
VULKANI 2016 NA GIMNAZIJI LAVA  

 

DOBITNIKI PRIZNANJ 

Kategorija: uspehi na tekmovanjih v znanju in športu 

 

Matija Krumpak (1. c) za  

11. mesto in zlato priznanje na državnem tekmovanju v znanju razvedrilne 

matematike, 

zlato priznanje na državnem tekmovanju v znanju logike in 

srebrno priznanje na državnem tekmovanju v znanju matematike in 

srebrno Preglovo plaketo na državnem tekmovanju iz kemije. 

Vane Povše (1. c) za srebrno priznanje na državnem tekmovanju v znanju 

matematike. 

Tim Pečnik (2. a) za srebrno Stefanovo priznanje na državnem tekmovanju v 

znanju fizike. 

Aleksandra Keše (2. a) za srebrno Dominkovo priznanje na državnem 

tekmovanju v znanju astronomije. 

Žiga Volavšek (3. e) za  

srebrno priznanje na državnem tekmovanju v znanju logike,  

srebrno priznanje na državnem tekmovanju v znanju razvedrilne matematike,  

srebrno priznanje na državnem tekmovanju v znanju matematike in  

srebrno Stefanovo priznanje na državnem tekmovanju v znanju fizike. 

Alja Kolenc (4. d) za srebrno priznanje na državnem tekmovanju v znanju 

matematike. 

Rožle Toš (4. e) za  

srebrno priznanje na državnem tekmovanju v znanju matematike, 

srebrno Stefanovo priznanje na državnem tekmovanju v znanju fizike in 

nagrajeni ciklus haikujev na vseslovenskem natečaju za najboljši srednješolski 

haiku. 

 

Urban Bratina (3. a) za zlato Preglovo plaketo na državnem tekmovanju iz 

kemije (7. mesto in najboljši dosežek v celjski regiji). 

Janez Leskovšek (1. e ) za zlato Proteusovo plaketo na državnem tekmovanju iz 

biologije. 



Luka Šegota (1. d) za srebrno Preglovo plaketo na državnem tekmovanju iz 

kemije. 

Žan Kramaršek (2. a ) za srebrno Preglovo plaketo na državnem tekmovanju iz 

kemije. 

Vid But (2. d) za srebrno Preglovo plaketo na državnem tekmovanju iz kemije. 

Manca Knez (3. b) za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz poznavanja 

sladkorne bolezni. 

Karmen Hudej (2. e) za zlato priznanje na državnem tekmovanju iz poznavanja 

sladkorne bolezni. 

Ana Simončič (4. a) za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz 

poznavanja sladkorne bolezni. 

Marko Gačnik (3. a) za zlato priznanje na državnem tekmovanju v znanju 

angleškega jezika. 

Lara Kolar (2. b) za zlato priznanje na državnem tekmovanju v znanju 

nemškega jezika. 

Neža Zdolšek (3. a) za zlato priznanje na državnem tekmovanju v znanju 

nemškega jezika. 

Domen Antlej (4. e) za 15. mesto in srebrno priznanje na 11. tekmovanju ACM v 

znanju računalništva. 

Janko Knez (4. e) za 18. mesto in srebrno priznanje na 11. tekmovanju ACM v 

znanju računalništva. 

Andraž Pevcin, Laura Levstik in Matic Pesjak (vsi 1. e) za 6. mesto na turnirju 

Lego Masters. 

Žiga Volavšek in Luka Četina  (oba 3. e) za 3. mesto na regijskem in 14. mesto 

na državnem tekmovanju RoboCupJunior Reševanje Črta. 

Nuša Pintar (4. b) za štiriletno sodelovanje na atletskih tekmovanjih, na katerih 

je dosegala odlične posamične rezultate in vedno prispevala tudi k ekipnemu 

uspehu.  

Špela Bednjanič (4. b) za štiriletno udejstvovanje na šolskih športnih 

tekmovanjih v odbojki. 



Aleš Dobrajc (4. c) za štiriletno udejstvovanje na šolskih športnih tekmovanjih v 

rokometu, nogometu in atletiki. 

Aljaž Tuhtar (4. e) za štiriletno udejstvovanje na šolskih športnih tekmovanjih v  

nogometu in atletiki. 

Jernej Moljk (4. e) za večletne tekmovalne dosežke v rokometu in atletiki ter za 

posebno prizadevnost pri pouku športne vzgoje. 

Kategorija: ustvarjalni in poustvarjalni dosežki v interesnih dejavnostih 

Manca Vorina (4. a) in Laura Kolšek (4. d) za štiriletno sodelovanje v Mešanem 

mladinskem pevskem zboru Šolskega centra Celje. 

