2016/2017

LETOPIS GIMNAZIJE VELENJE
Uredniški odbor: Rajmund Valcl, Andreja Gumzej,
Biserka Škoflek, Jelka Hrovat, dr. Urška Šramel Vučina
Glavna urednica: Andreja Gumzej
Jezikovni pregled: Andreja Gumzej
Oblikovanje in prelom: Opa!celica (S. Kurmanšek)
Založnik: Šolski center Velenje
Tisk: Gorenje I. P. C., d. o. o.
Naklada: 500 izvodov
Junij 2017
Avtorji prispevkov in fotografij:
dijaki in dijakinje Gimnazije Velenje
učitelji Gimnazije Velenje in
Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje

1

Vsebina
LETOPISU NA POT................................................................................................2
BESEDA RAVNATELJA..........................................................................................3
POGLED NA MATURO 2016...............................................................................4
ZLATI MATURANTKI 2016..................................................................................5
V ŠOLI SMO...........................................................................................................6
MATURANTI 2017.............................................................................................. 32
ZGODILO SE JE ................................................................................................. 36
PREJELI SMO ZLATA PRIZNANJA.................................................................. 59
ŠPORTNI DOSEŽKI DIJAKOV.......................................................................... 63
NAJUSPEŠNEJŠI ŠPORTNIKI........................................................................... 66
UMETNIŠKA GIMNAZIJA – GLASBENA SMER............................................. 70
UMETNIŠKA GIMNAZIJA – LIKOVNA SMER............................................... 84
VSEBINE PO NAŠI IZBIRI..................................................................................87
DRUGE ŠOLSKE IN OBŠOLSKE DEJAVNOSTI............................................... 96
IZJEMNI DIJAKI GIMNAZIJE VELENJE.......................................................... 98

letopis gimnazije velenje 2016/17

2

Letopisu na pot
NI NEMOGOČIH POTI
Ko spet listam po gradivu za nove letopise, se
spomnim, kako smo se v 80. letih prejšnjega
tisočletja mučili, da smo spravili prve naše letopise – šolske kronike na svetlo.
Danes pa se trudimo, kako bi obseg letopisov
držali na nekem obvladljivem obsegu z željo, da
ne bi imeli preveč gradiva oz. da ne bi česar koli
izpustili.
Letopisi so resnično šolska kronika, v kateri
strnjeno zajamemo, ob pouku in predavanjih,
resnično vse, kar se na šolah dogaja v šolskem
letu. Če kaj manjka, je res izpuščeno po pomoti
in ne zato, ker bi bilo manj ali nepomembno. Ker
po osnovni šoli preživijo mladi pri nas na srednješolskem izobraževanju od 2 do 5 ali celo še
več let in da so ob vstopu k nam praviloma stari 15 let, je še kako pomembno, kaj vse jim ob
pouku ponudimo kot izvenšolske in interesne
dejavnosti. Pa ravno to nam kažejo tudi letopisi.
In predvsem po tem se srednje šole po Sloveniji
tudi razlikujemo med sabo.
In če nam nekateri še ne priznajo prednosti pri
programih, prostorih, vrhunski opremi in učiteljih, potem smo pri interesnih in izvenšolskih
dejavnostih resnično nepremagljivi. Objektivni
problem je pa seveda še vedno oddaljenost srednje šole od kraja bivanja. Skupaj z državo se
trudimo, da z ugodnimi prevozi našim dijakom
šolo čim bolj približamo. S šolo pa jim približamo tudi način preživljanja prostega časa in
sploh način življenja.
Tistim, ki pa so le preveč oddaljeni od svojih domov, pa seveda nudimo tudi ugodno bivanje v
našem Dijaškem domu. Zato postajamo vedno
bolj prepoznavni tudi po mobilnosti, torej da k
nam prihajajo na večletno izobraževanje mladi
tuji državljani, naši dijaki pa na praktično izo-

braževanje z delom že kar množično odhajajo
v tujino.

In tudi zato je naša vloga v tem procesu tako
pomembna.

Ko sestavljam prispevek za Letopis, šolsko leto
seveda še ni zaključeno. Pa ne dvomim, da
bodo tudi letošnji rezultati na zaključnem izpitu,
poklicni maturi in splošni maturi odlični ter da
bo ob koncu pouka večina dijakov dobila letna
spričevala. Tista peščica, ki bo še kakor koli
ostala, bo imela v avgustu še eno možnost, da
nadoknadi zamujeno. Eni se za tako možnost
odločijo že načrtno, nekaterim se pa vmes zgodi kaj nepredvidljivega.

Če k nam mogoče pridejo še kot otroci, prav gotovo od nas odhajajo kot mladi, na vseživljenjsko izobraževanje in delo pripravljeni ljudje.

Prav gotovo pa velja, da se k nam nihče ne vpiše zato, da bi bil neuspešen. Seveda se s tem
zgodba ne konča. Ker so naši dijaki zelo različni,
po predznanju, ambicijah in pričakovanjih, jih je
treba seveda med procesom izobraževanja še
ustrezno umestiti ter jim dati občutek pomembnosti in potrebnosti v družbi, v kateri bodo delali
in živeli.

Marsikoga po podelitvi spričeval že čaka služba
v poklicu, za katerega se je izobraževal, druge
pa študij, za katerega smo jim dali odlične temelje. Seveda pa tudi v teh zgodbah ni več lahkih poti, na srečo pa tudi nemogočih ni.
In to na koncu vsakega šolskega leta šteje in je
tako tudi letos.
Le še iskrene čestitke in hvala za še eno uspešno opravljeno šolsko delo.
Mag. Ivan Kotnik, direktor ŠCV

Beseda ravnatelja

Med letom ste tako dijaki kot tudi mi, profesorji, največ energije in časa namenjali pouku. Trudili smo se, da so bile ure kakovostne,
strokovno korektne, metodično učinkovite in
ustvarjalne, saj le takšen pouk omogoča kakovostno učno sodelovanje med profesorji in
dijaki.
Rezultat je dober učni uspeh, s katerim smo
lahko zadovoljni. Zadovoljni pa smo tudi z
uspehom naših maturantov, ki še enkrat dosegajo odličen uspeh na maturi, kar pomeni
potrditev resnega in odgovornega dela.
Kljub temu da smo šola brez omejitve vpisa in
kljub temu da je vpis v gimnazijski program v
zadnjih letih nekoliko manjši, pa se lahko pohvalimo z izjemnimi posamezniki na različnih
področjih. Posebno bi poudaril, da imamo zopet po daljšem premoru med velenjskimi gimnazijci izjemnega dijaka Nejca Zajca, ki se mu
je po zahtevnih celoletnih matematičnih kvalifikacijah uspelo uvrstiti med šesterico slovenskih gimnazijcev, ki bo zastopala Slovenijo na
letošnji matematični olimpijadi v Braziliji. Kot
izjemna dijaka bi rad izpostavil še tretješolca
Luko Jevšenaka, mladega fizika in matematika, ki bo barve naše gimnazije zastopal na
mediteranskih igrah v znanju matematike, in
Miha Rožiča, ki bo barve naše šole in Slovenije
branil na balkanski geografski olimpijadi.
Kot športni pedagog in ravnatelj sem izjemno
ponosen, da našo ustanovo obiskuje vrhunska
športnica, tretješolka Janja Garnbret, svetovna
prvakinja v težavnostnem plezanju in zmago-
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Pred vami je nov Letopis velenjske gimnazije.
Dogodkov, ki so se v letošnjem letu zvrstili, je
toliko, da jih je težko strniti na teh nekaj tiskanih strani, zato vam predstavljamo samo nekaj
izbranih spominov, iz katerih boste začutili
utrip šole v tem šolskem letu.
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valka svetovnega pokala v tej izjemno naporni
in zahtevni disciplini.
Poleg vseh teh izjemnih in učno uspešnih,
odličnih dijakov ne morem mimo tega, da ne
izrazim čestitke in pohvale vsem dvanajstim
dijakom in dijakinjam, ki so na letošnjih tekmovanjih iz logike, matematike, astronomije,
fizike, kemije, angleščine, nemščine, zgodovine,
geografije prejeli zlata priznanja. Zelo uspešno
šolsko leto pa je tudi za dijaki in dijakinjami
umetniške gimnazije glasbene smeri, saj jih je
kar enajst prejelo zlata priznanja na državnih
glasbenih tekmovanjih.
Pri svojem delu pa smo se srečevali tudi z dijaki, ki pa niso bili tako uspešni in so imeli učne in
vzgojne težave. Velikokrat smo ugotavljali, da
nekateri ne najdejo volje za učenje in da se na
pouk pripravljajo neredno ter premalo. Dolgčas
med urami, odsotnost sodelovanja in tudi vse
pogostejša odsotnost od pouka so bili razlogi
za neuspeh v ocenjevalnem obdobju. Analize
učnega neuspeha teh dijakov so pokazale, da
ne smemo iskati razlogov izključno v šolskem
delu, saj je velikokrat tudi socialno okolje tisto,
ki je soodgovorno za tako ali drugačno neugodno stanje posameznikov in jih lahko pripelje
tudi do hudih stisk. Menim, da se bomo morali
s temi dijaki v prihodnosti še več ukvarjati in
poskrbeti, da jih bomo, če je le mogoče, pripeljali do konca šolanja.
Poleg rednega dela v šoli smo organizirali vrsto
dejavnosti. Z njimi smo želeli zadovoljiti posebne dijaške interese in seveda poskrbeti za
sprostitev. Dijaki bodo mogoče dejali, da je bilo
pouka preveč in razvedrila premalo. Že bežen
pogled realiziranih programov izbirnih vsebin
pa pokaže, da smo počeli marsikaj: od krožkov,
ekskurzij, šolskih tekmovanj, obiskov likovnih
razstav in gledaliških predstav v okviru mla-

dinskega abonmaja, novinarskih delavnic do
športnih tekmovanj, prostovoljnega dela, raziskovalne dejavnosti in mednarodnih izmenjav.
Nemogoče je našteti vse, kar smo med letom
počeli, hkrati pa se zavedamo, da so poleg
uspeha v šoli pomembne tudi vrednote, ki jih
posameznik pridobi in razvije v šoli, v času
mladostnega zorenja. Menim, da so mnoge
poti še odprte, in tudi v prihodnosti se bomo
trudili ostati zanimiva šola za dijake, starše in
vse, ki nam pri našem poslanstvu že sedaj pomagajo.
Ravnatelj Rajmund Valcl, prof.
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Pogled na maturo 2016
Spomladanski rok
V šolskem letu 2015/2016 je v spomladanskem roku splošno maturo opravljalo79 dijakov gimnazije in 13 dijakov umetniške gimnazije.
V programu splošne gimnazije je bilo uspešnih 77 dijakov ali 97 %, v
programu umetniške gimnazije pa je bilo uspešnih 12 dijakov ali 92
%. Skupno je bilo na spomladanskem roku uspešnih 89 dijakov ali
97 %. Trije dijaki so v spomladanskem roku opravljali le del mature.
V jesenskem roku so vsi trije dijaki, ki so maturo opravljali v več rokih,
uspešno opravili še ostanek. Poleg teh je maturo opravljalo 6 dijakov
splošne gimnazije, 2 dijaka splošne gimnazije sta delala popravne
izpite, 2 pa sta izboljševala ocene. Uspešnih je bilo 10 dijakov.
Končni uspeh mature na Gimnaziji v letu 2016 je 99-odstotni v
programu splošne gimnazije in 92-odstotni v programu umetniške
gimnazije. Skupaj je od 101 maturanta uspešno opravilo maturo 99
dijakov, torej 98 %.

Zlati maturantki
Vojka Lebar
Ana Kronovšek

33 točk
30 točk

Maturantke in maturanti, ki so dosegli odličen
uspeh na maturi (od 25 do 29 točk)
Aida Omerović
Lev Kiar Avberšek
Jana Kotnik
Lina Lajlar
Filip Plešnik
Azra Ahmić
Brina Doler
Aja Pivko Kneževič
Špela Zlodej
Nikita Matović
Ivona Pavić
Mojca Sečki
Vid Stropnik
Nina Aberšek
David Vidmar Čeru
Ana Zelenko
Špela Zlodej
Tajnica ŠMK Silvestra Jevšenak

ZLATI MATURANTKI 2016
Ana Kronovšek

Vojka Lebar

Vpis na gimnazijo je zame ob koncu osnovne šole predstavljal naslednji logični korak, saj si niti približno nisem predstavljala, kaj si želim v
življenju početi. Tako sem pridobila še
štiri leta poslušanja raznolikih predmetov, pri katerih sem lahko dobila boljšo
predstavo o svojih interesih. Čeprav
je bil to moj prvotni cilj, sem na srečo
pri šolskih urah in izven njih spotoma
nabirala znanje, ki mi je na različne
načine pomagalo bolje razumeti, kako
deluje svet. Kljub občasnim dvomom
v preteklosti sem vesela, da sem se
odločila za gimnazijo, saj mi je dala
najboljše izhodišče za študij na kateri
koli fakulteti.

Ravno mineva eno leto od pisanja mature. Sedim v NUK-u za knjigami
iz biokemije in anatomije, ker se z neverjetno hitrostjo bližajo izpiti. Kar
nepredstavljivo se mi zdi, da je že skoraj 5
let, odkar sem, malo prestrašena in polna
pričakovanj, stopila v Gimnazijo Velenje,
in da je že eno leto od tega, ko smo z mojim 4. Š-razredom na zadnji šolski dan še
zadnjič sedeli skupaj v razredu v velenjski
gimnaziji in jedli kremšnite z našo razredničarko, prof. Jug. Nato je sledila matura, o kateri so nas profesorji strašili že od
prvega letnika naprej. »Ni čudno, da človek postane živčen, če pa ga samo še teh
nekaj pisnih in par pogovorov s profesorji
na ustnih izpitih loči od faksa, na katerega si želi že, odkar zna govoriti,«
sem razmišljala, ko sem bila sredi mature.

Prehod iz osnovne šole ni bil tako
pretresljiv, potrebno se je bilo le postopoma navaditi na več samostojnega dela. Poleg tega sem se v svojih
srednješolskih letih naučila, da je nadaljevati z delom veliko lažje, kot
pa ga začeti; da se ob učenju drugih učiš tudi sam; da je mogoče dobiti
slabo oceno kljub dobremu znanju in obratno, a da na koncu od snovi
odneseš toliko, kolikor truda si vložil vanjo.
Pa vendar se bom gimnazijskih let bolj kot po vseh pridobljenih informacijah spominjala po ljudeh, s katerimi sem preživela dober del pomembnih štirih let – bolj ali manj strogih profesorjih, ki pa so si vedno
vzeli čas za dodatna vprašanja; sošolcih, ki so postali dobri prijatelji, ob
priložnosti pa tudi predavatelji snovi v šolski knjižnici. Poleg tega imam
lepe spomine na projekte in ekskurzije, ki so bili odlična priložnost za
spoznavanje drugih kultur, evropskih mest in njihovih znamenitosti ter
za druženje s prijatelji.
Ana Kronovšek

Seveda vse skupaj ni bilo tako hudo. Matura mi je sicer res požrla par
živcev, a mislim, da se je vse povrnilo tisto jutro, ob 7.00, ko sem videla
rezultate in začela skakati po hiši in tako močno vpiti, da so še sosedje
vedeli, za kaj gre. Namreč jasno je bilo, da se bom lahko vpisala na medicinsko fakulteto in postala zdravnica!
Vojka Lebar
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V šoli smo
UČITELJSKI ZBOR 2016/17

1. vrsta Jelka Oder, Tanja Golob, Branko Krstulović, Jožica Plešnik, Irena Štimac, Rajmund Valcl, Nataša Marhat, mag. Željko Opačak, Marjana
Gmajner Korošec 2. vrsta Ivan Blazinšek, Aleksandra Dolenec Gojević, Helena Hliš Bukovnik, Andreja Centrih Erjavec, Alenka Šalej, Biserka Škoflek,
Silvestra Jevšenak, dr. Sonja Hudej, Marija Klemenšek, mag. Nataša Makovecki, Jelka Kvartič, mag. Karmen Grabant, mag. Nataša Tajnik Stupar,
Morena Pergovnik, Cvetka Bovha, Sandra Dostal 3. vrsta Mojca Repinc, Jožica Tiršek Drčar, Benjamin John Ash, Peter Jevšenak, mag. Vojko Grm,
mag. Ivan Jovan, Gabrijela Fidler, Miran Ravnjak, Sonja France, Simon Zajc, Vojko Tovornik, Vesna Matić, Klavdija Jug

SLOVENŠČINA
Polonca Glojek, prof.:
poučuje slovenščino v 2. Š, 3. c.
Andreja Gumzej, prof.:
razredničarka 2. b,
poučuje slovenščino v 1. a, 1. Š, 2. b in 2. U,
vodja aktiva slavistk.
Dr. Sonja Hudej:
razredničarka 4. a,
poučuje slovenščino v 2. a, 4. a, 4. b in 4. Š.
Jelka Kvartič, prof.:
poučuje slovenščino v 3. U in 3. Š,
opravlja delo knjižničarke.
Alenka Šalej, prof.:
poučuje slovenščino v 1. b, 1. U, 3. a, 3. b in 4. U.

MATEMATIKA
Sonja France, prof.:
razredničarka 3. U,
poučuje matematiko v 2. U, 3. a, 3. c, 3. U in 4. b.
Silvestra Jevšenak, prof.:
poučuje matematiko v 2. a, 2. Š in 4. Š,
tajnica šolske maturitetne komisije.
Urška Puncer, prof.:
poučuje matematiko v 4. U.
Branko Krstulović, univ. dipl. inž.:
razrednik 1. b,
poučuje matematiko v 1. b, 1. U, 3. b in 3. Š.
Miran Ravnjak, prof.:
razrednik 1. a,
poučuje matematiko v 1. a, 1. Š, 2. b in 4. a,
vodja aktiva matematikov.
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ANGLEŠČINA
Mag. Alenka Gortan:
razredničarka 4. Š,
poučuje angleščino v 1. b, 1. U, 2. b, 2. Š, 3. c in 4. Š.
Darja Joger Avberšek, prof.:
poučuje angleščino v 1. a, 2. a, 1. Š, 3. b, 4. a in 4. b,
vodja aktiva angleščine, francoščine in španščine.
Mag. Nataša Makovecki:
razredničarka 3. Š,
poučuje angleščino v 2. U, 3. a, 3. Š, 3. U in 4. U.
Benjamin Ash

FRANCOŠČINA
Nataša Marhat, prof. francoščine in univ. slovakistka:
poučuje francoščino v 1. b, 1. U; 2. b, 2. Š, 2. U; 3. a, 3. U; 4. a, 4.
Š, 4. U,
vodi priprave na maturo iz francoščine.

ŠPANŠČINA
Mag. Alenka Gortan:
poučuje španščino kot izbirni predmet v
2. letniku.

NEMŠČINA
Marija Klemenšek, prof.:
razredničarka 1. U,
poučuje nemščino v 1. a, 1. U in 1. Š.
Jelka Oder, prof.:
razredničarka 2. U,
poučuje nemščino v 1. b, 2. U, 3. a, 3. b, 4. Š in izbirni predmet
nemščina v 3. letniku.
Jožica Plešnik, prof.:
razredničarka 2. a,
poučuje nemščino v 2. a, 2. b, 3. Š, 4. a in 4. b,
vodi priprave na maturo iz nemščine,
vodja aktiva nemščine.
Jožica Tiršek Drčar, prof.:
poučuje nemščino v 2. Š, 3. c, 3. U, 4. U in izbirni predmet
nemščina v 3. letniku,
vodi priprave na maturo iz nemščine.

RUŠČINA
Jožica Tiršek Drčar, prof.:
poučuje ruščino kot izbirni predmetu v 2. letniku.

FIZIKA

9
letopis gimnazije velenje 2016/17  Učiteljski zbor

Peter Jevšenak, univ. dipl. inž.:
razrednik 1. Š,
poučuje fiziko v 1. a, 1. Š, 2. a, 3. a in 3. Š,
poučuje fiziko kot izbirni predmet v 2. in
3. letniku,
vodi priprave na maturo iz fizike.
Felicita Zupančič, prof.:
razredničarka 3. c,
poučuje fiziko v 1. b, 1. U, 2. b, 2. U, 2. Š,
3. b in 3. c,
vodja aktiva naravoslovja.
Andreja Centrih Erjavec, inž.:
laborantka za fiziko,
skrbnica učbeniškega sklada.

KEMIJA
Mag. Karmen Grabant:
razredničarka 2. Š,
poučuje kemijo v 2. a, 2. b, 2. Š, 3. Š, 3. a
in 3. b,
poučuje kemijo kot izbirni predmet v 2. letniku,
vodi priprave na maturo iz kemije.
Mag. Vojko Grm:
poučuje kemijo v 1. a, 1. b, 1. Š in 3. C.
Vesna Matić, inž.:
laborantka za kemijo.

BIOLOGIJA
Klavdija Jug, univ. dipl. biol.:
poučuje biologijo v 1. a, 1. Š, 2. Š, 3. a, 3. b in 3. Š,
opravlja delo pedagoške koordinatorke v športnih oddelkih,
poučuje biologijo kot izbirni predmet v 3. letniku.
Irena Štimac, univ. dipl. biol.:
razredničarka 4. b,
poučuje biologijo v 1. b, 1. U, 2. a, 2. b, 2. U in 3. c,
poučuje biologijo kot izbirni predmet v 2. letniku,
vodi priprave na maturo iz biologije.
Vesna Matić, inž.:
laborantka za biologijo.

INFORMATIKA
Mag. Ivan Jovan:
poučuje informatiko v 1. a, 1. b, 1. Š in 1. U,
poučuje informatiko kot izbirni predmet v 3. letniku,
vodi priprave na maturo iz informatike.
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GEOGRAFIJA
Tanja Golob, prof. in univ. dipl. etnolog:
razredničarka 3. a,
poučuje geografijo v 1. a, 1. b, 1. Š, 2. Š, 3. a, 3. b in 3. c,
vodi priprave na maturo iz geografije.
Marija Janežič, prof.:
poučuje geografijo v 1. U, 2. a, 2. b in 3. Š.

SOCIOLOGIJA, FILOZOFIJA
Sandra Dostal, prof. in univ. dipl. fil.:
poučuje filozofijo v 4. a, 4. b, 4. Š in 4. U,
poučuje sociologijo v 3. a, 3. b in 3. c,
poučuje sociologijo kot izbirni predmet v 2. letniku,
vodi priprave na maturo iz sociologije.
Zvezdana Gostečnik, univ. dipl. soc.:
poučuje sociologijo v 3. Š.

PSIHOLOGIJA
Ivan Blazinšek, univ. dipl. psih.:
poučuje psihologijo v 2. a, 2. b, 2. Š in 3. U,
vodi priprave na maturo iz psihologije,
vodja aktiva družboslovja.

ZGODOVINA
Cvetka Bovha, prof.:
razredničarka 3. b,
poučuje zgodovino v 1. Š, 2. Š, 3. b, 3. U, 3. Š, 4. a, 4. B in 4. U,
vodi priprave na maturo iz zgodovine.
Zlata Zevnik, prof.:
poučuje zgodovino v 1. a, 1. b, 1. U, 2. a, 2. b, 2. U, 3. a, 3. c in 4. Š.

ŠPORTNA VZGOJA
Helena Hliš Bukovnik, prof.:
poučuje športno vzgojo v 1. b; 2. a; 3. c; 3. U; 4. b, 4. U (dijakinje), 3. Š.
Morena Pergovnik, prof.:
poučuje športno vzgojo v 1. U; 2. U; 3. U; 1. Š, 2. Š (dijakinje),
opravlja delo športne koordinatorke v športnih oddelkih.
Mojca Repinc, prof.:
poučuje športno vzgojo v 2. a, 2. U (dijaki), 1. a; 2. b; 3. a; 3. b; 4. a
(dijakinje), 4. Š,
vodja aktiva športne vzgoje.
Vojko Tovornik, prof.:
poučuje športno vzgojo v 1. a, 1. b, 1. U; 1. Š, 2. Š; 2. b; 3. a, 3. U; 3. b, 3.
c; 4. a, 4. b (dijaki).

GLASBA IN LIKOVNA UMETNOST
Aleksandra Dolenec Gojević, univ. dipl. inž. arh.:
poučuje bivalno kulturo v 3. U in 4. U,
poučuje predstavitvene tehnike v 1. U in 2. U.
Marjana Gmajner Korošec, prof.:
poučuje umetnostno zgodovino v 2. U, 3. U in 4. U,
vodi priprave na maturo iz umetnostne zgodovine,
poučuje umetnostno zgodovino kot izbirni predmet v 2. a
in 2. b ter izbirni predmet v 3. letniku,
vodja aktiva umetnosti.
Ljiljana Đukić Šuklar, prof.:
vodi MeMPZ ŠC.
Mag. Željko Opačak:
poučuje likovno teorijo v 1. U, 2. U in 3. U,
poučuje likovno umetnost v 1. a, 1. b, 1. Š in 3. U,
poučuje osnove varovanja dediščine v 3. U,
poučuje umetnostno zgodovino kot izbirni predmet 3. Š.
Franc Purg, akad. slikar:
poučuje plastično oblikovanje v 3. U.
Mag. Nataša Tajnik:
poučuje risanje in slikanje v 1. U, 2. U, 3. U in 4. U.
Tea Selič, univ. dipl. muzikologinja:
poučuje glasbo v 1. a, 1. b, 2. U in 2. Š.
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V šoli smo
Ravnatelj šole
Rajmund Valcl, prof.
Vzdrževalec učne tehnologije
Simon Zajc, inž.
Hišnik
Robert Nečemer

Poslovna sekretarka
Biserka Škoflek

Šolska knjižnica
Darinka Vrabič, prof.
Katja Gjerkeš Knežević, univ. dipl. bibliotekar
Jasmina Kamberović, prof.
Sedina Sarajlić, univ. dipl. pravnica
Jelka Kvartič, prof.

Šolska svetovalna služba
Gabrijela Fidler, univ. dipl. psih.
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1. A
RAZREDNIK Miran RAVNJAK, prof.
PREDSEDNICA ODDELKA Neža Vipavc
1. vrsta Maja Rotovnik, Blažka Mihelak, Ana Katarina Fidler, Nejc Pritržnik, Lukas Kotnik, Blaž Planinšek 2. vrsta Amela Avdić, Maja Šafarič, Neža Vipavc,
Laura Kamenicki, razrednik Miran Ravnjak, prof., Petra Žvikart, Tjaša Erjavec, Mojca Lesnik, Teodora Vandjija, 3. vrsta Talija Žerak Urbanc, Viktorija
Glušič, Florentina Bardiqi, Albina Haliti, Teja Ružič, Tina Jurkošek, Sara Zager, Jiawen Ji 4.vrsta Maruša Koren, Lejla Muminović
Manjkajo Metod Mazej, Anja Pungartnik, Aljaž Turk.
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1. B
RAZREDNIK Branko KRSTULOVIĆ, univ. dipl. inž.
PREDSEDNICA ODDELKA Nina Smrekar
1. vrsta Matjaž Čelan, Barbara Camlek, Lucija Kralj Pija, Maša Kaiser, Tanja Mitić, Nina Smrekar, Žan Kreft 2. vrsta Naja Škarja, Trina Patricia Arzenšek,
Danaja Pokeršnik, Neža Iršič, razrednik Branko Krstulović, univ. dipl. inž., Verena Oprešnik, Lara Pustinek Miočić, Kaja Rednjak, Tinkara Silovšek 3. vrsta
Sara Vratanar, Doroteja Venta, Anja Pungartnik, Ferdeze Haliti, Lara Štramcar, Eva Domitrovič, Anja Zaverla, Arlinda Gavazaj, Elvira Badalli
Manjkata Nina Pohorec in Eva Šme.
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1. Š
RAZREDNIK Peter JEVŠENAK, univ. dipl. inž.
PREDSEDNIK ODDELKA Jaša Jernej Rakun Kokalj
1. vrsta Iztok Goltnik, Jan Kukavica, Aljaž Bandalo Magrič, Leon Pučnik, Anže Ževart, Sebastjan Kauzar 2. vrsta Tin Krstulović, Jan Perc, Jaša Gradišek,
razrednik Peter Jevšenak, univ. dipl. inž., Matija Pohorec, Jaša Jernej Rakun Kokalj, Jakob Jurjovec 3. vrsta Šuhra Muharemović, Tjaša Penica, Zoja
Štrukelj, Petja Brglez, Hanna Karić, Brina Stropnik, Lana Stefanović, Burja Podlesnik
Manjka Timotej Šalamon.
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1. U
RAZREDNIČARKA Marija KLEMENŠEK, prof.
PREDSEDNICA ODDELKA Ana Krenker
1. vrsta Jakob Hauptman, Jure Hrovat, Ajda Bolič, Karin Kopušar, Anja Vodošek, Pia Cesar, Špela Dornik 2. vrsta Petra Drev, Špela Lipnik, Anina Pavić,
Ana Krenker, razredničarka Marija Klemenšek, prof., Viktorija Razdevšek, Brina Gril, Katarina Golouh, Žana Krajnc 3. vrsta Nina Kač, Živa Meh, Din
Ćejvanović, Tea Zupanc, Luka Ovčjak, Adrian Drago Poprijan, Dementej Gradišnik, Vid Jesenko, Jasmin Balić
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2. A
RAZREDNIČARKA Jožica PLEŠNIK, prof.
PREDSEDNICA ODDELKA Tina Hrastenšek
1. vrsta Niko Klančnik, Jernej Jakop, Adnan Halilović, Jan Kikec, Maks Praprotnik, Primož Mihelak 2. vrsta Neža Lesnjak, Deja Poberžnik, Taša Praznik,
Ana Vita Leban, razredničarka Jožica Plešnik, prof., Tina Novak, Fiona Bratuša Sara Hribernik, Žaklina Štukelja 3. vrsta Nuša Železnik, Hana Glavnik,
Kristina Lahovnik, Maja Strmčnik, Tina Grabner, Tina Hrastenšek, Daniel Vinojčić, Tim Dolenc, Brina Lucija Štruc 4. vrsta Matija Atelšek, Luka Šafranko,
Tadej Glinšek, Matic Ževart.
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2. B
RAZREDNIČARKA Andreja GUMZEJ, prof.
PREDSEDNICA ODDELKA Karin Turner
1. vrsta Patrik Tori, Jure Trebižan, Jan Vovk, Jan Ahac, Anže Pirc, Staš Zupanc 2. vrsta Patricija Grobelnik, Karin Turner, Ajda Dobnik, Fidez Podlesnik,
razredničarka Andreja Gumzej, prof., Anja Ostovršnik, Asja Lešnik, Pia Povše, Nina Meh 3. vrsta Kaja Lenart, Petja Plamberger, Metka Misja, Ilirijana
Kurtaj, Neja Kotnik, Hana Kovač, Ana Šuperger, Nika Krošel, Manca Šincek, Urša Irman 4. vrsta Eric Zager, Val Špegel, Janez Dolinšek, Urban Vižintin
Manjka Fiona Bratuša.
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2. š
RAZREDNIČARKA mag. Karmen GRABANT
PREDSEDNIK ODDELKA Žiga Lorger
1. vrsta Tina Rotnik, Vid Ojsteršek, Dejan Gojković, Andraž Trupej, Luka Podpečan, Žiga Lorger 2. vrsta Vita Žohar, Tina Lihteneker, Petja Herlah, Tajda
Robida, razredničarka mag. Karmen Grabant, Kilian Čop, Tine Praprotnik 3. vrsta Vanessa Buljubašič, Maruša Atelšek, Vita Doler, Živa Bračič, Tina Čater,
Borut Mohorko, Domen Zabukovnik, Medard Brezovnik.
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2. u
RAZREDNIČARKA Jelka ODER, prof.
PREDSEDNIKA ODDELKA Brina Zamrnik (glasbeni del), Laura Rozman (likovni del)
1.vrsta Tjaša Srotič, Vita Hofinger Mihelič, Laura Rozman, Brina Zamrnik, Ema Glušič, Lucija Misja 2. vrsta Maja Tratnik, Ana Golob, Janja Teržan, Žiga
Kelenc, Oskar Rednak, Peter Tomšič, razredničarka Jelka Oder, prof. 3. vrsta Nika Založnik, Nina Oder, Matej Cevzar, Brigita Špital, Liza Skornšek
Manjka Dunja Jovanović.
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3. A
RAZREDNIČARKA Tanja GOLOB, prof.
PREDSEDNICA ODDELKA Maja Vrečar
1. vrsta David Višnjar, Sergej Malus, Erik Glinšek, Andrej Cigale, Timotej Studen 2. vrsta Urška Lampret, Katarina Vetrih, Brina Lemež, Nika Strgar,
razredničarka Tanja Golob, prof., Katja Kopušar, Maja Vrečar, Viktorija Petrović 3. vrsta Žana Petek, Tina Šafarič, Gašper Lipnik, Nejc Zajc, Dalibor Hranjec,
Lara Klemenčič, Lucija Kolar, Laura Šarner
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3. b
RAZREDNIČARKA Cvetka BOVHA, prof.
PREDSEDNICA ODDELKA Doris Čosić
1. vrsta Maja Debeljak, Maja Trušnovec, Špela Žižmond, Miha Rožič, Nina Martinc, Michelle Gloria Arzenšek, Bukurije Ameti 2. vrsta Borut Ring, Primož
Pirnat, razredničarka Cvetka Bovha, prof., Gašper Ladinek, Jaka Lesjak, Alem Hodžić 3. vrsta Doris Čosić, Eva Preložnik, Matic Rihtar, Lara Goršek, Eva
Hudournik, Katarina Grazer, Lucija Roša
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3. c
RAZREDNIČARKA Felicita ZUPANČIČ, prof.
PREDSEDNICA ODDELKA Eva Hvalec
1. vrsta Andraž Ravnikar, Gal Finkšt, Saša Malenković, Pika Vrčkovnik, Tjaša Strmčnik, Katja Fijavž, Eva Hvalec 2. vrsta René Gorišek, Luka Jevšenak,
razredničarka Felicita Zupančič, prof., Anes Babajić, Davor Hrovat, Nina Praunseis 3. vrsta Jaša Privšek, Ana Potočnik, Pia Globačnik, Stina Podlesnik,
Ema Ikić, Ajta Pavlič, Špela Amon, Teja Kotnik, Amaris Djordjević
Manjka Luka Mravljak.
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3. Š
RAZREDNIČARKA mag. Nataša MAKOVECKI
PREDSEDNIK ODDELKA Rok Kovač
1. vrsta Andraž Stropnik, Teodor Majcenovič, Sara Kovačević, Tamara Janković, Barbara Kladnik, Matija Tratnik, Martin Golob 2. vrsta
razredničarka mag. Nataša Makovecki, Luka Mravljak, Jaka Pirmanšek, Aljaž Jurič, Rok Kovač, Andraž Marolt 3. vrsta Blaž Pelko, Janez Zaluberšek, Urh
Justin, Klemen Glinšek
Manjkajo: Janja Garnbret, Tjaša Slemenšek, Matija Špegel, Jan Pavič Kac.
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3. U
RAZREDNIČARKA Sonja FRANCE, prof.
PREDSEDNICA ODDELKA Karin Lešnik
1. vrsta Slavko Lesnik, Jan Volovšek, Leon Gutman, Jan Ovčjak, Izidor Ostan 2. vrsta Janja Pogorelc, Nika Novak, Karin Lešnik, Barbara Horvat, Nina
Kreča, Anina Cesar, Ajda Grilc, razredničarka Sonja France, prof. 3. vrsta Melani Fajt, Lara Ramšak, Katja Lovrenčič, Tamara Čujež, Maja Pečnik, Nika
Horvat, Amadeja Oder, Eva Balent
Manjka Žiga Brezovnik.
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4. A
RAZREDNIČARKA dr. Sonja HUDEJ
PREDSEDNICA ODDELKA Meta Kodrič
1. vrsta Luka Arlič, Nejc Potočnik, Timotej Šehić, Tilen Pelko, Domen Hojkar, Mitja Hrovat 2. vrsta Meta Kodrič, Monika Sušec, Staša Plaznik,
razredničarka dr. Sonja Hudej, Darja Joger Avberšek, prof., Tara Javornik, Teja Glasenčnik, Klara Geršak, Tea Suhoveršnik 3. vrsta Ajda Frankovič, Hana
Horvat, Leja Aristovnik, Neža Trebižan, Taja Rednak, Teja Ratnik Križaj, Maja Bizjak, Vesna Krajnc, Marija Novinšek, Žan Brinovšek.

