— eksperimentalno delo pri biologiji
— krožki in delavnice: psihološki, biološki, 

okoljevarstveni, kemijski, astronomija, 
opazovanje nočnega neba in sonca, 
računalniški, robotika, filozofski, bralni klub, 
bralna značka v slovenščini, nemščini in 
angleščini idr.

— šport: fitnes, poletni športni tabor, pohodi, 
tekmovanja, potapljanje, smučanje, deskanje

— ekskurzije in izmenjave v Sloveniji in tujini
— učenje kitajščine
— knjižničarski krožek
— šolski radio, “Radio Prva”
in drugo iz šolskega kataloga OIV

Izvenšolske dejavnosti





Projekti in sodelovanja
— Erasmus+ projekt SoMBeT s šolami iz 

Turčije, Litve, Latvije, Portugalske in Italije 
na temo najstniki in družbena omrežja

— združenje slovenskih klasičnih gimnazij
— eTwinning
— sodelovanja in izmenjave z gimnazijami iz 

Slovenije, Hrvaške, Bosne, Srbije, Nemčije, 
Češke, Velike Britanije, Danske in Italije

— sodelovanja s fakultetami Univerze v 
Mariboru in Zavodom RS za šolstvo

— Ekošola

— Zdrava šola
— Olimpijski komite Slovenije in projekt 

»Športnikom prijazno izobraževanje«
— Šola ambasadorka Evropskega parlamenta 

(EPAS)
— EU doma – Zbliževanje EU in mladih
— Youthstart – Spodbujanje podjetnosti za 

mlade
— projekt Evropske komisije »Back to school«
— sodelovanje z ZRSŠ za odkrivanje in delo z 

nadarjenimi dijaki in dijakinjami

— Slovenščina na dlani
— nacionalni medresorski program za 

spodbujanje branja med mladimi športniki 
in športnicami, #ŠPORTAJMOINBERIMO

— Nacionalni mesec skupnega branja, 
»Beremo skupaj«

— Mednarodni mesec šolskih knjižnic in 
mednarodna izmenjava knjižnih kazalk, 
»International School Library Month«

— Brati gore, »International MOUNTAIN DAY«



“Nekaterim je Prvi oder predstavljal zgolj obšolsko 
dejavnost, drugi smo se z gledališčem želeli resneje 
ukvarjati, a vse nas je povezovala velika ljubezen do 
ustvarjanja, izražanja in druženja. Plesali smo kolo na 

Magnifica, jedli gruzijske mesne kroglice, v spodnjicah 
plavali v morju, podarili vino monaškemu princu, igrali tarok 

na vlaku, se slikali z Leninom v Belorusiji, pili čaj v Čajeku, 
videli Lewisa Hamiltona, se smejali Blendorju, ki se je 

pred predstavo pomotoma namazal z rdečim pudrom, 
delali jogo, poskusili Čađo.” 

Timon Šturbej, diplomiran dramski igralec 
(170 zgodb Prve gimnazije Maribor).



Gledališka šola Prve gimnazije Maribor
Že več kot 25 let Gledališka šola Prve gimnazije Maribor širi razumevanje pojma obšolska dejavnost. Naš cilj je gledališko izobraževanje. Postopoma in 
sistematično spoznavamo gledališče iz najrazličnejših perspektiv. Res je, veliko »naših« si je gledališče izbralo tudi za svoj poklic. Večina pa ne. So pa vsi našli 
svoj glas in izraz. Gledališka šola mladim omogoča prostor, podporo in orodja, da postanejo razmišljujoči, artikulirani in samozavestni intelektualci, ne glede na 
profesijo, ki jo v življenju izberejo.
Vsi sodelavci Gledališke šole so strokovnjaki na svojem področju. V procesu izobraževanja, se naši slušatelji srečajo s karseda raznolikimi gledališkimi žanri, 
estetikami, pristopi, tehnikami in temami. Zato sodelujemo z različnimi zunanjimi sodelavci. 
Trdno smo prepričani, da pošteno delo obrodi poštene rezultate. To naše prepričanje potrjujejo številna priznanja, nagrade in udeležbe na najprestižnejših 
domačih in mednarodnih festivalih. Med najpomembnejše dosežke štejemo zlato Linhartovo značko in več kot 15 nagrad za najboljšo predstavo v celoti.  
Nagrade smo si prislužili na številnih  mladinskih in drugih amaterskih festivalih, tako v Sloveniji (Vizije, Transgeneracije, Linhartovo srečanje) kot tudi v tujini 
(Monako, Kanada, Švica, Finska, Indija, ZDA, Češka, Španija …).
Naša misija gledališkega opismenjevanja mlade spodbuja k širini misli, razvija kreativnost in opogumlja individualni izraz.





