
 

 

Ob zaključku pouka tudi letos najboljše dijake Gimnazije Lava nagrajujemo z vulkani. Podeljujemo jih za izjemne uspehe 
na tekmovanjih v znanju in športu, za nadpovprečne ustvarjalne in poustvarjalne dosežke v interesnih dejavnostih ter 
za delo v dijaški skupnosti. 
 
 
 

PREJEMNIKI VULKANOV 
 

 

Lev Podbregar (4. a) za 1. mesto, 1. nagrado in zlato Stefanovo priznanje na 
državnem tekmovanju iz fizike, uvrstitev v petčlansko ekipo, ki bo Slovenijo 
zastopala na 51. Mednarodni fizikalni olimpijadi, uvrstitev v olimpijsko ekipo, ki bo 
sodelovala na 5. Evropski fizikalni olimpijadi, bronasto medaljo na svetovni fizikalni 
olimpijadi 2020 (IdPhO), zlato priznanje na državnem tekmovanju v znanju 
matematike, štiriletno energično sodelovanje pri matematičnem krožku, 3. mesto, 
zlato Dominkovo priznanje in tretjo nagrado na državnem tekmovanju iz 
astronomije, uvrstitev na izbirno tekmovanje za mesto v ekipi za mednarodno 
olimpijado v znanju astronomije ter večletno ustvarjalno sodelovanje s šolskim 
bendom Eruption Gimnazije Lava, pri katerem je dokazal, da je izvrsten tolkalec, ki 
zna z bobni ali kahonom prepričati še tako zahtevne poslušalce. 
 
 

 

 

Nejc Funtek (4. e) za 4. mesto in zlato Stefanovo priznanje na državnem 
tekmovanju iz fizike in uvrstitev v petčlansko ekipo, ki bo Slovenijo zastopala na 
51. mednarodni fizikalni olimpijadi, ter zlato priznanje na državnem tekmovanju v 
znanju matematike. 
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Alen Drofenik (4. a), Nejc Funtek (4. e) in Matevž Krašek (4. e) za 3. mesto in zlato 
priznanje na državnem tekmovanju Evropskih statističnih iger. 
 
 

 

Tadeja Pogladič (4. b) za 3. mesto in zlato priznanje na državnem tekmovanju v 
znanju španščine ter sodelovanje in zlata priznanja, ki jih je osvojila na španskih 
bralnih tekmovanjih EPI Lectura.  
 
 

 

Bor Kunstelj (4. a) za zlati priznanji na državnem tekmovanju iz biologije in 
geografije (v šol. letu 2018/2019) in uvrstitev na državni tekmovanji v šolskem letu 
2019/2020, ki pa zaradi epidemioloških razmer nista bili izvedeni. 
 



 

 

Lana Kolar (4. a) za štiriletno samoiniciativno in ustvarjalno sodelovanje pri 
postavljanju sob pobega, elegantno in nevsiljivo promocijo šole, sodelovanje pri 
matematičnem krožku in krožku razvedrilne matematike ter literarno ustvarjanje. 
 

 
Leon Čepin (4. e) za štiriletno ustvarjalno in samoiniciativno sodelovanje pri 
postavljanju sob pobega, sodelovanje pri matematičnem krožku in krožku 
razvedrilne matematike. 
 

 
Neža Pogačar (4. a) za zlato nagrado in 3. mesto na 10. Mednarodnem koroškem 
klavirskem tekmovanju v kategoriji klavir duo – IV. kategorija in srebrno nagrado v 
kategoriji klavir solo – umetniška kategorija ter nesebično pomoč pri pripravi 
številnih glasbenih nastopov na Gimnaziji Lava v živo ali na daljavo za različne 
namene – s šolskim bendom Eruption ter v številnih drugih priložnostnih zasedbah 
ŠC Celje. Kot izredno nadarjena glasbena ustvarjalka, tako v smislu muzikalnosti, 
prefinjenega tonskega izraza in občutka za barvno niansiranje kot motorično-
tehničnih spretnosti, se je odlično znašla prav v vseh zvrsteh, od resne klasične 
glasbe s klavirjem ali klavirskim duom do popa, rocka in šansonov s klavirjem in 
vokalom. 

 
 



 

 

 

Matevž Krašek (4. e) za štiriletno ustvarjalno in nesebično sodelovanje s kitaro v 
šolskem bendu Eruption Gimnazije Lava ter v številnih drugih priložnostnih 
zasedbah, ki so nastale za potrebe nastopanja na ŠC Celje. Na vseh prepričljivih 
glasbenih nastopih je umetniško zorel in užival, kar je vselej čutila tudi publika. 
 

 
Filip Gerdina (4. c) in Alen Drofenik (4. a) za štiriletno skrbno zbiranje in urejanje fotografij in videoposnetkov dogajanja 
na šoli. S svojim vztrajnim in doslednim delom sta poskrbela, da se je šolski utrip Gimnazije Lava lahko vtisnil v trajen 
spomin. 
 

                               
 
 
Vsem nagrajencem iskreno čestitamo. Naj vulkan vaše energije, ustvarjalnosti in znanja nikoli ne usahne.  
 

Simona Jereb 

 