letopis gimnazije velenje 2016/17  razredi splošne gimnazije

28

4. B
RAZREDNIČARKA Irena ŠTIMAC, univ. dipl. biol.
PREDSEDNICA ODDELKA Tia Osredkar
1. vrsta Žan Ževart, Aljaž Krajnc, Val Dolenc, Miha Sobočan, Martin Jurko, Marcel Tori 2. vrsta Zala Potočnik, Tara Semečnik, Nika Čosić, razredničarka
Irena Štimac, univ. dipl. biol., Aljaž Osetič, Tjaž Silovšek, Žan Podvratnik 3. vrsta Metka Pirnat, Manca Zajc, Anamarija Grbić, Klara Bakulić, Lara Grazer,
Eva Kropušek, Tia Osredkar
Manjka Maksim Oblišar.
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4. š
RAZREDNIČARKA mag. Alenka GORTAN
PREDSEDNICA ODDELKA Loti Lukek
1.vrsta Jure Vasle, Tadej Kosi, razredničarka mag. Alenka Gortan, Ema Kočevar, Uroš Javornik, Don Frankovič 2. vrsta Bine Oder, Neja Cirar, Nuša
Erjavec, Brina Kolenc, Hana Lukež, Loti Lukek 3. vrsta Tim Vučina, Zan Lovrenjak Sudar, Zoja Brglez, Jerneja Jenšterle, Ivona Lačević, Anja Drev, Andraž
Praunseis, Gašper Aubreht
Manjka Neva Lorger.
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4. u
RAZREDNIK mag. Željko OPAČAK
PREDSEDNICA ODDELKA Noemi Čop
1. vrsta Jure Jevšenak, Noemi Čop, Neža Ulaga, Ida Glušič, Tit Hofinger Mihelič 2. vrsta Klemen Tomic, Taja Oblišar, razrednik mag. Željko Opačak,
Andraž Malgaj, Klara Kikec, Jure Knez
Manjkata Anika Kolar, Valentina Zdovc Kotnik.

Maturanti 2016
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Maturantski ples
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Spoštovani učiteljski zbor, starši in
drugi gostje in letošnji maturantje,
v imenu četrtih letnikov gimnazije lepo pozdravljeni.
Najprej bi se rada zahvalila našim razrednikom,
Ireni Štimac, Alenki Gortan, Željku Opačaku, Rajmundu Valclu in moji razredničarki Sonji Hudej.
Hvala vam za potrpežljivo čakanje na opravičila,
za vse opravičene neopravičene ure, za spregledano neznanje. Hvala, da ste vsa štiri leta verjeli v nas in nas usmerjali na pravo pot, ko smo

zašli. Hvala za vašo pomoč pri razvijanju naših
talentov in pri našem osebnem razvoju. Hvala,
da ste z nami napisali to zgodbo.
Hvala starši, da ste nas spomnili na naše sanje,
ko smo sami obupani nad gimnazijo pozabili
nanje, hvala tudi za vse namige, napotke, spodbude in objeme. Hvala, da ste prenašali naše
mladostne muhe, naše malo manj brilijantne
dosežke in ne ravno najboljše odločitve. Hvala,
da nam že osemnajst ali devetnajst let stojite
ob strani. Hvala za vašo brezpogojno ljubezen.
Čeprav tega mogoče ne občutite vsak dan, radi
vas imamo.
Posebna zahvala gre še kofeinu, ki nam je olajšal dolge noči učenja, in pa tistemu, ki nam je
v trenutku priskrbel vse potrebne informacije,
ki bi jih sicer ure in ure iskali v knjižnici. Hvala,
Google.
Skupaj smo, sicer še ne čisto, ampak vseeno,
preživeli srednjo šolo. In to v precej dobri obliki.
Verjamem v vse bodoče znanstvenike, družboslovce, inženirje in umetnike. Zakaj?

Pred štirimi leti smo po nekem čudnem naključju pristali na tej zastrašujoči gimnaziji, o kateri
so se širile govorice, ki bi vsakega devetošolca,
ki je bil pri zdravi pameti, odvrnile od nje. Verjeli
smo vase, naši starši so verjeli v nas in zoperstavili smo se tudi najstrašnejši pošasti šolstva,
matematiki. Iz vzornih fazanov smo se prelevili
v …, no, nas. Čeprav še vedno ne vemo, kdaj se
ime naše gimnazije piše z veliko in kdaj z malo
začetnico, pa se je od našega prvega obiska
marsikaj spremenilo.
Postali smo bolj domači, glasnejši in drznejši,
ugotovili smo, da so tudi profesorji ljudje, da
ti zamujanje na pouk ne prinese neopravičene
ure, da lahko pišeš esej tudi, če nisi nikoli prebral knjige, in da se pri prav vsakem predmetu
da plonkat. Ko bi le prišli na gimnazijo z vsemi
temi modrostmi ...
Takrat še nismo vedeli, kaj pomeni smrečica, da
je normalnost stvar dogovora, da je življenjski
cilj urana postati svinec, da se Kant piše brez
a-ja na koncu, da je to, da bi nam odpadla ura,
sicer možno, ampak skrajno neverjetno in da so

Pojavili so se nenavadni pojavi, kot so šolske
bolezni, nadpovprečna frekvenca obiskov zobozdravnika in kolektivne izgube spomina glede
domačih nalog.
Ena stvar pa je, ki se ni spremenila. Po štirih letih še vedno vsak odmor izgubljeno iščemo pot
do naslednje učilnice in sprašujemo sošolce,
kaj je na urniku naslednjo uro.
Postali smo mojstri odlašanja, pisanja nalog v
zadnjem trenutku, zanesljivega napovedovanja vsebine prihajajočih testov in pomnjenja
ogromne količine podatkov v rekordno kratkem
času. Študirali smo sistem in iskali luknje v pravilih. Naučili smo se iznajdljivosti, iskanja izgovorov in kako obrniti stvari v naš prid. Naučili
smo se učenja in kvalitetnega iskanja podatkov.
Naučili pa smo se še eno pomembno stvar. Ocene ne odražajo znanja. In zanje se prepogosto
trudimo zaradi ugleda ali štipendije.
Štiri leta in prej še devet let so nas učili, kaj naj
mislimo. Kaj naj verjamemo. Povedali so nam,

kaj je prav in kaj narobe. Nam določili, kaj je normalno. Nam narekovali, kako naj se obnašamo.
Učitelji nas učijo tisto, za kar so prepričani, da je
prav, da je res. In dvom o tem znanju, drugačno
razmišljanje se v našem sistemu prepogosto
kaznuje z nižjo oceno. Zato vsi jemljemo naučeno za absolutno resnico in na vprašanja odgovarjamo s snovjo iz učbenika. Ker se bojimo.
Bojimo se slabe ocene in posledično slabega
povprečja. Ker danes ta številka, povprečje
ocen, skupaj z rezultati mature določa, katera
znanja bomo smeli pridobivati v naslednjih letih
in katerih ne. Ta številka določa našo “prihodnost”. Znanje in veščine so izgubili vrednost.
Ta se je prenesla na številke in na papirje, ki jih
nosijo. To so današnja merila sposobnosti.
Toda v družbi, ki še vedno stremi k enakosti,
enoličnosti in stalnosti, smo uspeli ohraniti
iskrico drugačnosti. Ponosna sem na vsakega
izmed vas. Čestitam, da še vedno znate razmišljati s svojo glavo. Da si znate ustvariti svoje
mnenje. Videti stvar še iz druge perspektive.
Vsa čast, da ste ostali unikatni in zrasli vsak v
svojo osebnost.
Mi bomo pisali prihodnost. Na naših ramenih
bo odgovornost spreminjanja sveta. Res je, prebujajo se gibanja proti otopelosti in proti podrejenosti družbi, prebujajo se posamezniki, ki jih
ni strah izstopanja. Na nas pa je, da odločimo,
ali bodo te spremembe zatrte ali okrepljene. Na
nas je, da zgradimo svet, v katerem bi radi živeli.
Sanjam ... Sanjam o svetu, kjer je vse dosegljivo. O svetu, kjer bo sonce vsak dan naznanjalo

razsvetljenje in kjer bo mavrica odražala pestrost družbe. O svetu brez lažnih obzorij. Morda je to utopično, pa vendar, sanjam o svetu,
kjer lahko z ljubeznijo premostimo vse razlike,
kjer je vsakemu na voljo vse znanje tega sveta,
kjer so ljudje iskreni in odnosi pristni. Svet brez
množične manipulacije in strahu. Sanjam o
svetu neodvisnih posameznikov, ki pišejo vsak
svojo življenjsko zgodbo. O svetu, kjer se lahko
uresničijo vse sanje. Upam, da sanjate z mano.
Zgradimo si ta svet.
Hvala.
Ajda Frankovič

Maturantska
ekskurzija
Hrvaška, Bosna in Črna gora
58 gimnazijcev, dijakov iz 4. a, 4. b, 4. Š in 4. U,
se je udeležilo maturantske ekskurzije po Bosni,
Črni gori in Hrvaški. Spremljali smo jih gimnazijski profesorji: Ivan Jovan, Alenka Gortan, Irena
Štimac in Sonja Hudej. Na pot smo odšli 20. 9.
2016 ob 23. uri, v Velenje pa smo se vrnili 26. 9.
po eni uri zjutraj.
Potovali smo prek štirih držav in spoznavali različno kulturo ter naravne znamenitosti. Potovanje se je pričelo z vožnjo v smeri hrvaške meje
do Sarajeva. Po vodenem ogledu Vijećnice,
katedrale sv. Srca Jezusovega, Saborne cerkve,
Principovega mostu, Begove džamije smo spoznavali Baščaršijo in bili navdušeni nad kulturo
in kulinarično ponudbo znamenitih čevapčičev,
bureka in sladke baklave.
Sledilo je nadaljevanje vožnje v smeri Mostarja.
V spremstvu lokalnega vodnika smo se sprehodili čez stari most do čaršije Kujundžiluk. Zelo
zanimiv je bil ogled tipične turške hiše – muzeja. Dijakom so bili všeč pogledi na Neretvo,
spomeniki muslimanske in krščanske kulture in
tudi bivanje v razkošnem hotelu.
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Naslednji dan smo po dolini reke Neretve prispeli do mesta Dubrovnik. Sprehodili smo se
po Stradunu, si ogledali palačo Sponza, Knežjo
palačo, frančiškanski samostan, Onofrijevo fontano, mestni zvonik, ladjice in križarke.
Proti večeru smo se popeljali čez zaliv Boke Kotorske do mesta Budva. Nastanitev na Slovenski plaži se je takoj izkazala za zelo praktično in
prijetno: zasebne sobice ali apartmaji, kristalna
morska voda, restavracija s štirimi zvezdicami
in vabljive diskoteke, v katerih so za varnost dijakov skrbeli učitelji, vodič in dve spremljevalki
iz agencije Kompas.
Iz Budve smo odšli tudi na dva izleta: v Kotor,
na sprehod po starem mestnem jedru in oglede
pravoslavnih svetišč, in v Cetinje, na ogled muzeja Kralja Nikole ter nato na vrh znamenitega

Lovčena, kjer se nahaja mavzolej Petra Petrovića Njegoša. Agencija nam je na Lovčenu pripravila pokušino pršuta in ovčjega sira.
Nazaj smo se ustavili v Splitu. Nekateri dijaki so
se sprehajali po Rivi, ob Dioklecijanovi palači,
drugi pa so na hitro pregledali še nekaj svetovno
znanih znamenitosti v starem mestnem jedru.
Ne ekskurziji so nastale številne fotografije, ki
dokazujejo, koliko lepote smo našli v naravi in
koliko kulture smo spoznali ob skrbno premišljenem programu. Program je za dijake trajal
kar ves dan in vso noč, pa kljub temu niso prišli
domov izčrpani, pač pa napolnjeni z novimi močmi in lepimi vtisi, ki jih je zapustilo tudi medsebojno spoznavanje, povezovanje in druženje.
Morda pa je/bo ta ekskurzija pri dijakih poveča-

la občutljivost za nekatere strokovne probleme,
interes za raziskovanje, potrpežljivost pri pouku,
vztrajnost, razgledanost in zmožnost iskanja izvirnih rešitev in interpretacij. Nedvomno pa je
tudi pripomogla k trdnejšim vezem z učitelji in
šolo.
Razredničarke

Dragi 4. a,
prišli ste plahi, vendar odločeni, da se zapišete
v gimnazijsko zgodbo. Tako naivno ste se v prvem letniku odmikali od učiteljev, se razigrano
smejali in se tako lahkomiselno zaletavali vsak
v svojo smer. Kako pa bi lahko bilo drugače?
Iz osnovne šole ste prišli prilagojeni na individualizacijo, izbiro in tekmovalnost. Le kako naj
vas, zdolgočasene in samosvoje, spremenimo
v sodelovalne in zagnane? Nekaj malega je k
temu pripomogla Evrošola s Soigro, skupinski
razredni projekt 2. A, v katerem je bilo dovoljeno otročje posnemati vzgonski veter jate ptic,
pričarati v razredu toplino gnezda in pretvarjati
agresijo v ustvarjalno energijo. Čeprav je Soigra
ukinila neskončno možnost individualne izbire,
ste vseeno odlično odigrali vsak svojo vlogo za
Strasbourg in – nekoliko premladi – v evropskem parlamentu spoznali tudi to, kako sodobna demokracija postaja gospodar sveta.
Sedaj ste odšli, za vami pa je ostala vaša zmagovita himna, pesem, ki se neminljivo dviga nad
banalno vsakdanjostjo. Ob slovesu ste šoli izrekli veliko prijaznih zahval. Tudi učitelji se vam
zahvaljujemo za sodelovanje, ohranitev lastne
avtonomije, za vaše zdrave odločitve in odgovorno ravnanje. Bodite uspešni in ustvarjalni
tudi na novi poti. In ne pozabite – vaša človečnost je vaša največja moč.
Sonja Hudej, razredničarka 4. a

4. U - Dragi moji!

Besede razredničarke 4. b

4. S

Po vašem kratkem bivanju na naši šoli (neskončno dolgem iz vaše sedanje perspektive)
in naših še krajših druženjih vam pišem v slovo
parafrazirano znano zgodbo, tako primerno v
spomladanskem času rasti in odraščanja:

Ob našem slovesu mi je prišla na misel naslednja primerjava in menim, da se vam poda.

Vsak človek je svet zase,
čuden, svetal in lep
kot zvezda na nebu ...

Sejalec je pridno sejal in zalival. Sigurno je kakšno seme padlo v vaš vrt. Želim vam, da bo
nekaj dobrega izrastlo iz njega.
Dobro drevo rodi dobre sadove, slabo pa slabe.
Ne trudite se okrog sadov, bodite dobra drevesa
in sadovi bodo prišli sami od sebe.
Ne bojte se. Rast bo že dal nekdo drug.
Da bi se na koncu veselila in sejalec in žetec.
Vaš razrednik

Na gimnazijo ste prišli kot drobna zrna peska,
tista, ki se v njem rahlo lesketajo.
Kot v lupini školjke se je štiri leta na zrna nalagala biserna matica, sestavljena iz znanja, vedenja, vrednot, veščin, dosežkov pa tudi vragolij
in »špricarij«. Sedaj odhajate kot različno se
lesketajoči biseri. Naj vam lesk služi kot dobra
popotnica za študij, delo in življenje.
Pri sebi pa vedno imejte orodja, kot so ušesa,
ki znajo poslušati prave, skrbno izbrane besede,
predvsem pa odprtost duha.
Vaša razredničarka Irena Štimac

Vsak tiho zori,
počasi in z leti,
a kamor že greš, vse poti
je treba na novo začeti.
(Tone Pavček)
V štirih letih, ki so za vami, je vaša pot dobivala
nove razsežnosti – preživeli ste kakšnih 600 ur
matematike in le zanemarljivih 455 ur angleščine, pojedli ste kakšnih 800 malic, spoznali vsaj
300 ljudi, pretekli bog ve koliko kuperjev, sodelovali pri številnih dogodkih – zdaj pa, dragi moji
športniki, je prišel čas, da stopite korak naprej.
Želim vam uspešno športno in študijsko pot in
se vam zahvaljujem, ker ste prispevali svoj delež k našemu skupnemu šolskemu utripu.
Mag. Alenka Gortan, razredničarka
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Avgust 2016
31. 8.
Gimnazija Velenje − Sprejem prvošolcev.

SEPTEMBER
1. 9.
Gimnazija Velenje − Pričetek pouka.
13. 9.
Gimnazija Velenje − Skupni roditeljski sestanek za starše dijakov 1.
letnika.
14. 9.
Zrkovci pri Mariboru – Odbojka na mivki, državno polfinale: Tjaša
Penica, 1. Š, Brina Stropnik, 1. Š, Eva Hudournik, 3. b, Petja Brglez, 1. Š,
Lara Goršek, 3. b.
Vodja ekipe Morena Pergovnik
15. 9.
Gimnazija Velenje − Skupni roditeljski sestanek za starše dijakov 2.
letnika.
SNG Maribor – Ogled baleta v okviru tedna Edvarda Cluga Pomladno
obredje in Stabat mater, prostoizbirno.
Mentorica Alenka Šalej
19.−22. 9.
Organizirane dejavnosti dijakov: Pikin festival, naravoslovni projektni
dan v Ljubljani za dijake 2. letnika, zdravstvena vzgoja za dijake 1. in 2.
letnika, geografska ekskurzija na Ljubljansko barje za dijake 3. letnika
ter geografska ekskurzija v Rakov Škocjan za dijake 1. letnika. Atletski
športni dan za 1., 2. in 3. letnike. 1. in 2. letniki so se pomerili v teku na
60 in 2100 m, skoku v daljino in metu vortex žogice, 3. letniki pa prav
tako v teku na 60 in 2100 m ter skoku v daljino, potem pa so suvali
kroglo. Najboljšim dijakom smo podelili priznanja in pokale.

Celje – Področno ekipno atletsko tekmovanje. Ekipa dijakinj Gimnazije
Velenje je dosegla 4. mesto. Tekmovale so: Sara Kovačevič, Barbara
Kladnik (obe iz 3. Š), Lara Goršek (3. b), Urška Lampret (3. a), Ana
Potočnik, Nina Praunseis (obe iz 3. c), Vita Žohar, Tina Rotnik, Živa
Bračič, Tina Lihteneker (vse iz 2. Š), Burja Podlesnik (1. Š), Lara
Štramcar, Tinkara Silovšek (obe iz 1. b).
Vodja ekipe Helena Hliš Bukovnik
23. 9.
Istra − Umetnostnozgodovinska ekskurzija v slovensko Istro za dijake
3. in 4. U likovne smeri, za 3. letnik IP UZG in maturitetne skupine UZG.
Vodji ekskurzije Marjana Gmajner Korošec in Franc Purg
22.−23. 9.
Nova Gorica, Cerje – 2. tradicionalno srečanje umetniških gimnazij
likovne smeri: SŠOF Ljubljana, Gimnazija Celje Center, Gimnazija
Velenje, Gimnazija Koper in Gimnazija Nova Gorica. Dijaki so ustvarili
plakate na temo Pravica do prihodnosti. Na srečanju so sodelovali:
Nika Horvat, Amadeja Oder, Maja Pečnik, Katja Lovrenčič, Ema Glušič,
Matej Cevzar, Tit Hofinger Mihelič, Klemen Tomic, Jure Jevšenak in
Ida Glušič. Mentorici sta bili mag. Nataša Tajnik Stupar in Aleksandra
Dolenec Gojevič.
20.−26. 9.
Črna gora − Maturantska ekskurzija (4. a, b in Š).
27. 9.
Gimnazija Velenje – Letošnji dan jezikov so pri angleščini zastavili
še pestrejše kot prejšnja leta. Odvijale so se tri dejavnosti: plakat na
temo Dan jezikov v prvem nadstropju. Kviz ob dnevu jezikov: učiteljice
angleščine so v vseh razredih projicirale kviz s 15 vprašanji. Dijaki
so odgovore napisali na lističe in jih oddali, profesorice so odgovore
pregledale in ovrednotile. Dijaki so se udeležili še šolskega razpisa
na temo Ali texting jezik bogati ali ga siromaši?. Razpis je potekal
od 26. 9. do 5.10. Na natečaj se je odzvalo 22 dijakov v vseh letnikih.
Med prvimi letniki je zmagala Sara Vratanar, 1. b, med drugimi Borut
Mohorko, 2. Š, med tretjimi Bruce, 3. b, in med četrtimi Lenore, 4. b.
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21. 9.
Gimnazija Velenje – V sodelovanju z MO Velenje smo svečano sprejeli
našo zlato Janjo Garnbret in preostala člana ekipe, ki sta povezana z
Velenjem in šolo. To sta mladinska reprezentantka Tjaša Slemenšek in
trener obeh, Gorazd Hren. Janja je dobila srebrno priznanje Šolskega
centra iz rok direktorja mag. Ivana Kotnika in posebno darilo župana
MO Velenje Bojana Kontiča, ki se je tudi udeležil slovesnosti.
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28. 9.
Gimnazija Velenje – Sestanek članov Sveta staršev.
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29. 9.
ŠC Velenje – Seja Sveta zavoda ŠC Velenje.
Gimnazija Velenje – Šolsko tekmovanje iz logike. Tekmovanja se je
udeležilo 89 dijakov naše šole. 29 tekmovalcev je dobilo bronasto
priznanje. Na državno tekmovanje so se uvrstili Neža Vipavc, Tadej
Glinšek, Nejc Zajc, Luka Jevšenak in Ajda Frankovič.

OKTOBER
1. 10.
Velenjsko jezero – Naši dijaki so se udeležili prvega tekmovanja v
vodnem raketarstvu Water Rocket Competition 2016. Izvrstna 3. je bila
Anja Ostovršnik z raketo Pikica, ki je poletela 133 m. Veliki zmagovalec
tekmovanja pa je bil Miha Rožič z raketo Veliki Primož, ki je poletela
neverjetnih 204 m.
6. 10.
Gimnazija Velenje − Skupne govorilne ure.
Ljubljana – Finalno državno atletsko tekmovanje. Ekipa dijakinj
Gimnazije se je uvrstila na 10. mesto. Tekmovale so: Sara Kovačevič
(3. Š), Goršek Lara (3. b), Urška Lampret (3. a),
Ana Potočnik, Nina Praunseis (obe iz 3. c), Vita Žohar, Tina Rotnik, Živa
Bračič, Tina Lihteneker, Petja Herlah (vse iz 2. Š), Nina Meh (2. b), Lara
Štramcar, Tinkara Silovšek (obe iz 1. b), Pia Cesar (1. U).
Vodja ekipe Helena Hliš Bukovnik
7. 10.
Gimnazija Velenje − V okviru obveznih izbirnih vsebin za dijake 2.
letnika je bila organizirana dejavnost Say hello to tolerance.
3.–7. 10.
CŠOD Štrk Ptuj – Jesenska šola v naravi za dijake 1. letnika športnega
oddelka.
Vodja Morena Pergovnik in spremljevalec Peter Jevšenak
11. 10.
Gimnazija Velenje – Krst prvošolcev.
12. 10.
Gimnazija Velenje − Skupni roditeljski sestanek za starše dijakov 3.
letnika.

14. 10.
Gimnazija Velenje – Šolsko tekmovanje o sladkorni bolezni.
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Gimnazija Velenje – Šolsko tekmovanje v znanju francoskega jezika za
dijake 4. letnika.
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17. 10.
Športna dvorana Velenje – Občinsko tekmovanje v odbojki. Dijakinje
so se uvrstile na področno tekmovanje: Vita Doler, 2. Š, Tjaša Penica, 1.
Š, Tajda Robida, 2. Š, Nina Praunseis, 3. c, Tina Lihteneker, 2. Š, Hanna
Karić, 1. Š, Petja Brglez, 1. Š, Brina Stropnik, 1. Š, Burja Podlesnik, 1. Š.
Dijaki so osvojili 2. mesto.
Organizatorka ter vodja tekmovanja in ekipe Morena Pergovnik
19. 10.
V dvorani Gaudeamus so dijaki 3. a, b in c poslušali motivacijsko
predavanje, na katerem so člani ekipe Ustvarjalnika predstavili
možnosti sodelovanja v podjetniškem krožku.
Knjižnica Velenje – Reading is Cool. Pogovor je potekal o angleškem
romanu Živalska farma/Animal farm. Srečanje je vodila Darja Joger
Avberšek.
22. 10.
Ormož − Debatni turnir v Ormožu na temo Za splav bi morala soglašati
oba, oče in mati, odgovorna za spočetje. Impromptu (nepripravljena)
debata je potekala na temo Igra Pokémon GO prinaša več škode kot
koristi. Sodelovali smo z dvema ekipama v sestavi: Karin Turner, 2.
b, Karin Lešnik, 3. U, Taja Oblišar, 4. U, in Lara Štramcar, 1. b, Lara
Pustinek Miočić, 1. b, in Jakob Hauptman, 1. U. Naša najboljša govorka
na turnirju je bila Karin Lešnik, 3. U.
Mentorica mag. Nataša Makovecki
24. 10.
Knjižnica Velenje – Projekt Rastem s knjigo za dijake 1. a in 1. U.
Knjižnica Velenje – Dijaki 2. b in 3. c so obeležili štiristoto obletnico
Williama Shakespeara z odprto učno uro. Z recitacijo, plesom in glasbo
so predstavili obdobje in delo tega izjemnega renesančnega umetnika
pod mentorstvom mag. Alenke Gortan in Monike Štih s kitarskega
oddelka Glasbene šole FKK Velenje.
27. 10.
Knjižnica Velenje – Projekt Rastem s knjigo za dijake 1. b in 1. Š.

letopis gimnazije velenje 2016/17  Zgodilo se je

40

29. 10.
Gimnazija Slovenj Gradec – Področno tekmovanje v odbojki za
dijakinje.
Vodja ekipe Morena Pergovnik
2. 10.–4. 11.
Jesenske počitnice.

