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Smo v nep�redni bližini več kot 10 srednješolskih programov.
Zgolj 20 minut prĳetne hoje skozi mestno središče pa so od nas oddaljene tudi:

1.       I. Gimnazija - 20min / 1.5 km
2.       III. Gimnazija - 23min / 1.8km

3.       Srednja ekonomska šola - 27min / 2.1km
4.       Srednja trgovska šola - 22min / 1.7km

5.       Srednja šola za gostinstvo in trizem - 21min / 1.7km



DIJASkI DoM
lIZIKE JANCAR

ZA DEKLETA  IN FANTE

S Kvalitetnim delom in medosebnim spostovanjem
omogoCamo mladostnikom vsestranski razvoj.

Učna Pomoč

Vsako leto kar 98% naših dijakov 
uspešno zaključi šolsko leto. Naši 

profesorji vam nudijo učno pomoč iz:

Matematike, slovenščine, 
angleščine, nemščine, kemije, 

naravoslovja, �zike, geogra�je, 
zgodovine, 

umetnosti, umetnostne zgodovine, 
gra�čnega oblikovanja, fotogra�je, 

snemanja in montaže.

Interesne dejavnosti

Dijakinje in dijaki se lahko vključijo 
v kar 17 interesnih dejavnosti.

Nogomet, košarko, odbojko, 
badminton, �tnes, jogo, namizni 

tenis, pikado, strelstvo, šah, 
foto/video krožek, lutkovni 

krožek, likovni krožek, 
računalništvo, nego obraza, šah, 
pikado, razne ustvarjalnice, ipd.

več na www.ddlizika.si 
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Dijakom konservatorija za glasbo in balet Maribor ob 
udobnem bivanju in okusni hrani nudimo še:

Dijaški dom je od šole oddaljen zgolj 20 minut 
prijetne hoje skozi mestno središče.

Dve 
klavirski 

sobi.

Možnost 
bivanja med 

vikendi.

Zvočno izoliran 
prostor za solo 
petje, igranje 

inštrumentov in 
snemanje.
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Prednosti dijaškega doma, ob udobnem bivanju in oksuni 
hrani, sta bližina avtobusne in železniške postaje.

Srednja lesarska šola

&

Avtobusna linija: 4
Dijaški dom -  Šola

   (postaja: Tabor)  -   (postaja: Lesarska, Marles)

Avtobus pelje v obe smeri vsake pol ure.
http://www.marprom.si/vozni-redi/

VLAK
Dijaški dom -  Šola

(postaja: Tabor)   (postaja: Marles)

Vlak pelje vsako uro. Vožnja traja zgolj 10 minut.
https://www.slo-zeleznice.si/sl/


