
2.  Državno tekmovanje iz znanja geografije 
 
Zlato priznanje: Matic Kremžar (2. mesto in uvrstitev na olimpijado) in Katarina Arko  
 

4. Obisk Nejca Gazvode 
 
Pisatelj Nejc Gazvoda je gostoval pri uri slovenščine v 1. in 2. letniku MYP – Language in 
Literature. Med urami smo namreč obravnavali tri kratke zgodbe iz njegove zbirke Vevericam 
nič ne uide, srečanje s pisateljem pa je pomenilo drugačno sintezo obravnavane učne snovi. 
 

  
 

7. Razstava Fride Kahlo v Trstu 

Dijaki španskih oddelkov so si ogledali razstavo Fride Kahlo v Trstu. Poleg krasnega vremena, 
dobre kave in sladoleda,  je najbolj navdušila interaktivna in senzorična razstava, ki so jo obiskali 
v nekdanji ribarnici, kjer je danes razstavišče za moderno in sodobno umetnost. Na razstavi, 
posvečeni življenju in delu mehiške slikarke so si, poleg nekaterih umetniških del, ogledali tudi 
njene fotografije, pisma, dnevnike, oblačila, nakit in reprezentativne prostore njenega doma, 
Case Azul.  
 

 
 

7. – 10. Strokovna ekskurzija učiteljev po severni Italiji 
 

 
 



7. – 13.  Budapest International Model United Nations na Madžarskem  
 
Šestnajst dijakov je sodelovalo v osmih odborih pri razpravi o aktualnih svetovnih problemih. 
Med drugim so razpravljali o varovanju okolja, avtomatizaciji, transportu, avtonomnih orožjih 
in pravici do zasebnosti, še posebej pa so bile teme tokrat usmerjene k sporom na Bližnjem 
vzhodu. Zaradi kompleksnih tem in bogatega zgodovinskega ozadja je priprava na to konferenco 
za udeležence predstavljala poseben izziv, kljub temu pa je bila morala pred in med konferenco 
visoka. Na zadnji dan so obiskali Veleposlaništvo Republike Slovenije v Budimpešti ter se 
seznanili z delom veleposlanika in sodelovanjem Slovenije v mednarodnem prostoru (slika). 
Naši dijaki so se s štirimi prejetimi nagradami odlično odrezali, za vse pa je bilo tekmovanje 
pomembna izkušnja.  
 

 
 

8.  Državno tekmovanje iz znanja francoščine 
 
Zlato priznanje: Veronika Sadek, Ambrož Tacar, Hana Peterca, Anais Vaupot, Alica Muratović 
Romih 

Srebrno priznanje: Živa Perpar, Eva Peljhan, Lovro Luzar, Val Milek 

1. in 8. Državno tekmovanje v znanju ekonomije in finančne matematike s statistiko 

V skupini ekonomija: 

Zlato priznanje: Viktor Štrumbelj (2. nagrada) 

Srebrno priznanje: Benjamin Nahtigal, Matic Terglav in Špela Krevzel Panić so osvojili srebrno 
priznanje. 

V skupini finančna matematika in statistika: 

Zlato priznanje: Manca Mursa (državna prvakinja), Špela Gačnik (3. mesto in 3. nagrada),  

Srebrno priznanje: Lara Elizabeth Lee  

Na izbor za uvrstitev v olimpijsko  ekipo (Olimpijada iz znanja ekonomije) so se uvrstili: Viktor 
Štrumbelj, Benjamin Nahtigal, Matic Terglav, Špela Krevzel Panić, Manca Mursa, Špela Gačnik, 
Lara Elizabeth Lee in Živa Cvitkovič. 

9.  Državno tekmovanje iz znanja španščine - Dilo en español 
 
Zlato priznanje: Veronika Plestenjak - državna prvakinja v znanju španščine, Nejc Glavač - 3. 
mesto, Boni Auda  
 
Srebrno priznanje: Karin Drmaž, Ema Vehovec, Luka Copot, Kristina Švab, Lara Čadež, Tim 
Erman 
 



9. Državno tekmovanje iz znanja fizike za Stefanova priznanja 
 
Zlata priznanja: 
 
I. skupina: Žan Arsov (3. nagrada), Luka Urbanc 

II. skupina: Martin Kerin (1. nagrada) 

III. skupina: Miha Brvar (2. nagrada), Peter Andolšek (pohvala), Domen Lisjak (pohvala), Samo 
Krejan 

 

12. Predavanje - NESEBIČNOST KOT SOCIALNI OPTIMUM 
 

Predaval je doc. dr. Uroš Kuzman. Glavna tema predavanja je bil pojem Nashevega ravnovesja 
(stanje v igri, ko nihče od igralcev ne želi zamenjati svoje poteze). Razlaga tega pojma se je zelo 
lepo prepletala s filmom Čudoviti um, s preprostimi vsakdanjimi igrami (kamen, škarje, papir)… 
Predavanje je skupaj z vprašanji dijakov trajalo 60 minut. 
 
 

13. Medgeneracijsko branje 
 
Suzana Tratnik: Ava 
 
Branja so se udeležile dve gostji, dve dijakinji in dve učiteljici.   
 
 
 

13.  Narodna izmenjava z Gimnazijo Ptuj 
 
Dijaki 1.d z razredničarko Veroniko Lazarini so obiskali Gimnazijo Ptuj v okviru narodne 
izmenjave. S svojimi sovrstniki, so po kratki predstavitvi gostujočega razreda in šole, v mešanih 
skupinah raziskovali mesto Ptuj in njegovo bogato zgodovino. Druženje so nadaljevali v šoli s 
krajšim kulturnim programom.  
 

 
 

15. Slovenščina ima dolg jezik 9 
 
Zlato priznanje za kratki film Plašč so prejeli Jakob Potočki, David Malneršič, Maj Kopasič, Matic 
Trček in Maj Kličič. 
 
Srebrno priznanje za kratki film Pekel so drugi so prejeli Pia Zgonc, Marcel Šarko in Filip Simič. 
 
 



21.  Državno prvenstvo v športnem plezanju za SŠ 
 
1. mesto: Anej Batagelj, Živa Perpar 
3. mesto: Tamara Pintar Mihajlovič, Maks Cuzak 
 

    
     
  

23.  Državno tekmovanje v znanju matematike za Vegova priznanja 
 
Zlata priznanja so prejeli: 

1. letnik: Žan Arsov (3. nagrada), Enej Jauk (3. nagrada), Aleksander Kosanović (pohvala), 
Mirjam Jurša, Patricia Király 

2. letnik: Peter Andolšek(3. nagrada), Luka Urbanc(3. nagrada), Tinkara Bostič(pohvala), 
David Kovačič, Miha Kosanc 

3. letnik: Lenart Dolinar (pohvala), Hugo Trebše, Matej Knap, Nik Krašovec, Matej Maček 
4. letnik: Vid Kavčič (2. nagrada) 

 

26. Državno tekmovanje v programiranju 2022 
 
Luka Urbanc je na tekmovanju prejel zlato priznanje, Peter Andolšek pa je prejel srebrno 
priznanje. 
  


