
SEPTEMBER 

1. september 

Dijaki 1., 2. in 3. letnika so novo šolsko leto začeli z razrednimi urami, nato pa pouk nadaljevali 

po urniku. Dijaki 4. letnika so bili na maturantski ekskurziji v Črni gori. 

8. september 

Potekal je roditeljski sestanek za starše dijakov 1., 2. in 3. letnika. 

16. september 

Teozofska knjižnica in bralnica Alme M. Karlin je v Celjskem mladinskem centru organizirala 

delavnico, na kateri so mladi razmišljali o različnih področjih življenja (znanost, umetnost, 

ekonomija, religija, delo, medicina …) in o skupni odgovornosti ter vplivu na svetovni mir. 

Delavnice se je udeležilo tudi pet dijakov z Gimnazije Lava, in sicer Eva Jurhar, Nik Leban (3. 

c), Jure Bevc, Luka Srbić (3. f) in Sara Jurović (4. c). 

* 

Kandidati, ki so opravljali maturo v jesenskem roku, so bili seznanjeni z rezultati. 

21. september 

Imeli smo konferenco. 

* 

V Stari grofiji Pokrajinskega muzeja Celje so odprli razstavo likovnih del dijakov 2. letnika 

Gimnazije Lava. 

Da bi se mladi bolje zavedali celjske kulturne dediščine, so se v Pokrajinskem muzeju Celje 

odločili za projekt, h kateremu so povabili tudi dijake Gimnazije Lava. Projekt je trajal eno leto. 

Otvoritev razstave se je pričela s krajšim glasbenim programom, ki so ga pripravili naši dijaki 

pod mentorskim vodstvom profesorice Metke Jagodič Pogačar. Obiskovalce so nagovorili 

direktor Pokrajinskega muzeja Celje Stane Rozman, ravnateljica Gimnazije Lava Marija 

Gubenšek Vezočnik, mentorica profesorica Darja Povše in kustosinja Gabrijela Kovačič. 

Dijakinja Katja Rupel pa je na kratko predstavila projektno delo. 



 

* 

Dijaki 3. letnika Gimnazije Lava so v okviru projekta Še vedno vozim – vendar ne hodim in 

dneva EDWARD (evropski dan brez smrtnih žrtev v prometu) prisluhnili predavanju 

paraplegika Žige Breznika, ki je na vozičku že 22 let. Sledila je novinarska konferenca, na 

katero so prišli tudi Bojan Šrot, župan Mestne občine Celje, David Razboršek, vodja gibanja 

Še vedno vozim – vendar ne hodim, Elvis Herbaj, predstavnik Policijske uprave Celje, 

Aleksander Troha, direktor Zavarovalnice Triglav (OE Celje), Martin Grosek, predsednik Sveta 

za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pri Mestni občini Celje, Igor Dosedla, direktor 

Šolskega centra Celje, in Marija Gubenšek Vezočnik, ravnateljica Gimnazije Lava. 

Vsak izmed njih je podal nekaj nasvetov o prometni varnostni in opozoril na obnašanje v 

prometu. Govorniki pa so še posebej poudarili problematiko vožnje pod vplivom alkohola oz. 

drugih opojnih substanc ter telefoniranja med vožnjo.  



 



22. september 

Našo šolo sta obiskali ravnateljica češke gimnazije Purkyně iz mesta Strážnice Jaroslava 

Večeřova in bodoča koordinatorica izmenjave Renata Bockova. Gostji sta sprejela ravnateljica 

Gimnazije Lava Marija Gubenšek Vezočnik in direktor Šolskega centra Celje Igor Dosedla. 

Postavili smo okvirne temelje bodočih izmenjav med dijaki evropskega oddelka in tudi drugih 

oddelkov ter njihovimi češkimi vrstniki. Partnerstvo smo navezali s pomočjo članov društva 

slovensko-češkega prijateljstva. Dogovorili smo se podrobnostih prve izmenjave, ki se bo 

izvedla spomladi 2017. 

 

* 

V Narodnem domu v Celju potekal sprejem najuspešnejših maturantov srednjih in poklicnih 

šol Mestne občine Celje. Po uvodni točki in pozdravu je imel govor župan Mestne občine Celje 

Bojan Šrot, ki je med drugim izrazil veselje nad številom zlatih maturantov in željo, da bi se po 

končanem šolanju zaposlili v Celju ali njegovi okolici. Skorajšnjim študentom je povedal še 

nekaj o odraslosti in odgovornosti ter jim zaželel obilo sreče na njihovi poti. 



Vodja aktiva ravnateljev celjskih srednjih šol Anton Šepetavc se je najboljšim maturantom 

zahvalil za njihov trud in izrazil upanje, da so dijaki tudi s pomočjo profesorjev v srednješolskih 

klopeh preživeli najlepša leta svojega življenja. 

