
7. Pot ob žici – Tek trojk za srednje šole 
 
Teka trojk na 3 km za dijake in dijakinje se je udeležilo 12 ekip Gimnazije Bežigrad.  
Trojka v sestavi Katja Halilovič, Lana Kovačič in Špela Alić je osvojila 3. mesto med dijakinjami. 
 Trojka v sestavi Julijan Lapan, Žiga Štravs in Nik Novak Kač je osvojila 2. mesto med dijaki. 
 V mešanih trojkah je bila ekipa Gimnazije Bežigrad 4. 
 

   
 
 

7. Državno tekmovanje iz znanja kemije 
 
Zlato priznanje: Aleksander Kosanović, Enej Jauk, Žan Arsov, Miha Kosanc, Peter Andolšek,  
Lovrenc Pintar, Manca Mursa, Martin Kerin 
 
Srebrno priznanje: Benjamin Rajer, Zara Barbarić, Patricia Kiraly, Nika Šupek, Jakob Zupan, 
Jernej Kušej, Luka Urbanc, Luka Golob Šajn, Tinkara Bostič, Vasja Žorž, Katja Andolšek, Vid 
Kavčič, Andraž Cedilnik, Eva Peljhan 
 
 

8. – 14. Olimpijada eksperimentalne znanosti 
 
Dijaka Žan Arsov in Peter Andolšek sta dobila srebrno medaljo. 
 

12.  Državno prvenstvo v košarki 3x3 

Državne prvakinje so postale Hana Sambolić, Sara Sambolić, Alina Žitek in Tanja Valančič. 

 

 
 

18. – 21. Mednarodna izmenjava v Bratislavi 

Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) s partnerjema s Poljske (Gledališki inštitut Zbigniewa 
Raszewskega, Varšava) in Slovaške (Gledališki inštitut, Bratislava) koordinira mednarodni 
projekt Klasiki v stripu: Vzorčni model inovativne kulturno-umetnostne vzgoje v srednji šoli. 
Projekt sofinancira program Evropske unije Ustvarjalna Evropa. Naša šola je bila v tem 
šolskem letu povabljena k sodelovanju s ciljem pripraviti čim bolj dinamične metode dela za 
obravnavo dramatike v srednji šoli, gostovanje v Bratislavi pa je bilo namenjeno izmenjevanju 
izkušenj med vsemi tremi že omenjenimi inštituti ter njihovimi partnerskimi šolami. Trije 



evropski partnerji izberejo tri kanonske evropske drame – tri evropske dramske klasike. Trije 
vizualni umetniki, avtorji stripa, bodo izbrane kanonske drame, v sodelovanju z dijaki s treh 
srednjih šol, udejanjili v treh stripih. Vsaka drama-strip bo na voljo v slovenščini, poljščini in 
slovaščini. Naši 4 dijaki, ki so sodelovali v izmenjavi, so imeli priložnost svoje zaznave deliti s 
striparjem Cirilom Horjakom. 

  

 

19. Medgeneracijsko branje 
 
Patrick  Süskind:  Parfum  
 
Branja se je udeležilo osem dijakinj, gostja in dve učiteljici.   

19.  Državno prvenstvo v judu za SŠ 
 
Ekipno: 
 
- dijakinje - 1. mesto 
- dijaki - 2. mesto 
 
Posamično: 
 
1. mesto: Tobias Furst Črtanec 
1. mesto: Nika Koren 
1. mesto: Kaja Schuster 
1. mesto:  Ambrož Tacar 
1. mesto: Dunja Kelava 
3. mesto: Naja Šval 
3. mesto: Ula Gorgoranc Čargo 
 
 

20.  56. srečanje mladih raziskovalcev Slovenije 
 
Zlato priznanje in 1. mesto: Tiana Jarnovič 
 
Srebrno priznanje: Emma Ravnihar, Ajša Sašek in Nik Podkrajšek  
 

  

https://www.dobreknjige.si/Avtorji.aspx?avtor=Patrick+S%c3%bcskind


20. – 24. 6. evropska fizikalna olimpijada (Ljubljana) 
 
Odlični dosežki slovenskih tekmovalcev: 

 Aleksander Gaydukov (Gimnazija Koper), Žan Ambrožič (Gimnazija Kranj) in Peter 
Andolšek (Gimnazija Bežigrad) so osvojili srebrne medalje 

 Domen Lisjak, Miha Brvar in Samo Krejan (vsi Gimnazija Bežigrad) so osvojili bronaste 
medalje. 