NOVEMBER
7. in 14. 11.
Velenje, dvorana Gaudeamus – Delavnice meditacije s tehnikami
sproščanja (teorija in praksa) za 1. Š.
Organizatorica Morena Pergovnik in izvajalec Nedeljko Grabant
8. 11.
Velenjski grad – Obisk muzejskih zbirk za dijake maturitetne skupine
ZGO.
10. 11.
Gimnazija Velenje – Skupne govorilne ure.
Velenje, Rdeča dvorana – Občinsko tekmovanje v rokometu.
Vodja ekipe dijakov Vojko Tovornik
12. 11.
Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko – Državnega tekmovanja iz
logike se je udeležilo 5 dijakov. Luka Jevšenak je dosegel 1. mesto
med dijaki 3. letnika, Neža Vipavc 3. mesto med dijaki 1. letnika, Ajda
Frankovič pa 4. mesto med dijaki 4. letnikov. Zlato priznanje je prejel še
Tadej Glinšek iz 2. letnika.
Mentorica Silvestra Jevšenak
15. 11.
Ljubljana – Kulturni dan za dijake 1. a, 1. b, 2. Š in 2. U. V Cankarjevem
domu so poslušali koncert Glasba na vodi in si ogledali stalno zbirko
v Narodni galeriji ter osrednjo zbirko v Narodnem muzeju. Dijaki 3. U
likovne smeri pa so si ogledali stalno zbirko v Narodnem muzeju in
Etnografskem muzeju.
16. 11.
Kulturni dom Velenje – Dijaki 1., 2. in 3. letnika splošne gimnazije so si
ogledali prvo predstavo mladinskega abonmaja − Muzikal 13 (#trinajst
#dMjuzikl).
Gimnazija Velenje – Šolsko tekmovanje v znanju angleškega jezika za
dijake 1. in 2. letnika. V prvem letniku je bilo 28 tekmovalcev, v drugem
35. Od dijakov prvih letnikov sta se najbolje uvrstila Matjaž Čelan iz 1.
b in Neža Vipavc iz 1. a, med dijaki drugih letnikov pa je zmagala Neja
Kotnik iz 2. b.

19. 11.
Kočevje – Državnega tekmovanja v znanju o sladkorni bolezni so se
udeležili Ema Glušič − prejela je zlato priznanje −, Tjaša Strmičnik in
Blažka Mihelak pa sta dobili srebrno priznanje.
Mentorici Klavdija Jug in Irena Štimac
21. 11.
Letos se je tekmovanja v pisanju haikujev v angleščini udeležilo 23
dijakov. Kot najbolje ocenjenega je strokovna komisija izbrala haiku
dijakinje 1. b-razreda Nine Smrekar z mentorico mag. Alenko Gortan.
Njen haiku je kot nagrajeni haiku objavljen v zbirki, ki je izšla ob tej
priložnosti.
25. 11.
Knjižnica Velenje – Angleški večer (High Tea). Dijaki Gimnazije Velenje,
ki obiskujejo bralni krožek Branje je žur, reading is cool, že vrsto let
pripravljajo Angleški večer − tradicionalno zabaven, izviren in okusen
večer angleške proze in poezije.
Mentorica Darja Joger Avberšek
27. 11.
Kranj – Dijaki so si ogledali finale svetovnega pokala v težavnostnem
plezanju. Dijakinja 3. Š Janja Garnbret je osvojila svetovni pokal v
članski konkurenci.

DECEMBER
1. 12.
Gimnazije Velenje – Dan boja proti AIDSU in predavanje dr. med. Maje
Navodnik o aidsu. Projekt sta izvedla dijaška skupnost in 2. a-oddelek.
Gimnazija Velenje – Skupne govorilne ure.
SNG Maribor – Ogled baleta Jevgenij Onjegin, prostoizbirno.
Mentorica Alenka Šalej
3. 12.
Dunaj – Tradicionalna umetnostnozgodovinska ekskurzija na Dunaj.
Vodji Željko Opačak in Marjana Gmajner Korošec
5. in 12. 12.
Velenje, dvorana Gaudeamus – Delavnice meditacije s tehnikami
sproščanja (teorija in praksa) za 2. Š.
Organizatorica Morena Pergovnik in izvajalec Nedeljko Grabant
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17. 11.
Galerija Velenje – Predstavitev romana z naslovom Julija dijakinje 1. b
Pije Lucije Kralj.
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6. 12.
Kulturni dom Velenje – Dijaki 1., 2. in 3. letnika so si ogledali
gledališko-glasbeno predstavo Gimnazije Slovenj Gradec in Glasbene
šole Gvido.
7. 12.
Športna dvorana Velenje – Občinsko tekmovanje v košarki. Dijaki so se
uvrstili na področno tekmovanje.
Organizator ter vodja tekmovanja in ekipe Vojko Tovornik
6. 12.
Prekmurje – Strokovna ekskurzija za dijake 3. letnika, izbirni predmet
KEM. Spoznali so obnovljive vire energije v Tropskem vrtu Dobrovnik,
poglobili znanje o lipidih in maščobah v oljarni Kocbek in spoznali
tehnologijo proizvodnje penin v vinski kleti Radgona. Dan so zaključili s
kosilom na Eko kmetiji Leber.
Vodja mag. Karmen Grabant
8. 12.
Gimnazija Velenje – Šolskega tekmovanja v znanju astronomije se
je udeležilo 11 dijakov vseh letnikov. Odličen rezultat je dosegel Luka
Jevšenak (3. c), saj se je z več kot 85 % doseženih točk neposredno
uvrstil na državno tekmovanje. Bronasto priznanje so prejeli še Nejc
Zajc (3. a), Miha Rožič (3. b) ter Maja Šafarič (1. a). Za dijakinjo 1.
letnika je to odličen rezultat, saj vsi dijaki tekmujejo v enotni kategoriji.
9. 12.
Gimnazija Velenje – Šolskega tekmovanja za Cankarjevo priznanje
se je udeležilo 36 tekmovalcev (prijavljenih 44) druge (1. in 2. letnik
gimnazije) in tretje (3. in 4. letnik) tekmovalne skupine. Tekmovalci 2.
skupine so pokazali poznavanje in razumevanje ter doživljanje komedij
Toneta Partljiča Ščuke pa ni in Ščuke pa ne, tretje pa drame Gregorja
Strniše Samorog.
Bronasta priznanja so prejeli: Mojca Lesnik (1. a), Burja Podlesnik (1.
Š), Nina Smrekar (1. b), Ana Vita Leban (2. a), Kristina Lahovnik (2. a),
Maks Praprotnik (2. a), Urša Irman (2. b), Ana Golob (2. U), Tjaša Srotič
(2. U), Brina Zamrnik (2. U), Slavko Lesnik (3. U), Tamara Čujež (3. U) in
Ema Ikić (3. c).
Mentorice Andreja Gumzej, Alenka Šalej, Sonja Hudej, Jelka Kvartič in
Polonca Glojek
Oddali smo prispevek na temo ALL DIFFERENT ALL EQUAL. Dijaki so
posneli 4-minutni filmček po navodilih razpisa komisije za državno
tekmovanje iz angleščine in ekipa naše šole v zasedbi Eric Zager, Staš
Zupanc, Jure Trebižan, Patrik Tori in Val Špegel je zasedla odlično drugo
mesto ter prejela srebrno plaketo. V filmu so prikazali problematiko
različnosti in enakosti dijakov, ki se spopadajo s predsodki.
Mentorica mag. Alenka Gortan

15. 12.
Gimnazija Velenje – Šolsko izbirno tekmovanje iz angleščine za tretje
letnike. Tekmovalo je 23 dijakov, prvi trije najbolje uvrščeni so bili: Tina
Šafarič, 3. a, Maja Vrečar, 3. a, in Jaka Lesjak, 3. b.
16. 12.
ŠC Velenje – Seja Sveta zavoda ŠC Velenje.
15.–18. 12.
Ekskurzija dijakov v Padovo in Benetke, prostoizbirno.
19. 12.
Športna dvorana Velenje, plesna šola Devžej – Plesne vaje za dijake in
dijakinje športnih oddelkov: 1. Š, 2. Š, 3. Š.
Organizatorica Morena Pergovnik
20. 12.
Maribor, Graz – Strokovna ekskurzija za dijake maturitetne skupine
KEM. V Mariboru so si ogledali medicinsko fakulteto, fakulteto za
kemijo in kemijsko tehnologijo in se odpeljali v Graz, kjer so se sladkali
v Hiši čokolade in uživali v ogledovanju prazničnega mesta.
Vodja mag. Karmen Grabant
21. 12.
Kino Velenje – Ogled filma BERGMANDLC, ki so ga posneli dijaki
Gimnazije Ravne na Koroškem in dijaki gimnazije Velikovec iz Avstrije.
23. 12.
Gimnazija Velenje – Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti.
22. 12.
Gimnazija Velenje – Obiskal nas je predsednik Državnega zbora
Republike Slovenije, dr. Milan Brglez.
27. 12.–2. 1.
Božično-novoletne počitnice.

43
letopis gimnazije velenje 2016/17  Zgodilo se je

14. 12.
Gimnazija Ravne na Koroškem − Področno tekmovanje v košarki za
dijake. Uvrstili so se v četrtfinale.
Vodja ekipe Vojko Tovornik
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JANUAR
5. 1.
Gimnazija Velenje – Šolsko tekmovanje v znanju nemščine za 2. in 3.
letnike. Udeležilo se ga je 37 dijakov. Najboljši med njimi so si prislužili
bronasto priznanje, med drugimi letniki 8 dijakov in med tretjimi letniki
6. Najboljši med njimi so bili izbrani za državno tekmovanje. Med
drugimi letniki kar pet dijakov: Matic Ževart, 2. a, Patricija Grobelnik,
2. b, Oskar Rednak in Matej Cevzar iz 2. U ter Domen Zabukovnik, 2. Š.
Med tretjimi letniki pa se je na državno tekmovanje uvrstila samo Janja
Pogorelec iz 3. U.
Gimnazija Velenje – Skupne govorilne ure.
10. 1.
Glasbena šola Frana Koruna Koželjskega − Delna ocenjevalna
konferenca za dijake UGIM, smer glasba.
11. 1.
Kulturni dom Velenje – Dijaki so si ogledali 2. abonmajsko gledališko
predstavo − Mahmud.
13. 1.
Gimnazija Velenje – Ocenjevalna konferenca ob zaključku 1.
ocenjevalnega obdobja.
14. 1.
Murska Sobota – Državno tekmovanje v znanju astronomije za
Dominkovo priznanje. Luka Jevšenak je pokazal velik napredek v
znanju astronomije in astrofizike in je lansko srebrno priznanje letos
nadgradil z zlatim. To je drugo zlato Dominkovo priznanje za Gimnazijo
Velenje, prvo je leta 2011 prejel Kristijan Kuhar.
17. 1.
Gimnazija Velenje – Šolskega tekmovanja v znanju geografije se je
udeležilo 51 dijakov. Najboljši so bili: Erik Glinšek, Miha Rožič, Aljaž
Jurič, Gašper Ladinek, Špela Amon in Primož Pirnat. Ti so se uvrstili
na območno tekmovanje. Tekmovanje sta pripravili mentorici Marija
Janežič in Tanja Golob.
18.–21. 1.
Heiligenblut Avstrija – Smučanje dijakov, prostoizbirno.
Vodja Vojko Tovornik
Knjižnica Velenje – Reading is Cool. Dijaki so predstavili knjigo po svoji
izbiri.
19. 1.
Gimnazija Velenje – Šolsko tekmovanje v znanju zgodovine na
temo Industrializacija v drugi polovici 19. stoletja. Tekmovanja se

23. 1.
Gimnazija Velenje – Predinformativni dan za dijake zaključnih letnikov.
Predstavitev višješolskih in visokošolskih institucij ter njihovih
študijskih programov, vpisna služba UM, ŠOU.
25. 1.
Zreče – Na območnem tekmovanju za Cankarjevo priznanje so
tako kot na šolskem pisali spis na književno temo. Problemsko so
obravnavali komedijo Beneški trgovec Williama Shakespeara (2.
skupina) in dramo Klementov padec Draga Jančarja (3. skupina).
Udeležili so se ga: Slavko Lesnik (3. U), Ana Vita Leban (2. a), Kristina
Lahovnik (2. a), Ana Golob (2. U), Nina Smrekar (1. b).
Mentorice Jelka Kvartič, Sonja Hudej, Andreja Gumzej in Alenka Šalej
Kulturni dom Velenje – Dobrodelni koncert dijakov Gimnazije Velenje.
Gimnazija Šentvid (Kodeljevo) – Četrtfinalno tekmovanje v košarki
za dijake. Dijaki so z doseženim 2. mestom v četrtfinalu zaključili s
tekmovanjem.
Vodja ekipe Vojko Tovornik
26. 1.
Glasbena šola Frana Koruna Koželjskega – Umetniški večer dijakov 4.
U z naslovom Vesolje v meni.
Mentor koncerta Nikolaj Žličar, mentorica razstave Aleksandra Dolenec
Gojević
Gimnazija Velenje – Šolskega tekmovanja v znanju biologije za
Proteusovo nagrado se je udeležilo 32 dijakov.
Knjižnica Velenje – Branje je žur, reading is cool. Boštjan Gorenc –
Pižama je slovenski multipraktik. V prvi vrsti ljubitelj knjige, od samega
začetka promotor projekta Branje je žur, reading is cool, anglist,
prevajalec (le kdo ne pozna Kapitana Gatnika, pa sage Pesem ledu in
ognja), ustvarjalec podkasta Glave, predvsem pa standup komik in od
letošnjega leta ponosni avtor knjižnega prvenca sLOLvenski klasiki 1.
Srečanje je vodila Darja Joger Avberšek.
26. 1.
Ljubljana, Škofijska gimnazija – Finalno tekmovanje v prostem
plezanju. Naši dijaki so dosegli zelo lepe rezultate, in sicer: Janja
Garnbret (aktualna svetovna prvakinja) in Zan Lovenjak Sudar sta
postala državna prvaka v kategoriji starejših dijakov, Tjaša Slemenšek
je osvojila 3. mesto, Kilian Čop pa je bil v kategoriji mlajših dijakov
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je udeležilo 16 dijakov. Štirje so prejeli bronasto priznanje: Gašper
Ladinek, Matic Rihtar in Primož Pirnat, vsi iz 3. b, in Špela Amon, 3. c.
Trije najboljši dijaki so se uvrstili na državno tekmovanje, in sicer Miha
Rožič in Jaka Lesjak iz 3. b ter Erik Glinšek, 3. a.
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četrti. Glede na zahtevnost postavljenih smeri, v katerih nihče od
dijakov ni priplezal do vrha, sta zmagovalca res morala prikazati veliko
plezalnega znanja in spretnosti.
27. 1.
Gimnazija Velenje – V okviru obveznih izbirnih vsebin smo ob
mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta pripravili kratko
radijsko oddajo, sledil ji je ogled filma.
31. 1.
Gimnazija Velenje - Skupni roditeljski sestanek za starše dijakov 4.
letnika.
Športna dvorana Velenje – Občinsko tekmovanje v nogometu. Vodji
ekip dijakov in dijakinj sta bila Vojko Tovornik in Mojca Repinc.

FEBRUAR
1. 2.
Gimnazija Velenje – Sestanek članov Sveta staršev.
Kulturni dom Velenje – Dijaki so si ogledali 3. abonmajsko gledališko
predstavo – IMPRO.
Knjižnica Velenje − Razstava Moj čas s prijatelji. Razstavljena so
platna, ki so jih ustvarili velenjski osnovnošolci v okviru delavnice pod
vodstvom aktiva likovnikov naše gimnazije ob počastitvi 50. obletnice
gimnazije in 15. obletnice likovne gimnazije.
Mentorici razstave Aleksandra Dolenec Gojević in mag. Nataša Tajnik
Stupar
2. 2.
Zimski športni dan – Tudi letos so dijaki smučali v Gerlitzenu pod
vodstvom Vojka Tovornika, drugi so drsali in hodili v Velenju pod
vodstvom Morene Pergovnik, Helena Hliš Bukovnik je spet tretje peljala
v zimsko idilo na Lubelo, dijaki, ki pa nimajo radi zimskih športov, so
se udeležili vodene vadbe v naši športni dvorani. Vodil jih je naš bivši
dijak, zdaj trener, Jaka Šuštaršič, poškodovane dijakinje pa so se
udeležile pilatesa pri Mojci Repinc.
7. 2.
Knjižnica ŠCV – Dan pred kulturnim praznikom je šolska knjižnica
povabila v goste dr. Andreja Capudra. Po uvodnem pozdravu direktorja
ŠCV mag. Ivana Kotnika je pogovor o njegovi knjigi Povest o knjigah
vodila slovenistka Andreja Gumzej.

9. 2.
Gimnazija Velenje – Skupni roditeljski sestanek za starše dijakov 3.
letnika.
Državnega tekmovanja v znanju nemščine se je udeležilo šest dijakov
naše gimnazije. Najboljši, Matic Ževart iz 2. a, je prejel zlato priznanje.
Vsi preostali udeleženci (Patricija Grobelnik, 2. b, Oskar Rednak in
Matej Cevzar iz 2. U, Domen Zabukovnik, 2. Š, ter Janja Pogorelec iz 3.
U) pa so si prislužili srebrno priznanje.
Ljubljana − Umetnostnozgodovinska ekskurzija za dijake maturitetne
skupine UZG in dijake 4. U, likovna smer. Ogledali so si likovna dela v
Narodni in Moderni galeriji.
Vodja Marjana Gmajner Korošec
Knjižnica Velenje – Branje je žur. Branje prevodov Prešernove poezije v
tujih jezikih (kitajščina, italijanščina, arabščina, francoščina, nemščina,
bosanščina, srbščina, španščina, ruščina).
10.−11. 2.
Informativni dan.
13. 2.
Celje – Regijskega tekmovanja iz angleščine za tretje letnike (IATEFL)
se je udeležilo 10 naših dijakov. Na državno tekmovanje sta se uvrstili
Tina Šafarič in Maja Vrečar (obe iz 3. a). Kulturni del tekmovanja
se je letos dotikal dela in življenja Georgea Orwella, natančneje so
tekmovalci morali poznati deli Živalska farma in 1984.
17. 2.
Dvorec Bukovje – Pod okriljem JSKD je potekal Regijski festival
mlade literature. Udeležila se ga je naša dijakinja Maja Strmčnik, 2.
a, ter uspešno sodelovala na literarnem večeru in v delavnicah pod
strokovnim vodstvom Aljoše Harlamova. S svojim prispevkom se je kot
ena najmlajših udeleženk uvrstila med nominirance za državni festival,
ki bo v oktobru v Slovenj Gradcu.
14. 2.
Gimnazija Velenje – Valentinov ples.
20.–24. 2.
Zimske počitnice.
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Gimnazija Velenje – Vzgoja za mir, družino in nenasilje se je ukvarjala
s podnebnimi spremembami. Ekološko problematiko so dijaki
obravnavali z vidika družbenih sprememb. Ogledali so si odličen
ekološki triler Doba neumnosti.
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27. 2.–3. 3.
CŠOD Planica − Zimska šola v naravi za 2. Š-razred. Organizirala jo
je Morena Pergovnik, spremljevalca sta bila mag. Karmen Grabant,
razredničarka, in Vojko Tovornik.
28. 2.
Gimnazija Velenje – Pustovanje.
ŠC Velenje – Seja Sveta zavoda ŠC Velenje.

MAREC
1. 3.
Gimnazija Velenje – Skupne govorilne ure in skupni roditeljski sestanek
za starše dijakov 1. letnika.
2. 3.
Glasbena šola Frana Koruna Koželjskega – Umetniški večer dijakov
3. U-razreda z naslovom Ples emocij. Mentor koncerta je bil Slavko
Šuklar, mentorja razstave Željko Opačak in Aleksandra Dolenec
Gojević.
3. 3.
Gimnazija Velenje – Spoznavno in ogrevalno druženje pred preizkusom
likovne nadarjenosti. Osnovnošolci, kandidati za preizkus likovne
nadarjenosti, so med ustvarjanjem prostorske kompozicije spoznali
utrip likovne gimnazije. Mentorice dogodka so bile Aleksandra Dolenec
Gojević, Nataša Tajnik Stupar, Marjana Gmajner Korošec.
ŠCV − Javna predstavitev raziskovalnih nalog.
7. 3.
Gimnazija Velenje – Predavanje za dijake 1. in 3. letnika na temo Varni
internet.
ŠCV − Javna predstavitev raziskovalnih nalog.
8. 3.
Gimnazija Velenje – Šolskega tekmovanja v znanju fizike za Stefanovo
priznanje, tako imenovanega fizikalnega kenguruja, se je udeležilo 11
dijakov 1. letnikov. Bronasto priznanje so prejeli Neža Vipavc, Matjaž
Čelan in Maja Šafarič.
ŠCV − Javna predstavitev raziskovalnih nalog.

SNG Maribor – Ogled baleta baletnega triptiha Carmen – Favn –
Bolero v koreografiji treh koreografov, prostoizbirno.
Mentorica Alenka Šalej
Črnomelj – Območnega tekmovanja v znanju geografije se je udeležilo
šest naših dijakov. Miha Rožič je bil tretji in prejel srebrno priznanje,
Primož Pirnat pa se je uvrstil na državno tekmovanje.
Knjižnica Velenje – Reading is Cool. Dijaki so predstavili knjigo po svoji
izbiri.
11. 3.
Gimnazija in Glasbena šola Frana Koruna Koželjskega Velenje –
Preizkus glasbene in likovne nadarjenosti za devetošolce.
13., 16., 20., 23. 3.
Velenje, Rdeča dvorana –Tečaj juda za 1. Š, izvajalec Peter Sevnik.
Dvorana ŠCV – Tečaj taekwondoja za 2. Š, izvajalec Peter Landeker.
14. 3.
Gimnazija Velenje – Skupni roditeljski sestanek za starše dijakov 2.
letnika.
Predavanje Nenasilna komunikacija za člane UZ.
15. 3.
Gimnazija Velenje – PISA, mednarodna raziskava na področju
naravoslovne pismenosti (1. letnik).
16. 3.
Gimnazija Velenje – Šolsko tekmovanje v znanju matematike za
Vegovo priznanje.
Šolskega tekmovanja se je udeležilo 22 dijakov prvega, 34 drugega, 19
tretjega in 16 dijakov četrtega letnika. Po letnikih so dobili 7, 11, 8 in 5
bronastih priznanj. Na državno tekmovanje so se uvrstili: Maja Šafarič,
Neža Vipavc, Jan Kukavica, Tadej Glinšek, Matic Ževart, Tina Šafarič,
Luka Jevšenak, Gašper Ladinek, Miha Rožič, Nejc Zajc, Ajda Frankovič
in Tjaž Silovšek.
Mentorji Sonja France, Silvestra Jevšenak, Branko Krstulović, Urška
Puncer in Miran Ravnjak
Rogla – Finale državnega šolskega tekmovanja v smučanju in
deskanju. Tekmovanja sta se udeležila Leja Aristovnik, osvojila je
odlično 3. mesto, in Žan Ževart, osvojil je 10. mesto. Spremljevalec na
tekmovanju je bil Vojko Tovornik.
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9. 3.
Kulturni dom Velenje – Plesna predstava Balkan Dance project 2 za
dijake 1., 2. in 3. letnika.
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17. 3.
Rdeča dvorana – Maturantski ples.
Gimnazija Slovenj Gradec – Regijskega tekmovanja v znanju fizike za
Stefanovo priznanje se je udeležilo 11 dijakov. V I. tekmovalni skupini
so bili najboljši Neža Vipavc, Tadej Glinšek in Matic Ževart, prejeli so
bronasto priznanje. V II. skupini sta se izkazala s 1. in 2. mestom Luka
Jevšenak in Dalibor Hranjec, v III. skupini pa Nejc Zajc s 3. mestom. Ti
trije dijaki so se uvrstili na državno tekmovanje.
Ljubljana − Na Sinapsinem literarnem natečaju Kriza na vrvici, ki je
potekal v okviru Tedna možganov, je bila nagrajena Tjaša Srotič (2. U).
Njena pesem je bila razstavljena v Atriju ZRC v Ljubljani.
18. 3.
Ljubljana – Državno tekmovanje v znanju biologije za Proteusovo
nagrado. Vsebina tekmovanja za 1. in 2. letnik je bila Favna in flora
presihajočih jezer. V tej kategoriji so tekmovale: Maja ŠAFARIČ, 1. a,
Neža VIPAVC, 1. a, in Hana KOVAČ, 2. b. Vsebina tekmovanja za 3. in
4. letnik je bila učna snov splošnega gimnazijskega programa. Šolo
sta zastopala Erik Glinšek, 3. a, in Klara Geršak, 4. a. Hana Kovač je
prejemnica srebrne Proteusove nagrade. Mentorica Irena Štimac
20. 3.
Celje – Dnevi frankofonije. Naša šola je predstavljala frankofonsko
državo Monako. Dijakinja 1. U-razreda, ki obiskuje solo petje, je ob
klavirski spremljavi Izidorja Ostana (3. U) zapela evrovizijsko popevko
»Un banc, un arbre, une rue«, s katero je Monako leta 1971 zmagal na
tem prestižnem tekmovanju. Prav tako smo pripravili stojnico na to
tematiko: dekorativne plakate sta izdelala dijaka Žiga Brezovnik (3. U)
in Tamara Čujež (3. U). Obiskovalcem stojnice sta dijakinji Brina Lemež
in Katarina Vetrih (3. a) postregli tradicionalno monaško predjed
»barbajuan«.
Ljubljana – Dijakinji 3. a, Tina Šafarič in Maja Vrečar, sta se udeležili
državnega tekmovanja iz angleškega jezika za 3. letnike in dosegli
odličen rezultat. Obe sta (z enakim številom doseženih točk) od
najvišje uvrščene dijakinje v državi odstopali za pičlih 5 % točk in
prejeli srebrno priznanje.
Mentorica mag. Nataša Makovecki
22. 3.
Ljubljana – Strokovna ekskurzija v okviru knjižnično informacijskih
znanj za dijake 1. letnika. Dijaki so si pod strokovnim vodstvom in z
razlago ogledali Arhiv Slovenije, Narodno in univerzitetno knjižnico,
Slovensko filharmonijo, Semeniško knjižnico ter Šolski muzej.

23. 3.
ŠCV – Mnogoboj družabnosti.
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Gimnazija Velenje – Finale natečaja tujih jezikov za osnovne šole.
Gimnazija Velenje je v sodelovanju z Medobčinsko zvezo prijateljev
mladine Velenje letos že četrto leto zapored organizirala natečaj za
osnovnošolce. Pokazali so izvirnost in znanje tujega jezika pri pisanju
poezije, proze ali snemanju filma. Letos so učenci ustvarjali na temo
Ljubo doma, kdor ga ima. Sodelovali so učenci osnovnih šol od Mislinje
do Gornjega Grada. Svoje izdelke so predstavili na zaključni prireditvi,
sledila pa je še poučna in zabavna delavnica z našim naravnim
govorcem iz Anglije, Benom Ashom.
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24.–26. 3.
Italija − Umetnostnozgodovinska ekskurzija. Ogledali so si Sieno,
San Gimignano, Raveno, Perugio, Assisi in Monteriggioni. Dijake so
spremljali: Marjana Gmajner Korošec, Aleksandra Dolenec Gojević in
Alenka Šalej.
25. 3.
Ljubljana − Fakulteta za računalništvo in informatiko (FRI): državno
tekmovanje srednješolcev v računalniškem programiranju. Tekmovanje
organizirata Inštitut Jožefa Štefana in FRI pod okriljem združenja
ACM. Tekmovanja se je s ŠC Velenje udeležilo šest dijakov ERŠ-a,
z Gimnazije pa Luka Jevšenak (3. c), mentor je Miran Zevnik (ERŠ).
Tekmuje se v treh težavnostnih kategorijah, Luka je tekmoval v II.
kategoriji. Uspešno je rešil vseh pet problemov, točke je izgubljal
predvsem zaradi neoptimalnih postopkov. To mu je na koncu prineslo
odlično in nepričakovano 2. mesto, 2. nagrado in zlato priznanje. Luka
svoje znanje računalništva pridobiva in izpopolnjuje samostojno, uči
se z uresničevanjem svojih računalniških idej in izdelavo raziskovalnih
nalog.
28. 3.
ŠCV − Slovenovizija.
29. 3.
Gimnazija Velenje – Tekmovanje za nemško bralno značko EPI
LESERPREIS za 1., 2. in 3. letnike. Sodelovalo je 93 dijakov. Prejeli so 8
zlatih priznanj, 20 srebrnih priznanj in 65 priznanj za sodelovanje.
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30. 3.
Kulturni dom Velenje – Razglasitev rezultatov raziskovalnih nalog.
Dijaki Gimnazije Velenje so v šolskem letu 2016/17 izdelali štiri
raziskovalne naloge: Katarina Grazer, Lara Goršek in Eva Hudournik
so izdelale nalogo z naslovom UGOTAVLJANJE VPLIVA IZVLEČKA
BRAZILSKE KREŠE (ACMELLA OLERACEA) NA GUBE (naravoslovne
vede, mentorici dr. Nina Kočevar Glavač, mag. Karmen Grabant);
Ana Potočnik in Karin Lešnik PRVI POSKUSI UGOTAVLJANJA
TOKSOPLAZME PRI PROSTOŽIVEČIH MAČKAH V URBANIH PREDELIH
ŠALEŠKE DOLINE (biotehniške vede, mentorici Irena Štimac, Sandra
Hasić); Tim Dolenc ZAKAJ IN KAKO IZBOLJŠATI SAMOPODOBO
(družboslovne vede, mentorica Gabrijela Fidler); Luka Jevšenak
TATOOINE IN PODOBNI PLANETI (naravoslovne vede, mentor Peter
Jevšenak). Vse štiri naloge so se uvrstile med nagrajene: Katarina,
Lara in Eva so prejele srebrno priznanje, Ana, Karin, Tim in Luka pa
zlato priznanje.
31. 3.–2. 4.
München − Dijaki 2. letnika izbirnega predmeta kemija so si ogledali
bavarsko prestolnico München: dvorec Linderhof, center Münchna,
muzej BMW-ja in salon avtomobilov, Olimpijski park z olimpijskim
stolpom, najlepši živalski vrt v Evropi ter tehnični muzej. Vodja mag.
Karmen Grabant

APRIL
1. 4.
Gimnazija Center Celje – Državno tekmovanje v znanju zgodovine je
potekalo ekipno in posamično. Ekipa (Erik Glinšek, 3. a, Jaka Lesjak in
Miha Rožič iz 3. b) je osvojila 7. mesto med 53 gimnazijskimi ekipami,
Erik Glinšek je v kategoriji posameznikov prejel svoje tretje zlato
priznanje.
3. 4.
Gorenjska − Geografska ekskurzija za dijake maturitetne skupine
geografija.
Ljubljana − Umetnostnozgodovinska ekskurzija: Plečnikova in baročna
Ljubljana.
4. 4.
Glasbena šola Frana Koruna Koželjskega – Kulturni večer v izvedbi
dijakov 2. U-razreda.
Gimnazija Velenje – Kreativna delavnica Italija po Italiji. Dijaki, ki so se
udeležili umetnostnozgodovinske ekskurzije v Italijo, so svoje popotne
vtise sklenili v štiri gledališke miniature. Mentorici dogodka sta bili
Aleksandra Dolenec Gojević in Marjana Gmajner Korošec.

