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K a k o  n a m  b o 
ostalo v spominu šolsko 
leto 2017/18? Kako 
uspešni so bili dijaki 
posameznih letnikov 
v tem šolskem letu? 
Kako so dijaki preživeli 
svoj čas na šoli? Kako 
uspešen je bil učiteljski 
zbor pri realizaciji 
svojih načrtov dela, 
vodenju in usmerjanju 
svojih dijakov? Vse to 

so vprašanja, ki se nam porajajo, ko razmišljamo o 
preteklem šolskem letu, ki se je izteklo vsaj tako hitro 
kot vsa predhodna.

Rezultati v številkah so seveda tu! Kot vedno 
jih lahko zapišemo, izračunamo posamezne deleže, 
primerjamo med seboj, primerjamo s preteklim letom 
… Potem se vprašamo, ali smo bili dovolj uspešni. 
Kakorkoli si odgovorimo na ta vprašanja, ostaja 
dejstvo, da ni vse v številkah. Vsi rezultati so konec 
koncev zgolj relativni, saj jih različni udeleženci 
vzgojno-izobraževalnega procesa razumejo in 
interpretirajo različno, še bolj pa tisti, ki niso 
neposredno povezani s šolskim dogajanjem . 

Skratka, pričujoči letopis nam predstavlja 
dosežke preteklega šolskega leta, prepričana pa 
sem, da še mnogo več, saj dijakom nudimo več 
od kvalitetnega pouka in individualne obravnave 
slehernega izmed njih. V želji, da bi imeli dijaki v 
teh pomembnih letih svojega odraščanja možnost 
razvijanja svojih talentov, smo se pridružili mnogim 

projektom na državni in mednarodni ravni. Več o njih 
seveda na naslednjih straneh. Še vedno pa ostajamo 
zvesti ostalim, že utečenim projektom na šoli. Če bi 
razumeli »projekt« samo kot namero, da v najkrajšem 
času ustvarimo edinstven proizvod ali storitev, se 
najbrž ne bi čutili vedno uspešne. Iz same definicije, 
da je projekt zaokrožen, časovno omejen skupek 
aktivnosti, ki privedejo do vnaprej zastavljenega cilja, 
lahko sklepamo, da ni pomemben le-ta, ampak da so 
največkrat bolj pomembne aktivnosti, ki oblikujejo 
celoten proces, v katerega so vpeti dijaki in profesorji. 
Koliko razmišljanja, načrtovanja, pogovorov, 
raziskovanj in ur je bilo potrebnih za uspešno delo? 
Lahko potrdimo, da je bilo vzdušje v posameznih 
projektih nadvse ustvarjalno, zato tudi rezultati niso 
izostali. Tudi v prihodnje želimo ustvarjati okolje, v 
katerem bodo dijaki lahko razvijali svoje potenciale 
in se bodo počutili sprejete in vključene.

Vesela sem vseh uspehov naših dijakov in 
profesorjev. Čestitam jim za opravljeno delo, napisali 
so še en list zgodovine litijske gimnazije!

Vida Poglajen, ravnateljica

UVODNIK
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V Toscani
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SEPTEMBER
1. 9. Prvi šolski dan
5. 9. Roditeljski sestanek za 1. in 4. letnik
8. 9.–9. 9. Strokovna ekskurzija za 4. letnik (Budimpešta)
12. 9. Roditeljski sestanek za 2. in 3. letnik
13. 9. Strokovna ekskurzija za 2. letnik (Trst z okolico)
16. 9. Pohod na Janče za 1. letnik
17. 9. Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi (jesenski rok)
20. 9. Športni dan za 3. letnik
20. 9.–25. 10. Učenje za učenje
21. 9. Športni dan za 1. in 2. letnik
23. 9. Strokovna ekskurzija za dijake 4. letnika v okviru maturitetnega predmeta geografija (Primorska)
26. 9. Projektni dan (Krogi odličnosti)
26. 9. Seja sveta šole
28. 9. Šolsko tekmovanje iz logike
30. 9. Strokovna ekskurzija za dijake 4. letnika v okviru maturitetnega predmeta zgodovina (Posočje)

