
 

 

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 (3. a) za 1. mesto in zlato priznanje na 
državnem tekmovanju v znanju logike ter za ustvarjalno 
sodelovanje na glasbenem področju. 
 

 
 
 

Andraž Hribernik (2. e) za 1. mesto, 1. nagrado in zlato 
priznanje na državnem tekmovanju v znanju razvedrilne 
matematike ter 7. mesto in zlato priznanje na državnem 
tekmovanju v znanju logike. 

 
 

Vulkani 2020 



 

 

 
 
Jaka Kedačič, Nejc Funtek (oba 3. e) in Alen Drofenik (3. a) – ekipa Radovedni za 2. mesto in zlato priznanje na državnem 
tekmovanju 3. Evropske statistične igre. 

 

 
 

 

 

Leon Geršak (2. d) za 2. mesto na državnem šolskem 
prvenstvu v badmintonu. 

 
  



 

 

 
 

Neža Pogačar (3. a) za vrhunske glasbene uspehe in 
izjemne glasbene nastope. Na državnem tekmovanju 
TEMSIG 2020 je v kategoriji KLAVIRSKI DUO, II. 
kategorija, s klavirskim duom PoZA dosegla 2. mesto, 
srebrno plaketo in 3. posebno nagrado. S klavirskim 
duom PoZa je izvedla tudi samostojne koncertne nastope 
za dijake naše šole (vse 1. letnike), in sicer v GŠ Celje in v 
GŠ Žalec. Sodelovala je na mnogih glasbenih nastopih s 
šolskim bendom Eruption in Mojstri glasbenega 
ustvarjanja ŠC Celje za dijake Gimnazije Lava in ŠC Celje. 

 
 

 
 

 
Tara Filčič (4. a) za izjemne dosežke na likovnem 
področju. Njena dela odlikujejo izvirna kompozicija, 
domišljija, estetika in sporočilnost. Vsa leta šolanja je 
sodelovala na številnih likovnih natečajih na občinskem 
in državnem nivoju. Septembra 2017 je za svoje likovno 
delo, nastalo v okviru nagradnega likovnega natečaja, ki 
ga je razpisala Slovenska znanstvena fundacija na temo 
osvajanje vesolja, dosegla 1. mesto. Njeno likovno delo 
je bilo opredeljeno kot najizvirnejše in najbolj sporočilno. 
Proglašena je bila za najboljšo od najboljših likovnih 
ustvarjalcev na 23. slovenskem festivalu znanosti. Kot 
ilustratorka je sodelovala tudi v projektu RaST, v katerem 
je v šolskem letu 2018/19 nastal prevod knjige Irske 
legende.  

 
  



 

 

 
 

 

Eva Kodrin (4. b) za štiriletno sodelovanje v Mešanem 
mladinskem pevskem zboru ŠC Celje in na tekmovanjih 
za Cankarjevo priznanje ter za izjemno uspešno vodenje 
odmevnih šolskih prireditev, med katere sodi tudi 
vodenje spletnega srečanja z Matjažem Lesjakom,                     
dr. med., v okviru Maratona znanosti 2020. 

 
 

 
 

 

Brina Prah (4. b) za dosežno stopnjo znanja C1 na 
mednarodnem izpitu Nemške jezikovne diplome                       
2. stopnje. Prejeta diploma za izjemen dosežek ji bo 
nedvomno odprla marsikatera vrata v svetu znanja in 
dela. 
 

 
  



 

 

 
 

Zala Petauer (4. d) za štiriletno uspešno sodelovanje na 
tekmovanjih v znanju matematike in fizike (eno zlato in 
eno srebrno priznanje iz logike, dve zlati in eno srebrno 
priznanje iz razvedrilne matematike, dve srebrni 
priznanji iz astronomije, dve srebrni priznanji iz 
matematike) ter 30 ur tutorskega dela v letošnjem 
šolskem letu. 
 

 
 
 

Matic Absec (4. e) za štiriletno ustvarjalno snemanje in 
montiranje šolskih videofilmov, s katerimi je ovekovečil 
številne kulturne in druge šolske prireditve, ter glasbeno 
popestritev šolskih dogodkov. Kot DJ Absec Jr. je zlasti 
tradicionalnemu vsakoletnemu šolskemu pustovanju dal 
prav poseben pečat. 

 
 

 
 
  



 

 

 

 

Gregor Vrečko (4. e) za štiriletno dejavno sodelovanje v 
vlogi šolskega fotografa in snemalca. Pod njegovo 
taktirko so nastajali fotografske zgodbe in videoposnetki 
ob številnih šolskih in obšolskih dogodkih, kot so 
informativni dan, pustovanje in podelitev priznanja 
jabolko navdiha v predsedniški palači. 

 

 
 

 

Luka Golčman (4. e) za štiriletno zavzeto, kakovostno in 
vsestransko delo v Dijaški skupnosti Gimnazije Lava. V 
njej je dejavno sodeloval ves čas šolanja, v letošnjem 
šolskem letu pa je postal tudi njen predsednik. S 
predanim delom, navdušenjem in idejami se je ves čas 
trudil popestriti dogajanje na šoli in spodbuditi dijake k 
aktivnemu sodelovanju v Dijaški skupnosti Gimnazije 
Lava. Po njegovi zaslugi je bilo v letošnjem šolskem letu 
ustanovljeno tudi Predsedstvo dijaške skupnosti 
Gimnazije Lava, ki ga je sestavljalo pet članov. 
Predsedstvo, ki ga je skrbno vodil Luka, je pomagalo pri 
organizaciji dogodkov za dijake, sodelovalo z Dijaško 
organizacijo Slovenije in na ta način spodbudilo dijake k 
še aktivnejšemu sodelovanju pri različnih šolskih 
dogodkih. 

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

Simona Jereb 