6. 4.
Gimnazija Velenje – Skupne govorilne ure.
7. 4.
Gornja Radgona – Na državno tekmovanje sta se uvrstila Miha Rožič
in Primož Pirnat. Oba sta prejela zlato priznanje. Miha se je uvrstil na
olimpijado JV Evrope, ki bo junija v Rušah. Spremljala ga bo kot vodja
slovenske ekipe mentorica Tanja Golob.
Ljubljana − Umetnostnozgodovinska ekskurzija za dijake
maturitetne skupine UZG in dijake 4. U, likovna smer. Ogledali so si
najpomembnejše baročne spomenike ter nekatere Plečnikove stavbe
in urbanistične ureditve.
Vodja Marjana Gmajner Korošec
11. 4.
Gimnazija Velenje – Predavanje Varni internet za dijake 3. letnika.
14. 4.
Kranj – Ekskurzija v podjetje HIFI ColorStudio iz Kranja za dijake
izbirnega predmeta informatika in maturitetne skupine informatika.
15. 4.
I. Gimnazija Maribor – Državnega tekmovanja v znanju fizike za
Stefanovo priznanje so se udeležili trije dijaki in dosegli izjemne
rezultate. Luka Jevšenak je v II. skupini osvojil 1. mesto, 1. nagrado
in zlato priznanje, Dalibor Hranjec je v isti skupini prejel srebrno
priznanje. V III. skupini je Nejc Zajc za doseženo 4. mesto prejel 2.
nagrado in zlato priznanje.
18.–21. 4.
Šola v naravi za dijake 2. U-razreda z naslovom Ekologija in ohranjanje
naravnih vrednot.
Dijaki so v naravnem okolju z dejavnostmi, predvsem terenskim delom,
usvojili temeljna ekološka znanja o delovanju ekosistemov, spoznali
oblike in metode biološkega terenskega dela, razvijali sposobnost za
opazovanje in spretnost za učinkovito in varno raziskovanje. Mentorica
Irena Štimac
19. 4.
Knjižnica Velenje – Reading is Cool. Pogovor o knjigi Unarranged
marriage. Brali so in se pogovarjali o knjigi, ki obravnava ponekod
še vedno aktualno tematiko (ne)dogovorjenih porok, (Un)arranged
marriage, indijskega avtorja Bali Raia. Srečanje je vodila Darja Joger
Avberšek.
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Kulturni dom Velenje – Gledališki abonma MLADOST, gledališka
predstava MAHMUD.
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21. 4.
Deutschlandsberg – Tudi letos so naši dijaki dokazali izjemno
ustvarjalnost in izvrstno znanje nemščine na finalni prireditvi
literarnega natečaja v Deutschlandsbergu. S svojimi prispevki na temo
Fasada: moj drugi obraz so navdušili publiko in si v hudi konkurenci z
avstrijskimi vrstniki prislužili visoke uvrstitve in tudi denarne nagrade.
Nagrajenci so Jaka Lesjak (odlično 2. mesto), Špela Žižmond, Katarina
Grazer, vsi 3. b, ter Nina Smrekar, 1. b.
22. 4.
Ljubljana – Državno tekmovanje v znanju matematike za Vegovo
priznanje.
Tekmovanje je bilo letos drugič na več lokacijah. Za Celjsko regijo smo
ga za vse kategorije (poklicna šola, 4-letne šole, gimnazija) organizirali
v Velenju. Gimnazijcev naše regije je bilo 75. Dijaki naše šole so bili
zelo uspešni, saj je vseh 12 dobilo priznanja. Zlato priznanje in prvo
nagrado je dobil Luka Jevšenak, dijak 3. letnika. Zlato priznanje in
tretjo nagrado so prejeli Neža Vipavc (1. letnik), Nejc Zajc (3. letnik)
in Tjaž Silovšek (4. letnik). Zlato priznanje je dobil tudi Miha Rožič.
Srebrno priznanje so dobili: Maja Šafarič in Jan Kukavica iz 1. letnika,
Tadej Glinšek in Matic Ževart iz drugega letnika, Tina Šafarič in Gašper
Ladinek iz 3. letnika in Ajda Frankovič iz četrtega letnika.
Mentorji Sonja France, Branko Krstulović in Miran Ravnjak
26.–28. 4.
Bavarska − Ekskurzija za dijake izbirnega predmeta nemščina in
prostoizbirno.
25. 4.
Galeriji Božidarja Jakca, Kostanjevica na Krki – Delavnica umetniške
kritike. V sklopu pregledne razstave akademskega kiparja Dušana
Tršarja je bila izobraževalna platforma delavnica, ki je zainteresiranim
udeležencem ponudila usvojitev znanj na širšem področju pisanja o
umetnosti, kulturi in družbi. Na delavnici so sodelovali Žiga Kelenc, 2.
U, Petra Drev, 1. U, Tamara Čujež, 3. U.
Mentorica mag. Nataša Tajnik Stupar
26. 4.
Gimnazija Velenje – Sestanek članov Sveta staršev.
27. 4.–2. 5.
Prvomajske počitnice.

4. 5.
Gimnazija Velenje – Pričetek mature s slovenščino: pisanje izpitne
pole 1, esej.
Kulturni dom Velenje – Dijaki 1., 2. in 3. letnika so si ogledali gledališko
predstavo EVGEN v izvedbi Gledališča Velenje.
Dvorana Mestne občine Velenje – Dijaki 2. a so poslušali predavanje o
prometni vzgoji in etiki v cestnem prometu.
Gimnazija Velenje – Skupne govorilne ure od 17.00 do 18.00.
5. 5.
Dan šole – ravnateljev dan.
6. 5.
Ljubljana – Državno tekmovanje v znanju kemije za Preglovo
plaketo. Na kemijski fakulteti je bilo državno tekmovanje za zlato in
srebrno Preglovo plaketo. Na državno tekmovanje se je kvalificiralo 11
dijakov iz 1., 2., 3. in 4. letnika, ki so na šolskem tekmovanju dosegli
več kot 90 odstotkov vseh točk. Zlato Preglovo plaketo so prejeli: Miha
Rožič, 3. b, Nejc Zajc, 3. a, Tjaž Silovšek, 4. b, Meta Kodrič 4. a, srebrno
Preglovo plaketo pa: Klemen Glinšek, 2. a, Matic Ževart, 2. a, Dalibor
Hranjec, 3. a, in Erik Glinšek, 3. a.
Mentorica dobitnikov zlatih in srebrnih Preglovih plaket, mag. Karmen
Grabant
8. 5.
Začetek izpitnih nastopov pri predmetih glasba (petje ali inštrument) v
spomladanskem izpitnem roku splošne mature.
Celje – Področno posamično atletsko tekmovanje. Dijakinje, ki so
zastopale gimnazijo, so dosegle naslednje uvrstitve: Sara Kovačevič je v
skoku v daljino dosegla odlično 2. mesto (3. Š), prav tako je bila 2. v skoku
v višino Petja Herlah (2. Š). Dobre rezultate so dosegle še Barbara Kladnik
v teku na 400 m (3. Š), Vita Žohar v teku na 100 m, Živa Bračič v teku na
1000 m, Tina Rotnik v skoku v daljino (vse tri iz 2. Š).
Dijaki pa so dosegli: odlično 2. mesto v skoku v višini Andraž Marolt
(3. Š), ki je preskočil višino 188 cm; Teodor Majcenovič (3. Š) si je v
teku na 1000 m pritekel 4. mesto; dobro pa so gimnazijo zastopali še
Timotej Šalamon (1. Š) v teku na 100 m, Andraž Trupej (2. Š) v skoku v
daljino in Leon Gutman (3. U) v suvanju krogle.
Vodja ekipe Helena Hliš Bukovnik
10. 5.
ŠC Velenje – Seja Sveta zavoda ŠC Velenje.
Knjižnica Velenje – Reading is Cool. Pogovor s predavateljem in
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profesorjem ameriške literature Mikom Jonikom. G. Jonik predava
književnost na univerzi Sussex. Pogovor je vodila Darja Joger
Avberšek.
11. 5.
Gimnazija Velenje – ADO (antidopinška organizacija): predavanje
mladih ambasadorjev v boju proti dopingu, 1. Š.
11.–14. 5.
Esslingen – Gostovanje pevcev MeMPZ ŠC Velenje v Esslingenu. Zbora
sta imela jubilejni koncert.
13. 5.
Unionska dvorana v Ljubljani – Bistroumi 2017. Neža Vipavc, Tjaž
Silovšek, Nejc Zajc in Luka Jevšenak so se udeležili slavnostne
podelitve nagrad najuspešnejšim tekmovalcem iz matematike, fizike
in astronomije. Luka Jevšenak je prejel prvi nagradi na področju
matematike in fizike, Nejc Zajc je prejel drugo nagrado na področju
fizike in tretjo nagrado na področju matematike, Neža Vipavc in Tjaž
Silovšek pa sta prejela tretjo nagrado na področju matematike.
Na prireditvi so predstavili ekipe dijakov za matematično, fizikalno
in astronomsko olimpijado. Nejc Zajc iz 3. a se je uvrstil v ekipo za
mednarodno matematično olimpijado (IMO 2017), ki bo potekala od
12. do 23. julija v Braziliji, in v ekipo za srednjeevropsko matematično
olimpijado (MEMO 2017), ki bo od 21. do 27. avgusta v Litvi. Luka
Jevšenak iz 3. c se je uvrstil na Sredozemsko mladinsko matematično
tekmovanje (MYMC 2017), ki bo od 19. do 22. julija v Rimu.
15. 5.
Murska Sobota – Državno srečanje mladih raziskovalcev.
Gimnazijo Velenje so zastopali Ana Potočnik in Karin Lešnik z nalogo
PRVI POSKUSI UGOTAVLJANJA TOKSOPLAZME PRI PROSTOŽIVEČIH
MAČKAH V URBANIH PREDELIH ŠALEŠKE DOLINE (biologija, mentorici
Irena Štimac, Sandra Hasić) ter Luka Jevšenak z nalogo TATOOINE IN
PODOBNI PLANETI (astronomija ali fizika, mentor Peter Jevšenak).
Obe nalogi sta prejeli srebrno priznanje. Za Ano in Karin je bila to prva
taka izkušnja, medtem ko se je Luka s svojo četrto raziskovalno nalogo
še četrtič uvrstil na državno srečanje. To je res imeniten dosežek, ki ga
uvršča med najuspešnejše udeležence gibanja mladih raziskovalcev v
Sloveniji.
15., 18., 22., 25. 5.
Velenje, Šaleški teniški klub: teniški tečaj za dijakinje 1. Š in 2. Š.
16. 5.
Celje – Slovesna podelitev zlatih priznanj tekmovalcem v znanju
nemščine. Udeležil se je je nagrajenec Matic Ževart, 2. a, z mentorico
Jožico Plešnik.

18. 5.
Glasbena šola Frana Koruna Koželjskega Velenje – Delna ocenjevalna
konferenca za dijake umetniške gimnazije, glasbena smer.
ŠC Velenje – Seja Sveta zavoda ŠC Velenje.
Športna dvorana Velenje – Finale gimnazijske nogometne lige, ki je
potekala od novembra do maja, vsako sredo od 14.00 do 15.30. Na
finalnem turnirju so 1. mesto osvojili dijaki 3. Š.
19. 5.
Gimnazija Velenje – Redovalna konferenca in zaključek pouka za
dijake 4. letnika.
ŠC Velenje − Center mladosti, projektni dan ŠCV-ja.
Velenje – Ples četrtošolcev − maturantska četvorka.
22. 5.
Gimnazija Velenje – Podelitev letnih spričeval in obvestil o uspehu
dijakom četrtih letnikov.
Gimnazija Velenje – Predaja ključa gimnazije dijakom 3. letnika.
23.–26. 5.
Gimnazija Velenje – Organizirane priprave na splošno maturo.
Gimnazija Velenje – Nadomestni športni dan.
24. 5.
Galerija Velenje – Otvoritev razstave Inventura 2017, pregledna
razstava likovnih del dijakov umetniške gimnazije likovne smeri.
Mentorji razstave: Aleksandra Dolenec Gojević, Marjana Gmajner
Korošec, Željko Opačak, Franc Purg, Nataša Tajnik Stupar.
25. 5.
Kulturni dom Velenje – Svečana podelitev priznanj dijakom Šolskega
centra Velenje.
SNG Maribor – Ogled baleta Black & White (Labodje jezero) z
gostovanjem baleta iz Brna, prostoizbirno.
Mentorica Alenka Šalej
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17. 5.
Maribor – Finale državnega posamičnega atletskega tekmovanja.
Z rezultati področnega tekmovanja so se na finalno tekmovanje
uvrstili naslednji dijaki: Andraž Marolt (3. Š) v skoku v višino, Teodor
Majcenovič (3. Š) v teku na 1000 m, Sara Kovačevič (3. Š) v skoku v
daljino, Barbara Kladnik (3. Š) v teku na 400 m, Živa Bračič (2. Š) v teku
na 1000 m in Petja Herlah (2. Š) v skoku v višino. Andraž Marolt je z
odličnimi skoki (195 cm) osvojil naslov državnega podprvaka v skoku v
višino. Vodja ekipe Helena Hliš Bukovnik
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29. 5.
Glasbena šola Frana Koruna Koželjskega – Letni koncert pevcev
MeMPZ ŠCV.
29. 5., 1., 5., 8. 6.
Velenje − Šaleški teniški klub, teniški tečaj za dijake 1. Š in 2. Š.

JUNIJ
1. 6.
Gimnazija Velenje – Skupne govorilne ure.
7.–9. 6.
Medpredmetna ekskurzija za dijake 3. a, b, c in Š v zamejsko Slovenijo
in Posočje. Dejavnost je del državljanske vzgoje.
Vodja Zlata Zevnik
9.–10. 6.
Suha krajina, Bela krajina – Geografska ekskurzija za dijake 2. letnika
gimnazije.
15. 6.
Izide Explode, revija za tuje jezike.
22. 6.
Gimnazija Velenje – 2. redovalna konferenca za dijake 1., 2. in 3.
letnika.

23. 6.
Gimnazija Velenje – Konec pouka in podelitev spričeval.
Svečana podelitev priznanj dijakom gimnazije.
26.–28. 6.
Gimnazija Velenje – Priprave na popravne izpite.
25. 6.–1. 7.
Ruše − Mednarodno tekmovanje v znanju geografije območja JV
Evrope. Tekmovanja sta se udeležila Miha Rožič in mentorica Tanja
Golob.

JULIJ
29. 6.–4. 7.
Gimnazija Velenje − Popravni, dopolnilni in predmetni izpiti.
5. 7.
Zaključna konferenca in podelitev spričeval po izpitih.
10. 7.
Gimnazija Velenje – Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni
maturi.

Prejeli smo zlata priznanja
Ajda Frankovič

Luka Jevšenak

Letos zaključujem svoje šolanje na gimnaziji,
kjer sem se vsa štiri leta udeleževala tekmovanj. V tem šolskem letu sem prejela zlato
priznanje na tekmovanju iz logike in srebrno priznanje na tekmovanju iz matematike.
Rada bi se zahvalila Gimnaziji, da je ustvarila
okolje, v katerem se lahko dijaki udejstvujemo na toliko različnih načinov in pridobimo
tolikšno širino znanj.

Letos je za mano zelo uspešno leto. Na tekmovanja sem se pripravljal skozi celo leto in rezultati niso izostali. Dosegel sem tri prva mesta, in
to na državnem tekmovanju iz logike, fizike in
matematike. Zelo vesel sem tudi drugega mesta na državnem tekmovanju v računalniškem
programiranju, saj je programiranje moj hobi,
znanje pa si širim na računalniških taborih in z
izdelavo raziskovalnih nalog. Napredek sem naredil tudi v znanju astronomije, saj sem si na tekmovanju prislužil zlato priznanje. Tudi letos sem
se lotil izdelave raziskovalne naloge. Nalogo
Tatooine in podobni planeti sva z mentorjem zastavila kot nadgradnjo lanske raziskovalne naloge, osrednja tema je gravitacija v dvozvezdjih, prav tako pa posega na področje matematične fizike in
računalništva. Naloga je prejela zlato priznanje na regijskem in srebrno na
državnem srečanju mladih raziskovalcev. Nekaj zanimivih vizualnih učinkov
gravitacije sem zbral v videu Creative Gravity, ki je objavljen na spletnem
portalu Youtube. Celoletna udeležba na matematičnih pripravah na mednarodna tekmovanja v Ljubljani ter uspehi na izbirnih testih in državnem
tekmovanju so mi prinesli tudi udeležbo na sredozemskem matematičnem
tekmovanju, ki bo poleti v Rimu. Zato bi se rad posebej zahvalil profesorici
Sonji France, ki je koordinirala vse moje dejavnosti v zvezi z matematiko,
tako pouk, krožek kot prevoze na priprave in tekmovanja. Hvaležen sem tudi
staršem za pomoč pri logiki, fiziki, astronomiji in raziskovalnem delu.

Ema Glušič
Zanima me zdrav življenjski slog (zdravo prehranjevanje, gibanje, preventiva ...) in vse to
obsega tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni. Tako sem se tudi letos udeležila tega
tekmovanja, da bi svoje znanje še poglobila
in nadgradila. Z nekaj truda mi je zopet uspelo prejeti zlato priznanje, na katerega sem
zelo ponosna.

Erik Glinšek
Sem dijak 3. a. Ker rad poglabljam svoje splošno znanje, sem se tudi letos udeležil različnih tekmovanj − v znanju biologije, geografije, kemije in
meni najljubše zgodovine. Tudi letos sem bil za trud poplačan s priznanji,
najbolj pa sem zagotovo ponosen na zlato pri zgodovini. Na tem mestu
naj se še posebej zahvalim svoji mentorici profesorici Cvetki Bovha, ki
me je tudi letos skrbno pripravljala na tekmovanje, in del tega uspeha je
prav zagotovo tudi njen. Letošnja tema, industrijska revolucija, je namreč
zelo obsežna in zato bi brez njenih priprav
in razlag težko dosegel, kar sem. Hkrati pa
se zahvaljujem tudi drugim profesorjem,
ki nam tudi poskušajo kar se da olajšati
druge šolske obveznosti. Morda je tukaj
zame še posebej težko, saj hkrati obiskujem vzporedno tudi srednjo glasbeno šolo,
vendar s pomočjo profesorjev vedno gre.
Zagotovo mislim tudi naslednje leto sodelovati na različnih tekmovanjih, saj s pridobivanjem znanja rastemo.

Matic Ževart
Tekmovanje iz nemščine je bilo zame podobno
kot druga tekmovanja, ki sem se jih udeležil. Vsa
potekajo približno enako, le vsebina tekmovanj
je drugačna. Malo se tudi razlikujejo po tem,
kakšen pomen imajo zame, saj me bolj skrbi za
to, da dobro pišem na tekmovanju iz snovi, ki mi
bolj leži pri srcu.
Najboljše pri tekmovanjih je to, da se lahko preizkusiš in vidiš, kako dober si pri nekem predmetu, kako daleč si že prišel in kako dolga je še pot
učenja, ki se nikoli ne konča. Na drugem mestu
je zagotovo obiskanje drugih krajev in tamkajšnjih šol.
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Na državno tekmovanje iz nemščine smo letos šli na Jesenice. In že sama
vožnja do tja in nazaj je bila zabavna, spoznaš se s svojimi sotekmovalci,
ki jih boš verjetno še kdaj v življenju srečal. Priznanja sem bil vesel. Vabim
vas, sodelujte na tekmovanjih in z dovolj dela lahko tudi vi dobite kakšno
zlato priznanje!

Meta Kodrič
Sem Meta Kodrič in v letošnjem letu končujem šolanje na velenjski gimnaziji. V preteklih štirih letih sem se udeleževala raznih
tekmovanj, med katerimi izstopajo tista iz
kemije. S pomočjo mentorice mag. Karmen
Grabant sem v 1. letniku dosegla 1. mesto
v državi, svojo naravoslovno pot pa zaključujem s še eno osvojeno zlato plaketo s področja kemije v 4. letniku. Na svoje dosežke
sem ponosna in se že veselim izzivov, ki me
čakajo v prihodnje.

Miha Rožič
Sem Miha Rožič in sem dijak 3. letnika Gimnazije Velenje. Letos sem se
udeležil kar nekaj tekmovanj in prejel tudi tri zlata priznanja, in sicer iz
geografije, kemije in matematike, ter se tudi pri zgodovini udeležil državnega tekmovanja.
Na državno tekmovanje iz matematike sem se pripravljal v sklopu celoletnih priprav, ki jih je enkrat tedensko vodila profesorica Sonja France,
ki nas je odlično seznanila z nekaterimi tipi nalog, ki se lahko pojavijo na
tekmovanju. Prav tako je za ta moj dosežek zaslužen moj profesor Branko
Krstulovič, ki me je v treh letih res navdušil
za matematiko.
Največ pozornosti sem letos gotovo posvetil kemiji ter se tudi udeležil priprav za kemijsko olimpijado. Te priprave so bile zame
zelo naporne, saj sem med šolskim letom
dobre tri mesece obiskoval tudi Fakulteto za
kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani,
kjer smo imeli enkrat tedensko celodnevna
predavanja. Čeprav se nisem uspel uvrstiti
v štiričlansko ekipo za olimpijado (med več

kot sto prijavljenimi dijaki iz vseh letnikov sem na koncu dosegel odlično
sedmo mesto), sem vseeno vesel te izkušnje, ker sem pridobil ogromno
študijskih izkušenj in predvsem znanja, ki ga bom gotovo lahko unovčil
v mojih študijskih letih. Del tega znanja sem uporabil že na državnem
tekmovanju iz kemije, kjer sem dosegel 4. mesto v državi. Za vse te kemijske dosežke se iskreno zahvaljujem profesorici Karmen Grabant, ki me
je skozi vse leto spodbujala in me tudi individualno pripravljala, kar je bil
eden izmed temeljev za moje dosežke.
Največ sem osebno pričakoval od tekmovanja iz geografije, saj sem že
lani dosegel odličen rezultat in sem upal, da ga bom uspel letos še malo
nadgraditi. Na državno tekmovanje sem se uvrstil prek šolskega in področnega tekmovanja. Ko sem zaključil z nalogami na državnem tekmovanju, sam nisem imel najboljšega občutka, saj sem menil, da bi lahko
dal malo več od sebe. Tudi ko sem izvedel, da sem dosegel peti najboljših
rezultat med vsemi dijaki, so se mi porajali mešani občutki, saj sem le za
točko zaostajal za prvimi štirimi dijaki, ki so se uvrstili na svetovno geografsko olimpijado. Vseeno pa sem se uvrstil na mednarodno balkansko
geografsko olimpijado (BIGEO), ki bo letos potekala v Rušah, zato žal ne
bom mogel odkrivati novih držav, ampak vseeno menim, da bo to lepa
nova izkušnja, predvsem pa priložnost za sklepanje novih poznanstev in
treniranje tujih jezikov, ki mi za razliko od drugih predmetov povzročajo
določene težavice. Na tem tekmovanju me bo kot vodja naše ekipe spremljala moja mentorica profesorica Tanja Golob, ki ima velike zasluge za
moj dosežek, saj me je skozi celotno šolsko leto pripravljala na tekmovanje.
Najpomembneje se mi pa zdi, da sem kljub vsem tekmovanjem in napornemu šolskemu letu še vedno uspel najti kar se da veliko časa za prijatelje, šport in čim več drugih obšolskih dejavnosti, saj sem tako dobival še
dodatno motivacijo za dodatno učenje.
Veliko podporo so mi nudili tudi moji starši, ki so včasih žrtvovali sobote
ali petke, da so me lahko vozili na predavanja na fakulteto v Ljubljano.
Čeprav je bilo to šolsko leto zame uspešno, sem res neopisno vesel, da ga
je končno konec, saj sem že res prepotreben počitnic, uživanja ter sprostitve, toda vseeno z optimizmom zrem naprej proti mojemu zadnjemu
srednješolskemu letu, ko bo zopet mnogo priložnosti za dokazovanje.

Nejc Zajc
Sem Nejc Zajc, dijak tretjega letnika in matematični olimpijec.
Poleg rednega pouka obiskujem tudi dodatne priprave v sklopu matematike in fizike. Letošnje leto sem septembra začel na Bledu, kjer smo imeli
enotedenske priprave v sklopu raziskovalne fizike, ki so bile nagrada za
lanski uspeh na tekmovanju iz fizike. Prav tako sem en teden preživel v
Kopru, kjer so potekale matematične priprave v organizaciji Univerze na
Primorskem. Tudi te sem imel že v lanskem šolskem letu. Teh priprav se
lahko udeležijo nagrajenci srednješolci in jaz sem letos ta uspeha ponovil.
Na tekmovanju v znanju matematike sem ponovno osvojil 3. nagrado in
peto mesto v državi. Pri fiziki pa sem letos tekmoval v tretji, najzahtevnejši skupini, v katero je vključena celotna snov s področja srednješolske
fizike. Zahtevnost te skupine se kaže tudi v dejstvu, da se ravno iz nje
izbirajo člani za fizikalno olimpijado. Sam
sem dosegel 2. nagrado in četrto mesto, s
tem sem se tudi kvalificiral na dodatni izbirni test, a se ga nato nisem udeležil, saj se
fizikalna in matematična olimpijada prekrivata (vstavi ironičen komentar o medsebojni
ljubezni matematikov in fizikov). Tekmoval
sem tudi pri kemiji in z zlatim priznanjem
dopolnil trojček zlatih priznanj na področju
naravoslovnih ved. Na tem mestu bi se za
vloženi trud in energijo zahvalil mentorjem:
prof. Petru Jevšenaku, prof. Sonji France in
prof. Karmen Grabant, ki so mi omogočili te
uspehe.
Glavni uspeh pa je zagotovo uvrstitev na mednarodno matematično olimpijado, ki bo letos od 16. do 23. julija potekala v Riu de Janeiru v Braziliji.
Vsako leto se nanjo uvrsti ekipa šestih najboljših slovenskih srednješolskih matematikov. Določeni so na podlagi rezultatov treh izbirnih testov
in državnega tekmovanja. Skozi celo leto sem obiskoval priprave in reševal teste ter se na koncu uvrstil v ekipo, kar mi pomeni zelo veliko in na
ta uspeh sem ponosen. Sem šele drugi dijak Gimnazije Velenje, ki mu je
uspel tak uspeh; pred mano je to uspelo le Petru Lenderu, ki se je MMO
udeležil v letih 2004 in 2006. Z doseženim mestom sem si zagotovil tudi
uvrstitev v ekipo za letošnjo srednjeevropsko matematično olimpijado, ki
bo potekala od 21. do 27. avgusta v Vilni, v Litvi.

Tako bo letos moje poletje znova matematično obarvano. Ampak tega
me ni strah in se tekmovanj iskreno veselim. Trud se mi je poplačal in
pokazalo se je, da lahko s sprotnim in trdim delom dosežeš veliko, tudi
potovanje na drug konec sveta.

Neža Vipavc
Sem Neža Vipavc, učenka 1. a-razreda, in
letos sem prejela zlato priznanje in dosegla 3. mesto na tekmovanju iz logike in
enako nagrado na tekmovanju za Vegovo
priznanje. Na tekmovanja smo se veliko
pripravljali in čeprav je bilo veliko dela, je
bilo zanimivo.
Tudi pri rednem pouku ni tako zoprno, kot
pravijo drugi, saj imamo dobre profesorje,
ki nas veliko naučijo, a se znajo tudi pošaliti. Prvo leto na Gimnaziji je bilo super, zato
sem vesela, da sem se vpisala na to šolo.

Primož Pirnat
Sem Primož Pirnat in sem dijak 3. b Gimnazije Velenje. V tem šolskem
letu sem se udeležil mnogih tekmovanj z različnih področij, najuspešnejši
pa sem bil na 22. državnem tekmovanju iz geografije, ki je potekalo 7.
aprila 2017 v Gornji Radgoni, saj sem osvojil 17. mesto v državi in zato
prejel tudi zlato priznanje. Letošnja tema je
bila: Naravne danosti pogojujejo gospodarstvo
pokrajine. Ta tema mi je bila zelo zanimiva,
hkrati pa tudi zelo poučna in uporabna za vsakdanje življenje. Tekmovanje je bilo sestavljeno
iz pisnega in terenskega dela. To priznanje mi
veliko pomeni ne le zaradi dejstva, da mi bo
veliko pomagalo pri nadaljnjem šolanju in štipendiji, ampak tudi zato, ker sem vanj vložil veliko ur učenja in priprav pod mentorstvom prof.
Tanje Golob. Za vso njeno pomoč, nasvete in
podporo se ji iskreno zahvaljujem in že komaj
čakam na tekmovanje prihodnje leto.
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Tadej Glinšek

Tjaž Silovšek

V letošnjem šolskem letu sem se udeležil več tekmovanj, na nekaterih
izmed njih pa sem tudi prejel več priznanj. Zlato priznanje sem prejel na
tekmovanju iz logike, ki je potekalo novembra
2016 v Ljubljani. Prejel pa sem tudi dve srebrni
priznanji, in sicer na tekmovanjih iz matematike, ki je potekalo aprila, in kemije, ki je potekalo
maja. Naloge na tekmovanjih, še posebej tiste
na tekmovanjih iz logike in kemije, so se mi letos zdele precej težje kot pa tiste iz prejšnjih
let, zato tudi nisem pričakoval takega uspeha.
Ko sem izvedel rezultate, sem bil zato tudi
nemalo presenečen. Vesel sem, da mi je tudi
letos uspelo prejeti zlato priznanje, nisem pa
pričakoval, da bom dobil tudi dve srebrni, kar
me tudi zelo veseli.

Sem Tjaž Silovšek, dijak četrtega letnika gimnazije. Že od nekdaj je matematika moj najljubši predmet, saj mi je všeč njena logičnost, predvsem pa
jasnost in nedvoumnost njenih rešitev. Poseben izziv zame je bilo vedno
matematično tekmovanje, na katerem sem letos osvojil tretje mesto in
zlato priznanje. Nanj sem se pripravljal tako, da sem predvsem reševal
stare tekmovalne pole. Pri tem mi je bila v veliko pomoč mentorica Sonja
France, ki mi je priskrbela vse stare pole, jih z mano predebatirala ter razložila stvari, ki jih nisem razumel. Poleg tega
sem ji hvaležen za vsa dodatna poglabljanja, ki
jih je opravila z mano, in je prav gotovo eden
od razlogov, da sem za nadaljnji študij izbral
matematiko. Prejel sem tudi zlato priznanje
iz kemije. Na tekmovanje se nisem posebej
pripravljal, saj je že pri pouku za to poskrbela mentorica Karmen Grabant, ki nas je tako
izvrstno pripravila na maturo, da je to znanje
zadostovalo tudi na državnem tekmovanju.
Po koncu gimnazije bom kar malo pogrešal
takšna tekmovanja, a verjamem, da si bom na
faksu našel nove izzive.
Meta Kodrič je v 1. letniku dosegla 1. mesto v državi, svojo
kemijsko pot pa zaključuje s še eno zlato Preglovo plaketo
v 4. letniku.
Miha Rožič, Nejc Zajc in Tjaž Silovšek so na prvo zlato Preglovo plaketo zelo ponosni in jim veliko pomeni. Miha Rožič
je v letošnjem letu dosegel tudi 7. mesto na kvalifikacijah za
Kemijsko olimpijado Tajska 2017 in s tem le za dve mesti
zgrešil uvrstitev v slovensko kemijsko reprezentanco.
Štirje zlati kemiki se s svojim bogatim znanjem kemije že
veselijo novih naravoslovno kemijskih izzivov, ki jih čakajo
v prihodnje.

