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Zasavski maturanti uspešni na maturi,
štirje med najboljšimi v državi

Avtor : Uredništvo ZON 12. julija 2022 ; 11.38 126

Foto : GESŠ Trbovlje

Zasavski maturanti odhajajo na brezskrbne zaslužene počitnice. Potem ko so prejšnji teden

rezultate mature prejeli na poklicnih šolah , so včeraj za svoj uspeh na maturi izvedeli še splošni

maturantje. V Zasavju je po podatkih Državnega izpitnega centra sicer splošno maturo

opravljalo 74 dijakov, poklicno pa 96 dijakov in 12 drugih kandidatov, skupaj 108. Z rezultati so

na srednjih šolah oziroma gimnazijah zadovoljni , odstotek dijakov, ki so maturo uspešno

opravili , je namreč višji od državnega povprečja. Zasavje se lahko pohvali tudi s štirimi zlatimi

maturanti.

Na Gimnaziji in srednji ekonomski šoli (GESŠ ) Trbovlje je bilo včeraj veselo, saj je splošno

maturo opravilo 96 odstotkov gimnazijcev. Med njimi je bil najuspešnejši zlati maturant Lovro

Malavašič , še z eno zlato maturantko, Aljo Drnovšek , pa so se veselili ob rezultatih poklicne

mature.

Oglaševanje NAJBOLJ

BRANO

V Trbovljah odkrili truplo,

analiza bo pokazala , ali gre za
pogrešanega moškega

24.2 TrbovljeC torek , 12. julija 2022 Uredništvo Oglaševanje

AKTUALNO INTERVJU KRONIKA 1+1 =2 ŠPORT DOŽIVETJA

https://zon.si/zasavski-maturanti-uspesni-na-maturi-stirje-med-najboljsimi-v-drzavi/
http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=d4c689ba-cc12-44a5-a754-5226f49d7617838064119
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Lovro Malavašič

Zlati maturant Matic Bernot Foto : STPŠ Trbovlje

Maturanti Srednje šole Zagorje.

“Zelo smozadovoljni z rezultati obeh matur.

Poklicnoso opravili vsi dijaki, na splošni pa je

bil neuspešen samo en dijak, ki bomaturo

ponovnoopravljal jeseni,” je dejala ravnateljica

GESŠ Jelena Keršnik in dodala , da je za temi

dijaki posebno obdobje , ki ga je zaznamovala

epidemija. “Dolgoso imeli pouk na daljavo,

dolgo so nosili maske in letosse mi je zgodilo,

dakakšnega skoraj nisem prepoznala,” se

spominja Keršnikova in dodaja , da so bili ti

dijaki za marsikaj prikrajšani , so se pa naučili

več samostojnega dela pri učenju , kar je zagotovo dobra popotnica za nadaljnji študij na

fakulteti.

Zlati tudi na STPŠ in Srednji šoli Zagorje

Podobno so se rezultatov mature veselili tudi

na Gimnaziji Litija , kjer je bila uspešnost na

maturi 98-odstotna, kar 62 odstotkov dijakov

pa je maturo opravilo s prav dobrim ali

odličnim uspehom. Že minuli teden pa so

slavnostno podelitev maturitetnih spričeval

imeli na Srednji tehniški in poklicni šoli (STPŠ )

Trbovlje in na Srednji šoli Zagorje. Na STPŠ je

letošnji uspeh na maturi zaznamoval zlati

maturant Matic Bernot , ki je za uspehe v srednji

šoli in na sklepnem dejanju mature prav tako

prejel priznanje šole. Bernot je med drugim za aplikacijo AR Laibach , ki temelji na prikazovanju

dodatne obogatene vsebine na izboru obstoječih kultnih plakatov glasbene skupine , skupaj s

šolo , DDTLabom RUK in skupino Laibach prejel srebrno priznanje za inovacije , leta 2020 pa je

prejel zlato priznanje za inovacijo Inštalacija z možganskim vmesnikom za slikanje z mislimi,

pri kateri je v okviru STPŠ Trbovlje prav tako sodeloval z DDTLabom RUK.

Na Srednji šoli Zagorje pa se je med najboljše,

zlate maturante uspelo zapisati Merisi

Omerhodžić, dijakinji programa zdravstvena

nega. “Zrasli ste včudovite mlade ljudi , ki jim

želimo vse dobro. Predvsem pavamželimo
poguma, kajti pogumni ljudje zaupajo in

verjamejo vase. In nepozabite, da sevedno

zgodi tisto, vkar resnično verjamete,” je

maturante na njihovem zadnjem skupnem

srečanju v šoli nagovorila ravnateljica Srednje

šole Zagorje Aljaša Urbanija.

SORODNI ČLANKI:

11. julija 2022 ; 19.23

Povprečna plača v Trbovljah je

več kot 2000 evrov, sledi
Hrastnik

6. julija 2022 ; 5.21

V Zagorju se bo pričela
največja investicija zadnjih
desetletij

8. julija 2022 ; 8.20

POZOR : Od Litije do Ljubljane

bo vlak zamenjal avtobus
8. julija 2022 ; 11.20
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Izjemni uspehi zasavskih maturantov

Včeraj so dijaki četrtih letnikov prejeli rezultate poklicne mature – in kot kaže , so se v Zasavju več

kot odlično odrezali. Na STPŠ kar 6 zlatih – eden od teh celo diamanti O izjemnih rezultatih

poročajo iz Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje , kjer imajo kar šest zlatih maturantov Jožef

Ključevšek strojni tehnik , Tilen Kralj … Nadaljujte z branjem

0ZON

OZNAKE GESŠ Trbovlje gimnazija litija matura maturanti Srednja šola Zagorje STPŠ Trbovlje

uspeh na maturi

ZADNJE NOVICE

POZOR : V Zagorju med vikendom

vlamljali v kleti

Zasavski košarkaš v

reprezentanci na svetovnem

prvenstvu v Malagi

Dewesoft in ZON.si združila moči

najmlajših za najstarejše

Aktualno 1+1= 2 Aktualno
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