Medpredmetne strokovne ekskurzije 
(program šole)

— 1. letnik: Slovenija, Avstrija, Hrvaška
— 2. letnik: Italija, Nemčija, Madžarska
— 3. letnik: Avstrija, Nizozemska, Belgija, Češka, Poljska
— 4. letnik: Italija, Španija, Grčija
— London, Pariz, arheološko popotovanje po Evropi



IZPOLNJEVANJE PRIJAVNICE

V prijavnici morate navesti:
1. Program, v katerega se želite vključiti: klasična gimnazija ali 
gimnazija (če se želite prijaviti v perspektivnim športnikom in 
kulturnikom prilagojen oddelek, pri programu gimnazija pripišite 
E-oddelek).
2. Prvi tuji jezik iz OŠ: Prvi tuji jezik v srednji šoli je nadaljevanje obveznega prvega tujega 
jezika iz programa osnovne šole (angleščina ali nemščina).
3. Drugi tuji jezik: nemščina, nadaljevalna nemščina, francoščina, italijanščina, angleščina, 
španščina (glej: Izbira tujega jezika). Če želite nadaljevalno nemščino kot drugi tuji jezik, v 
prijavnici poleg obkrožene nemščine pripišite “nadaljevalna”. Če v prijavnici ne boste 
navedli drugega tujega jezika, vas bo razporedila šola.
Latinščine in stare grščine ne obravnavamo kot druga tuja jezika, temveč kot obvezni 
(LAT) ali izbirni (SGR) splošni predmet v programu klasične gimnazije, zato teh jezikov ne 
obkrožite na prijavnici.
Vsako kasnejšo spremembo glede programa, oddelka ali jezika morate vi ali vaši starši 
osebno vpisati v prijavnico ter se podpisati. Telefonskih sporočil o spremembah želja ne 
bomo upoštevali.
Morebitne spremembe želja glede programa in oddelka morate vpisati najkasneje do 
zaključka prenosa prijav (24. aprila), glede tujega jezika pa najkasneje ob prinosu 
dokumentov za vpis (19. junija).

SVETOVANJE ZA VPIS
Če imate v zvezi z vpisom kakršnokoli vprašanje, se lahko oglasite osebno ali po 
telefonu vsak delovni dan med 10.00 in 11.00 (tel. 22 85 312) pri šolski psihologinji.
Zadnje dni prenosa prijav od 19. do 22. aprila bo čas svetovanja podaljšan.
Informacije o vpisu na šolo bodo objavljene na naši spletni strani 
(www.prva-gimnazija.si/vpis).
Splošne informacije o vpisu so tudi na spletnih straneh šolskega ministrstva 

POSTOPEK VPISA

Osnovne šole bodo poslale vaše prijave na našo 
šolo do 3. aprila. Če si boste premislili, lahko svojo 
originalno prijavo med 10. in 24. aprilom prenesete 
na drugo srednjo šolo.
Šola bo sprejemala dokumente za vpis 16. in 19. 
junija. Natančnejši datum in uro ter navodila za 
nadaljnji vpis vam bomo sporočili v obvestilu, ki ga 
boste dobili na dom do 29. maja. Skrajni rok za 
oddajo dokumentov je 19. junij. Če ne bo omejitve 
vpisa, boste s tem vpisani.
V primeru, da bo prijavljenih preveč kandidatov, bo 
potrebna omejitev vpisa. Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) bo 24. maja 
objavilo sklepe o omejitvah. Merila za izbiro 
kandidatov v primeru omejitve vpisa so objavljena 
na spletnih straneh MIZŠ.
V primeru omejitve vpisa morate predložiti 
naslednje originalne dokumente: spričevala 7., 8. in 
9. razreda ter dokazilo o doseženem številu točk na 
nacionalnih preizkusih znanja. Originale 
fotokopirajte, ker bo šola obdržala le fotokopije 
originalov.
Kandidati bodo v 1. krogu razvrščeni glede na 
doseženo število točk. Spodnja meja za vpis bo 
objavljena na spletni strani šole najkasneje 21. junija. 
Kandidatom, ki se ne bodo uvrstili v 1. krogu, bomo 
svetovali glede nadaljnjega postopka vpisa v 2. 
krogu. O razvrstitvi bodo obveščeni 29. junija do 
15.00 ter vpisani na razvrščeno šolo najkasneje do 
30. junija do 14.00.
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Vpis na PRVO





PRVA GIMNAZIJA MARIBOR
Trg generala Maistra 1, 2000 Maribor

Telefon: 
02 228 53 00

Spletna stran: 
www.prva-gimnazija.si

E-pošta: 
tajnistvo@prva-gimnazija.org