Štirje zlati kemiki se s svojim bogatim znanjem kemije
že veselijo novih izzivov

ŠPORTNI DOSEŽKI DIJAKOV 2016/17
Ime in priimek

Raz.

Panoga/ Status OKS

Dosežki

Janja Garnbret

3. Š

športno plezanje
Šaleški alpinistični odsek
mednarodni razred OKS

svetovna prvakinja v težavnostnem plezanju: Pariz, september 2016
Xiamen, 1. mesto v težavnosti, svetovni pokal
mladinsko svetovno prvenstvo na Kitajskem, november 2016: balvani, 1. mesto
januar 2017, finalno šolsko tekmovanje, 1. mesto, april 2017
april: svetovni pokal, balvani, Chongqing,
1. mesto
februar 2017: prejela je Bloudkovo plaketo za športne dosežke ter postala športnica
leta 2016 v Mestni občini Velenje
maj 2017, Tokio, 1. mesto, balvansko plezanje
maj 2017, tekma povabljencev za promocijo športnega plezanja kot novega
olimpijskega športa, 1. mesto
V medijih Janjo opisujejo kot največji up svetovnega plezanja in ji napovedujejo, da bo
slovenske barve zastopala tudi na OI 2010 v Tokiu.

Anja Drev

4. Š

smučanje
mednarodni razred OKS

evropski pokal za gluhe in naglušne,
St. Albrecht: 2. mesto v kombinaciji, 3. mesto v veleslalomu in 2. mesto v slalomu
svetovno prvenstvo gluhih in naglušnih, Innerkrems: dve bronasti medalji v smuku in
kombinaciji

Tjaša Slemenšek

3. Š

športno plezanje
Šaleški alpinistični odsek
perspektivni razred OKS

november 2016, Kitajska, svetovno mladinsko prvenstvo, 5. mesto,
na balvanih 11. mesto
Langerfeld, EP, na balvanih, 10. mesto
ŠŠT, 3. mesto, starejše dijakinje
3. mesto v skupnem seštevku v težavnosti in balvanih v kategoriji kadetinj
Tjaša je postala športnica kadetinja Mestne občine Velenje za leto 2016

Zan Lovenjak Sudar

4. Š

športno plezanje
Šaleški alpinistični odsek
mladinski razred OKS

DP 2016, mladinski državni prvak v težavnosti
3. mesto v skupnem seštevku na balvanih - mladinci
1. mesto na državnem ŠŠT med starejšimi dijaki

Kilian Čop

2. Š

športno plezanje
Šaleški alpinistični odsek
mladinski razred OKS

DP 2016, državni prvak na balvanih, kadeti
4. mesto na državnem ŠŠT med mlajšimi dijaki

Tin Krstulović

1. Š

Šaleški teniški klub

Ob koncu leta 2016 je zasedel na lestvici Teniške zveze Slovenije do 16 let 1. mesto.
Zmagal je na turnirju Tennis Europe na Ptuju ter na odprtem prvenstvu do 16 let v
Velenju in na Otočcu. Zmagal je tudi v skupnem seštevku pokala Zala za leto 2016.
Bil je v ožjem izboru za športnika kadeta Mestne občine Velenje za leto 2106.

Lana Stefanović

1. Š

Šaleški teniški klub

Rogaška, januar 2017, državno prvenstvo 1. rang, U16 dvojice, 1. mesto – aktualna
zmagovalka

Nuša Erjavec

3. Š

plavanje
Plavalni klub Velenje
državni razred OKS

Zagreb, november 2016, mednarodni miting Mladost:
50 m prsno, 2. mesto in osebni rekord
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Ime in priimek

Raz.

Panoga/ Status OKS

Dosežki

Matija Pohorec

1. Š

plavanje
Plavalni klub Velenje
državni razred OKS

Celje, mednarodni miting, november 2016,
50 m hrbtno, 1. mesto
100 m, 200 m hrbtno in 100 m delfin, 2. mesto
Maribor DP, januar 2017, mešana štafeta, 4 X 50 m, kadeti, 1. mesto
50 m hrbtno, 3. mesto

Jaša Gradišek

1. Š

plavanje
Plavalni klub Velenje
državni razred OKS

Celje, mednarodni miting, november 2016,
200 m in 800 m prosto ter 200 m hrbtno, 1. mesto, 800 m prosto - kadetski klubski
rekord (8:51,01)
100 m prosto, 2. mesto
Maribor DP, januar 2017, 100 m prosto, 2. mesto, 200 m prosto, 3. mesto

Živa Bračič

2. Š

Atletski klub Velenje

ekipno mladinke, Celje, 3000 m, 1. mesto (10:51,45)
DP 10 km, cestni tek – 10.000 m, Slovenj Gradec, 1. mesto (41:48)
Ljubljana, maj 2017, ekipno prvenstvo Slovenije, 3000 m, st. mladinke, 3. mesto
(11:33,73)

Teodor Majcenovič

3. Š

Atletski klub Velenje
mladinski razred OKS

ekipno mladinci, Celje, 1500m, 3. mesto (4:23,48)
DP 10 km, cestni tek – 10.000 m, Slovenj Gradec, 1. mesto (36:56,00)
Ljubljana, maj 2017, ekipno prvenstvo Slovenije, 3000 m, st. mladinci, 1. mesto
(9:24,08)

Andraž Marolt

3. Š

KK Nazarje

Maribor, maj 2017, državno atletsko posamično srednješolsko tekmovanje, skok v
višino, 2. mesto
Ljubljana, maj 2017, ekipno prvenstvo Slovenije – st. mladinci, skok v višino,
3. mesto (193 cm)

Domen Zabukovnik

2. Š

taekwondo ITF
februar, DP, Braslovče
Taekwon-do klub Skala Velenje mladinci forme črni pas I. dan, 1. mesto
mladinci ekipne forme, 1. mesto
mladinci ekipne borbe, 1. mesto
mladinci ekipna specialna tehnika, 1. mesto
mladinci borbe – 69 kg, 3. mesto
marec, odprto prvenstvo na Češkem, 5. mesto mladinci forme črni pas I. dan
EP Liverpool, bronasta medalja, mladinska ekipa v specialni tehniki

Klemen Glinšek

3. Š

taekwondo ITF
EP Liverpool, bronasta medalja, starejši mladinci, borbe do 75 kg
Taekwon-do klub Skala Velenje

Bine Oder

4. Š

mladinska reprezentanca
odbojka
Odbojkarsko društvo Šempeter mladinsko evropsko prvenstvo, Bolgarija
mladinski razred OKS

Tadej Kosi

3. Š

Košarkarski klub Elektra
Šoštanj
mladinski razred OKS, 3X3

mladinska reprezentanca v košarki 3X3

Raz.

Panoga/ Status OKS

Dosežki

Andraž Stropnik

3. Š

Košarkarski klub Elektra
Šoštanj
mladinski razred OKS

mladinska reprezentanca v košarki, U 18

Tina Čater

2. Š

Karate klub SHOTOKAN
Velenje
mladinski razred OKS

Stopiče, oktober 2016, kata mladinke, 2. mesto
Ljubljana, november 2016, mladinke, 2. mesto
Kanal ob Soči, november 2016, kata mladinke, 1. mesto

Ivona Lačević

4. Š

Karate klub Tiger
mladinski razred
OKS

KRANJ OPEN, september 2016
kumite (športne borbe),
mladinke – 59 kg - 2. mesto
MARIBOR OPEN, oktober 2016
kate mladinke - 1. mesto
kumite (športne borbe) - 2. mesto
LJUBLJANA OPEN, november 2016
kata female 16−17 years - 3. mesto
LJUTOMER, januar 2017
kata članice - 2. mesto
POKAL NESTL ŽGANK VELENJE
februar 2017,
kata članice - 1. mesto
kumite (športne borbe) članice – 55 kg - 2. mesto
15. KARATE CUP ŽALEC, marec 2017,
kata članice - 3. mesto
RUDAR VELENJE OPEN, marec 2017
kata female seniors + 18 - 1. mesto

Šuhra Muharemović

1. Š

Karate klub Tiger
mladinski razred OKS

DP, kadetinje, 1. mesto, kata kadetinje, november 2016
pokalna tekma, Stopiče, oktober 2016, 1. mesto
Kanal ob Soči, november, 2. mesto
Ljubljana open, november, 3. mesto 2016,
Velenje, februar 2017, mednarodna tekma, 3. mesto – kata kadetinje, 2. mesto kata
članice, kate ekipno 2. mesto,
kumite (športne borbe) + 59, 3. mesto

Sebastjan Kauzar

1. Š

Karate klub Velenje
mladinski razred OKS

12. mednarodni pokal, februar 1017, kata kadeti, 2. mesto
februar 2107, kot član državne reprezentance je nastopil v ekipi kata kadetov in
mladincev v Sofiji - Bolgarija
december 2016, kot član državne reprezentance je nastopil v ekipi kata kadetov in
mladincev v Sarajevu – BIH, 3. mesto
Trbovlje, december 2017, mednarodni turnir, kata kadeti, 3. mesto

Loti Lukek

4. Š

Ženski nogometni klub Rudar
Škale

članska nogometna reprezentanca

Jan Perc

1. Š

ŠRK CELJE (Velenje)

triatlon za slovenski pokal, maj 2017,
3. mesto med mlajšimi mladinci v disciplini sprint
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NAJUSPEŠNEJŠI ŠPORTNIKI

ANJA DREV, SMUČANJE
Slovenska članska
reprezentantka v smučanju za
gluhe in naglušne

Športnica Gimnazije Velenje
JANJA GARNBRET, ŠPORTNO PLEZANJE
Slovenska članska in mladinska reprezentantka
Na svetovnem prvenstvu v Parizu septembra 2017
je postala svetovna prvakinja v težavnostnem
plezanju. V svetovnem pokalu je večkrat stopila
na najvišjo stopničko in sezono zaključila s prvim
mestom v skupnem seštevku težavnostnega
plezanja in s prvim mestom v skupnem seštevku
kombinacije. Je zmagovalka vseh državnih
prvenstev v težavnostnem in balvanskem plezanju
in zmagovalka skupnih seštevkov obeh disciplin.
Je tudi srednješolska državna prvakinja.
V medijih jo opisujejo kot največji up svetovnega plezanja in ji napovedujejo, da bo
slovenske barve zastopala tudi na OI 2020 v Tokiu.
Februarja 2017 je prejela Bloudkovo plaketo za športne dosežke ter postala športnica
leta 2016 v Mestni občini Velenje.
23. aprila 2017 je zmagala na tekmi
svetovnega pokala v balvanskem
plezanju v kitajskem Chongqingu. Bila je
najboljša v vseh treh krogih tekmovanja,
z najboljšim dosežkom je dobila tako
kvalifikacije, polfinale, finale. Prav v vseh
krogih je preplezala vse balvanske smeri
do vrha, torej v kvalifikacijah pet ter v
polfinalu in finalu po štiri.
7. maja 2017 je Janja v Tokiu ponovno
dobila tekmo svetovnega pokala v
balvanskem plezanju.
Ljubljana, maj 2017, premierna izvedba
mednarodnega tekmovanja v športnem
plezanju v disciplini balvani, nastop
tekmovalcev s povabilom, Janja je
ponovno zmagala.

Smučarka Anja Drev je letos
navdušila na tekmah evropskega
pokala za gluhe in naglušne
smučarje v avstrijskem St.
Albrechtu. Na treh tekmah
(13.−15. 1. 2017) je bila 19-letna
Drevova trikrat na stopničkah za
zmagovalke. Naprej je zasedla 2. mesto v kombinaciji,
nato se je v veleslalomu zavihtela na 3. mesto ter bila z
2. mestom v slalomu še tretjič na stopničkah.
Vse skupaj je bila to več kot dobra napoved za
svetovno prvenstvo gluhih in naglušnih v avstrijskem
Innerkremsu, kjer je Anja dobila dve bronasti medalji, in
sicer v SMUKU in KOMBINACIJI.

Tjaša Slemenšek, športno plezanje
Slovenska članska in mladinska reprezentantka
Tjaša Slemenšek, članica ŠAO, je na svetovnem
prvenstvu na Kitajskem v kadetski kategoriji v težavnosti
osvojila odlično 5. mesto, na balvanih je bila 11. V
avstrijskem Langerfeldu je na evropskem prvenstvu
na balvanih osvojila 10. mesto. Z odličnimi nastopi
v evropskem pokalu je že drugo leto zapored sezono
na balvanih končala kot druga v skupnem seštevku.
Uspešno je nastopala tudi na državnem prvenstvu in
v težavnostnem plezanju osvojila 2. mesto. V skupnih
seštevkih državnih prvenstev težavnostnega in
balvanskega plezanja je zasedla 3. mesto.
Na šolskem športnem
tekmovanju (ŠŠT)
v kategoriji starejše
dijakinje je osvojila 3.
mesto.
Tjaša je postala
športnica kadetinja
Mestne občine Velenje
za leto 2016.

Velenju in Otočcu.
Zmagal je tudi v
skupnem seštevku
pokala Zala za leto
2016.

Slovenski mladinski reprezentant
Je državni prvak v težavnosti – mladinci
za leto 2016. Osvojil je 3. mesto v skupnem
seštevku na balvanih – mladinci.
Na šolskem športnem tekmovanju je osvojil 1.
mesto med starejšimi dijaki.

Maja 2017 pa je na ekipnem državnem
prvenstvu za mladince v Ljubljani s časom
9:24,08 ponovno zasedel 1. mesto.
3. mesto na 1500 m, 1. mesto na 10.000 m –
cestni tek, 1. mesto na 3000 m.

ŽIVA BRAČIČ, ATLETIKA

LANA STEFANOVIĆ, TENIS
Je aktualna zmagovalka državnega prvenstva
1. ranga v kategoriji U16 dvojice, Rogaška,
januar 2017.

Na ekipnem prvenstvu med mladinkami je v
Celju septembra 2016 na 3000 m s časom
10:51,45 osvojila 1. mesto.
Na državnem prvenstvu oktobra 2016 je bila
na cestnem teku na 10 km v Slovenj Gradcu s
časom 41:48 ponovno prva.

KILIAN ČOP, ŠPORTNO PLEZANJE
Slovenski kadetski reprezentant
Je državni prvak na balvanih za leto 2016.
Na državnem ŠŠT v težavnostnem plezanju
med mlajšimi dijaki je osvojil 4. mesto.

TEODOR MAJCENOVIČ, ATLETIKA
Na ekipnem prvenstvu med mladinci je v Celju
septembra 2016 na 1500 m s časom 4:23,48
osvojil 3. mesto.
Na državnem prvenstvu oktobra 2016 je na
cestnem teku na 10 km v Slovenj Gradcu s
časom 36:56,00 osvojil 1. mesto.

TIN KRSTULOVIĆ, TENIS
V ožjem izboru ZA ŠPORTNIKA KADETA je bil
tudi TIN KRSTULOVIĆ, (1. Š, član Šaleškega
teniškega kluba), ki je ob koncu leta zasedel
na lestvici Teniške zveze Slovenije do 16 let
1. mesto. Zmagal je na turnirju Tennis Europe
na Ptuju in na odprtem prvenstvu do 16 let v

Maja 2017 pa je bila na ekipnem državnem
prvenstvu za mladinke v Ljubljani s časom
11:33,73 tretja.

ANDRAŽ MAROLT, ATLETIKA
Andraž je košarkar, vendar tekmuje tudi v
atletiki. Tako je maja 2017 na državnem
šolskem športnem tekmovanju v Mariboru v
skoku v višino osvojil 2. mesto.
V maju 2017 pa je nastopil v Mariboru za
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Atletski klub Velenje in v skoku v višino na
ekipnem prvenstvu za starejše mladince osvojil
3. mesto s preskokom 193 cm.

JAŠA GRADIŠEK, PLAVANJE
V Celju je na mednarodnem mitingu novembra
2016 na 200 m in 800 m prosto ter 200 m

NUŠA ERJAVEC, PLAVANJE
Je slovenska članska reprezentantka.
V Zagrebu na mednarodnem mitingu je na
50 m prsno osvojila 2. mesto z osebnim
rekordom.
februarja 2017 osvojil 1. mesto
hrbtno osvojil 1. mesto, 800 m prosto je celo
odplaval kadetski klubski rekord (8:51,01).
Na 100 m prosto je bil drugi.
V Mariboru je na državnem prvenstvu januarja
2017 na 100 m prosto osvojil 2. mesto, na 200
m prosto pa je bil tretji.

MATIJA POHOREC, PLAVANJE
V Celju je na mednarodnem mitingu novembra
2016 na 50 m hrbtno osvojil 1. mesto,

PETRA DREV, SINHRONO PLAVANJE
Na državnem prvenstvu v Ljubljani je
osvojila 2. mesto v kategoriji duo in 2.

na 100 m in 200 m hrbtno ter 100 m delfin pa
je bil drugi.

forme črni pas I. dan, 1. mesto ekipne forme,
1. mesto ekipne borbe in 1. mesto ekipne
specialne tehnike ter 3. mesto borbe – 69 kg.
Na odprtem prvenstvu na Češkem marca 2017
je bil 5. med mladinci forme črni pas I. dan.
Na evropskem prvenstvu v Liverpoolu aprila
2017 pa je prejel bronasto medaljo v mladinski
ekipi v specialni tehniki.

KLEMEN GLINŠEK, TAEKWONDO
Na evropskem prvenstvu v Liverpoolu je
dobil bronasto medaljo v kategoriji starejših
mladincev, borbe do 75 kg.

TINA ČATER, KARATE

V Mariboru je na državnem prvenstvu januarja
2017 v mešani štafeti 4 X 50 m v kadetski
konkurenci osvojil 1. mesto, posamezno hrbtno
50 m pa 3. mesto.

Na letošnjih tekmovanjih, na katerih tekmuje
v kategorijah kata mladinke in kata članice,
je sodelovala na pokalnih, državnih in
mednarodnih tekmah in posegala po najvišjih
mestih: Stopiče, 2. mesto; Ljubljana, 2. mesto;
mesto v kategoriji kombo, na mednarodnem
tekmovanju na Madžarskem pa 1. mesto v
kategoriji obveznih elementov in 1. mesto v
kategoriji kombo.

DOMEN ZABUKOVNIK, TAEKVONDO
Je član slovenske mladinske reprezentance.
Na državnem prvenstvu v Braslovčah je

IVONA LAČEVIĆ, KARATE
Letos je sodelovala na pokalnih, državnih in
mednarodnih tekmah in posegala po najvišjih
mestih: Kranj open, 2. mesto; Maribor, 1.
mesto; Ljubljan, 3. mesto; Ljutomer, 2. mesto;
Velenje - mednarodna tekma, kata članice,
1. mesto; Žalec,
1. mesto; Rudar
Open, 1. mesto.
Tekmuje v
kategorijah kumite
(športne borbe),
kata mladinke in
kata članice.

ŠUHRA MUHAREMOVIĆ, KARATE
Na letošnjih tekmovanjih je sodelovala na
pokalnih, državnih in mednarodnih tekmah
in posegala po najvišjih mestih. Tekmuje v
kategoriji kata kadetinje, kata članice, kumite
(športne borbe).

v Podčetrtku je bila tretja, februarja na
mednarodni tekmi v Velenju je v kategoriji kata
kadetinje osvojila 1. mesto, pri kata članicah
pa 3. mesto. Na mednarodni tekmi v Postojna
Open je osvojila 2. mesto pri kadetinjah in 1.
mesto pri mladinkah.

BINE ODER, ODBOJKA
Je član mladinske reprezentance in je v
mesecu septembru 2016 zastopal Slovenijo na
mladinskem EP v Bolgariji.

SEBASTJAN KAUZAR, KARATE
Njegovi letošnji uspehi: Na 12. mednarodnem
pokalu februarja 2017, kata kadeti, je bil drugi.
Februarja 2017 je kot član državne
reprezentance nastopil v ekipi kata kadetov in
mladincev v Sofiji – Bolgarija.
Decembra 2016 je kot član državne
reprezentance nastopil v ekipi kata kadetov in
mladincev v Sarajevu – BIH, osvojil je 3. mesto.
V Trbovljah je decembra 2017 na
mednarodnem turnirju kata kadeti zasedel 3.
mesto.

TADEJ KOSI,
KOŠARKA 3X3
Je član slovenske
mladinske
reprezentance v
košarki 3X3.

JAN PERC, TRIATLON
Na triatlonu za slovenski pokal maja 2017
je osvojil 3. mesto med mlajšimi mladinci v
disciplini sprint.

ANDRAŽ STROPNIK, KOŠARKA
Je član reprezentance U 18.

LOTI LUKEK, NOGOMET
Je članica slovenske članske reprezentance.

PIA CESAR, KARATE
Udeleževala se je pokalnih in mednarodnih
tekmovanj in dosegala odlične rezultate: v
kategoriji kata kadetinje je na tekmi v Kanalu
ob Soči dosegla 3. mesto, v Ljubljana OPEN
pa 2. mesto. Tudi na državnem tekmovanju
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Poučujemo glasbo - Učiteljski zbor umetniške gimnazije za strokovni del
1. vrsta z leve: Anja Rosec, Ana Zajc Smolčnik, Mojca Ušen Tkalčec, dr. Urška Šramel Vučina, mag. Ema Zapušek, Tanja Mršnjak Petrej, Pascal
Vehovec, Andreja Golež Gruden, Barbara De Costa
2. vrsta: Sanja Mlinar Marin, Jelka Hrovat, Zmago Štih, Primož Kranjc, Monika Krajnc Štih, Olga Ulokina, Jerneja Grebenšek, Mojca Volavšek, Katja
Žličar Marin, mag. Nikolaj Žličar
3. vrsta: Janko Potočnik, Izidor Kokovnik, Matjaž Emeršič, Ana Tijssen, Gordana Hleb, Boštjan Mesarec
4. vrsta: ravnatelj Boris Štih, Igor Ulokin, Špela Zamrnik, Gorazd Topolovec, Tomaž Lojen, Damir Tkavc, David Špec, Janez Marin, Alen Ojcinger
Manjkajo: mag. Ljiljana Đukić Šuklar, mag. Slavko Šuklar, Tamara Gombač, Dalibor Bernatovič, Alenka Goršič Ernst, Mitja Škorjanc, Katja Šumečnik,
Miran Šumečnik, Aleš Logar, Gregor Dvorjak, Danica Koren, Xhevdet Sahatxhija, Valentin Štante, Oleg Volkov.

SOLFEGGIO
Mag. Ljiljana Đukić Šuklar:
poučuje 2. U, 4. U in dijake 1. VI in 3. VI.
Olga Ulokina, prof.glasbe:
poučuje 1. U, 3. U in dijake 2. VI in 4. VI.

ZGODOVINA GLASBE
Dr. Urška Šramel Vučina:
poučuje 1. U, 3. U, 4. U, 1. VI, 3. VI in 4. VI,
organizatorka obiska koncerta in obiska
baletne predstave v Ljubljani oz. v Mariboru ter
ekskurzije v Istro v okviru OIV.

GLASBENI STAVEK
Mag. Slavko Šuklar:
poučuje 2. U, 3. U, 4. U in dijake 2. VI, 3. VI in
4. VI.

PETJE IN INSTRUMENT,
KOREPETICIJE, KOMORNA IGRA,
ORKESTER, ZBOR
Dalibor BERNATOVIČ, prof. harfe:
poučuje harfo.
Barbara DE COSTA, mag. der Künste:
poučuje orgle, čembalo kot dopolnilni
inštrument za pianiste in komorno igro.
Gregor DVORJAK, prof. roga:
poučuje rog.
Mag. Ljiljana ĐUKIĆ ŠUKLAR:
poučuje klavir B, vodi mešani mladinski pevski
zbor ŠCV.
Matjaž EMERŠIČ, prof. klarineta, spec.:
poučuje klarinet.
Andreja GOLEŽ GRUDEN, mag. der Künste:
poučuje orgle.

Tamara GOMBAČ, prof. violončela:
poučuje violončelo.

Sanja MLINAR MARIN, prof. klavirja:
poučuje klavir (glavni inštrument) in korepetira.

Alenka GORŠIČ ERNST, prof. flavte, spec.:
poučuje flavto in komorno igro.

Tanja MRŠNJAK PETREJ, prof. oboe:
poučuje oboo.

Jerneja GREBENŠEK, prof. klavirja, mag. der
Kűnste:
poučuje klavir (glavni inštrument), poučuje
komorno igro in korepetira.

Janko POTOČNIK, prof. petja:
poučuje petje.

Gordana HLEB, mag. der Künste:
poučuje petje.
Jelka HROVAT, akademska glasbenica
pianistka:
poučuje klavir (glavni instrument) in klavir B.

Anja ROSEC, prof. klavirja:
korepetira.
Xhevdet SAHATXHIJA, prof. kitare:
poučuje kitaro.
Sara SLATINEK, prof. klavirja:
korepetira.

Izidor KOKOVNIK, prof. harmonike:
poučuje harmoniko.

Mitja ŠKORJANC, prof. tube:
poučuje eufonij (bariton).

Danica KOREN, prof. violine:
poučuje violino.

David ŠPEC, akad. glasbenik trobentar:
poučuje trobento in komorno igro.

Monika KRAJNC ŠTIH, mag. der Künste:
poučuje kitaro in komorno igro.

Valentin ŠTANTE, prof. viole:
poučuje violo (glavni inštrument) in violo kot
dopolnilni inštrument za violiniste.

Primož KRANJC, prof. harmonike:
poučuje harmoniko in komorno igro.
Aleš LOGAR, Bakkalaureus der Kunste:
poučuje saksofon in komorno igro.
Tomaž LOJEN, prof. tolkal:
poučuje tolkala in komorno igro.
Janez MARIN, prof. tolkal:
poučuje tolkala in vodi pihalni orkester.
Boštjan MESAREC, prof. klarineta:
poučuje klarinet.

Zmago ŠTIH, prof. harmonike:
poučuje harmoniko.
Mag. Slavko ŠUKLAR:
poučuje klavir B, mentor glasbenega dela
razrednega koncerta 3. U.
Katja ŠUMEČNIK, prof. harfe:
poučuje harfo.
Miran ŠUMEČNIK, prof. pozavne:
poučuje pozavno in vodi simfonični orkester.
Ana TIJSSEN, prof. klavirja:
korepetira.
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Damir TKAVC, akad. glasbenik trobentar:
poučuje trobento.
Gorazd TOPOLOVEC, Bakkalaureus de Künste:
poučuje saksofon.
Igor ULOKIN, prof. violine:
poučuje violino in komorno igro.
Olga ULOKINA, prof. glasbe:
poučuje klavir B in korepetira.

Dijaki vzporednega izobraževanja
V letošnjem šolskem letu se v programu umetniške gimnazije kot vzporedni
izobraževalci šolajo naslednji dijaki splošne gimnazije in drugih srednješolskih
programov:
1. letnik: Alex Kovač (tolkala), Lenart Kukovec (saksofon), Katarina Kulovec (violina),
Adrian Drago Poprijan (trobenta), Urbaan Reiter (kitara), Hana Žličar (violončelo);
2. letnik: Aljaž Dobnik (trobenta), Tadej Glinšek (violončelo), Brina Kerič (flavta), Karin
Plazl (oboa), Patrik Tori (saksofon), Miha Unterlehner (klavir), Polona Plaznik (orgle);

Mojca UŠEN TKALČEC, prof. flavte:
poučuje flavto.

3. letnik: Gašper Dermol (trobenta), Brina Dumančič (petje), Erik Glinšek (harmonika),
Eva Kuret (kitara), Simon Margon (trobenta), Eva Vanovšek (petje), Manja Zidar
(viola);

Pascal VEHOVEC, akad. glasbenica pianistka:
poučuje klavir B, korepetira.

4. letnik: Luka Arlič (tolkala), Doris Ćosić (kitara), Dominik Dobnik (orgle), Rok
Korenčan (violina), Ivona Pavič (viola), Luka Šeme (tolkala), Vanesa Večko (flavta).

Mojca VOLAVŠEK, mag. der Künste:
poučuje harmoniko.
Oleg VOLKOV, prof. viole:
poučuje violo.
Ana ZAJC SMOLČNIK, prof. flavte:
poučuje flavto in piccolo kot dopolnilni
inštrument za flavto.
Špela ZAMRNIK, prof. flavte, spec.:
poučuje flavto, mentorica glasbenega dela
razrednega koncerta 2. U.
Mag. Ema ZAPUŠEK:
poučuje orgle.
Katja ŽLIČAR MARIN, prof. klavirja:
poučuje klavir (glavni inštrument) in klavir B,
korepetira.
Mag. Nikolaj ŽLIČAR:
poučuje klavir B in korepetira, mentor glasbenega
dela razrednega koncerta 4. U.

Zgodilo se je
SEPTEMBER
9. 9.
Velenje − Big Band je pod vodstom Janeza
Šuligoja igral ob prazniku Mestne četrti LB
vzhod na Kardeljevem trgu.
14. 9.
Velenje − Na otvoritvi fotografske razstave
na Velenjskem gradu je zaigral kvartet trobil.
Mentor: Miran Šumečnik.
16. 9.
Velenje − Na prireditvi Dan brez avtomobila je
zaigral kvartet trobil. Mentor: Miran Šumečnik.
18.−24. 9.
Velenje – Dijaki prvih, drugih in tretjih letnikov
so sodelovali na Pikinem festivalu. Pomagali
so pri delovanju tako imenovane Hiše glasbe,
v kateri so se otroci spoznavali z glasbeno
umetnostjo, prav posebej na temo izdelovanja
glasbil. Dijaki so otrokom pomagali preizkušati,
popravljati, izdelovati različne inštrumente, pa
tudi zaigrali so jim na priložnostnih nastopih.
19. 9.
Velenje − Nastop simfoničnega orkestra pod

vodstvom Mirana Šumečnika na občinski
proslavi.
23. 9.
Velenje − Pred Mozaikom je nastopil Big
Band v okviru festivala Mozaik jazz festival −
Mozzajik 2016. Dirigent: Janez Šuligoj.
28. 9.
Velenje – V Vili Bianci so na županovem
sprejemu zlatih maturantov nastopile dijakinje
umetniške gimnazije: Barbara Horvat, Karin
Lešnik, Ajda Grilc in Nina Oder. Mentorica:
Danica Koren.

OKTOBER
6. 10.
Ljubljana – Dijaki od 1. do 3. letnika glasbene
smeri umetniške gimnazije so obiskali
Cankarjev dom v Ljubljani. Poslušali so koncert
Slovenske filharmonije v okviru Modrega
abonmaja.
Velenje − Tolkaci Luka Arlič, Luka Šeme in
Anika Kolar so sodelovali na odprtju razstave
Šaleške značke na Velenjskem gradu.
7. 10.
Dom kulture Velenje − Na slavnostni prireditvi
ob 40. obletnici Plavalnega kluba Velenje je
igral pianist Miha Unterlehner. Mentorica:
Jerneja Grebenšek.

