
DOBITNIKI VULKANOV 2016/2017 

Kategorija: uspehi na tekmovanjih v znanju in športu 

 

Matija Krumpak (2. c):   

3. nagrada in zlato priznanje na državnem tekmovanju v razvedrilni matematiki, 

srebrno priznanje na državnem tekmovanju v znanju matematike, 

srebrno Dominkovo priznanje na državnem tekmovanju v znanju astronomije, 

srebrna Preglova plaketa na državnem tekmovanju v znanju kemije, 

5. mesto in srebrno priznanje na državnem tekmovanju v računalniškem 

razmišljanju Bober.   

 

Marko Gačnik (4. a):  
srebrno Proteusovo priznanje na državnem tekmovanju v znanju biologije (2. 

letnik),  

zlato priznanje na državnem tekmovanju v znanju angleščine (3. letnik), 

zlato Proteusovo priznanje na državnem tekmovanju v znanju biologije (4. 

letnik). 

 

Urban Bratina (4. a):  
zlata Preglova plaketa (7. mesto) na državnem tekmovanju v znanju kemije (3. 

letnik), 

srebrna Preglova plaketa na državnem tekmovanju v znanju kemije (4. letnik). 

 

Janez Petauer, Jernej Pevec in Gašper Lončar (3. f):   

1. mesto na državnem tekmovanju Lego Masters, 

2. mesto na državnem tekmovanju RoboCupJunior Reševanje Črta. 

 

Tilen Ravnak in Žiga Volk (4. e):  

1. mesto na državnem tekmovanju RoboCupJunior Reševanje Črta, 

štiriletno uspešno sodelovanje tako na robotskih tekmovanjih kot pri promociji 

naše šole na delavnicah za osnovnošolce, dnevih odprtih vrat in informativnih 

dnevih. 

 

Žiga Volavšek in Luka Četina (4. e):  

3. mesto na državnem tekmovanju Lego Masters in 10. mesto na državnem 

tekmovanju RoboCupJunior Reševanje Črta, 

štiriletno uspešno sodelovanje tako na robotskih tekmovanjih kot pri promociji 

naše šole na delavnicah za osnovnošolce, dnevih odprtih vrat in informativnih 

dnevih. 

 

Alen Petek, Luka Golčman, Jure Dolar (1. e):  
3. mesto na državnem tekmovanju RoboCupJunior Reševanje Črta. 



 

Anže Borinc (1. a):  
1. mesto in zlata medalja na državnem tekmovanju iz modelarstva, in sicer v 

disciplini RV jadrnice F5G. 

 

Žiga Ozebek (2. a): 

državni srednješolski prvak v deskanju na snegu v kategoriji kategoriziranih 

tekmovalcev, 

član slovenske mladinske reprezentance v deskanju na snegu,  

bronasta medalja v paralelnem veleslalomu, osvojena na mladinskih olimpijskih 

igrah v Turčiji; 

uspešno združevanje profesionalnega športa in šolskih obveznosti. 

 

Kategorija: ustvarjalni in poustvarjalni dosežki v interesnih dejavnostih 

Kabaret 17  (Luka Logar, 3. b, Neli Čadej, 2. b, Tina Trupi, 2. b, Maks Ivo 

Moser, 2. a, Miha Gradišnik, 3. f, Blaž Parežnik, 2. e, Maja Nesladek, 4. b, 

Anja Kunej, 1. a, Gregor Lončar, 1. d, Nace Pogačar,  E-3. b, Vid Palčnik, 

M-1. e, Jure Jordan Kozjak, S-3. b): 
izjemen uspeh kabaretno zasnovane uprizoritve z naslovom Zgodba, ki jo poje 

slovenski poet (predstavo si je v letošnjem šolskem letu ogledalo že več kot 2000 

ljudi). 
 

Šolski bend Eruption (Luka Logar, 3. b, Miha Gradišnik, 3. f, Nace 

Pogačar, E-3. b, Luka Drmič, Jon Klemen, M-2. e. Priložnostno pa tudi: 

Hana Polenek, 2. e, Tadej Jeršič, 2. a in Sven Senica, E-2. a): 

priprava bogatega programa za številne nastope in samostojne koncerte, 

nastopanje na vseh šolah ŠC Celje, sodelovanje z ostalimi inštrumentalisti ŠC 

Celje v različnih priložnostnih sestavih.  
 