Na koncu prireditve je v imenu maturantov spregovoril Rožle Toš z Gimnazije Lava. Naša šola 

je imela letos štiri zlate maturante. To so bili Miha Herlah in Jaka Krušič s splošne gimnazije 

ter David Simonič in Rožle Toš s tehniške gimnazije. Vsi zlati maturanti so prejeli darilo, in 

sicer roman Anne Wambrechtsamer Danes grofje celjski in nikdar več. 

 

Priznanje je prejel tudi Rok Krumpak zaradi udeležbe in izjemnih dosežkov na mednarodnih 

tekmovanjih s področja informatike. 

Bogat kulturni program je letos pripravila Gimnazija Lava. Scenarij prireditve je napisala dr. 

Breda Marušič, ki je bila tudi koordinatorka pri pripravi in izvedbi programa. Prireditev sta 

povezovala Gaja Hribernik (2. a) in Izak Ravnak (2. b), kot recitatorka je nastopila Špela Vasle 

(3. c). Njihova mentorica je bila dr. Breda Marušič. 

http://gl.sc-celje.si/wp-content/uploads/2016/09/dsc_3838.jpg


 

Za glasbeni del programa so poskrbeli pevci Mešanega mladinskega pevskega zbora Šolskega 

centra Celje pod vodstvom Andreje Ocvirk. Štiri glasbene točke so izvedli instrumentalisti in 

pevci: Vane Povše (GL-2. c), Katarina Hochkraut (GL-2. c), Luka Logar (GL-3. b), Miha 

Gradišnik (GL-3. f), Vid Palčnik (M-1. e), Nace Pogačar (E-3. b), Jure Jordan Kozjak (S-3. b). 

Njihova mentorica je bila Metka Jagodič Pogačar. Nastopili so tudi plesalci Plesnega foruma 

Celje z dvema plesnima točkama. 

Scena je bila delo Srednje šole za gradbeništvo in varovanje okolja, mentorica je bila Tanja 

Barle, ter Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti. 

Končani prireditvi je sledilo druženje s pogostitvijo, ki jo je pripravila Srednja šola za 

gostinstvo in turizem. 
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23. september 

Dijaki 4. b, 4. c in 4. d, ki so si za maturo izbrali predmet geografija, so se udeležili strokovne 

ekskurzije na Primorsko. Terenske vaje so izvedli v sodelovanju z oddelkom za geografijo 

Fakultete za humanistične študije v Kopru. Pridružila sta se dva profesorja z omenjene 

fakultete, ki sta jih usmerjala do Socerba, kjer sta predstavila osnovne značilnosti primorskega 

sveta. 

 

*  

Dijaki 1. a so imeli sistematski pregled. 

26. september 

Zadnji teden v septembru je na naši šoli potekala mednarodna izmenjava. Dijaki 2. letnika 

evropskega oddelka so gostili dijake iz Hohentwiel-Gewerbeschule Singen. Ves teden so delo 

opravljali po skupinah, ki so si jih sami izbrali. V njih so spoznavali Shakespearja na drugačen 

način, videli so, kako izdelujejo čokolado, med in pivo, kateri so strahovi in fobije, se preizkusili 

v izdelovanju izdelkov iz papirja, obiskali so Pelikanov muzej, KSEVT Vitanje, Žalec … 
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V ponedeljek, torek in četrtek je delo potekalo v skupinah v Celju in njegovi okolici, v sredo 

pa so si najprej ogledali Ljubljano, nato pa pot nadaljevali v Piranu in Portorož. 

 

Zadnji dan izmenjave so po skupinah predstavili tedensko delo ostalim dijakom, pridružili so 

se tudi dijaki 1. letnika evropskega oddelka, ki bodo drugo leto doživeli podobno izkušnjo. 

27. september 

Imeli smo športni dan. Dijaki 1. letnika so imeli orientacijski pohod po Celju, dijaki 2. letnika 

so odšli na pohod (Resevna, Šmohor), dijaki 3. in 4. letnika pa so tekli v okviru projekta Tek 

podnebne solidarnosti. 

28. september 

Bil je uvodni sestanek za vse dijake, ki jih zanima krožek robotike. 

* 

Predstavniki 4. letnika so imeli sestanek, na katerem so se pogovarjali o maturantskem plesu. 

* 
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Potekalo je fotografiranje oddelkov. 

29. september 

Potekalo je šolsko izbirno tekmovanje v znanju logike. 

* 

Dijaki 1. b so imeli sistematski pregled. 

* 

Bil je prvi sestanek Dijaške skupnosti GL v tem šolskem letu. 

 

 

 


