
5.  Četrtkova druženja 
Mag. Marino Pavletić, prof. matematike, je predaval o pisavah. 
 

7.  Šolsko tekmovanje iz nemščine za 2. in 3. letnike 
Tekmovanja se je udeležilo 47 dijakov iz 2. letnika in 44 dijakov iz 3. letnika. Bronasto priznanje 
je prejelo 40 dijakov, 8 dijakov se je uvrstilo na državno tekmovanje. 
 

9.  Medgeneracijsko branje 
George Orwell: Živalska farma 
Branja so se udeležili dve gostji, štirje dijaki in dve profesorici. 
 

 
 

13. Filmski maraton 
Na maratonu je sodelovalo 30 dijakov. Ogledali so si dva filma: Osovraženih osem Quentina 
Taratina in Jastog režiserja Yorgosa Lanthimosa. Po ogledu je sledila razprava. 
 

  
 

14. Državno tekmovanje iz računalniškega razmišljanja ACM Bober, Maribor 
Zlato priznanje: Lenart Bučar, Ana Meta Dolinar 
 

14. Državno tekmovanje iz astronomije, Gimnaziji Šentvid Ljubljana 
Zlato priznanje in 
1. nagrada: Aleksej Jurca, Zala Potočnik 
3. nagrada: Mitja Hofer 
 
Zlato priznanje: Marko Čmrlec, David Popović, Andraž Jelinčič, Jon Vehovar 
 
Vsi prejemniki zlatega priznanja se bodo udeležili tudi kvalifikacij za uvrstitev na olimpijado iz 
astronomije in astrofizike, ki bo potekala novembra 2017 na Tajskem. 
 

17. Šolsko tekmovanje iz geografije 
Tekmovanja se je udeležilo 51 dijakov. Na območno tekmovanje je napredovalo 5 dijakov.  



 

18. Športni dan za 1. letnik 
Smučanje oz. deskanje na Rogli. 
Tek na smučeh na Rogli. 
Drsanje na Bledu s pohodom okrog Blejskega jezera. 
Pohod v Tamar z vodenim ogledom nordijskega smučarskega centra v Planici. 
 

19. Šolsko tekmovanje iz zgodovine 
Tekmovanja se je udeležilo 56 dijakov, od tega je 21 dijakov doseglo bronasto priznanje.  
Štirje dijaki se bodo udeležili državnega tekmovanja. 
 

20.  Šolsko tekmovanja ACM iz računalništva in informatike 
Tekmovanja se je udeležilo  11 dijakov. Vsi dijaki so se uvrstili na državno tekmovanje. 
 

21. Državno tekmovanje iz naravoslovja 
Udeležilo se ga je 13 dijakov 1. in 2.letnika.  
Zlato priznanje:   Marko Čmrlec, Ana Meta Dolinar,  Andraž Jelinčič in Tijan Prijon,  
Srebrno priznanje: Urh Štempihar Jazbec  
 
Tijan Prijon in Ana Meta Dolinar sta se uvrstila v ožji izbor za ekipo za mednarodno naravoslovno 
olimpijado, ki bo maja na Danskem. 
 

21.  MUN (Model United Nations) dan na Gimnaziji Bežigrad 
Dogodka se je udeležilo 65 dijakov iz vse Slovenije. 
 
Dijaki so razpravljali o temah, povezanih z vodo in sicer v naslednjih odborih: 
- Security Council (UN SC): Izkoriščanje reke Jordan. 
- Economic and Social Council (UN ECOSOC): Dostop do čiste in pitne vode prebivalstva držav v 
razvoju. 
- Human Rights Council (UN HRC): Čista in pitna voda kot temeljna človekova pravica.  
 

    
 

25. Športni dan za 2. in 3. letnik 
Smučanje oz. deskanje na Rogli. 
Tek na smučeh na Rogli. 
Drsanje na Bledu s pohodom okrog Blejskega jezera. 
Pohod v Tamar z vodenim ogledom nordijskega smučarskega centra v Planici. 
 

25. Regijsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje 
Srebrno priznanje:   
2. stopnja: Lara Lovrič, Nina Oven,  Tinkara Vukadinović Kastelic, Gregor Gajič, Lara Omahen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
3. stopnja: Ula Nikolaja Ratajec 
 
 



26. Šolsko tekmovanje iz biologije 
Na tekmovanju iz znanja biologije za Proteusovo priznanje je sodelovalo 37 dijakinj in dijakov 1. 
in 2. letnika, med njimi je 16 prejemnikov bronastega priznanja, na državno tekmovanje so se 
uvrstili 4 dijaki.  
 
V kategoriji 3. in 4. letnikov je sodelovalo 82 dijakinj in dijakov, 33 je prejemnikov bronastega 
priznanja. Na državno tekmovanje so je uvrstilo 7 dijakov.  
 

26. Znanstveni multipraktik – ZnaM 
Dijakom so svoje znanstveno delo predstavili: prof. dr. Uroš Ahčan, dr. med; prof. dr. Maja 
Čemažar, univ. dipl. bio; doc. dr. Matjaž Homan, dr. med; dr. Barbara Japelj Pavešić; izr. prof. 
dr. Matjaž Konvalinka; doc. dr. Blaž Koritnik, dr. med; dr. Barbara Kunič Tešović; prof. dr. Niko 
Toš in prof. dr. Primož Ziherl. 
 

      
 

    
 

30. Natečaj za najboljšo kratko zgodbo v angleščini 
Zmagovalka natečaja je Tita Janc z zgodbo A VIRIDIAN JEWEL. 
 