Hana Zupančič (4. b) in Neža Kroflič (4. c) za sodelovanje v plesni skupini, s 

katero sta vsa štiri leta šolanja nastopali na številnih športnih in kulturnih 

dogodkih na Gimnaziji Lava, pa tudi na prireditvah izven šole. 

Nina Dolar (4. d) za nagrajeni haiku v angleščini na vseslovenskem natečaju za 

najboljši srednješolski haiku. 

Marcel Rezar (4. e) za nagrajeni družbeni haiku v slovenščini na vseslovenskem 

natečaju za najboljši srednješolski haiku. 

Manca Mokotar (4. b) za nagrajeni haiku z bivanjsko tematiko v slovenščini na 

vseslovenskem natečaju za najboljši srednješolski haiku. 

Člani šolskega benda ERUPTION Luka Logar (2. b), Miha Gradišnik (2. f), 

Hana Polenek (2. e) in Nace Pogačar (E-2. b) za odlične glasbene nastope na 

šolskih prireditvah, informativnem dnevu, dnevu odprtih vrat in dobrodelnih 

prireditvah naše gimnazije na šoli ali izven nje. Vseh njihovih nastopov skupaj z 

ostalimi člani (Julijo Lubej, Valentino Reberšak, Jako Krušičem in Luko 

Ribičem) je bilo letos skoraj 30.  

Kategorija: delo v dijaški skupnosti 

Tadej Pušnik (3. e) in Neža Kroflič (4. c) za zavzeto delo v Dijaški skupnosti 

Gimnazije Lava. 

  



DOBITNIKI VULKANOV 

 

Kategorija: uspehi na tekmovanjih v znanju in športu 

 

Miha Berk Bevc (1. e) za 4. mesto na državnem tekmovanju iz kemije in zlato 

Preglovo plaketo. Miha je dosegel kar 98 % vseh možnih točk in s tem 

rezultatom premagal vse prvošolce celjskih gimnazij.  

Matija Krumpak (1. c) za 1. mesto, 1. nagrado ter zlato priznanje na državnem 

tekmovanju v računalniškem razmišljanju Bober.  

Poleg tega je Matija v letošnjem šolskem letu nanizal še kar nekaj izjemnih 

tekmovalnih uvrstitev, in sicer na državnem tekmovanju v znanju razvedrilne 

matematike (11. mesto in zlato priznanje), v znanju matematike (srebrno 

priznanje), logike (zlato priznanje) in kemije (srebrna Preglova plaketa). 

Alja Kolenc (4. d) za 5. mesto in srebrno priznanje na državnem tekmovanju v 

računalniškem razmišljanju Bober. Poleg tega je izvrstna tudi v matematiki, na 

državnem tekmovanju je osvojila srebrno priznanje.   

 

Ekipa dijakov MindGears (Janez Turnšek, 4. a, Jan Časl in Rok Krumpak, 

oba 4. e), ki so je že tretjič udeležila svetovnega prvenstva v konstruiranju in 

programiranju robotov. To je potekalo julija 2015 v kitajskem mestu Hefei. V 

končni razvrstitvi so zasedli skupno zelo dobro 13. mesto. Tekmovali so s 

samogradnim robotom, ki temelji na procesorju Arduino in so ga izdelali v 

lanskem šolskem letu. Njihova najuspešnejša vožnja je bila šesta najboljša na 

celem tekmovanju. Posebno priznanje, ki so ga prejeli, je nagrada Best 

Hardware Design, s katero tehnični komite tekmovanja vsako leto nagradi 

oblikovno in tehnično najbolj dovršenega robota v posamezni kategoriji. 

Gradnjo in delovanje robota, s katerim so se udeležili tekmovanja na Kitajskem, 

so letos opisali tudi v raziskovalni nalogi, za katero so na natečaju Mladi za 

Celje dobili 100 točk in se uvrstili v prvo skupino. Povabljeni so bili tudi na 50. 

Srečanje mladih raziskovalcev Slovenije v Murski Soboti, na katerem so dobili 

srebrno priznanje.  

Na državnem tekmovanju RoboCupJunior v kategoriji Reševanje Črta pa so ob 

precejšnji meri programerske iznajdljivosti osvojili odlično 4. mesto.  

 



Ekipa dijakov Pod mizo (Andraž Pevcin, 1. e,  Nejc Debenak in Nejc Rihter, 

oba SŠ KER), ki je maja 2016 na državnem tekmovanju RoboCupJunior v 

kategoriji Reševanje Črta zasedla 2. mesto. 

 

Ekipa dijakov Lego Duplo (Tilen Ravnak in Žiga Volk, oba 3. e),  ki je maja 

2016 na državnem tekmovanju RoboCupJunior v kategoriji Reševanje Črta 

zasedla zasedla 3. mesto, na turnirju Lego Masters pa 5. mesto. 

