
 

 
 

Ob zaključku pouka letos drugič najboljše dijake Gimnazije Lava nagrajujemo z vulkani. Podeljujemo jih 
za izjemne uspehe na tekmovanjih v znanju in v športu, za nadpovprečne ustvarjalne in poustvarjalne 
dosežke v interesnih dejavnostih in za delo v dijaški skupnosti, enega izmed vulkanov pa dobi oddelek, 
ki je imel najboljši učni uspeh ob koncu pouka v preteklem šolskem letu. Dijaki, ki so se merilom za 
nagrado vulkan zelo približali, prejmejo priznanja. 
 
 

 
 
Ekipa dijakov (4. e) v sestavi Jernej Klarić, Simon Oberžan in Špela Pečnik. Ta ekipa je maja 2013 (po 
lanski podelitvi) na državnem tekmovanju v programiranju robotov RoboCupJunior Reševanje A 
dosegla 1. mesto in je bila zato povabljena na svetovno tekmovanje v robotiki, ki bo letos julija v 
Braziliji. 
 

 
 
Tandem Rok Krumpak in Jan Časl (2. e), ki je maja 2013 (po lanski podelitvi)  na državnem tekmovanju 
v programiranju robotov RoboCupJunior Reševanje A dosegel 3. mesto 
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Ekipa dijakov (2. a in 2. e) v sestavi Janez Turnšek, Andrej Simončič in Domen Kosem, ki je maja 2013 
(po lanski podelitvi) na državnem tekmovanju v programiranju robotov RoboCupJunior Reševanje A 
dosegla 4. mesto. 
 

 
 
Ekipa dijakov Triple-J v sestavi Jernej Klarić (4. e), Janez Turnšek (2. a) in Jan Časl (2. e), ki je 13. maja 
2014 na državnem tekmovanju v programiranju robotov RoboCupJunior Reševanje A dosegla 1. mesto. 



  

 
 
Ekipa dijakov (2. e) v sestavi Rok Krumpak, Andrej Simončič, Domen Kosem in Vid Kok, ki je 13. maja 
2014 na državnem tekmovanju v programiranju robotov RoboCupJunior Reševanje A dosegla 5. mesto. 

 
 
Rok Krumpak (2. e) za 2. mesto, I. nagrado in zlato 
Stefanovo priznanje na državnem tekmovanju v znanju 
fizike, za 2. mesto, II. nagrado in zlato priznanje na 
državnem tekmovanju v znanju matematike, za 2. mesto, II. 
nagrado in zlato priznanje na državnem tekmovanju v 
znanju razvedrilne matematike ter za zlato priznanje na 
državnem tekmovanju iz logike in lingvistike. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žiga Kotnik Klovar (4. c) za 3. mesto, III. nagrado in zlato 
priznanje na državnem tekmovanju v znanju razvedrilne 
matematike ter 5. mesto in srebrno priznanje na državnem 
tekmovanju iz računalniške in informacijske pismenosti 
Bober, ki je del mednarodnega tekmovanja. 
 
 
 
 
 
 



Janez Turnšek (2. a) za 2. mesto na fizikalnem državnem 
predizbornem tekmovanju za uvrstitev v ekipo Slovenije; kot 
član državne ekipe se bo udeležil tekmovanja, ki bo letos poleti 
v Shrewsberyju v Angliji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Klemen Požin (4. d) za uspešno športno dejavnost. Vsa štiri leta 
je zastopal šolo na atletskih tekmovanjih in na krosih. Tri leta je 
igral za Šolski center Celje v Šolski košarkarski ligi; z ekipo ŠKL je 
v šolskem letu 2011/2012 osvojil 1. mesto. Štiri leta je bil član 
košarkarske ekipe Gimnazije Lava in z njo v tem šolskem letu 
dosegel 4. mesto na državnem srednješolskem prvenstvu; na 
finalnem turnirju omenjenega prvenstva je bil najboljši strelec, 
izbran je bil v idealno peterko in uvrščen na širši spisek 
mladinske košarkarske reprezentance Slovenije. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sandra Melavc (4. a) za uspešno športno dejavnost. Vsa štiri 
leta je zastopala šolo na atletskih tekmovanjih. Štiri leta je 
igrala v nogometni ekipi dijakinj Gimnazije Lava in se z njo 
dvakrat uvrstila na polfinalno državno tekmovanje. Štiri leta je 
bila članica šolske rokometne ekipe; z njo je v šolskem letu  
2010/2011 osvojila 5., v šolskem letu 2011/2012 pa 2. mesto 
v državi. Sandra je tudi članica mladinske rokometne 
reprezentance Slovenije, ki se je aprila 2014 na 
kvalifikacijskem turnirju na Islandiji uvrstila na svetovno 
prvenstvo; to bo potekalo v mesecu juliju na Hrvaškem. 
 