 Vid Kavčič (Gimnazija Bežigrad), Anže Hočevar (Gimnazija Vič) in Tijan Strmšek (II. 
gimnazija Maribor) so osvojili pohvalo. 

 

23. Sprejem za prejemnike zlatih priznanj iz znanja španščine 
 
Na veleposlaništvu Španije je Slovensko društvo učiteljev španščine (SDUŠ) pripravilo sprejem 
za dijake, ki so osvojili zlata priznanja na državnem tekmovanju iz znanja španščine. Dijake je 
sprejel veleposlanik Kraljevine Španije Njegova Ekscelenca Juan Arístegui Laborde, 
zmagovalcem so podelili nagrade, ki sta jih prispevali veleposlaništvo in SDUŠ, in sicer povratni 
letalski vozovnici za Španijo in namestitev v hotelu. 
 Na naši šoli so bili trije prejemniki zlatih priznanj, in sicer Veronika Plestenjak (1. mesto), Nejc 
Glavač (3. mesto) in Boni Auda (3.e). 
 

 
  

25.  Miselne igrače za otroke, ki se spopadajo z rakom 
 
Dijaki Mednarodne mature (letošnji četrtošolci) in dijaki Mednarodne šole (lanski drugošolci) so 
v akciji zbiranja prostovoljnih prispevkov za nakup miselnih igrač za otroke, ki se spopadajo z 
rakom, zbrali nekaj malega manj kot 1800 evrov, od tega so jih drugošolci prispevali 350. 
 
Z denarjem so nakupili nekaj torb igrač. Nakup so opravile dijakinje letošnjega četrtega mm, 
zlasti Ema in Ana. Kupovale so v različnih trgovinah, posebej pa bi izpostavili trgovino ToJeTo, 
kjer so jima igrače prodali s 15-odstotnim popustom, in Singo, kjer so jima dali 20-odstotni 
popust in prispevali še svoj delež igrač. Igrače so predali dr. Lorni Zadravec Zaletel (Onkološki 
inštitut). Bila je več kot navdušena nad količino igrač in nam prijazno pokazala naprave za 
obsevanje rakovih pacientov. 
 

 
 
 



26. Jubilejni 10. dogodek Inženirji/ inženirke bomo 
 
Tema letošnjega dogodka je bila – Prihodnost. 
 
Naši gostje so bili:  prof. dr. Uroš Ahčan, dr. medicine, spec. plastične rekonstruktivne in 

estetske kirurgije – področje: medicina; Igor Verstovšek, fizik, solastnik podjetja Cosylab – 

področje: fizika, vodenje; Domen Rozman, fizik, ustanovitelj in direktor Dunking devils, – 

področje: šport; doc. dr. Matija Pretnar, matematik, docent na Fakulteti za matematiko in 

fiziko UL – področje: računalništvo, matematika; dr. Enej Kuščer, mikrobiolog, direktor podjetja 

Acies Bio –področje: zdravje, vodenje; Jan Bervar, inženir računalništva in informatike, glavni 

varnostni arhitekt v skupini Conscia (NIL)  – področje: kibernetska varnost; Saša Rihtaršič, 

inženirka strojništva, direktorica razvoja za daljinsko energetiko in stavbe v podjetju Danfos 

Trata – področje: strojništvo, energetika; doc. dr. Matej Guid, inženir računalništva in 

informatike, raziskovalec na področju umetne inteligence, direktor podjetja Instatext – 

področje: umetna inteligenca, podjetništvo; Aleša Mižigoj, inženirka elektrotehnike, 

direktorica podjetja Medex – področje: prehrana, vodenje; Metka Svetlin, ekonomistka, 

marketing manager v podjetju Google – področje: marketing; Sara Isaković, olimpijka in 

športna psihologinja. 

     
 

     
 

26. Državno prvenstvo v atletiki za SŠ 

1. mesto v teku na 100m – Jernej Gumilar. 

3. mesto v teku na 400m – Samo Bergant. 

4. mesto štafeta 4 x 100m dijakinje – Veronika Sadek, Maruška Vuk, Ana Thaler in Daša Kernel. 

 