OKTOBER
5. 10. Športni dan za 4. letnik
5. 10. Šolsko tekmovanje iz razvedrilne matematike
6. 10.–7. 10. Strokovna ekskurzija za 3. letnik (Dunaj)
7. 10. Turnir bivših dijakov v malem nogometu (v sklopu prireditev ob obletnici gimnazije)
10. 10. Strokovna ekskurzija za 1. letnik (Kras)
11. 10. Športni dan za 3. letnik
13. 10.–15. 10. Pevski vikend
13. 10. Šolsko tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni
17. 10. Strokovna ekskurzija za 3. letnik (Škofja Loka)
21. 10. Debatni turnir (Gimnazija Bežigrad)
24. 10. Otvoritev likovne razstave dijakinj Taje Gorenc in Nike Razboršek
26. 10.–28. 10. Izbirna ekskurzija (Provansa in Azurna obala)
28. 10. Ljubljanski maraton
30. 10.–3. 11. Jesenske počitnice

ŠOLSKA KRONIKA 2017/2018
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NOVEMBER
11. 11. Državno tekmovanje iz logike
15. 11. Področno tekmovanje v odbojki za dijake (Novo mesto)
16. 11. Mednarodno tekmovanje v informacijski in računalniški pismenosti – Bober (šolsko tekmovanje)
17. 11. Tradicionalni slovenski zajtrk
18. 11. Državno tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni
18. 11. Državno tekmovanje iz razvedrilne matematike
21. 11. Šolsko tekmovanje iz naravoslovja EUSO
21. 11.–23. 11. Tečaj prve pomoči
22. 11. Področno tekmovanje v odbojki za dijakinje (Brežice)
30. 11. Slavnostna akademija ob 20-letnici Gimnazije Litija

DECEMBER
1. 12. Dan šole
4. 12. Športni dan za 1. letnik
5. 12. Dan odprtih vrat (delavnice za devetošolce iz Litije, Šmartnega pri Litiji, Gabrovke in Zagorja ob Savi)
7. 12. Šolsko tekmovanje iz astronomije
8. 12.–18. 12. Prva dobrodelna akcija
9. 12. Debatni turnir (II. gimnazija Maribor)
12. 12. Šolsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje
13. 12. Šolsko tekmovanje v Ekokvizu
14. 12. Področno tekmovanje v košarki za dijake (Novo mesto)
15. 12. Obisk OŠ Litija, Podružnice s prilagojenim programom
15. 12.–17. 12. Mednarodni debatni turnir (Zagreb)
19. 12. Vpis v Zlato knjigo Gimnazije Litija
19. 12. Nastop pevskega zbora v Domu Tisje
21. 12. Gledališki abonma (Sveti mož)
24. 12. Novoletna prireditev in krst dijakov 1. letnika
25. 12. Koncert pevskega zbora
25. 12.–2. 1. Novoletne počitnice
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JANUAR
9. 1. Šolsko tekmovanje iz nemščine
12.–14. 1. Smučarski vikend (Flachau)
16. 1. Prva redovalna konferenca za vse letnike
18. 1. Področno tekmovanje v nogometu za dijake (Novo mesto)
20. 1. Državno tekmovanje iz naravoslovja EUSO
20. 1.–25. 1. Zbiralna akcija odpadnega papirja
23. 1. Roditeljski sestanek za 1. in 4. letnik
23. 1. Predavanje o prehrani mladostnikov in sladkorni bolezni za 2. letnik
24. 1. Zaključek projekta Rastem s knjigo (Lučka Kajfež Bogataj)
24. 1. Območno tekmovanje za Cankarjevo priznanje
25. 1. Šolsko tekmovanje iz biologije
26. 1. Glasbena matineja za 1. letnik
27. 1. Debatni turnir (Gimnazija Litija)
30. 1. Roditeljski sestanek za 2. in 3. letnik
30. 1. Gledališki abonma (Grenki sadeži pravice)
30. 1. Projektni dan (Evropska unija)
31. 1. Šolsko tekmovanje iz zgodovine