Kategorija: delo v dijaški skupnosti 

Tadej Pušnik (4. e):  
štiriletno zavzeto, kakovostno in vsestransko delo v Dijaški skupnosti Gimnazije 

Lava.  

 

 

  



DOBITNIKI PRIZNANJ 2016/2017 

Kategorija: uspehi na tekmovanjih v znanju in športu 

 

Maruša Žučko (1. a):  srebrno Cankarjevo priznanje na državnem tekmovanju v 

znanju slovenščine,  

bronasta Preglova plaketa v znanju kemije, 

sodelovanje pri mednarodnem bralnem projektu Knjiga povezuje in pri 

novinarskem krožku. 

 

Anja Kunej (1. a):  zlato priznanje na državnem tekmovanju v razvedrilni 

matematiki. 

 

Miha Berk Bevc (2. e):  zlata Preglova plaketa na državnem tekmovanju v 

znanju kemije. 

 

Jaka Baš (1. e):  zlata Preglova plaketa na državnem tekmovanju v znanju 

kemije. 

 

Zala Petauer (1. d): srebrna Preglova plaketa na državnem tekmovanju v znanju 

kemije. 

 

David Tian Hren (3. b): srebrna Preglova plaketa na državnem tekmovanju v 

znanju kemije. 

 

Vid But (3. d): srebrno Proteusovo priznanje na državnem tekmovanju v znanju 

biologije. 

 

Manca Knez (4. b): srebrno priznanje na državnem tekmovanju v poznavanju 

sladkorne bolezni. 

 

Mitja Lesičar (4. e):  srebrno priznanje na državnem tekmovanju v poznavanju 

sladkorne bolezni.  

 

Luka Pikl (3. a):  srebrno priznanje na državnem tekmovanju v poznavanju 

sladkorne bolezni. 

 

Janez Leskošek (2. a):  zlati Proteusovi priznanji na državnem tekmovanju v 

znanju biologije (1. in 2. letnik).  

 

David Žele (4. e): srebrno priznanje (19. mesto) na 12. tekmovanju ACM v 

znanju računalništva. 

 



Andraž Pevcin (2. e):  srebrno priznanje (23. mesto) na 12. tekmovanju ACM v 

znanju računalništva. 

 

Domen Višnar, Matic Absec (1. e): 8. mesto na državnem tekmovanju 

RoboCupJunior Reševanje Črta. 

 

Gašper Pistotnik in Andraž Pevcin (2. e): raziskovalna naloga Avtomatizacija 

pomika desnega vodila na formatni žagi SCM Si 400 Nova – uvrstitev v prvo 

skupino na natečaju Mladi za Celje (100 točk), bronasto priznanje na 51. 

Srečanju mladih raziskovalcev Slovenije v Murski Soboti.  

 

Sara Jurović (4. c): raziskovalna naloga Organizacija gasilstva v Evropi – 

uvrstitev v prvo skupino na natečaju Mladi za Celje (100 točk), bronasto 

priznanje na 51. Srečanju mladih raziskovalcev Slovenije v Murski Soboti.  

 

 

Ingrid Mirnik (4. d): štiriletno uspešno športno udejstvovanje, sodelovanje na 

atletskih tekmovanjih (skok v daljino), krosih in v akrobatski skupini Skokci.  

 

Kristina Božič (4. d): štiriletno uspešno športno udejstvovanje, 

članica šolske ekipe v odbojki in odbojki na mivki ter šolske košarkarske ekipe, 

sodelovanje na atletskih tekmovanjih (skok v višino). 

 

Manca Glušič (4. d): štiriletno uspešno športno udejstvovanje, odlična športna 

plezalka, sodelovanje na atletskih tekmovanjih (skok v višino), članica šolske 

košarkarske ekipe.  

 

Manca Langus (4. c): štiriletno uspešno plesno udejstvovanje, odlična plesalka v 

Plesnem valu Celje, številni uspehi na državnih in mednarodnih tekmovanjih, 

nastopanje na šolskih kulturnih in športnih prireditvah.  

 

Kategorija: delo v dijaški skupnosti 

Gorazd Stolec (4. b): uspešno in zavzeto vodenje Dijaške skupnosti v letošnjem 

šolskem letu. 

 

 