 

Ekipa dijakov Stari mački (Janez Petauer, Jernej Pevec in Gašper Lončar, vsi 

2. f), ki je maja 2016 na državnem tekmovanju RoboCupJunior v kategoriji 

Reševanje Črta zasedla 5. mesto in na turnirju Lego Masters  8. mesto. 

 

Rok Krumpak (4. e) za  

1. mesto, 1. nagrado ter zlato priznanje na državnem tekmovanju v 

računalniškem razmišljanju Bober, 

5. mesto, 3. nagrado ter srebrno priznanje na 11. tekmovanju ACM v znanju 

računalništva, s tem rezultatom se je uvrstil tudi v slovensko ekipo, ki se bo 

udeležila mednarodnega tekmovanja CEOI (The Central European Olympiad in 

Informatics) 2016, ki bo letos julija v Romuniji, 

2. mesto, 2. nagrado in zlato priznanje na državnem tekmovanju v znanju 

razvedrilne matematike, 

3. mesto in zlato priznanje na državnem tekmovanju v znanju logike,  

5. mesto, 3. nagrado in zlato priznanje na državnem tekmovanju v znanju 

matematike, 

10. mesto in srebrno Stefanovo priznanje na državnem tekmovanju v znanju 

fizike in 

22. mesto in srebrno Dominkovo priznanje na državnem tekmovanju v znanju 

astronomije. 

 

Rok se je maja 2016 udeležil tudi slavnostne podelitve nagrad najboljšim 

tekmovalcem v znanju matematike, fizike in astronomije v Sloveniji. Podelitev z 

naslovom Bistroumi 2016 je organiziralo Društvo matematikov, fizikov in 

astronomov Slovenije kot nagrado tekmovalcem za dosežene uspehe.  

 

Urška Pušnik (4. a) za številne športne uspehe na državnih tekmovanjih, na 

katerih je zasedala najvišja mesta. V štirih letih šolanja na Gimnaziji Lava je 

nanizala številne odlične uvrstitve. 

2013: Evropski klubski pokal za člane in članice (4. mesto) 

          Atletski pokal Slovenije za mlajše mladince in mladinke (3. mesto) 

          Državno prvenstvo Slovenije v cestnih tekih (2. mesto) 

2014: 20. mednarodni atletski miting mladih - memorial Vučko (1. mesto) 



2015: Evropski klubski pokal za mladince in mladinke (6. mesto) 

          Prvenstvo Slovenije v krosu (2. mesto) 

          49. kros občinskih reprezentanc (2. mesto) 

          Prvenstvo Slovenije za starejše mladince in mladinke (3. mesto) 

Poleg klubskih uspehov je bila vedno pripravljena nastopiti v dresu Gimnazije 

Lava na šolskih športnih tekmovanjih, na katerih je dosegala odlične rezultate 

tako posamično (letos 2. mesto na državnem krosu in Ljubljanskem maratonu) 

kot ekipno tako na atletskih tekmovanjih kot tudi na krosih. 

Vita Vlašič (4. b) za štiriletno uspešno udejstvovanje na področju plesa. V 

okviru klubskega delovanja v plesni šoli Urška je nanizala številne uspehe na 

tekmovanjih na državni ravni. S soplesalko Tamaro Tavčar sta bili leta 2012 

državni prvakinji, večkrat podprvakinji v kategoriji Disco dance – duo, 

mnogokrat pa sta se uspešno predstavili tudi zunaj meja Slovenije. S skupino je 

bila Vita vedno pripravljena nastopiti na šolskih športnih tekmovanjih, dnevih 

odprtih vrat, informativnih dnevih, pa tudi na prireditvah izven šole (Evropska 

vas, Zlati maturant …). Odgovorno je prevzemala vlogo vodje skupine, 

pripravljala koreografije in organizirala treninge. Nastopala je tudi kot solistka 

ali v duetu s klubsko soplesalko. 

Ana Simončič (4. a) za raznovrstno in vztrajno udejstvovanje na šolskih 

športnih tekmovanjih v rokometu, nogometu, atletiki ter lokostrelstvu. Ana je 

športnica z mnogimi talenti, v lokostrelstvu pa je postala tudi večkratna državna 

prvakinja. 

Kategorija: ustvarjalni in poustvarjalni dosežki v interesnih dejavnostih 

Lana Kuzman (3. d) za izjemne ustvarjalne dosežke. Na natečaju v tujem 

jeziku (angleščini, nemščini ali francoščini) Bodi pisatelj 2016, ki ga je razpisal 

Pionirski dom Ljubljana – Center za kulturo mladih, je bila Lanina kratka 

zgodba The Hidden Music izbrana za najboljšo med vsemi. Že kot prvošolka je 

Lana prevedla eno izmed škotskih pravljic, ki so sedaj objavljene v naši knjižici 

Škotske pravljice. S svojo interpretacijo Shakespearovega Soneta 18 je letos 

popestrila vse tri izvedbe informativnega dne. Poleg tega pa je dosegla tudi 

srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz angleščine.  