9. 10.
Ljubljana − Organisti so obiskali koncert
Camerona Carpenterja v Cankarjevem domu.
12. 10.
Velenje – V Vili Bianci so na podelitvi
priznanj Velenje − mesto cvetja nastopili
dijaki umetniške gimnazije Oskar Rednak,
Jure Hrovat in Luka Ovčjak. Mentor: Miran
Šumečnik.
Na odprti učni uri na temo 400 let Shakespeara
so sodelovali kitaristi pod mentorstvom Monike
Krajnc Štih.
13. 10.
Šoštanj − Na otvoritvi razstave kiparke Nadje
Osojnik je igrala violinistka Barbara Horvat,
njena mentorica je bila Danica Koren.
18. 10.
Glasbena šola Velenje − Abonma Klasika za
dijake umetniške gimnazije, glasbena smer, 1.
koncert – Jože Vidic (bariton) in Urška Vidic
(klavir).
19. 10.
Glasbena šola Velenje − Na Koncertu pianistov
tekmovalcev sta igrali Vita Hofinger Mihelič in
Anja Vodušek. Mentorici: Katja Žličar Marin in
Sanja Mlinar Marin.
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20. 10.
Muzej Velenje − Z dijaki 1. in 3. letnika smo si
ogledali razstavo o citrah na Velenjskem gradu.
28.– 29. 10.
Glasbena šola Velenje − Potekalo je 3.
mednarodno tekmovanje Aci Bertoncelj. Vita
Hofinger Mihelič in Anja Vodušek sta prejeli
srebrno plaketo. Mentorici: Katja Žličar Marin in

Sanja Mlinar Marin.
3.– 6. 11.
Glasbena šola Velenje − Potekalo je 4.
mednarodno tekmovanje Društva harfistov
Slovenije. Karin Kopušar je prejela zlato
plaketo, Brina Zamrnik pa poleg zlate plakete
še priznanje za izvedbo obvezne skladbe.
Mentor: Dalibor Bernatović.

NOVEMBER
5. 11.
Velenje − Na prireditvi Islamske skupnosti v
Republiki Sloveniji sta v Domu kulture Velenje
igrala kitarista Din Čejvanović in Doris Ćosić.
Mentorica: Monika Krajnc Štih.
12. 11.
Glasbena šola Velenje − Organizirali smo
seminar za klarinet pod vodstvom Jožeta
Kotarja. Udeležili so se ga dijaki Jakob
Hauptman, Tea Zupanc in Lara Ramšak.
13. 11.
Ljubljana − Slavnostni koncert ob 200-letnici
glasbenega šolstva na Slovenskem (Cankarjev
dom). V simfoničnem orkestru Zveze

slovenskih glasbenih šol so igrali naši dijaki
(Viktorija Razdevšek, Dementej Gradišnik,
Rok Korenčan, Barbara Horvat, Manja Zidar
in Oskar Rednak). Na prireditvi je predsednik
Republike Slovenije, Boris Pahor, Zvezi
slovenskih glasbenih šol podelil srebrni red za
zasluge.
17. 11.
Glasbena šola Velenje − Klavirski recital ob
izdaji nove zgoščenke Po črnih in belih tipkah.
Na zgoščenki so posnetki pianistov umetniške
gimnazije: Miha Untelehner, Ana Golob, Vita
Hofinger Mihelič, Jan Pušnik in Lara Oprešnik.
Ob izdaji so pripravili tematski večer s
Satiejevo glasbo, na njem je sodeloval dramski
igralec Jure Ivanušič.
Vila Bianca − Ob 40. obletnici Območne obrtnopodjetniške zbornice sta igrali violinistki Karin
Lešnik in Barbara Horvat. Mentorica: Danica
Koren.
19. 11.
Nova Gorica − Projekt aktiva pianistov, Večer
Satiejeve glasbe, so ponovili na letnem
srečanju slovenskih klavirskih pedagogov
(EPTA) v Novi Gorici.

21.−24. 11.
Glasbena šola Velenje – 4. revija pihalcev
Glasbene šole Velenje fOKS. Cilj revije je bil
promoviranje solističnega in komornega
muziciranja, izmenjava izkušenj in iskanje
nadarjenih mladih glasbenikov. Na reviji je
nastopilo več kot 80 mladih pihalcev, med njimi
tudi dijaki: Jakob Hauptman, Lara Ramšak,
Janja Teržan, Tea Zupanc, Brina Kerič, Karin
Plazl, Viktorija Razdevšek, Lucija Misja, Lenart
Kukovec, Patrik Tori in Klara Kikec. Mentorji:
Matjaž Emeršič, Tanja Mršnjak Petrej, Mojca
Ušen Tkalčec, Ana Zajc Smolčnik, Alenka

10. 12.
Dunaj – Dijaki glasbeniki so se podali na
enodnevno ekskurzijo na Dunaj. Ogledali
so si Konservatorij za glasbo, operno
hišo, koncertno hišo Musikverain, Muzej
starih inštrumentov ter se sprehodili po
predprazničnem mestu. Mentorji: Olga Ulokina,
Slavko Šuklar in Ljiljana Đukić Šuklar.
Goršič Ernst, Boštjan Mesarec, Gorazd
Topolovec, Aleš Logar in Špela Zamrnik.
22. 11.
Šoštanj − Koncert Simfoničnega orkestra GŠ
Velenje z MPZ Svoboda. Na sporedu je bila
Maša sv. Cecilije Ch. Gounoda.
27. 11.
Glasbena šola Velenje − 2. koncert abonmaja
Klasika za dijake umetniške gimnazije,
glasbena smer − Irena Grafenauer (flavta),
Mate Bekavac (klarinet), Sergio Azzolini (fagot),
Abonmajski orkester Kulturnega doma Franca
Bernika Domžale.
29. 11.
Glasbena šola Velenje – V Veliki dvorani
GŠ Velenje je potekala slavnostna podelitev
diplom Visoke šole za varstvo okolja. V
kulturnem programu so nastopili trobentar Jan
Ovčjak in kitarski duo Doris Ćosić. Mentorja:
Monika Krajnc Štih in Damir Tkavc.
30. 11.
Glasbena šola Velenje − Koncert Simfoničnega
orkestra GŠ Velenje z MPZ Svoboda v Veliki
dvorani Glasbene šole Velenje.

DECEMBER
3. 12.
Velenje − Na novoletnem bazarju Medobčinske
zveze prijateljev mladine Velenje sta igrala
kitarista Din Čejvanović in Doris Ćosić.
Mentorica: Monika Krajnc Štih.
6. 12.
Glasbena šola Velenje − Koncert tekmovalcev
tolkalcev v Orkestralni dvorani. Nastopili sta
Tjaša Srotič in Anika Kolar.
7. 12.
Glasbena šola Velenje − Gostili smo jazz
violinista Maxa Groscha, ki je pripravil zanimivo
delavnico z naslovom Yamaha electic strings
workshop. Predstavil je električno violino
ter dijake seznanil z uporabo sodobnejše
tehnologije, kot so loop station, multiefekt
ter ojačevalec. Tema delavnice je bila tudi
improvizacija.
Glasbena šola Slovenj Gradec − Naši pianisti
so v dvorani slovenjgraške glasbene šole
ponovili tematski koncert s Satiejevo glasbo.

12. 12.
Glasbena šola Velenje – Koncert pihalnih
orkestrov Glasbene šole Velenje. V mladinskem
pihalnem orkestru sodeluje kar nekaj dijakov
umetniške gimnazije. Dirigent: Janez Marin.
13. 12.
Glasbena šola Velenje − 3. koncert abonmaja
Klasika za dijake umetniške gimnazije,
glasbena smer – Georg Glasl (citre).
15. 12.
Glasbena šola Velenje − Pripravili smo Koncert
harmonikarjev, na katerem so se dijaki
predstavili tako solistično kot v komornih
zasedbah.
17. 12.
Glasbena šola Velenje – V Modri dvorani je
potekal enodnevni seminar kitarista Maka
Grgića. Seminarja sta se udeležila Din
Čejvanović in Doris Ćosić. Mentorica: Monika
Krajnc Štih.
14.−16. 12.
Valjevo − Na povabilo Glasbene šole »Živorad
Grgić« iz pobratenega mesta Valjevo so se
godalci in trobilni kvartet odpravili na kratko
gostovanje. V Valjevu so pripravili zanimiv
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8. 12.
Glasbena šola Velenje − V Orgelski dvorani
Glasbene šole Velenje se je zgodil lep koncertni
večer z naslovom Orgelsko potovanje po
Evropi. Skozi prostor nas je popeljala izbrana
glasba, med drugim so nastopili naslednji
dijaki: Izidor Ostan, Polona Plaznik, Neža
Ulaga, Dominik Dobnik, Nina Kreča. Mentorice:
Andreja Golež, Barbara De Costa, Ema
Zapušek.
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koncertni večer z naslovom Bližnje srečanje
glasbene vrste.
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15. 12.
Velenje − Tolkalci so sodelovali na prireditvi
Festivala Velenje − prihod Dedka Mraza.
Mentor: Tomaž Lojen.
22. 12.
Glasbena šola Velenje – Božično-novoletni
koncert pevskih zborov, na katerem je
sodeloval tudi MeMPZ ŠCV. Dirigentka: Ljiljana
Đukić Šuklar.

JANUAR
5. 1.
Glasbena šola Velenje − Na koncertu United
together so se povezali mladi evropski
simfoniki. V orkestru ESYO (European Spirit od
Youth Orchstra) je zaigralo nekaj naših dijakov,
ki so se z orkestrom odpravili tudi na kratko
turnejo.
13.–14. 1.
Glasbena šola Velenje – Potekala je klavirska
šola prof. Valentine Črešnjevar. Udeležili so
se je naši dijaki pianisti: Vita Hofinger Mihelič,

Miha Unterlehner in Ana Golob.
13. 1.
Glasbena šola Velenje − Za dijake glasbenike
smo pripravili predstavitev študijskih možnosti
na Akademiji za glasbo.
19. 1.
Glasbena šola Velenje − Letni koncert godalcev
v Orgelski dvorani. Nastopili so Tadej Glinšek,
Manja Zidar, Nina Oder, Hana Žličar, Barbara
Horvat, Klara Zemljič in Anja Vodošek.
Mentorji: Tamara Gombač, Valentin Štante,
Danica Koren, Sanja Mlinar Marin.
22. 1.
Ljubljana – Na koncertni maši v Frančiškanski
cerkvi v Ljubljani so sodelovali dijaki umetniške
gimnazije: Neža Ulaga, Izidor Ostan, Nina
Kreča, Polona Plaznik in Dominik Dobnik.
Mentorice koncerta: Andreja Golež, Ema
Zapušek, Barbara De Costa.
23. 1.
Glasbena šola Velenje − Letni koncert trobilcev
in tolkalcev v Veliki dvorani. Nastopili so
naslednji dijaki: Oskar Rednak, Aljaž Dobnik,

Luka Ovčjak, Jure Hrovat, Dementej Gradišnik,
Tjaša Srotič, Gašper Dermol, Anika Kolar,
Adrian Drago Poprijan. Mentorji: Tomaž Lojen,
David Špec, Miran Šumečnik, Gregor Dvorjak,
David Špec, Mitja Škorjanc.
24. 1.
Krško − Tradicionalno srečanje pozavnistov
srednjih šol in Akademije za glasbo pod
imenom Trobmoniada. Dogodka sta se
udeležila dva naša dijaka iz razreda prof.
Mirana Šumečnika: Oskar Rednak in Jure
Hrovat.
25. 1.
Velenje − Dobrodelni koncert Gimnazije Velenje
v Domu kulture Velenje. Nastopil je trobilni
ansambel, trobilni kvartet, tolkalna zasedba
Rhytm Factory ter Mešani mladinski pevski
zbor Šolskega centra Velenje.
26. 1.
Glasbena šola Velenje − Vesolje v meni −
umetniški večer (koncert in razstava) 4. letnika
umetniške gimnazije. Mentor glasbenega dela:
Nikolaj Žličar.
28. 1.
Glasbena šola Velenje – Na šoli smo izvedli
seminar za flavto profesorice Nataše Paklar.
Seminarja so se udeležile dijakinje: Klara Kikec,
Janja Tržan, Brina Kerič in Lucija Misja.
Velenje − Tolkalci so sodelovali na prireditvi
Festivala Velenje − pustna povorka. Mentor:
Tomaž Lojen.

FEBRUAR
3. 2.
Glasbena šola Velenje − Kitarist Urbaan Reiter,
dijak 1. letnika vzporednega izobraževanja,
je imel samostojni recital v Orgelski dvorani.
Mentor je Xhevdet Sahatxhija.
7. 2.
Šoštanj − Na slovesnosti ob slovenskem
kulturnem prazniku sta nastopila trobilni
kvartet in trobilni ansambel pod mentorstvom
Mirana Šumečnika.
9. 2.
Maribor – Dijaki od 1. do 3. letnika glasbene
smeri umetniške gimnazije so obiskali
operno hišo v Mariboru. Ogledali so si baletno
predstavo Evgenij Onjegin.
Šoštanj − Na otvoritvi razstave Draga Šumnika
je igral Andraž Malgaj. Mentor: Primož Krajnc.
10. 2.
Škale − Na prireditvi ob slovenskem kulturnem
prazniku je igral trobilni kvartet. Mentor: Miran
Šumečnik.
13. 2.
Glasbena šola Velenje − Letni koncert aktiva

za kitaro, harfo in citre. Nastopili so naslednji
dijaki: Urbaan Reiter, Din Ćejvanović, Doris
Ćosić, Brina Zamrnik in kitarski orkester.
Mentorji: Xhevdet Sahatxhija, Monika Krajnc
Štih in Dalibor Bernatović.
15. 2.
Glasbena šola Velenje – 4. koncert abonmaja
Klasika za dijake umetniške gimnazije,
glasbena smer –
trobilni kvintet SiBRASS.
19. 2.
Poreč − Kitarist Urbaan Reiter je na 8.
mednarodnem kitarističnem tekmovanju v
Poreču prejel 1. nagrado. Mentor: Xhevdet
Sahatxhija.

18. 2.
Glasbena šola Velenje − Ples emocij −
umetniški večer 3. letnika umetniške gimnazije.
Mentor glasbenega dela večera: Slavko Šuklar.
22. 2.
Kulturi dom Šoštanj − Dijaki so sodelovali na
kulturni prireditvi Pesem hoče biti luč. Nastopili
so Jure Knez, Anja Vodušek in Hana Žličar.
Mentorji: Zmago Štih, Sanja Mlinar Marin in
Tamara Gombač.
26. 2.
Glasbena šola Velenje − Potekala je Kreativna
jazz klinika.

MAREC
3. 3.
Glasbena šola Velenje – 5. koncert abonmaja
Klasika za dijake umetniške gimnazije,
glasbena smer –
Aleksander Gadžijev (klavir).
6.– 9. 3.
Gorenjska – Na glasbenih šolah gorenjske
regije je potekalo 46. državno tekmovanje
mladih glasbenikov Slovenije. Naši dijaki so
prejeli naslednja priznanja: zlato plaketo Luka
Ovčjak (evfonij), kitarski duo (Din Ćejvanović
in Doris Ćosić) ter klavirski trio: Klara Zemljič
(violina), Hana Žličar (violončelo) in Anja
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29. 1.
Velenje − Na koncertu za Karitas je igrala
oboistka Viktorija Razdevšek. Mentorica: Tanja
Mršnjak Petrej.
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Vodušek (klavir). Srebrno plaketo so prejeli:
Adrian Drago Poprijan in Peter Tomšič
(trobenta), Andraž Malgaj (harmonika),
bronasto pa Anika Kolar (tolkala) in Jure
Hrovat (pozavna). Žirija je s posebnim
priznanjem nagradila tudi korepetitorko Ano
Tijssen za zgledno sodelovanje s tekmovalcem
in umetniško podporo.
15. 3.
Velenje – V Kulturnem domu Velenje je
potekala revija otroških in mladinskih pevskih
zborov Pozdrav pomladi. Udeležil se je je
Mešani mladinski pevski zbor ŠCV pod
vodstvom Ljiljane Đukić Šuklar.
23.−31. 3.
Varaždin − Potekalo je mednarodno
tekmovanje pihalcev in trobilcev Varaždin
Woodwind&Brass. Prvo nagrado sta prejeli
oboistka Viktorija Razdevšek in klarinetistka
Lara Ramšak. Flavtistka Klara Kikec in
oboistka Karin Plazl sta prejeli 2. nagrado.
Mentorji so bili: Tanja Mršnjak Petrej, Matjaž
Emeršič in Alenka Goršič Ernst.
26. 3.
Zagreb − Kitarist Urbaan Reiter, dijak prvega
letnika vzporednega izobraževanja (njegov
profesor je Xhevdet Sahatxhija), je sodeloval
na otvoritvi Zagrebškega kitarskega festivala.
Kot uvodni gost je nastopil na recitalu
legendarnega španskega kitarista Pepeja

Romera. Koncert je bil v Kristalni dvorani
zagrebškega hotela Westlin. Nekaj dni pred
tem je na mednarodnem kitarskem tekmovanju
v Beogradu zmagal v svoji kategoriji, potem
pa še v Zagrebu v III. kategoriji osvojil drugo
nagrado.
31. 3.
Zagreb − Kitarski orkester Glasbene šole
Velenje se je udeležil celodnevnega kitarskega
raziskovanja na Zagreb Guitar Festivalu.
Dopoldne je nastopil na mednarodnem
tekmovanju v kategoriji komornih zasedb
in dosegel 1. mesto. Zvečer se je orkester
še enkrat predstavil s solo programom na
zaključni ceremoniji pred muzejem Mimara.
Dva dijaka, Doris Ćosić in Din Ćejvanović, sta
skupaj zaigrala še v kategoriji kitarski duo in
osvojila 1. mesto. Mentorica: Monika Krajnc
Štih.

APRIL
22. 3.–9. 4.
Nova Gorica − Potekalo je 9. mednarodno
tekmovanje Svirel 2017. Izidor Ostan (orgle)
je prejel srebrno priznanje. Mentorica: Andreja
Golež.
4. 4.
Glasbena šola Velenje – Nasprotja − umetniški
večer 2. letnika umetniške gimnazije.
Mentorica glasbenega dela večera: Špela
Zamrnik.
7.−9. 4.
Moravske Toplice − Pihalni orkester se je
odpravil na intenzivne priprave v Moravske
Toplice.
6. 4.
Glasbena šola Velenje – Koncert Sozvočja
zvokov in harmonij, na katerem so nastopili
dijaki: Neža Ulaga, Izidor Ostan, Polona Plaznik,
Dominik Dobnik, Lenart Kukovec, Nina Kreča,
Anina Cesarec. Mentorice koncerta: Andreja
Golež, Ema Zapušek, Barbara De Costa.

Trobilni orkester je igral na dogodku kluba
podpornikov SAŠA regije. Mentor: Miran
Šumečnik.
5. 4.
Glasbena šola Velenje − Koncert
harmonikarskega orkestra z gosti. Mentorica:
Mojca Volavšek.
7. 4.
Verona − Harfistki Karin Kopušar in Brina
Zamrnik sta se udeležili tekmovanja Antonio
Salieri, Legnano v Veroni in obe osvojili 1.
nagrado. Mentor: Dalibor Bernatović.
8. 4.
Jesenice − Harmonikarski orkester se je
udeležil slovenske revije harmonikarskih
orkestrov. Mentorica: Mojca Volavšek.
10. 4.
Orgelska dvorana − Potekal je prav poseben
koncert z naslovom Mladi ustvarjalci, na
katerem so se z avtorskimi skladbami
in koreografijami predstavili naši dijaki
inštrumentalisti, pa tudi baletni ustvarjalci.

Velika dvorana − Letni koncert kitarskega
orkestra z gosti (kitarski orkester KGB
Ljubljana).
11. 4.
Istra − Dijaki od 1. do 3. letnika glasbene smeri
umetniške gimnazije so odšli na strokovno
ekskurzijo, ki je bila organizirana v sodelovanju
z uredništvom oddaje Slovenska zemlja v
pesmi in besedi na Prvem programu Radia
Slovenija. Ogledali smo si Hrastovlje in Koper
ter posneli radijsko oddajo o ljudski glasbi v
sodelovanju z RTV Slovenija. Na sporedu je bila
25. 4. 2017.
13. 4.
Glasbena šola Velenje − Dijaki so v Orgelski
dvorani sodelovali na koncertu z naslovom
Bratje in sestre. Nastopili so Viktorija
Razdevšek (oboa), Brina Zamrnik (harfa), Jure
Knez (harmonika) in Karin Plazl (oboa).
18. 4.
Glasbena šola Velenje – 6. koncert abonmaja
Klasika za dijake umetniške gimnazije,
glasbena smer –
Slovenski sekstet klarinetov.
19. 4.
Glasbena šola Velenje – V Veliki dvorani so

izvedli koncert harmonikarjev, na katerem
so nastopili učenci in dijaki solo (Jasmin
Balič), v komornih sestavih in kot člani
harmonikarskega orkestra.
21. 4.
Šibenik in Zadar – Ekskurzija članov
Slovenskega orgelskega društva, katerega člani
so naše učiteljice, učenci in dijaki, strokovnjaki
in ljubitelji orgel. Ogledali so si najstarejše
orgle na Hrvaškem in orgle v zadarski katedrali,
dan pa so zaključili ob zvokih morskih orgel.
Organizatorica: Andreja Golež.
22. 4.
Žalec − Kitarski orkester se je pod vodstvom
Monike Kranjc Štih udeležil Revije kitarskih
orkestrov glasbenih šol Slovenije.
Velenje − Kvartet trobilcev je igral na otvoritvi
državnega tekmovanja v znanju matematike v
Gaudeaumusu. Mentor: Miran Šumečnik.
24. 4.
Glasbena šola Velenje − V Veliki dvorani je na
koncertu z naslovom Spomladanski tris med
drugim zaigral tudi Pihalni orkester Glasbene
šole Velenje pod vodstvom Janeza Marina.

MAJ
4. 5.
Šmartno ob Paki − Kvartet saksofonov je
nastopil v Kulturnem domu Šmartno ob Paki
na prireditvi ob mednarodnem dnevu gasilcev.
8. 5.
Glasbena šola Velenje – Predmaturitetni
koncert v Orgelski dvorani − Doris Ćosić
(kitara). Mentorica: Monika Krajnc Štih.
9. 5.
Glasbena šola Velenje − Predmaturitetni
koncert v Orgelski dvorani – Neža Ulaga
(orgle). Mentorica: Ema Zapušek.
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Idejno zasnovo in vodenje projekta je prevzela
Olga Ulokina. Gost popoldneva je bil mladi in
uspešni skladatelj, naš bivši dijak, Tilen Slakan.
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10. 5.
Glasbena šola Velenje − Predmaturitetni
koncert v Veliki dvorani – Luka Arlič in Anika
Kolar (tolkala). Klavirska spremljava: Jerneja
Grebenšek. Mentorja: Janez Marin in Tomaž
Lojen.
11.5.
Glasbena šola Velenje − Predmaturitetni
koncert v Veliki dvorani – Klara Kikec (flavta),
Andraž Malgaj (harmonika). Klavirska
spremljava: Katja Žličar Marin. Mentorja:
Alenka Goršič Ernst in Primož Kranjc.

11.−14. 5.
Esslingen – Člani mešanega pevskega
zbora ŠCV so bili gostje pevcev mešanega
mladinskega pevskega zbora gimnazije
Theodor Heeuss iz Esslingena. Oba zbora sta v
mestni dvorani v Altachu pripravila slavnostni
koncert.
17. 5.
Glasbena šola Velenje – V Orgelski in Veliki
dvorani je potekala matura iz glasbe –
instrumentalni del.
18. 5.
Glasbena šola Velenje – V Orgelski dvorani

je bil letni koncert pevcev, na katerem so se
predstavili tudi dijaki umetniške gimnazije:
Anina Cesar, Dominik Dobnik, Anja Vodušek,
Nina Kreča in Eva Vanovšek. Mentorja: Janko
Potočnik in Gordana Hleb.
19. 5.
Lendava − Pihalni orkester glasbene šole je
pod vodstvom Janeza Marina izvrstno nastopil
na 7. tekmovanju mladinskih godb v Lendavi −
prejel je zlato nagrado s posebnim priznanjem.
23. 5.
Glasbena šola Velenje – Podelitev spričeval
dijakom zaključnega letnika vzporednega
izobraževanja. Podelitvi so se pridružili tudi
dijaki 4. U, mentorji in oba ravnatelja.
Dijaki so ta dan pomagali tudi pri predstavitvi
različnih inštrumentov ob dogodku Dan odprtih
vrat.
24. 5.
Glasbena šola Velenje − V Veliki dvorani je
bil koncert pianistov Po belih in črnih tipkah,
na katerem so nastopili dijaki umetniške
gimnazije: Miha Unterlehner, Ana Golob in
Vita Hofinger Mihelič. Mentorice: Jerneja
Grebenšek, Jelka Hrovat in Katja Žličar Marin.
25. 5.
Ljubljana, Kazinska dvorana − Neža Ulaga
in Izidor Ostan sta se udeležila revije mladih
slovenskih orglavcev. Mentorici: Ema Zapušek
in Andreja Golež Gruden.

JUNIJ
4. 6.
Šmartno pri Slovenj Gradcu − Organist Dominik
Dobnik, dijak vzporednega izobraževanja, je
nastopil na samostojnem koncertu v cerkvi sv.
Martina.
26.5.
Velenje – V kulturnem domu je potekala
tradicionalna prireditev Podelitev priznanj ŠC
Velenje. V kulturnem programu je nastopil
Kvartet saksofonov, v katerem sta igrala Lenart
Kukovec in Patrik Tori. Mentorica: Sara Beriša.

6. 6.
Glasbena šola Velenje − Fascinantni bobni −
koncert tolkalcev z gosti v Veliki dvorani.

8. 6.
Glasbena šola Velenje – V Orgelski dvorani
smo prisluhnili koncertu dijakov vzporednega
izobraževanja. Gre za mlade glasbenike, ki
vzporedno z različnimi srednjimi šolami na
velenjski glasbeni šoli v popoldanskem času
obiskujejo strokovni srednješolski glasbeni
program umetniške gimnazije. Vodja nastopa:
Tanja Mršnjak Petrej.
9. 6.
Celje − Organistka Neža Ulaga je nastopila v
okviru 16. poletnega ciklusa v cerkvi sv. Jožefa
v Celju.
Avtorica kronike: Urška Šramel Vučina
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29. 5.
Glasbena šola Velenje – V Veliki dvorani
se je na koncertu zborov predstavil Mešani
mladinski pevski zbor Šolskega centra Velenje
pod vodstvom Ljiljane Đukić Šuklar.
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USPEŠNI ZLATONAGRAJENCI NA
DRŽAVNIH IN MEDNARODNIH
TEKMOVANJIH

zadovoljne. Napetost med čakanjem na rezultate bi lahko rezali z nožem,
vendar je bilo potem veselje, ko smo osvojile 96,67 točke (zlato plaketo)
in drugo nagrado, še toliko večje. Za vse je bila to nepozabna izkušnja, saj
smo osvojile nekaj, kar si pred pol leta sploh nismo mogle zamisliti – in
to skupaj.

46. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije

DORIS ĆOSIĆ in DIN ĆEJVANOVIĆ,
kitarski duo

KLAVIRSKI TRIO

Skupaj igrava že tretje leto in tudi letošnjega sva zaznamovala z nastopi na
razstavah, koncertih in drugih kulturnih
dogodkih in tekmovanjih. Udeležila sva
se državnega tekmovanja mladih glasbenikov TEMSIG in prejela zlato plaketo.
Uspešna sva bila tudi na mednarodnem
kitarskem festivalu v Zagrebu, saj sva v
svoji kategoriji osvojila prvo mesto.

LUKA OVČJAK, 1. U
Letos sem se udeležil državnega tekmovanja
TEMSIG, na katerem se predstavijo najboljši
mladi slovenski glasbeniki v starostnih kategorijah od 11 do 25 let. V svoji kategoriji (II. a)
sem se z inštrumentom evfonij odlično odrezal
ter prejel zlato plaketo in 2. nagrado. Moj mentor je profesor Mitja Škorjanc. Moj nastop je s
klavirjem spremljala profesorica Ana Tijssen, ta
je dobila posebno priznanje žirije za zgledno sodelovanje s tekmovalcem in umetniško podporo
v posamezni kategoriji.
Naš klavirski trio sestavljamo Klara Zemljič (violina), Anja Vodošek (klavir)
in Hana Žličar (violončelo). Komorna igra nam je vsem predstavljala velik
izziv, saj nobena od nas še ni igrala v komorni zasedbi. Za tekmovanje
TEMSIG, tako za regijsko kot za državno stopnjo, smo vložile veliko truda
in energije, kar seveda ni bilo enostavno. Vendar je bilo vse poplačano, ko
smo na regijskem tekmovanju v Žalcu osvojile 96,33 točke in se tako kot
druge v kategoriji uvrstile na državno raven. S pomočjo naših profesoric, Danice Koren, Tamare Gombač in Sanje Mlinar Marin, smo v dobrem
mesecu skoraj vsak dan izboljševale in delale na našem tekmovalnem
programu. Na sam dan tekmovanja, ki je potekalo v Radovljici, smo vse
tri čutile velik pritisk in odgovornost. Vendar smo ostale mirne, vedoč,
da nas naše profesorice podpirajo in da smo v tem skupaj. Na odru smo
dale vse od sebe in tako profesorice kot me smo bile z nastopom zelo

MEDNARODNA
TEKMOVANJA
GLASBENIKOV
URBAAN REITER, 1. VI
V letošnjem šolskem letu sem se
udeležil treh mednarodnih tekmovanj klasične kitare. Prejel sem tri
zlata priznanja. Vsako od tekmovanj
pa je imelo svoj čar. V Beogradu sem

LARA RAMŠAK, 3. U
Sem Lara Ramšak, dijakinja 3. letnika umetniške gimnazije. Letos je deseto leto, kar igram klarinet. Na začetku šolskega leta sem se udeležila
mednarodnega projekta Internationale Jugendbegegnung in Neumarkt
v Nemčiji, kjer sem v simfoničnem orkestru igrala I. klarinet. Tam sem
spoznala mnogo glasbenikov iz drugih evropskih držav in z njimi sklenila
veliko novih prijateljstev. Vsako leto pa si pri klarinetu zadam tudi kakšen
nov izziv, zato sem se marca udeležila mednarodnega tekmovanja v Varaždinu. Dosegla sem I. nagrado in prvo mesto v svoji
kategoriji. Brez glasbe si
življenja verjetno ne bi mogla predstavljati. Glasba mi
poleg neizmernega veselja
omogoča, da lahko spoznavam nove ljudi, veliko potujem, hkrati pa polni moje
življenje z novimi izkušnjami
in čudovitimi spomini.

BRINA ZAMRNIK, 2. U
Novembra 2016 sem tekmovala na mednarodnem tekmovanju Društva
harfistov Slovenije in prejela zlato plaketo ter posebno nagrado za obvezno skladbo. Uspeha sem bila zelo vesela, saj je v moji kategoriji sodelovalo 36 tekmovalcev. Aprila 2017 pa sem
igrala na mednarodnem
tekmovanju Antonio Salieri v Italiji in dobila prvo
nagrado. Na tekmovanji
sem se trdo pripravljala,
zato sem bila obeh uspehov zelo vesela.