FEBRUAR
3. 2. Državno tekmovanje v Ekokvizu
5. 2. Regijsko tekmovanje iz angleščine
6. 2. Državno tekmovanje iz nemščine
9. 2. Športni dan za 1. in 2. letnik
9. 2.–10. 2. Informativni dan
14. 2. Pevska gimnazijada
19. 2.–23. 2. Zimske počitnice
26. 2.–5. 3. Tečaj CPP
27. 2. Seja sveta šole

MAREC
5. 3. Predavanja in delavnice skupine Virus za 1. in 2. letnik
5. 3. Športni dan za 3. letnik
6. 3. Šolsko tekmovanje iz fizike
8. 3.–10. 3. Mednarodni in državni debatni turnir v angleškem jeziku (Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer)
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12. 3. Šolsko tekmovanje iz kemije
12. 3. Predavanje Mesta prihodnosti
12. 3. Državno tekmovanje iz biologije
13. 3. Glasbena matineja za 1. letnik
15. 3. Šolsko tekmovanje iz matematike
16. 3. V odsevu – predavanje in delavnica o mentalnih boleznih za 3. letnik
16. 3. Regijsko tekmovanje iz fizike
19. 3. Državno tekmovanje iz angleščine
20. 3. Gledališki abonma (Ana Karenina)
23. 3. Raziskava PISA
28. 3. Premiera gledališke predstave Teatra 16 (Županjina Micka)
30. 3. Regijsko tekmovanje Znanost mladini
30. 3. Maturantski ples

APRIL
3. 4. Roditeljski sestanek za 2. in 3. letnik
4. 4. Delavnica Interakcija
7. 4. Državno tekmovanje iz zgodovine
7. 4. Državno tekmovanje iz fizike
7. 4. Državni debatni turnir v slovenskem jeziku (Gimnazija Ledina)
10. 4. Roditeljski sestanek za 1. in 4. letnik
13. 4.–14. 4. Strokovna ekskurzija za 2. letnik (Firence, Toskana)
17. 4. Zaključek projekta Obrazi prihodnosti
17. 4. Strokovna ekskurzija za 3. letnik (Celje)
20. 4.–21. 4. Ekskurzija za starše (BiH)
20. 4.–25. 4. Zbiralna akcija odpadnega papirja
23. 4.–27. 4. Znanstveni tabor Petnica (Srbija)
27. 4.–2. 5. Prvomajske počitnice

MAJ
4. 5. Začetek maturitetnih izpitov (slovenščina – esej)
5. 5. Državno tekmovanje iz kemije
10. 5. Gledališki abonma (Matiček se ženi)
14. 5. Državno srečanje Znanost mladini
16. 5. Športni dan za 2. in 3. letnik
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17. 5. Druga redovalna konferenca za 4. letnik
18. 5.–19. 5. Strokovna ekskurzija za 1. letnik (München)
18. 5. Ulična maturantska četvorka
18. 5. Zaključek pouka za 4. letnik
21. 5.–25. 5. Organizirana priprava na maturo za 4. letnik
28. 5. Predmetni izpiti za 4. letnik
29. 5.–14. 6. Pisni maturitetni izpiti (spomladanski rok)

JUNIJ
4. 6.–8. 6. Ruski teden
8. 6. Strokovna ekskurzija za dijake 2. letnika v okviru izbirnega predmeta španščina (Ljubljana)
8. 6. Finale šolske lige v nogometu za dijake
9. 6. Litijski tek 
14. 6. Zaključna prireditev
18. 6.–22. 6. Ustni maturitetni izpiti (spomladanski rok)
15. 6.–17. 6. Naravoslovno-družboslovni vikend (Bohinj)
20. 6. Druga redovalna konferenca za 1., 2. in 3. letnik
19. 6. Delavnice MC Litija za 2. letnik
20. 6. Delavnice MC Litija za 1. letnik
22. 6. Zaključek pouka
23.6.–30. 6. Mednarodna debatna akademija (Kranjska Gora)
29. 6. Začetek spomladanskega izpitnega roka

JULIJ
11. 7. Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

AVGUST
16. 8. Začetek jesenskega izpitnega roka
24. 8.–30. 8. Pisni maturitetni izpiti (jesenski rok)
29. 8.–3. 9.  Ustni maturitetni izpiti (jesenski rok) 
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UČNI USPEH V ŠOLSKEM LETU 2017/2018
V spodnji razpredelnici je prikazana uspešnost v odstotkih po 1. in 2. redovalni konferenci ter vseh 

treh izpitnih rokih.