Vita Vybihal (4. b) za štiriletno delo na kulturno-umetniškem področju. Vita 

ima izreden čut za raznovrstno umetniško izražanje in javno nastopanje. Že v 1. 

letniku se je preizkusila v šolski gledališki skupini in svojo vlogo v predstavi 

Zeleni fantek odigrala več kot odlično. Kot recitatorka in povezovalka programa 

je sodelovala na kulturnih prireditvah Gimnazije Lava. Odlikuje se po 



kakovostnem literarnem ustvarjanju, njene pretanjene pesmi so izhajale v 

šolskem glasilu Naj ti povem.  

Julija Lubej (4. a) za štiriletno delo na glasbenem področju. S svojo  nepozabno 

in vsestransko pevsko ustvarjalnostjo (solistično, v številnih priložnostnih 

komornih zasedbah in še posebej kot članica šolskega benda ERUPTION) je 

Julija na številnih šolskih in izvenšolskih prireditvah navduševala občinstvo. 

Vsa srednješolska leta je bila tudi članica Mešanega mladinskega pevskega 

zbora Šolskega centra Celje in je kot izjemna glasbenica na naši šoli pustila 

neizbrisen pečat.  

Valentina Reberšak (4. b) za štiriletno uspešno delo na glasbenem področju. 

Bila je članica šolskega benda ERUPTION. Valentina je sinonim za ljubezen do 

glasbe, odlične vokalne sposobnosti in prepričljive pevske interpretacije, ki so 

bile iz leta v leto samozavestnejše. Njeni nastopi so želi občudovanje tako na 

šolskih kot na izvenšolskih prireditvah. 

Jaka Krušič (4. c) za štiriletno uspešno delo na glasbenem področju. Jaka je bil 

saksofonist, pevec in bas kitarist v šolskem bendu ERUPTION. Odlikuje ga 

vsestranska glasbena nadarjenost, zaradi katere so bili nastopi šolskega benda še 

toliko boljši. Je izjemen bas kitarist, ki ga lahko slišimo v najrazličnejših 

orkestrih Glasbene šole Celje in še mnogih drugih instrumentalnih zasedbah v 

celjski regiji. 

Nagrado vulkan prejmeta tudi Luka Ribič in Laura Divjak (oba iz 4. d)  ki sta 

se izkazala kar na dveh kulturno-umetniških področjih. 

Luka Ribič (4. d) za štiriletno sodelovanje na kulturnih prireditvah Gimnazije 

Lava, na katerih je nastopal kot recitator ali povezovalec programa, in za 

izjemno delo na glasbenem področju. S svojim prepričljivim nastopom in z 

ustvarjalnim pristopom je obogatil naše prireditve, kot bobnar šolskega benda 

ERUPTION  pa znal navduševati publiko v dvoranah.     

Laura Divjak (4. d) za štiriletno sodelovanje na kulturnih prireditvah Gimnazije 

Lava, na katerih je nastopala kot recitatorka, in za odlične pevske nastope ob 

instrumentalni spremljavi naših dijakov. Laura je s svojo predanostjo in 

odličnim vokalom bodisi kot solistka bodisi kot članica komornih zasedbah 

navduševala poslušalce. Vsa štiri leta je bila tudi članica Mešanega mladinskega 

pevskega zbora Šolskega centra Celje. 

 

Nagrada vulkan za izjemne tekmovalne ter ustvarjalne in poustvarjalne 

dosežke   



Janez Turnšek (4. a)  

Bil je izvrsten na državnem tekmovanju v znanju fizike, pohvali se lahko z 

zlatim Stefanovim priznanjem. Zato je bil tudi povabljen na slavnostno 

podelitev nagrad Bistroumi 2016, ki jo je organiziralo Društvo matematikov, 

fizikov in astronomov Slovenije kot nagrado tekmovalcem za dosežene uspehe. 

Kot  konstruktor in programer robotov se je kar trikrat udeležil svetovnega 

prvenstva in z ekipami vselej posegal po najvišjih mestih. Poleg tega pa je tudi 

odličen pevec, vsa štiri leta šolanja na Gimnaziji Lava je bil član Mešanega 

mladinskega pevskega zbora Šolskega centra Celje. Zapomnili si ga bomo tudi 

po nepozabnih solističnih nastopih in nastopih v komornih zasedbah. S svojim 

petjem nam je vedno znova segel v srce. Odličen dijak, sposoben, delaven, 

nadarjen in srčen.  

 

 

 

 