 



 
 

Košarkarska ekipa dijakov Gimnazije Lava v sestavi Žiga Sušin (1. e), Andraž Zavolovšek (1. e), Miha 
Herlah (2. d), Marcel Rezar (2. e), Matic Valek (3. b), Aljaž Habot (3. b), Anže Plankl (3. c), Jan Poklič 
(3. c), Hano Posinek (3. e), Nedim Tunović (4. b), Andraž Vorina (4. c), Tomaž Zupanc (4. c) in Klemen 
Požin (4. d) za uspešno športno dejavnost. Naši košarkarji so v tem šolskem letu osvojili 1. mesto v 
predtekmovalnem in finalnem delu področnega tekmovanja, 1. mesto na četrtfinalnem državnem 
tekmovanju, 2. mesto na polfinalnem državnem tekmovanju in končno 4. mesto na finalnem državnem 
tekmovanju. Prejeli so tudi pokal za »fair play«, ki se podeli ekipi z najbolj športnim obnašanjem. 
 

Mario Knapić (4. d) za filmsko ustvarjalnost. Mario je ves čas 
šolanja na Gimnaziji Lava spremljal dogajanje okrog sebe skozi 
objektiv kamere. Preizkusil se je kot igralec, režiser, snemalec in 
producent. S svojimi izdelki je sodeloval na mnogih natečajih in 
prejemal pohvale ter osvajal nagrade. Dve leti zapored je na 
festivalu kratkega dijaškega filma v Celju prejel prvo nagrado 
občinstva. V tem šolskem letu se je izkazal kot sodelavec pri 
nastajanju celovečernega filma Vloga za Emo in s 
predstavitvenim videom Gimnazije Lava. 
 

 

 

 
Monika Oset (4. c) za filmsko ustvarjalnost, in sicer za odlično 
vlogo antagonistke Mine v celovečernem filmu Vloga za Emo, 
ustvarjenem po scenariju Mateje Zorko, v produkciji in pod 
režijsko taktirko Alena Pavšerja. Film je nastajal poleti in zgodaj 
jeseni 2013, premiero pa bo doživel 22. novembra 2014. Nato si 
ga bomo lahko ogledali v kinematografih Cineplexx. Monika je 
svoje izjemne ustvarjalne sposobnosti pokazala tudi pri pripravi 
scenarija za predstavitveni video Gimnazije Lava. 
 
 
 



 
 
Mešani mladinski pevski zbor Šolskega centra Celje za uspešno glasbeno poustvarjalnost. V začetku 
šolskega leta so pevci nastopili na koncertu ob 85-letnici Jakoba Ježa, sledili pa so še: božično-novoletni 
koncert, koncert ob 130-letnici obrtnega in strokovnega šolstva na Celjskem, območna revija Pesemca 
in letni koncert Pesem povezuje. Na mednarodnem tekmovanju v Turčiji je Mešani mladinski pevski 
zbor Šolskega centra Celje dosegel odlično uvrstitev: postal je zmagovalec v svoji kategoriji in prejel 
drugo nagrado.  
 
 
 
 

Luka Klanšek (4. b). za najbolj kakovostno, zavzeto in vsestransko 
delovanje v Dijaški skupnosti Gimnazije Lava. V njej je dejavno 
sodeloval štiri leta, zadnji dve leti jo je kot predsednik tudi 
uspešno vodil. S svojimi idejami se je ves čas trudil popestriti 
dogajanje na šoli, vedno je poskrbel, da so se oddelčni predsedniki 
redno srečevali in pogovarjali o oddelčni problematiki ter drugih 
aktualnih zadevah, udeleževal pa se je tudi sej Dijaške skupnosti 
Slovenije. V letošnjem šolskem letu je Dijaška skupnost Gimnazije 
Lava pod njegovim vodstvom pridobila svoj statut in organizirala 
prvi črno-beli ples.  
 
 



 
 
Letošnji 2. d za stoodstotni učni uspeh koncu pouka v šolskem letu 2012/2013. 
 
 

 
Voditelja vulkanov Peter Kovačević in Iana Kušer 

 
Vulkane in priznanja je ravnateljica Marija Gubenšek Vezočnik podelila na zaključni prireditvi, s katero 
smoo 12. junija počastili tudi bližajoči se dan državnosti. Na njej so nastopili mladi glasbeniki in plesalke, 
pripravili pa so jo učitelji Tomislav Viher, Metka Jagodič Pogačar, Sava Malenšek Kučič, Darja Povše in 
Jana Kvas (tudi kot koordinatorica). 
 

Jana Kvas 