1. a 1. b 2. a 2. b 2. c 3. a 3. b 3. c 4. a 4. b 4. c Šola

1. r. k. 77 84 77 78 94,4 83 56 58,3 84 85 77,7 73,1

2. r. k. 91 87,4 69,2 89 89,5 79,2 74 66,6 84 92,5 81,8 82,8

1. rok 91 91,7 96,1 89 100 91,7 82,6 79,1 84 92,5 89,8 88,2

2. rok 95,5 91,7 96,1 89 100 100 91,3 87,5 84 96,3 93,1 93,2

3. rok 95,5 95,8 100 89 100 100 91,3 87,5 84 96,3 93,9 95,0

Spodnja razpredelnica prikazuje število dijakov po končnem učnem uspehu v posameznih razredih in 
skupno za Gimnazijo Litija.

Odl. Pdb. Db. Zd. Nzd. Neoc.

1. a 4 6 8 3 1 0

1. b 4 7 8 4 1 0

2. a 4 7 12 3 0 0

2. b 3 13 8 0 3 0

2. c 9 5 4 1 0 0

3. a 6 9 6 3 0 0

3. b 9 5 5 2 0 2

4. a 5 5 6 5 3 0

4. b 8 7 4 2 3 1

4. c 7 11 7 1 1 0

Skupaj 59 75 68 24 12 3
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POHVALE IN PRIZNANJA
Dijaki, ki so v šolskem letu 2017/2018 prejeli pohvalo ali priznanje šole:

Ime in priimek Razred Pohvala/ 
priznanje

Obrazložitev

Ana Žujić 1. a pohvala za odličen uspeh
Brina Koleša 1. a pohvala za odličen uspeh in sodelovanje v projektu časopisne hiše 

Dnevnik Obrazi prihodnosti
Lana Bercieri Povše 1. a pohvala za odličen uspeh in sodelovanje v projektu časopisne hiše 

Dnevnik Obrazi prihodnosti
Lovro Perme 1. a pohvala za odličen uspeh

Ana Zidar 1. b pohvala za sodelovanje v projektu časopisne hiše Dnevnik Obrazi 
prihodnosti

Ema Pikelj 1. b pohvala za odličen učni uspeh in sodelovanje v projektu časopisne hiše 
Dnevnik Obrazi prihodnosti

Nina Šerak 1. b pohvala za odličen učni uspeh
Rosana Resnik 1. b pohvala za odličen učni uspeh
Taja Kraševec 1. b pohvala za odličen učni uspeh in sodelovanje v projektu časopisne hiše 

Dnevnik Obrazi prihodnosti
Lara Koci 2. a pohvala za odličen učni uspeh

Manca Murn 2. a pohvala za odličen učni uspeh in srebrno priznanje na državnem 
tekmovanju iz logike

Pika Zakonšek 2. a pohvala za odličen učni uspeh
Špela Dobravec 2. a pohvala za odličen učni uspeh
Gašper Juvan 2. b pohvala za odličen učni uspeh

Jon Pišek 2. b pohvala za odličen učni uspeh
Julia Ferjančič 2. b pohvala za odličen učni uspeh

Selvedina Pjanić 2. b pohvala za drugo mesto na državnem likovnem natečaju Zeleni koraki v 
organizaciji Ekošole, v kategoriji srednjih šol in fakultet

