
Nastja Medle 

Nastja je vsa štiri leta dosegla odličen uspeh, aktivna in uspešna je bila tudi na različnih 
tekmovanjih, kar dokazujejo številne nagrade.  

Njeno najuspešnejše področje je naravoslovje. Že v prvem in drugem letniku je na državnem 
tekmovanju iz znanja naravoslovja dosegla srebrni priznanji. Na tekmovanjih iz biologije je 
dosegla v prvem in drugem letniku bronasti, v tretjem in četrtem letniku pa srebrni priznanji. 
Prejela je tudi po tri bronasta priznanja iz znanja fizike, matematike in logike in eno bronasto 
priznanje iz razvedrilne matematike. 

Na tekmovanjih iz znanja kemije je osvojila štiri zlate Preglove plakete. V četrtem letniku je z 
doseženim 2. mestom na tekmovanju iz znanja kemije prejela nagrado Zveze za tehnično 
kulturo Slovenije (ZOTKS).  

V tretjem letniku se je na izbirnem tekmovanju Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo v 
Ljubljani uvrstila na priprave na izbor za mednarodno kemijsko olimpijado (IChO). Po treh 
izbirnih tekmovanjih je dosegla 7. mesto. S pripravami na FKKT je nadaljevala tudi v četrtem 
letniku. Z doseženim 3. mestom se je uvrstila v ekipo, ki bo julija v Bratislavi in Pragi zastopala 
Slovenijo na 50. mednarodni kemijski olimpijadi. 

V četrtem letniku je za raziskovalno delo s področja kemije prejela Krkino nagrado in dosegla 
1. mesto in zlato priznanje na državnem srečanju mladih raziskovalcev. S tem izjemnim 
rezultatom se je uvrstila na izbirno tekmovanje ZOTKS, ki med najbolje ocenjenimi 
raziskovalnimi nalogami izbere tiste mlade raziskovalce, ki bodo Slovenijo predstavljali na 
mednarodnih tekmovanjih. 

Aktivna je bila tudi pri organizaciji in izvedbi različnih naravoslovnih dogodkov na šoli, kot so 
regijska srečanja mladih raziskovalcev in predavanja strokovnjakov s področja naravoslovja.  

Nastja se zaveda tudi pomena humanističnega znanja. Rada ima slovenski jezik, literaturo in 
gledališče in navdušuje s svojim poglobljenim, kritičnim opazovanjem literature in umetnosti 
nasploh. Da se zaveda pomena znanja jezikov, dokazuje jezikovna diploma DSD 1 na ravni B1 
in bronasto priznanje na državnem tekmovanju iz angleščine za 2. letnik.  

Nastja je tudi navdušena športnica. Že od osnovne šole trenira atletiko, v prostem času pa 
kolesari in smuča. Njen trener pravi, da je izjemno srčna in predana atletinja, ki vedno želi 
napredovati in se izboljševati. Vse, česar se loti, opravlja stoodstotno. Je tudi atletska sodnica. 
Šolo je zastopala na različnih športnih tekmovanjih, med drugimi tudi na Ljubljanskem 
maratonu.  

Da ima Nastja izjemno lep in sočuten odnos do ljudi, dokazujejo številne pohvale, ki jih je prejela 
za medvrstniško učno pomoč, tutorstvo, prostovoljno delo v Splošni bolnišnici Novo mesto, za 
sodelovanje v projektu Botrstvo v Sloveniji in v projektih Dijaške organizacije Gimnazije Novo 
mesto. V prostem času vzgaja gasilsko in taborniško mladino.  

Je zanesljiva, prijetna, razgledana, vedno nasmejana, optimistična in odgovorna dijakinja. Kljub 
svojim izjemnim talentom in uspehom ostaja skromna, vljudna, prijazna in vedno pripravljen 
priskočiti na pomoč sošolcem. 

Na zadnjem rogljičku pri ravnateljici je Nastja na vprašanje »Po čem si boš najbolj zapomnila 
Gimnazijo Novo mesto?« odgovorila: »Po srčnih ljudeh, ki sem jih imela priložnost spoznati.«   

Nadaljnja pot bo Nastjo peljala na študij medicine. Njene sposobnosti, lastnosti in vrednote 
dokazujejo, da se je odločila pravilno. 

Še enkrat ji čestitamo za vse uspehe in ji želimo vse dobro na nadaljnji življenjski poti. 

 