KARIN KOPUŠAR, 1. U
Harfo sem začela igrati s sedmimi
leti na Glasbeni šoli Fran Korun
Koželjski. Brez igranja si ne znam
več predstavljati svojega življenja.
Harfa je moja prva ljubezen. Trenutno obiskujem 1. letnik umetniške gimnazije Velenje. Harfo me
poučuje prof. Dalibor Bernatović.
Letošnje leto sem se udeležila
mednarodnega tekmovanja Društva harfistov Slovenije (prejela
sem zlato plaketo) in mednarodnega tekmovanja Salieri 2017
v mestu Legnago, Italija. To tekmovanje je potekalo v čudovitem ambientu v Civic Museum Auditorium.
Tekmovala sem v kategoriji in dosegla absolutno prvo mesto. Z vsem
spoštovanjem se zahvaljujem za vso podporo prof. Daliborju Bernatoviću
in vsem mojim profesorjem umetniške gimnazije.

VIKTORIJA RAZDEVŠEK, 1. U
25. marca 2017 sem se z oboo udeležila mednarodnega tekmovanja
Woodwind & Brass v Varaždinu. Prejela sem zlato plaketo, 1. nagrado
in 100 točk. Zaradi osvojenega rezultata so me povabili v finale, ki se je
odvijal teden kasneje, v petek, 31. 3. 2017. S svojim uspehom sem zelo
zadovoljna ter si jih v prihodnje želim še veliko.
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prvič igral v dveh etapah. Na festivalu sem se udeležil mojstrskih tečajev
pri Costas Cotsiolisu, Thomasu Offermannu in Robertu Ausselu. V Zagrebu me je doletela velika čast, da sem lahko igral kot poseben gost na
koncertu velike legende klasične kitare, Pepa Romera. Naslednji dan sem
se udeležil mojstrskega tečaja pri njem, Pepe Romero je naredil name
največji vtis. Največje in najpomembnejše tekmovanje, ki sem se ga letos
udeležil in je name naredilo zelo velik vtis, pa je tekmovanje Anna Amalia
v Weimarju; tam sem zmagal v svoji kategoriji in dobil posebno nagrado
za najboljšo izvedbo klasičnega dela v vseh kategorijah. Na zaključnem
koncertu prvonagrajencev sem igral v prečudovitem gradu.
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Umetniška gimnazija − likovna smer
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Če pogledamo primer komuniciranja med dvema človekoma; objektivna resnica ne obstaja. Je samo interakcija, ki se poraja vsak trenutek. Zate sem
... Zame si. Če je navzoče zaupanje, lahko pride do usklajenosti, usklajenost
omogoča strinjanje, ko se pojavi strinjanje, se rodi resničnost.
Urban Kordeš: Od resnice k zaupanju
Urban Kordež je fizik in vodilni na področju kognitivne znanosti. V resnici
ga umetnost (še) ne zanima. A kaj je drugega umetnost kot komuniciranje med umetniškim delom in receptorjem. Je samo interakcija, ki se
poraja vsak trenutek. Če je navzoče zaupanje, lahko pride do usklajenosti,
usklajenost omogoča strinjanje, ko se pojavi strinjanje, se rodi umetniško
delo.
Franc Purg

Inventura 17
Inventura je vsakoletna pregledna razstava
umetniške gimnazije likovne smeri v Galeriji
Velenje.
Na tej se dijaki predstavljajo z ustvarjanjem
pri predmetih risanje in slikanje, predstavitvene tehnike, plastično oblikovanje, likovna
teorija, osnove varovanja dediščine ter bivalna kultura. Šolski program je predpisan, šola
ga izvaja iz leta v leto, dijaki so vsakič novi
in njihovi izdelki tako drugačni. In ravno čar umetnosti je v njeni izrazni
raznoterosti. Bogastvo različnega in vse to je ustvarjalnost. Kot pregovor,
Brez muje se čevelj ne obuje, pravi, dosežkov ni pričakovati brez resnega
dela. Razlike v napredovanju dijakov pričujejo o tem.
Novost letošnje Inventure je samostojna razstava Uršule Skornšek, nekoč
naše dijakinje, likovnice, sedaj akademske slikarke, v zgornjem nadstropju. Čvrsta in jasna linija kakovostne risbe, ki jo je imela še v gimnaziji,
zaznamuje tudi njena sedanja tenkočutna dela. Lepo, celo simbolno: to,
kar je kalilo v pritličju Galerije Velenje, je vzrastlo v prvem nadstropju.
Željko Opačak

Glej, ta trenutek in monotipija na Centru mladosti
19. maja se je v okviru prireditve Center mladosti odvijala likovna delavnica z naslovom Glej, ta trenutek, v kateri so dijaki ustvarjali v grafični tehniki monotipije. Monotipija je mejna tehnika med grafiko in slikarstvom, je

Ustvarjanje monotipije

Delavnica je potekala pod mentorstvom mag. Nataše Tajnik Stupar, na
njej pa so sodelovali dijaki Gimnazije in preostalih šol Šolskega centra
Velenje.
Nataša Tajnik Stupar

Razstava jaslic dijakov umetniške gimnazije likovne
smeri v Muzeju Velenje
8. decembra 2016 ob 18. uri se je na Velenjskem gradu zgodila razstava jaslic dijakov likovne smeri velenjske umetniške gimnazije ter jaslic
Muzeja Velenje. Dijaki so se predstavili z jaslicami različnih vsebin, ki so
v kontekstu vrednot strpnosti, nenasilja in človekovih pravic nagovorile
publiko ob božično-novoletnih praznovanjih.
Vsem postavitvam je bila lastna velika odzivnost na osnovno sporočilnost jaslic kot etnološkega in zgodovinsko-religioznega motiva: mir, upanje, pričakovanje, dom … in tudi navezava na
neizogibne sodobne teme begunstva, tujosti,
ne-sprejetosti, sočutja …

Detajl iz jaslic, ki sta jih
ustvarila Jure Jevšenak
in Ida Glušič iz četrtega
letnika umetniške gimnazije likovne smeri

Izdelke velenjskih gimnazijcev je odlikovala
visoka osebna angažiranost, raznolikost pristopov ter osredotočenost na teme dobrote,
miru, varnosti; teme, ki predstavljajo osnovno
etiko, na kateri bodo (lahko) v realnosti gradili
svoje misli in dejanja.
Razstavljali so dijaki 3. in 4. letnika umetniške gimnazije likovne smeri.
Nataša Tajnik Stupar
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Glasbena šola Frana Koruna Koželjskega je bila 26. 1. prizorišče razstave
likovnih del in koncerta na temo vesolja,
neznanega in neraziskanega v nas in
okrog nas.
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neponovljiva in unikatna. Ustvarjali smo s tiskarskimi barvami in ustvarili
zavidljivo število likovnih izdelkov, ki smo jih po pravilih grafičnega signiranja tudi podpisali.

UMETNIŠKI VEČER DIJAKOV 4. U Z
NASLOVOM VESOLJE V MENI

Mentor koncerta je bil
Nikolaj Žličar, mentorica razstave
Aleksandra Dolenec Gojević, razrednik
mag. Željko Opačak.

2. tradicionalno srečanje umetniških gimnazij likovne
smeri Sšof Ljubljana, Gimnazija Celje Center, Gimnazija
Velenje, Gimnazija Koper in Gimnazija Nova Gorica
Nova Gorica - Cerje, 22. in 23. september 2016
Prizorišče dogajanja: hrib Cerje na Krasu, ob spomeniku Braniteljem slovenske zemlje
Dijaki so ustvarili plakate na temo Pravica do prihodnosti. Tokrat smo
se preizkusili v uporabi sodobnih tehnologij in računalniških programov,
s katerimi smo v kombinaciji s klasičnimi slikarskimi tehnikami ustvarili
likovna dela.
Na srečanju so sodelovali: Nika Horvat, Amadeja Oder, Maja Pečnik, Katja
Lovrenčič, Ema Glušič, Matej Cevzar, Tit Hofinger Mihelič, Klemen Tomic,
Jure Jevšenak in Ida Glušič.
Mentorici: mag. Nataša Tajnik Stupar, Aleksandra Dolenec Gojevič
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UMETNIŠKI VEČER DIJAKOV 3. U Z NASLOVOM PLES EMOCIJ

KREATIVNA DELAVNICA ITALIJA PO ITALIJI

Glasbena šola Frana Koruna Koželjskega je ponovno gostila razstavo in
koncert dijakov umetniške gimnazije. Dijaki so likovno ustvarjali in interpretirali dela glasbenih mojstrov ter s tem raziskovali in prikazovali širok
nabor čustev, občutkov, želja, strahov in hrepenenj.

Dijaki, ki so se udeležili umetnostnozgodovinske ekskurzije v Italijo, so
svoje popotne vtise nekaj dni po prihodu sklenili v štiri gledališke miniature. V odrski podobi so pred nami zaživeli trg v Sieni, v nebo rastoči San
Gimignano, anekdota iz Assisija in živa fotografija obzidja romantičnega
Monteriggioneja. Mentorici dogodka sta bili Aleksandra Dolenec Gojević
in Marjana Gmajner Korošec.

Mentor koncerta je bil Slavko
Šuklar, mentorja razstave Željko
Opačak in Aleksandra Dolenec
Gojević, razredničarka Sonja
France.

SPOZNAVNO OGREVALNO
DRUŽENJE ZA
OSNOVNOŠOLCE
Gimnazija Velenje je 3. marca
gostila osnovnošolce – kandidate za preizkus likovne nadarjenosti. Ti so med ustvarjanjem
prostorske kompozicije spoznali utrip likovne gimnazije,
profesorje in drug drugega. Kot
demonstratorji so sodelovali likovniki 2. U. Izdelek je na ogled
v razredu A 204.
Mentorice dogodka so bile Aleksandra Dolenec Gojević, Marjana Gmajner Korošec, mag.
Nataša Tajnik Stupar.

GLEJ, TA TRENUTEK − DELAVNICA ZA OSNOVNOŠOLCE V OKVIRU
DOGODKA CENTER MLADOSTI
Učenci in likovni pedagogi velenjskih osnovnih šol (OŠ Antona Aškerca,
OŠ Gustava Šiliha, OŠ Livada, OŠ Mihe Pintarja – Toleda, OŠ Šalek) in Centra za vzgojo in usposabljanje CVIU so se odzvali povabilu profesorjev in
dijakov likovne gimnazije. Kot izhodišče za ustvarjanje jim je bil ta trenutek, v katerem so vtisi, zvoki, vonji, lastne misli, načrti … Likovni pedagogi
osnovnih šol in gimnazije pa so priložnost izkoristili za neformalno strokovno srečanje na temo likovne vzgoje in ustvarjanja po časovni vertikali
otrok – odrasel ter vloge in položaja pedagoga v tem procesu. Ustvarjena
platna bodo na ogled v prostorih gimnazije.
Mentorici dogodka sta bili Aleksandra Dolenec Gojević in mag. Nataša
Tajnik Stupar, demonstratorji dijaki 3. U.

Vsebine po naši izbiri
Raziskovalno delo
Prvi poskusi ugotavljanja toksoplazme med
prostoživečimi mačkami v urbanih predelih Šaleške
doline
Letošnje šolsko leto sva si zadali kar zahtevno nalogo, izdelali sva raziskovalno nalogo. Dobili sva zamisel in želeli ugotoviti, ali je toksoplazma
(bolezen, ki jo mačke lahko prenesejo na ljudi in je nevarna predvsem za
nosečnice in ljudi s slabo imunsko odpornostjo) prisotna tudi v naši okolici. Raziskavo sva opravljali pod budim očesom mentoric Irene Štimac in
Sandre Hasić. Za trdo delo in trud smo na regijskem tekmovanju prejele
zlato, na državnem pa srebrno priznanje. Morava priznati, da delo ni bilo
lahko, a sva se ogromno naučili, kar se nama zdi bistvenega pomena.
Dobljenega priznanja sva bili zelo veseli in morda se bova še kdaj podali v
raziskovanje, saj se nama zdi pridobivanje izkušenj na različnih področjih
ključno za najino prihodnost.
Karin Lešnik, 3. B, Ana Potočnik, 3. C

DVE ZLATI NA DRŽAVNEM TEKMOVANJU V ZNANJU GEOGRAFIJE
Tudi v letošnjem šolskem letu so velenjski gimnazijci pridobivali nova
znanja na tekmovanju iz geografije. Pozimi smo izvedli šolsko tekmovanje, ki se ga je udeležilo enainpetdeset dijakov iz vseh letnikov. Najboljših
šest je nadaljevalo tekmovanje v Črnomlju, kjer je potekalo območno tekmovanje. V kategoriji Srednja šola A, v kateri tekmujejo dijaki, ki imajo v
času srednješolskega izobraževanja vsaj 140 ur geografije, se je pomerilo
32 dijakov. Po Sloveniji so bila štiri območna prizorišča. Od naših dijakov
se je najbolje odrezal MIHA ROŽIČ, ki si je delil tretje mesto in je zaostal
samo za domačima dijakoma. Zelo dobro se je z nalogami spopadel tudi
PRIMOŽ PIRNAT, ki si je delil deveto mesto in se je s tem rezultatom tudi
uvrstil na državno tekmovanje.
Na državno tekmovanje smo se odpravili aprila v Gornjo Radgono. Na
tamkajšnji osnovni šoli so nas lepo sprejeli, gostili in pripravili pester
spremljevalni program. Sodelovalo je 118 osnovnošolcev in 63 srednješolcev. Tekmovalna napetost je bila velika, saj se najboljši dijaki udeležijo
svetovne olimpijade v Beogradu in olimpijade jugovzhodne Evrope, ki bo
letošnje leto v Sloveniji. Oba dijaka sta se zelo dobro odrezala. Miha Rožič je minimalno zaostal za najboljšimi štirimi in se je z delitvijo petega
mesta uvrstil na olimpijado JV Evrope. S tem je prejel tudi zlato priznanje.
Zlatega priznanja se je veselil tudi Primož Pirnat, ki si je delil sedemnajsto
mesto ob zelo majhnih razlikah.
Letošnja, tretja olimpijada JV Evrope bo potekala v Rušah od 25. 6. do 1.
7. 2017. Sodelovali bodo mladi in njihovi mentorji iz šestih držav. Miha bo
na olimpijadi spremljala mentorica, ki je tudi vodja slovenske srednješolske ekipe, profesorica Tanja Golob.

Ana in Karin, ponosni dobitnici srebrne sovice

Posebnost geografskega tekmovanja je dvodelnost. Polovico točk namreč tekmovalci dosežejo iz teorije (v obliki testa), ki temelji na predpisani literaturi. Potem odidejo na teren, kjer si v skladu z navodili zapisujejo,
opazujejo, merijo in ugotavljajo. Po terenskem delu jih čaka drugi del, v
katerem se vprašanja sklicujejo na opravljeno raziskovanje pokrajine. Terenske naloge zajemajo vprašanja petih tematskih sklopov: orientiranje,
terensko merjenje in ugotavljanje, naravnogeografsko sklepanje in pojasnjevanje, družbenogeografsko sklepanje in pojasnjevanje, preračunavanje in statistično utemeljevanje.
Tako so dosežki tekmovalcev resnično odraz vsestranskega znanja.
Tanja Golob
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ekskurzije
EKSKURZIJA NA BAVARSKO
Dijaki 3. letnika, ki obiskujejo nemščino kot izbirni predmet, preostali dijaki pa izbirno so se konec aprila 2017 udeležili ekskurzije po Bavarski.
Na ogledih gozdnega muzeja v Zwieslu, cesarskega gradu v Nürnbergu,
srednjeveškega Rothenburga nad Taubero, Dinkelsbühla, kjer je nekaj let
živel in ustvarjal Primož Trubar, salona BMW Welt v Münchnu in koncentracijskega taborišča v Dachauu nas je spremljalo zelo pestro vreme, od
sonca, dežja pa celo do snega, kar pa nas ni preveč motilo. Dijaki so preverili svoje znanje nemščine v vsakdanjih situacijah, svoje vtise in opažanja pa so vestno zapisovali v potovalni dnevnik.
Jelka Oder

EKSKURZIJA V PADOVO IN BENETKE
PADOVA
Letošnja prednovoletna ekskurzija je bila namenjena ogledu Padove in
Benetk, ki imata v zimskem času še poseben čar, nudita pa seveda ogromno fascinantnih pogledov ne glede na letni čas. Obiskali smo slovito
Capello degli Scrovegni - stene in stropi so poslikani s freskami znamenitega slikarja Giotta. Ogledamo si še Eremitani muzej z izjemnim lesenim
stropom in Muzej sodobne umetnosti/Museo dell'arte Contemporanea,
sledi Bazilika sv. Antona Padovanskega, vsekakor najbolj obiskana znamenitost Padove. Zgrajena je bila kmalu po smrti svetnika sv. Antona leta
1200, hranijo njegove relikvije (njegov jezik), v cerkvi se nahaja tudi njegov
grob. Skulpture in križ na glavnem oltarju so delo znamenitega kiparja Donatella, njegovo delo je tudi »Gattamelata«, skulptura konja z jezdecem.
Palazzo del Bo. V 16. stoletju je palača dobila prvi leseni teater za anato-

mijo na svetu – Teatro Anatomico (uporabljali so ga od 1559 do 1872).
Najznamenitejši prostor je Aula Magna, ki je bila sprva velika jedilnica,
potem pa je postala Scuola dei Legisti, kjer so poučevali predvsem pravo, vendar je bil izjema veliki učenjak Galileo Galilei, ki je bil eden najbolj
znamenitih predavateljev. Piazza dei Signori − pravokoten trg, obdan s
palačami iz različnih obdobij, arkade pa so iz 14. in 15 stoletja. Quartiere
del antico Ghetto Ebraico – stara židovska četrt –; obisk te četrti je kot
kalejdoskop židovske kulture v Italiji, med slikovitimi ozkimi ulicami in
starimi meščanskimi hišami stoji znamenita sinagoga iz 16. stoletja in
židovsko pokopališče.

BENETKE
Basilica San Marco – Piazza di San Marco. Z bizantinskimi kupolami je
zgradba v obliki grškega križa in svetlečimi mozaiki iz Egipta, Sirije in
Palestine ena najlepših bazilik na svetu. Scene iz življenja sv. Marka so
najbolje predstavljene na glavnem oltarju, ki ga najbolje vidimo iz Pala
d'Oro, zlati oltar, prekrit z 2000 smaragdi, rubini, ametisti, biseri in drugimi
dragimi kamni. Doževa palača/ Palazzo Ducale – palača je zgrajena v
beneškem gotskem stilu, nekoč je bila rezidenca beneškega doža, najvišje
avtoritete beneške republike; od leta 1923 je palača spremenjena v muzej.
Most vzdihljajev – Ponte dei Sospiri je zgrajen iz belega peščenjaka, s
kamnitimi zamreženimi okni; pogled z mostu naj bi bil zadnji pogled obsojenca, ime mosta pripisujejo Lordu Byronu iz 19. stoletja (nekaj časa je
živel v Italiji, kot mnogi angleški umetniki). Teatro Goldoni (Teatro Stabile
del Veneto Carlo Goldoni) − ogled glasbene predstave Un Natale per 200
voci. Rialto je središče dogajanja v Benetkah, stoletja je bil finančno in poslovno srce mesta. Ime izhaja iz latinščine »Rivoaltus« ali visoko nabrežje

89
letopis gimnazije velenje 2016/17  Vsebine po naši izbiri

reke; zgrajen je namreč ob reki Businacius, ki je danes znana kot Canal
Grande, osrednja transportna žila Benetk. Rialto je omenjen v mnogih
znamenitih literarnih delih; npr. Shakespeare/ Beneški trgovec. Ob kanalu
so nameščene najlepše beneške palače, npr. Ca' Resonico, Guggenheim
Mueum, Ca d'Oro … Peggy Guggenheim Museum – Peggy Guggenheim je
eden najpomembnejših muzejev evropske in ameriške umetnosti 20. stoletja (Klee, Kandinsky, Dali, Modigliani, De Chirico, Picasso, Chagal, Miro,
Duchamp ...). Nahaja se v krasni palači ob Canalu Grande, kjer je Peggy
G. nekoč živela (Palazzo Venier dei Leoni). Vožnja z vaporetom po sončnih
hladnih Benetkah je tudi doživetje, ki se vtisne v spomin.
Darja Joger Avberšek

DRŽAVNO TEKMOVANJE MLADIH
ZGODOVINARJEV
V soboto, 1. aprila 2017, je bilo v Celju državno tekmovanje mladih zgodovinarjev. Tema letošnjega tekmovanja je bila Industrializacija v prvi polovici 19. stoletja.
Tekmovanje je potekalo posamično in ekipno. Ekipo
naše šole so sestavljali Erik Glinšek, 3. a, Jaka Lesjak in
Miha Rožič, 3. b. Erik Glinšek je v kategoriji posameznikov že tretjič zapored prejel zlato priznanje. Ekipno so
osvojili 7. mesto med 53 gimnazijskimi ekipami.
Na šolskem tekmovanju so še 4 dijaki dosegli prag za
bronasto priznanje, in sicer: Gašper Ladinek, Matic Rihtar in Primož Pirnat (3. b) ter Špela Amon, 3. c.
Iskrene čestitke mladim zgodovinarjem in prijazno vabljeni k sodelovanju v naslednjem šolskem letu.
Mentorica Cvetka Bovha

Umetnostnozgodovinska ekskurzija na Dunaj
Vsakoletna predpraznična ekskurzija na Dunaj je tradicionalna že vrsto
let. Je izbirna in se je udeležujejo dijaki splošnega in umetniškega programa. Organizatorji in vodje: profesorji aktiva umetnosti.
Program: del je stalnica, to je ogled secesijskega paviljona podzemne železnice, stavbe secesije, cerkve Karla Boromejskega in ogled mestnega
jedra. Novost vsako leto pa so odlične občasne razstave, ki jih Dunajčani
skrbno pripravljajo, največkrat v Albertini in Umetnostnozgodovinskem
muzeju. Pomemben cilj je, da se dijaki srečajo z originalnimi deli; nekaj
teh so že spoznali pri pouku, da doživijo Dunaj kot metropolo z bogato
umetnostjo in tradicijo ter močnim kulturnim utripom. Na teh ekskurzijah

se pri ogledih prepletajo umetniške stroke, tako slikarstvo, kiparstvo kot
arhitektura in urbanizem.

Vtisi dijakov:
Center mesta mi je bil všeč zaradi kombinacije starega in novega
– kot primer, antični stebri pred steklenimi okni so mi zelo lepa kombinacija, ki poudarja hkrati bogastva preteklosti in tehnični napredek
modernega sveta. To je ena najboljših lastnosti dunajske arhitekture
– kombinacija starega in novega.
Tim Dolenc, 2. a
V Albertini smo si ogledali več razstav. Najlepše in najzanimivejše so
mi bile slike v slogu pointilizma in realizma. Med drugim smo videli
tudi nekaj Picassovih del. Tudi vodstvo po razstavi in razlaga sta bili
zelo dobri.
Manca Šincek, 2. b
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Umetnostnozgodovinska ekskurzija v Italijo
Zakaj smo se tudi to leto odpravili v Italijo? Ker je blizu, ker imajo
toskanska mesteca dušo, ker je
čudovita pokrajina, ker … je vsa
umetnost tako sijajno spojena z
naravo in kulturo.
Prepustili smo se mozaikom v
Raveni, Giottovim freskam v c.
sv. Frančiška in njegovemu duhu
v Assisiju. Na najznamenitejšem italijanskem trgu Piazza del
Campo v Sieni smo se nastavljali
soncu in pasli poglede na pisanih
srednjeveških pročeljih stavb. Na
ulicah in ob neokrnjenem obzidju
srednjeveškega Monteriggionija smo se prebujali v svežini in šepetanju
jutra in v San Gimignanu smo med številnimi srednjeveškimi stolpi začutili mojstrstvo takratnih graditeljev. Domov smo se vrnili obogateni za nova
doživetja in druženja; prijateljska in umetniška.
Marjana Gmajner Korošec

Druge šolske in obšolske dejavnosti
ANGLEŠKI VEČER
V sodelovanju z Mestno knjižnico Velenje prirejamo Angleške večere že
kar nekaj let. Letošnje leto smo večer posvetili znamenitemu delu Georga
Orwela Živalska farma, ki je tudi sicer obvezno maturitetno delo. Dijaki
različnih letnikov so predstavili odlomek, ki jasno nakazuje vzpon tirana
na oblast. Poleg Živalske farme so recitirali poezijo dijakinje Maje ter
pesmi pesnika Gibrana. Vedno se predstavijo tudi z glasbenimi točkami;
tokrat smo izbrali himno Beasts of
England (prav tako iz Živalske farme)
ter nekaj pesmi iz sodobne ameriške
pop glasbe. Ker se v družbi vedno pojavljajo stereotipi različnih socialnih
skupin, smo tokrat vzeli pod drobnogled najstniške skupine, kot so npr.
emo in t.i rah (otroci bogatih očetov).
Dijaki tretjega letnika so sijajno odigrali in odplesali odlomek iz muzikala, nikoli pa ne izpustimo našega

naravnega govorca Bena Asha, ki se je tokrat preizkusil v tradicionalni
angleški hrani in poznavanju ameriškega slenga.
Angleški večer smo zaključili s klepetom in okušanjem domačega peciva.
Darja Joger Avberšek

READING IS COOL

Kako pritegniti dijake, da berejo knjige v angleščini? Morda zastavljeno
malce drugače, in sicer tako, da dijaki z mentorjem preberejo knjigo, katere temo lahko apliciramo na naše okolje in čas. Letos smo brali seveda
Orwella, recitirali Prešernovo poezijo v devetih jezikih, se smejali s Pižamo, ki nam je na zelo duhovit način pokazal, kako lahko z malo humorja
tudi slovenska klasična književnost postane zanimiva za najstnike. Pogovarjali smo se s tujimi študenti in predavatelji; močan vtis je vsekakor pustil prof. Mike Jonik, ki sicer predava ameriško književnost na University
of Sussex. Svetuje dijakom, naj posegajo po čim raznovrstnejšem branju,
kajti vsako delo nam odpira nove svetove in ob vsakem branju si zastavljamo vprašanja o svetu, v katerem živimo.
Darja Joger Avberšek

LITERARNI NATEČAJ V DEUTSCHLANDSBERGU
Tema oz. naslov letošnjega literarnega natečaja v Deutschlandsbergu je
bila Fassade: Mein zweites Gesicht. Pisali smo o različnih stvareh. Večina
nas je pisala o tem, kako se ljudje pretvarjamo, da bi bili bolj všeč drugim,
ali pa kako neka oseba ni tako srečna, kot deluje na prvi pogled, nekateri
pa so pisali tudi o vojni, rasizmu itd. Med letošnjimi finalisti so bili poleg
mene še Katarina Grazer, Špela Žižmond (3. b) in Nina Smrekar (1. b). Vsi
smo se v konkurenci z domačimi avstrijskimi dijaki zelo dobro uvrstili,
jaz sem dosegel celo 2. mesto. Sam sem bil letos že drugič kot finalist v
Deutschlandsbergu in to je bila zame posebna izkušnja. Ko sem poslušal
nastope domačinov, katerim je nemščina materni jezik, sem ugotavljal,
da jih zaradi hitrega govora in dialekta ne razumem tako dobro, kot sem
pričakoval. Pomislil sem, da morda tudi oni mene ne bodo razumeli, am-

Jaka Lesjak, 3. b

DIJAŠKA SKUPNOST GIMNAZIJE
V letošnjem letu smo si v dijaški skupnosti na naši gimnaziji septembra zastavili obširen program dela za šolsko leto 2016/2017. Nadgradili smo spletne strani in socialna omrežja in se povezali z dijaško sekcijo ŠŠK Velenje
ter tako poskrbeli za še večjo prepoznavnost naše šole in dijaške skupnosti.
Častno predsednico Lejo Aristovnik in častno podpredsednico Meto Kodrič
sta po volitvah zamenjala predsednik Žiga Lorger in podpredsednica Živa
Bračič in sta uspešno nadaljevala začrtani program. Za spletne strani je poskrbela Tamara Janković, naša fotografa pa sta bila Dejan Gojkovič in Staš
Zupanc.
Tudi letos je bila mentorica mag. Karmen Grabant.
Glavni cilj skozi vse šolsko leto je bil, kako čim več dijakov vključiti v aktiv-

nosti na šoli in prevzeti organizacijo planiranih mesečnih prireditev.
Vsak mesec smo organizirali najmanj tri aktivnosti.
Program, ki smo ga izpeljali med
šolskim letom: organizacija častnega sprejema svetovne prvakinje v
plezanju Janje Garnbret, sodelovanje na dnevu predstavitve gimnazije za osnovnošolce, sprejem
prvošolcev v dijaško skupnost, aktivna udeležba na konferenci DOS v
Ljubljani, slovenski zajtrk in okrogla
miza na temo prehrane dijakov, noč
čarovnic, udeležba na skupščini
DOS v Ljubljani, dan odprtih vrat,
čajanka oz. muffin day, dan boja
proti aidsu, žarim kot zvezda, novoletna prireditev – karaoke, proslava ob
dnevu samostojnosti in enotnosti, božičkova pošta, sodelovanje na 4. dobrodelnem koncertu, valentinovo druženje, sodelovanje na informativnem
dnevu, mnogoboj družabnosti, izpeljava volitev za predstavnika dijakov v
Svet zavoda ŠCV, dan zemlje – sodelovanje na čistilni akciji v MO Velenje,
sodelovanje na prireditvi Center mladosti.
Skozi vse leto smo se na rednih sestankih veliko pogovarjali o medsebojnih
odnosih, učnem uspehu in tekoči problematiki vseskozi z željo, da tudi dijaki
aktivno oblikujemo klimo na naši gimnaziji.