Gaja Starc 2. c pohvala za odličen učni uspeh in drugo mesto na državnem likovnem 
natečaju Zeleni koraki v organizaciji Ekošole, v kategoriji 

srednjih šol in fakultet
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Kaja Tori 2. c pohvala za odličen učni uspeh
Klara Razboršek 2. c pohvala za odličen učni uspeh
Laura Gomboc 2. c pohvala za odličen učni uspeh

Petra Kuder 2. c pohvala za odličen učni uspeh
Saša Sajovic 2. c pohvala za odličen učni uspeh

Špela Brinovec 2. c pohvala za odličen učni uspeh
Tajda Klemen 2. c pohvala za odličen učni uspeh
Tinkara Butara 2. c pohvala za odličen učni uspeh
Alen Demiri 3. a pohvala za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz nemščine
Ana Vrtačnik 3. a pohvala za odličen učni uspeh
Anja Remškar 3. a pohvala za odličen učni uspeh in sodelovanje v projektu časopisne hiše 

Dnevnik Obrazi prihodnosti
Kaja Pistotnik 3. a pohvala sodelovanje v projektu časopisne hiše Dnevnik Obrazi 

prihodnosti
Robert Baš 3. a pohvala odličen učni uspeh

Teja Vrtačnik 3. a pohvala odličen učni uspeh
Zala Urbanija 3. a pohvala za odličen učni uspeh in sodelovanje v projektu časopisne hiše 

Dnevnik Obrazi prihodnosti
Adriana Resnik 3. b pohvala za odličen učni uspeh

Anja Bočko 3. b pohvala za odličen učni uspeh
David Demiri 3. b pohvala za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz nemščine
Gregor Strniša 3. b pohvala za odličen učni uspeh
Jerneja Logaj 3. b pohvala za sodelovanje v projektu časopisne hiše Dnevnik Obrazi 

prihodnosti
Katjuša Ponebšek 3. b pohvala za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz logike in 

srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz razvedrilne 
matematike

Leon Ciglar 3. b pohvala za odličen učni uspeh
Lina Ševerkar 3. b pohvala za odličen učni uspeh
Nika Drnovšek 3. b pohvala za odličen učni uspeh
Patricija Cirar 3. b pohvala za odličen učni uspeh
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Urša Izlakar 3. b pohvala za odličen učni uspeh
Anja Sotenšek 4. a pohvala za odličen učni uspeh
Barbara Avbelj 4. a pohvala za odličen učni uspeh
Blanka Čančar 4. a pohvala za vestno delo v razredu
Nejc Vrhovec 4. a pohvala za odličen učni uspeh
Sara Simončič 4. a pohvala za odličen učni uspeh

Špela Pok 4. a pohvala za prizadevno delo v razredni skupnosti
Aleksander Ržišnik 4. b pohvala za sodelovanje pri šolskih dobrodelnih aktivnostih
Barbara Hauptman 4. b pohvala za sodelovanje pri šolskih dobrodelnih aktivnostih
Enej Zrimšek Brvar 4. b pohvala za odličen učni uspeh
Husref Kovačević 4. b pohvala za sodelovanje pri šolskih dobrodelnih aktivnostih
Kristina Hauptman 4. b pohvala za sodelovanje pri šolskih dobrodelnih aktivnostih

Matej Turk 4. b pohvala za sodelovanje pri šolskih dobrodelnih aktivnostih
Nika Drnovšek 4. b pohvala za srebrno priznanje na državnem tekmovanju Ekošole

Nina Ceglar 4. b pohvala za odličen učni uspeh in sodelovanje pri šolskih dobrodelnih 
aktivnostih

Nina Cirar 4. b pohvala za sodelovanje pri šolskih dobrodelnih aktivnostih
Vita Grošelj 4. b pohvala za odličen učni uspeh

Zala Vašl 4. b pohvala za odličen učni uspeh in vestno delo v razredni skupnosti
Ana Dimic Benko 4. c pohvala za sodelovanje v projektu časopisne hiše Dnevnik Obrazi 

prihodnosti
Andrej Barachini 4. c pohvala za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz fizike

