
 

 

ALI SO LAHKO DIJAKI STROKOVNIH ŠOL KONKURENČNI DIJAKOM GIMNAZIJ? 

  

V soboto, 9. 4. 2016, se je naš dijak Žan Matic Pretnemer udeležil državnega 

tekmovanja iz ZNANJA FIZIKE na Gimnaziji in ekonomski šoli ŠC Srečka Kosovela v Sežani in 

prejel SREBRNO STEFANOVO PRIZNANJE. 

  

         Tekmovanja iz fizike imajo že dolgoletno tradicijo. Prvo tekmovanje je bilo izvedeno leta 

1951. Tekmovanja so bila vseskozi podvržena spremembam, ki so jih narekovale šolske reforme. 

Od leta 1994 je zaradi povečanega števila gimnazij spremenjena celotna vertikala tekmovanja. 

Tako je Slovenija razdeljena na osem regij, na katerih sodelujejo posamezne šole z omejenim 

številom 12 tekmovalcev na enega mentorja. Tekmovanja se udeležujejo povečini dijaki 

splošnih in strokovnih gimnazij, kajti dijakom SSI in še posebej PTI se je drastično zmanjšalo 

število ur fizike. Zaradi tega se številne strokovne in poklicne šole tekmovanja ne udeležujejo. 

Od leta 2001 dijaki tekmujejo v treh tekmovalnih skupinah: I., II. in III. Na regijskem tekmovanju 

so tekmovalne komisije sestavljene iz profesorjev fizike s sodelujočih šol. Vsaka regija ima glede 

na število šol v regiji in glede na uspešnost tekmovalcev iz posamezne regije v zadnjih štirih letih 

na državnih tekmovanjih določeno kvoto tekmovalcev za državno tekmovanje. Tako je na 

državnih tekmovanjih od leta 1995 več ali manj konstantno število tekmovalcev, tj. 125 v vseh 

štirih skupinah. Deset najuspešnejših tekmovalcev iz III. skupine državnega tekmovanja pa se 

ima pravico udeležiti izbirnega tekmovanja za olimpijsko ekipo, ki jo nato sestavlja pet 

tekmovalcev z največjo vsoto točk z državnega in izbirnega tekmovanja. 

  

         Dijaki SŠTS sodelujejo na regijskih tekmovanjih pod mentorstvom mag. Valentina 

Peternel od leta 1999. V tem obdobju so osvojili številna bronasta priznanja, poleg tega pa so se 

uspeli štirikrat uvrstiti na državno tekmovanje, in sicer leta 1999, 2001, 2002 in 2016. 

  

mag. Valentin Peternel 



 

 

 

 

Še zadnji ''bojni posvet'' pred tekmovanjem Tekmovalec in mentor tik pred tekmovanjem 

 

 

Tekmovalec in mentor po tekmovanju Izplen – SREBRNO PRIZNANJE 

  

 



 

 

 

 

 