GEOGRAFSKE EKSKURZIJE
Tudi letošnje šolsko leto smo izvedli strokovne geografske ali pa medpredmetne ekskurzije za vse štiri letnike.
Dijaki prvega letnika so bili septembra na Notranjskem. Dijaki so spoznavali značilnosti kraškega površja na primeru Planinskega polja, Rakovega
Škocjana in Cerkniškega polja.
Dijaki drugega letnika so šli na ekskurzijo junija. Letos je to dvodnevna
geografska ekskurzija, namenjena spoznavanju Suhe krajine in Bele krajine. Prvi dan smo obiskali Krško jamo z izvirom reke Krke, Žužemberk ter
krajinski park Lahinja. Drugi dan je bolj športno obarvan. Preživeli smo
ga ob reki Kolpi.
Ekskurzija za dijake tretjega letnika je bila tudi septembra in je bila medpredmetna z biologijo. Dopoldne je imela ena skupina strokovno vodenje
po živalskem vrtu, druga pa po Aerodromu Ljubljana. Popoldne pa so obi-
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pak bolj zaradi prisotnega naglasa. Mislim, da so tudi drugi tako
razmišljali. Ampak očitno je naše
znanje nemščine na dovolj visokem nivoju, da nas razumejo tudi
naravni govorci nemščine. Vesel
sem, da sem se udeležil tega natečaja, in že razmišljam, kakšna
bo tema naslednje leto.
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skali Ljubljansko barje.
V četrtem letniku imajo ekskurzijo samo dijaki, ki so vzeli ta predmet
za maturo. Meseca aprila smo obiskali Gorenjsko. Osrednja tema je bil
Triglavski narodni park. Vse o značilnostih in življenju v tem edinem narodnem parku v Sloveniji smo spoznavali na Pokljuki, v Bohinju (slap
Savica, Bohinjsko jezero). V centru TNP-ja na Bledu smo si ogledali razstavo in film o parku ter se sprehodili po tem znanem turističnem kraju.
Za aktiv geografov Marija Janežič

Gostovanje pevcev MeMPZ ŠC Velenje v Esslingenu
V času od 11. do 14. maja 2017 so se pevci Mešanega mladinskega pevskega zbora Šolskega centra Velenje pod vodstvom zborovodkinje Ljiljane
Đukić Šuklar udeležili tradicionalnega srečanja s pevci gimnazije Theodor
Heuss iz partnerskega mesta Esslingena ob Neckarju v Nemčiji. Oba zbora
sta v mestni dvorani v Altachu pripravila slavnostni koncert, na katerem so
pevci obeh zborov s svojim programom navdušili polno dvorano ljubiteljev
zborovskega petja.
Obojestransko prizadevanje zaposlenih in vodstev obeh šol je razlog, da
ohranjamo stike že neprekinjenih 44 let, kar je hvalevredna in zavidljiva
številka. Srečanje je ponovno dokazalo, da med sodelujočimi dijaki in predstavniki šol ne gre samo za formalno vzdrževanje stikov, temveč za iskreno
prijateljstvo, iskreno željo dveh šol, da z druženjem pevskih zborov omogočamo vsem nam kulturno in osebno sodelovanje.
V prostem času smo se člani obeh zborov veliko družili, tako smo se bolje
spoznali, primerjali način življenja v Sloveniji in Nemčiji, sklenili smo številna prijateljstva. Mnogi člani zbora ohranjamo medsebojne stike še po tem
srečanju in upamo, da bomo naslednje leto, ko nas spet obiščejo, naše
prijateljstvo še okrepili.
Ravnatelj in dijaki 2. U

»Vse življenje sem se ukvarjal s knjigami. Bral sem jih, prevajal, razlagal
in tudi pisal. Bilo jih je mnogo, zelo mnogo. Nekaj od teh je našlo pot v
pričujočo knjigo. Večina pa je ostala zunaj, tam se stiskajo in mi vpijejo:
Tu sem, tu sem!«, piše Andrej Capuder v svoji knjigi Povest o knjigah. Prijetno branje, ki nas je nagovorilo, da smo pisatelja, prevajalca ter prvega
ministra za kulturo v samostojni Sloveniji povabili v našo knjižnico. V njegovem iskrivem pripovedovanju smo zares uživali tako dijaki kot profesorji. Dijak 3. OVT T. Jezernik je o dogodku zapisal: »Sam sem se globoko
poglobil v pogovor in opazil, da s seboj ni prinesel samo svojih izkušenj,
temveč tudi znanje, ki ga mladi želimo in ga potrebujemo. Na koncu pogovora sem ga vprašal: Kaj vi svetujete mladim? Čemu naj sledimo? V kaj
naj verjamemo? Zasmejal se je, vdihnil in odgovoril: 'Bodite predvsem to,
kar ste, kajti v tem je vsa skrivnost življenja.'«
Čeprav se vloga knjižnice spreminja, dogodkov, kot je bil obisk pisatelja,
ne bo mogel nadomestiti noben sodoben medij. Šolska knjižnica je kulturno središče šole, je osrednji študijski in informacijski prostor, kjer imamo
dostop do ključnih virov informacij. Je tudi prostor za osebnostno rast in
spletanje prijateljskih vezi.
Predvsem opažamo, da se zmanjšuje izposoja revij in časopisov, izposoja
leposlovja pa je konstantna skozi vsa leta. Za poletno branje smo pripravili nekaj novih žepnic, zahtevnejšim bralcem pa priporočamo naslednje
naslove: In ljubezen tudi (D. Jančar), Nezvesti oče (A. Scurati), Napoleon
(A. Forrest), Čas nesmrtnosti (A. Ihan), Podreditev (M. Houelebeck), Očetovina (P. Roth), Skrivno življenje dreves (P. Wohlleben), Dnevi zavrženosti
(E. Ferrante), Filozof in volk (M. Rowlands) …
Vsako leto opravimo za prve letnike gimnazije 15 ur knjižnično informacijskih znanj. V okviru teh vsebin organiziramo tudi strokovno ekskurzijo
v Ljubljano, kjer smo si letos v bogatem programu ogledali Narodno in
univerzitetno knjižnico, Semeniško knjižnico, Arhiv Slovenije, Slovensko
filharmonijo ter imeli uro latinščine v Šolskem muzeju.
Za vzpodbujanje branja smo organizirali »zimske urice« za dijake Šole za
storitvene dejavnosti. V 1. PBO smo brali Prežihovega Voranca. Pravijo,
da si želijo še več takšnih uric.
Mlade pritegne iskriv pogovor

V knjižnici zadnji dve leti nudimo dijakom tudi učno pomoč. Prek javnih
del zaposlujemo mlade diplomante, ki so poleg knjižničnih del pripravljeni
nuditi pomoč dijakom z učnimi težavami. Odziv je zelo dober, saj mnogi
starši nimajo sredstev za plačane inštrukcije.
Naša knjižnica postaja pretesna za vse, ki tu želijo brskati po knjigah,
pisati naloge ali se učiti. Upamo, da bomo na Šolskem centru začeli razmišljati o novi, sodobni knjižnici z večjim številom računalniških mest in
svetlo čitalnico. Ob konicah (konference, proti koncu šolskega leta …) se
dijaki obračajo že na vratih, saj ne najdejo nobenega prostega mesta. Že
dalj časa niti približno ne izpolnjujemo standardov, ki so predpisani za
srednješolske, višješolske in visokošolske knjižnice.
Knjižničarke, ki se trudimo ustreči okusom različnih bralcev, smo: Darinka
Vrabič, Jelka Kvartič in Katja Gjerkeš Knežević, veliko pa sta nam pomagali tudi Jasmina Hajdarović in Sedina Sarajlić.
Darinka Vrabič

MAJA STRMČNIK - 17. Pesniška olimpijada
V Dravogradu se je v prekrasnem okolju dvorca Bukovje, ki mlade pesnice
in pesnike gosti že devet let, prvi dan pesniških delavnic pod mentorstvom pesnika in urednika dr. Davida Bedrača končal z literarnim večerom udeležencev 17. Pesniške olimpijade, projekta, ki ga organizirata
JSKD OI Dravograd in Zveza kulturnih društev Dravograd. Sodelovala sem
tudi na dvodnevnih delavnicah.
Festival mlade literature Urška v okviru festivala Vizije 2017, kjer sem
prišla v ožji izbor nominirancev.
Na podlagi nominacije sem sodelovala na delavnici slam poezije in interpretacije besedil z
Josom (Joseph Nzobandora) v soboto, 6. maja
2017, v Centru za poezijo Tomaža Šalamuna v
Ljubljani.
Svoje pesmi pa smo javno prebrali in predstavili
na Festivalu Vizije – 19. 5. 2017 v Novi Gorici.
Pesniški natečaj za srednješolce Mala Veronika 2017
Sodelovala sem na natečaju za srednješolce
Mala Veronika. Po zaključenem e-glasovanju
sem s strani občinstva zasedla 2. mesto.

Pisatelj Andrej Capuder podpisuje
svojo knjigo Povest o knjigah
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2. literarni natečaj, posvečen Ilki Vašte, z naslovom Ženske − še vedno prezrta polovica? (Rezultati še niso objavljeni.)
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V kategoriji srednješolski pesniki pa sem se prijavila tudi na Župančičevo frulico 2017 in v kategoriji srednješolski pesniki prišla v ožji izbor
najboljših 15.

75 IN TOČKA C
Praznik nadvlade pluralizma.
Zaviti v dobro popisane preproge,
Govorite v trpniku, ker je boleče, da je bilo omenjeno vaše ime.
Spomin na gole jutranje stebre se ti je zataknil v grlu.
In zletel si.
In jaz se smejim, ko te pokrijejo.
In še bolj je smešno, ko te položijo v grob.
Ljubim ljudi, ki ne razumejo sarkazma.
Jutri bom skoraj prestopila mejo,
Vaša krvna skupina ni A pozitivno.
Povej jim, naj se zaprejo v pasji boks!
V prihodnosti boste kuhali kosilo.
In se najedli jagod z GS Anti- vi virusi.
Kakšna ironija papirnatih mest.
Takšne pri nas jemo za zajtrk.
Spomin name je nemogoče izbrisati iz tvoje možganske patetike.
Maja Strmčnik

KJE JE 15-I OTROK?
Kot super prevodni informacijski bebci…
Ni sposoben polizati okna do čistega.
Povej mu, da so za vedno v mojem spominu v računalniški mapi.
Tako je. Inštalirano možgansko deblo.
Zdi se kot ponedeljek: morala.
Saj ne, da so pege in napite slike grde.
Zabavno je gledati, kako si beliš zobe z ledeno kavo s snegom.
V grlu in na zapestju ga imam dovolj.
Populi si obrvi in jih razstavi v Milanu.
Maja Strmčnik

CIMET
Takrat se mi je zdelo smešno, ko si žvečil.
Rekel si ji, da jo boš mahnil in da naj utihne.
Rdeč in moder. V nevarni reki si plaval.
Parfum, ki sem ga uporabljala, ti je edini spomin na Italijanske barke in

stolp v Pisi,
ki je rahlo pijan od najinih poljubov…
Pazi. Padel Boš.
S plastičnim krempljem sem ti zatrla svetlobo, stopila sem te v sladkorju.
To ni bil sladkor.
To je bil pepel in usipali ga bodo nate, ko boš upihnil sveče za 20. rojstni
dan.
Spomnim se, ko sem ti povedala vse to.
Od takrat naprej sva raje jedla bombone.
Začela sva hoditi v Benetke.
In tudi tam so se ladje začele pijano majati…
Še malo…
Pijem vino, da bi pozabila.
Pišem pesem, da bi v papirju skrila vinske madeže.
In mu podarila spomine za požirek.
Naslednjič, ko me boš videl…
Moji nohti bodo beli.
Maja Strmčnik

Pouk zgodovine
Kot vsako leto so dijaki tretjega letnika a in c oddelka pripravili učno uro
na temo čitalniškega večera. Večer je bil posvečen Francetu Prešernu,
zato so nastopajoči prebrali nekaj Prešernovih pesmi, ki so jih dopolnili
z nekaj zborovskimi skladbami. Med občinstvom so bile predstavljene
različne osebe, ki so po navadi hodile v čitalnice. Igro vlog so dijaki
odlično izpeljali in pri tem uživali. Na koncu je nastala skupna fotografija vseh nastopajočih razen fotografa.
Zlata Zevnik

V torek, 4. 4. 2017, ob 19. uri so dijaki 2. letnika umetniške gimnazije prvič
v svojem gimnazijskem šolanju organizirali umetniški večer z likovno razstavo in koncertom. Zelo smo se razveselili lepega števila obiskovalcev,
ki so po otvoritvi razstave v
zgornji avli napolnili pretežni
del Velike dvorane Glasbene
šole Frana Koruna Koželjskega. Kot razredničarka sem
zelo uživala že ob pripravi dijakov na ta dogodek, pokazali
so namreč veliko samoiniciativnosti in navdušenja, saj so
se zavedali, da bo ta večer
rezultat samo njihovih idej
in truda. Razstava in koncert
pa sta prav tako nedvomno
pokazala, da so vsi dijaki umetniki po duši in srcu, da je vsak od njih na
svojem področju odličen! Posebna zahvala za uspešen večer gre mentorici likovne razstave mag. Nataši Tajnik Stupar in mentorici koncerta
Špeli Zamrnik.
Razredničarka Jelka Oder

Valentinovanje v izvedbi dijakov 2. U in dijaške
skupnosti
V torek, 14. 2. 2017, smo dijaki 2. U v okviru dijaške skupnosti organizirali
valentinovanje za dijake 2. in 3. letnika. Dogodek, ki se je odvijal v jedilnici
Gaudeamus, je bil namenjen sproščenemu druženju gimnazijcev. Popestrile so ga zabavne igre, glasba, ples in sladke dobrote, za katere smo
poleg hotela Paka in Gorenja Gostinstva poskrbeli tudi gostitelji.
Zahvaljujemo se Andreju Cigaletu iz 3. a za glasbo, Dejanu Gojkoviću

iz 2. Š in Stašu Zupancu iz 2. b za fotografije. Organizacija dogodka je
zahtevala precej truda, zato nas še posebej veseli, da so se tudi dijaki
obiskovalci zelo pozitivno odzvali in pokazali veliko dobre volje za sodelovanje. Najbolje so se odrezali dijaki 2. a, ki jim iskreno čestitamo. Glede
na odzive dijakov po dogodku smo prepričani, da nam je skupaj odlično
uspelo. Takih prijetnih in zabavnih druženj si še želimo!
2. U z razredničarko

PLESNA SKUPINA ZVEZDICE – PROMOCIJA GIMNAZIJE IN ŠCV
Plesna skupina Zvezdice, ki jo sestavljajo Ana Šuperger, 2. b, Nina Meh,
2. b, Nika Krošel, 2. b, Maša Kaiser, 1. b, Nina Pohorec, 1. b, Kaja Rednjak,
1. b, Tinkara Silovšek, 1. b, Žana Petek, 3. a, Petja Plamberger, 2. b, Tina
Lihteneker, 2. Š, in Tina Hrastenšek, 2. a, je v letošnjem šolskem letu sodelovala na naslednjih prireditvah: Center mladosti, mnogoboj družabnosti,
fazaniranje, tekme Rokometnega kluba Gorenje, flash mob na Titovem
trgu in na drugih šolskih prireditvah ter s tem prispevala k promociji Gimnazije in ŠCV.
Morena Pergovnik
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JESENSKA ŠOLA V NARAVI
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Dijaki 1. Š-oddelka Gimnazije Velenje so se udeležili
jesenske šole v naravi v CŠOD Štrk pri Ptuju

gibalne zakonitosti smučarskega teka zelo hitro usvojili, drugi dan pa so
že zelo suvereno tekli po progah tekaškega poligona. V poznih popoldanskih urah so dijaki lahko koristili tudi telovadnico in fitnes, kjer so lahko
naredili individualni trening ali pa v bolj sproščenem vzdušju odigrali odbojko ali katero drugo ekipno igro. Organiziran so imeli tudi nočni pohod,
ogled Nordijskega centra in potopisno predavanje – ZDA. Večere so si
popestrili z družabnimi igrami, igranjem kitare in petjem.
Ob odhodu se nam je vodja CŠOD-ja v Planici zelo lepo zahvalil za prijeten
teden, ki so ga preživeli z nami, in ob tem še posebej pohvalil dijake, ki so
pustili prijeten vtis.
Morena Pergovnik

Namen prve šole v naravi je predvsem medsebojno spoznavanje, spoznavanje novih krajev, ljudi ter športno udejstvovanje z usvajanjem novih
znanj in veščin. Dom Štrk smo izbrali zaradi nadstandardnega programa
športnih dejavnosti, kot so: boks z Dejanom Zavcem in golf s spoznavanjem profesionalnega terena ter tehnike in taktike golfa. Na ptujskem
akumulacijskem jezeru pa so poskusili jadrati z jadrnico Optimist ter veslali s kanuji. Na Ptuju so si ogledali še znameniti grad z vsemi zbirkami
ter znamenitosti našega najstarejšega mesta.
Sodelovali so tudi v kurentovi delavnici ter tradicionalno slikali akvarele
na platno pod vodstvom našega likovnika Željka Opačaka.
Večeri pa so bili zabavni z družabnimi igrami ter plesom na zaključnem
večeru. Vodja doma, zaposleni kot tudi boksar Dejan Zavec so pohvalili
dijake za vzorno sodelovanje in vedenje ter povedali, da so pustili prijeten
vtis.
Dijake sta spremljala Morena Pergovnik in Peter Jevšenak.
Morena Pergovnik

ZIMSKA ŠOLA V NARAVI
Namen zimske šole v naravi je učenje in izpopolnjevanje tehnike smučanja (osnovni zavoj, osnovno vijuganje in carving zavoj), seznanjanje
s pravili FIS, pohodništvo in tek na smučeh (klasična tehnika in tehnika
skate oz. prosta tehnika).
Šole v naravi se je udeležilo 17 dijakov 2. Š-oddelka in dva profesorja (Vojko Tovornik in Karmen Grabant). Šolo smučanja je poleg prof. Tovornika
izvajala tudi ena izmed učiteljic smučanja CŠOD Planica. V dopoldanskem času je učenje smučanja potekalo na smučišču Kranjska Gora, v
popoldanskem času so se dijaki seznanili s tekom na smučeh in osnovne

Šola v naravi − Gorenje, Zreče
Kako čim bolje razumeti in usvojiti ekološke pojme in zakonitosti? Vsekakor z bogatimi izkušnjami, pridobljenimi s skupinskim terenskim delom
in raziskovanjem.

Takšno druženje nas tudi zbližuje in povezuje
Kljub temu da je letošnja šola v naravi potekala v aprilu, nas je presenetil
sneg, tako da smo večino aktivnosti preživeli zaviti v topla oblačila. Analizirali smo gorsko vodo, spoznavali bioindikatorske organizme, gozdno
rastlinje in življenje v gozdni stelji, zdravilne rastline ter zelišča. Obiskali
smo farmo jelenov in se seznanili z njihovo vzrejo. Te učno raziskovalne
vsebine so se prepletale še s športnimi aktivnostmi, s katerimi smo razvijali lokostrelske in plezalne veščine. Za sprostitev smo se preizkusili
v žongliranju in drugih cirkuških vrlinah. Zanimivo je bilo spoznavanje
možnosti preživetja v naravi in tekmovanje v grajenju bivakov. Kljub mrzlemu vremenu smo se imeli zelo poučno in lepo.
Brina in Nina, 2. U

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
Med najpomembnejše naloge šolske svetovalne službe spada izvedba
celotnega postopka vpisa novincev v začetni letnik srednje šole, svetovanje pri preusmeritvah v druge programe in ponovnih vpisih.
Hkrati pa svetovalna delavka svetuje dijakom in njihovim staršem pri
reševanju učno--vzgojnih težav, pomaga pri reševanju socialne problematike (štipendije, malice …), vodi različne delavnice za dijake v okviru
njihovih razrednih ur na teme kako se učiti, samopodobe, samospoznavanja, drog, odnosov v družini in podobno. Na Gimnaziji šolsko svetovalno delo opravlja psihologinja Gabrijela Fidler.
V tretjem in četrtem letniku pa je največji poudarek na študijskem
usmerjanju dijakov (iskanje prave študijske poti s pomočjo testov poklicnih interesov, informiranje o vrstah študija, vpisnem postopku, zbiranju točk …).
Za dijake zaključnih letnikov smo letos ponovno organizirali že tradicionalni predinformativni dan, ki smo ga poimenovali Dan za radovednost,

Na Gimnaziji dajemo velik poudarek tudi delu z nadarjenimi dijaki, ki
jih je pri nas veliko. Poleg vključitve v številne krožke in dejavnosti nudimo dijakom tudi možnost dodatnih vsebin in poglabljanja znanja pri
posameznih predmetih, zanimanja je veliko predvsem pri tujih jezikih in
naravoslovnih predmetih, pri katerih dijake zelo uspešno pripravljamo
tudi na različna tekmovanja.
Poleg nadarjenih dijkov pa posebno pozornost namenjamo tudi dijakom
s posebnimi potrebami, ki se izobražujejo pri nas in so pridobili odločbo
Zavoda RS za šolstvo zaradi različnih specifičnih učnih težav, bolezni
in drugih primanjkljajev. Tem dijakom nudimo različne prilagoditve pri
pouku in ocenjevanju znanja in jih s posebno empatijo tudi individualno
obravnavamo.
Tako se trudimo vsem dijakom zagotoviti optimalne pogoje za delo, kvaliteten pouk in pester nabor obšolskih dejavnosti, da bodo kar najbolje
in vsestransko lahko gradili svojo osebnost.
Več o delu in veliko zanimivih vsebin pa najdete tudi na naši spletni
strani: http://gimnazija.scv.si/ pod zavihkom svetovalna služba.
Gabrijela Fidler
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na njem so svoje študijske smeri predstavili tudi predstavniki različnih
fakultet. V Velenju se je predstavilo blizu 60 fakultet in visokih šol iz cele
Slovenije. Poleg tega so dijakom vpisne službe predstavile postopek
vpisa na univerzo oz. višjo šolo, Študentski domovi so jim predstavili
možnosti bivanja pri njih, Zavod za zaposlovanje Velenje jim je predstavil trg dela, možnosti zaposlitve ... Karierni center Ljubljana in ŠOU Ljubljana sta dijakom nudila še dodatne informacije, ki so pri izbiri študija
in med študijem samim pomembne, dijaki pa so se lahko udeležili tudi
delavnic, ki so jim pomagale pri iskanju in načrtovanju njihove poklicne
poti.
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IZJEMNI DIJAKi
gimnazije velenje

Dijaki/-inje, ki so vsa leta izobraževanja
dosegli odličen uspeh:
Ajda FRANKOVIČ
Klara GERŠAK
Domen HOJKAR
Tara JAVORNIK
Meta KODRIČ
Tilen PELKO
Tea SUHOVERŠNIK
Tjaž SILOVŠEK
Miha SOBOČAN
Neja CIRAR
Ida GLUŠIČ

Izjemna dijakinja ŠC Velenje in izjemna dijakinja Gimnazije
Ajda Frankovič je vsa štiri leta na gimnaziji odlična dijakinja. Uveljavljala se je
tako na naravoslovnem kot tudi na družboslovnem področju in vsako leto prejela
več zlatih in srebrnih priznanj. Vsa štiri leta se je odlikovala na matematičnem
področju z zlatimi ter srebrnimi Vegovimi priznanji in zlatimi ter srebrnimi priznanji za logiko. V času štiriletnega šolanja je prejela tudi zlato Cankarjevo priznanje.
Zmagala je s svojo poslovno idejo na Ustvarjalnikovem natečaju za inovativno
rešitev financiranja brezdomcev v večjih mestih. V poslovni rešitvi ji je uspelo
ekonomska znanja preplesti z družbeno odgovornostjo in čutom za pravičnost.
V vseh letih se je vključevala tudi v razvijanje svoje nadarjenosti na družboslovnem in jezikoslovnem področju.
Posebej je bila uspešna pri angleščini
in slovenščini. S sodelovanjem pri obšolskih dejavnostih je razvijala svoja
različna zanimanja, komunikativnost,
družabnost, ustvarjalnost. Znanje je
dosegala z odprtim učenjem in samospoznavanjem novih perspektiv, k
čemur jo je usmerjalo zelo odgovorno
razmišljanje o prihodnosti.
Ob vstopu v šolo je Ajda izžarevala
pogum in pripravljenost za učenje.
Rada je prevzela vse naporne izzive
in se udeležila vseh tekmovanj. S
temi izzivi je dosegala osebno rast in
izpopolnjevanje. Delovala je po pravilu: kdor si želi novega, si želi več in bo
postal več. Ob tem pa je zavračala sleherni privilegiran položaj, ki bi ga ob svojih
dosežkih v razredu lahko imela. Zavedala se je, da le tako lahko dijaki postanejo
močni, opremljeni z znanjem in takimi spretnostmi, da bodo nedotakljivi in nepremagljivi v življenjskem kolesju.
Svoji generaciji, staršem in profesorjem je spregovorila na maturantskem plesu.
Ob tej priložnosti je izpostavila hvaležnost in pokazala, kako bogato obdarjene se
maturantje počutijo tudi zaradi staršev in učiteljev, ki so pomagali do skupnega
uspeha.
Čeprav so jo sodobni pedagoški pristopi usmerjali v individualizem in osebno
izbiro, je Ajda temu sledila z veliko mero kritičnosti in odgovornosti. Zavedala se
je, da evolucija ne podpira individualizma in egoizma. Ljudje in živali, ki skrbijo le
zase, propadejo. Kratkoročno pridobiš koristi. Dolgoročno pa se izplača le sodelovanje. Tu je skrivnost za posameznikove dosežke in skupni napredek.
Šola je Ajdo zapisala v zgodbo pogumnega ohranjanja dostojanstva, odgovor-

Izjemna dijakinja umetniške gimnazije
Neža Ulaga je v letih 2013 do 2017 obiskovala umetniško gimnazijo z
glavnim predmetom orgle pri mag. Emi Zapušek. Vseskozi je izkazovala
nadarjenost in delavnost na vseh področjih izobraževanja, kar potrjuje
njen odličen učni uspeh. Ob tem se je udeležila tudi več tekmovanj na
državnem in mednarodnem nivoju. Leta 2015 je na regijskem tekmovanju
osvojila najvišje število točk in zlato plaketo. Istega leta je na tekmovanju
TEMSIG prejela srebrno plaketo ter tretjo nagrado, v letu 2016 pa je na
mednarodnem tekmovanju Svirel v Novi Gorici ob najvišjem številu točk
v svoji kategoriji prejela še zlato plaketo. Dodatno se je izobraževala pri
številnih priznanih evropskih orgelskih profesorjih, uspešno delo pa ji je
prineslo tudi avstrijsko štipendijo za izobraževanje na poletni orgelski šoli
v Salzburgu.

Neža je zelo veliko in uspešno nastopala na koncertih in javnih nastopih v
okviru orgelskega oddelka. Igrala je na orgelski reviji v Cankarjevem domu
v Ljubljani, posnela skladbo za projekt Jaslice v Piranskih cerkvah in nastopila v piranski stolnici na otvoritveni slovesnosti. Izvedla je program
na sedmih predstavitvah orgel za učence osnovne stopnje, nastopala za
skupino managerjev iz Gorenja, na dnevu odprtih vrat GŠ Velenje, za učitelje glasbene šole Ormož in na mnogih drugih prireditvah. Spremljala je
tudi Rudarski oktet in igrala v več komornih sestavih. Opravila je tudi zelo
veliko asistentskega dela, registrirala je učencem in dijakom, mdr. tudi na
reviji mladih slovenskih orglavcev.

Neža je vestna in zrela dijakinja, ki ob obilici svojega dela najde čas tudi
za pomoč sošolcem pri učenju. Z glasbo se ukvarja tudi v domačem Laškem, kjer vodi različne vokalne sestave.
V začetku maja je zelo uspešno zaključila šolanje s samostojnim koncertom, ki mu je dodala še komorne točke s petjem. Slovensko orgelsko
društvo ji je v juniju 2017 podelilo samostojni koncert v Celju v okviru 16.
poletnega orgelskega ciklusa, ki ga podpira tudi Ministrstvo za kulturo.
Skozi izobraževanje na srednji stopnji se je Neža s svojo nadarjenostjo,
zavzetostjo, vestnostjo, pogumom in vedrostjo razvila v zrelo in perspektivno glasbenico. Kalila se je na številnih tekmovanjih, koncertih in seminarjih ter tako preizkušala svojo začrtano pot v konkurenčnem svetu, se
utrjevala in tako dokazovala pravilnost svoje umetniške usmeritve. Njena
vizija za prihodnost je študij orgel v avstrijskem Gradcu.

ŠPORTNICA GIMNAZIJE VELENJE
Janja Garnbret je izjemna v športnem plezanju. Osvojila je naslov svetovne prvakinje v težavnostnem plezanju. Sezono je zaključila s prvim
mestom v skupnem seštevku težavnostnega plezanja in s prvim mestom
v skupnem seštevku kombinacije. Je zmagovalka vseh državnih prvenstev v težavnostnem in balvanskem plezanju in zmagovalka skupnih seštevkov obeh disciplin. Prejela je Bloudkovo plaketo za športne dosežke
in postala športnica Mestne občine Velenje za leto 2016. Janja je kljub
vrhunskim športnim dosežkom, zaradi katerih je veliko izostajala od pouka, vse šolske obveznosti uspešno nadoknadila in ob koncu šolskega leta
šolske obveznosti končala s prav dobrim učnim uspehom. S tem je še enkrat potrdila, da se vrhunskost v športu ne izključuje z uspešnostjo v šoli.
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nosti in napredka. Dijakinji Ajdi želimo veliko uspehov na nadaljnji poti in
tudi veliko zadovoljstva pri plemeniti skrbi za pravično družbo.
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Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Muzej Velenje

Mestna občina Velenje

NAŠ ČAS časopisno-založniška in RTV družba, d. o. o., Velenje

Gorenje Velenje
Premogovnik Velenje
AKTIVA ČIŠČENJE, d. o. o., Trzin
ANDRAGOŠKI ZAVOD LJUDSKA UNIVERZA VELENJE
ANTLEJ Avto šola, d. o. o., Velenje
APS, Avtoprevozništvo in servisi, d. d., Velenje
Avtoprevozništvo ŠAMU TURS, JOSIP ŠAMU S. P., Mozirje
CRTI SAŠA, Velenje
DEVŽEJ plesna šola, d. o. o., Slovenj Gradec
ERICo Velenje Inštitut za ekološke raziskave, d. o. o., Velenje
EUROGRAF, podjetje za grafično dejavnost, poslovne storitve,
trgovino, proizvodnjo in gradbeništvo, d. o. o., Velenje

NOVA LJUBLJANSKA BANKA d. d., Ljubljana
Občina ŠOŠTANJ
Občina Šmartno ob Paki
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Velenje
PLASTIKA SKAZA, proizvodnja, trgovina, storitve, d. o. o., Velenje
POSLOVNI SISTEMI MERCATOR, d. d., Ljubljana
PUP Velenje d. d., Podjetje za urejanje prostora, Velenje
Radio Velenje
Rdeča dvorana Športno rekreacijski zavod, Velenje
RGP, d. o. o., rudarski gradbeni programi, Velenje
SAVINJSKO-ŠALEŠKA GOSPODARSKA ZBORNICA, Velenje
SELCO Velenje
SLIKOPLESKARSTVO PANN, DAMIR PANN s. p., Velenje

Festival Velenje

STRABAG gradbene storitve d. o. o., Ljubljana

Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje

Tampotisk, Trgovina storitve in proizvodnja, d. o. o., Velenje

GORENJE GOSTINSTVO, d. o. o., Velenje

Termoelektrarna Šoštanj

GORENJE I.P.C., Invalidsko podjetje, d. o. o, Velenje

Tiskarna Bizjak, Vesna Bizjak, s. p., Velenje

GORENJE gospodinjski aparati, d. d., Velenje

TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d. d., Koper

HTZ Harmonija tehnologije in znanja, d. o. o., Velenje

UPI Ljudska univerza Žalec

HYPO ALPE-ADRIA-BANK, d. d., Celje

VTV VELENJSKI TELEVIZIJSKI STUDIO d. o. o., Velenje

IZLETNIK CELJE, d. d., Prometno in turistično podjetje, Celje

VŠVO Velenje

KOMUNALNO PODJETJE VELENJE
Izvajanje komunalnih dejavnosti d. o. o., Velenje

Zavarovalnica Maribor, Delniška zavarovalna služba, Maribor

KREVZEL INSTALACIJE, storitve d. o. o., Šoštanj
MDDSZ, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti, Ljubljana

Zavod RS za šolstvo Ljubljana
Zavod RS za zaposlovanje, Ljubljana
Zavod za zaposlovanje, Območna služba Velenje

Mladinski center Velenje

Zavod za turizem Šaleške doline, Velenje

MOJ RADIO, Boris Sušin, s. p., Velenje

Zdravstveni dom Velenje

Želite po končani srednji šoli
nadaljevati izobraževanje?
Višja strokovna šola Velenje

je prava izbira!
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Višja strokovna šola Velenje

je prava izbira!

Višja strokovna šola Velenje
vss.scv.si/vpis

Skupaj z vami nadgrajujemo znanje po
visokih standardih za življenjsko delo.

je prava izbira!

Višja strokovna šola Velenje

gimnazija.scv.si