Ema Črne 4. c pohvala za odličen učni uspeh
Eva Mlinar 4. c pohvala za sodelovanje v projektu časopisne hiše Dnevnik Obrazi 

prihodnosti
Eva Vidmar 4. c pohvala za sodelovanje na šolskih prireditvah in srebrno priznanje na 

področnem tekmovanju iz slovenščine za Cankarjevo priznanje
Hana Kerin 4. c pohvala za odličen učni uspeh in vestno delo v razredni skupnosti
Nina Zimič 4. c pohvala za srebrno priznanje na področnem tekmovanju iz slovenščine 

za Cankarjevo priznanje
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Lara Koci 2. a priznanje za prvo nagrado na državnem likovnem natečaju Trajnostna 
mobilnost v organizaciji Ekošole junija 2017

Lea Jere 2. a priznanje za prvo nagrado na državnem likovnem natečaju Trajnostna 
mobilnost v organizaciji Ekošole junija 2017

Manca Murn 2. a priznanje za prvo nagrado na državnem likovnem natečaju Trajnostna 
mobilnost v organizaciji Ekošole junija 2017

Nina Kos 2. a priznanje za prvo nagrado na državnem likovnem natečaju Trajnostna 
mobilnost v organizaciji Ekošole junija 2017

Gregor Strniša 3. b priznanje za srebrno priznanje na državnem tekmovanju mladih 
raziskovalcev Znanost mladini

Jerneja Logaj 3. b priznanje za srebrno priznanje na državnem tekmovanju mladih 
raziskovalcev Znanost mladini, tretje mesto na državnem 
srednješolskem debatnem tekmovanju in tretje mesto na 

državnem študentskem debatnem tekmovanju
Leon Ciglar 3. b priznanje za srebrno priznanje na državnem tekmovanju mladih 

raziskovalcev Znanost mladini
Nika Drnovšek 3. b priznanje za zlato priznanje na državnem tekmovanju v znanju o sladkorni 

bolezni
Anja Sotenšek 4. a priznanje za sodelovanje na šolskih prireditvah
Barbara Avbelj 4. a priznanje za sodelovanje na šolskih prireditvah

Sanil Safić 4. a priznanje za sodelovanje pri šolskih projektih in fotografiranje šolskih 
prireditev

Sara Simončič 4. a priznanje za sodelovanje na šolskih prireditvah
Špela Pok 4. a priznanje za odličen učni uspeh v vseh štirih letih

Gaja Razpotnik 4. b priznanje za odličen učni uspeh v vseh štirih letih
Gal Tršelič 4. b priznanje za sodelovanje pri šolskih projektih in fotografiranje šolskih 

prireditev
Gašper Vidic 4. b priznanje za štiriletno sodelovanje v pevskem zboru
Klara Šparlek 4. b priznanje za odličen učni uspeh v vseh štirih letih, srebrno priznanje 

na državnem tekmovanju iz logike in srebrno priznanje na 
državnem tekmovanju iz razvedrilne matematike

Klavdija Drnovšek 4. b priznanje za odličen učni uspeh v vseh štirih letih in zlato priznanje na 
državnem tekmovanju v znanju o sladkorni bolezni

Nika Drnovšek 4. b priznanje za odličen učni uspeh v vseh štirih letih

16 Letopis 2017/2018Gimnazija Litija



Ana Dimic Benko 4. c priznanje za štiriletno sodelovanje v debatnem klubu
Ana Strniša 4. c priznanje za delo pri obšolskih dejavnostih in sodelovanje pri šolskih 

dobrodelnih aktivnostih
Andrej Barachini 4. c priznanje za odličen učni uspeh v vseh štirih letih, štiriletno sodelovanje 

v pevskem zboru in zlato priznanje na državnem tekmovanju iz 
logike

Ema Črne 4. c priznanje za delo pri obšolskih dejavnostih in sodelovanje pri šolskih 
dobrodelnih aktivnostih

Eva Mlinar 4. c priznanje za odličen učni uspeh v vseh štirih letih, štiriletno sodelovanje 
v debatnem klubu in zlato priznanje na državnem tekmovanju v 

znanju o sladkorni bolezni
Eva Vidmar 4. c priznanje za odličen učni uspeh v vseh štirih letih
Hana Kerin 4. c priznanje za štiriletno sodelovanje v pevskem zboru

Kristina Lavrih 4. c priznanje za delo pri obšolskih dejavnostih in sodelovanje pri šolskih 
dobrodelnih aktivnostih

Nina Zimič 4. c priznanje za odličen učni uspeh v vseh štirih letih, štiriletno sodelovanje 
v debatnem klubu in večletno sodelovanje v projektu časopisne 

hiše Dnevnik Obrazi prihodnosti
Petra Očkon 4. c priznanje za delo pri obšolskih dejavnostih in sodelovanje pri šolskih 

dobrodelnih aktivnostih
Tinkara Perme 4. c priznanje za odličen učni uspeh v vseh štirih letih

Žana Žerko 4. c priznanje za štiriletno sodelovanje v pevskem zboru
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Maturo je opravljalo 62 dijakov, uspešnih jih je 
bilo 59, kar pomeni 95,2 % uspešnost na ravni šole. 
Republiško povprečje je bilo 93,67 %.

Velik delež dijakov (61,3 %) je maturiral z 
odličnim ali prav dobrim uspehom. Špela Pok in 
Tinkara Perme sta maturo opravili s pohvalo (30 
točk).

REZULTATI MATURE 2018
ŠTEVILO %

Odlični 15 24,2

Prav dobri 23 37,1

Dobri 19 30,7

Zadostni 2 3,2

Nezadostni 3 4,8

Skupaj 63 100

Dosežen splošni uspeh:
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OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE
Obvezne izbirne vsebine so sestavni del gimnazijskega programa.
Dijaki morajo opraviti naslednje število ur:

Obvezne izbirne vsebine se delijo na:
1. vsebine, obvezne za vse;
2. vsebine, obvezne za splošno gimnazijo;
3. vsebine po dijakovi prosti izbiri.

1. VSEBINE, OBVEZNE ZA VSE
Vsebina

DRŽAVLJANSKA KULTURA 1. Temeljni pojmi s področja pravnega, političnega in ekonomskega 
sistema Republike Slovenije.

2. Slovenija in Evropska unija (Dan Evrope).

K N J I Ž N I Č N A  
INFORMACIJSKA ZNANJA

1. Projekt Rastem s knjigo.
2. Obisk knjižnice.
3. Obisk avtorja.

4. Spoznavanje možnosti za samostojno učenje.

KULTURNO-UMETNIŠKE 
VSEBINE

1. Srečanje z umetniki.
2. Obisk prireditev in ostalih predstav.

3. Vodeni ogledi galerij.
4. Literarni in umetniški večeri.

5. Bralna značka.

ŠPORTNI DNEVI 1. letnik (plavalni športni dan, orientacija in šport po izbiri).
2. letnik (orientacija, zimski izbirni športi, aktivnosti v naravi).

3. letnik (pohod, izbirni športi, aktivnosti v naravi)
4. letnik (izbirni športi).

VZGOJA ZA MIR, DRUŽINO 
IN NENASILJE

1. Varna hiša.
2. Sodelovanje z Mladinskim domom Malči Beličeve.

3. Predavanje Downov sindrom

Letnik Število ur

1 90

2 90

3 90

4 30
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ZDRAVSTVENA VZGOJA 1. Zdravniški pregled.
2. Zdravstvena vzgoja.

2. VSEBINE, OBVEZNE ZA SPLOŠNO GIMNAZIJO
Vsebina

KULTURNO-UMETNIŠKE VSEBINE Z 
LIKOVNEGA PODROČJA

Vodeni ogled galerije.

KULTURNO-UMETNIŠKE VSEBINE Z 
GLASBENEGA PODROČJA

Obisk koncerta  
(glasbena matineja).

3. VSEBINE, NA DIJAKOVO PROSTO IZBIRO
3.1 TEKMOVANJA

Vsebina

Matematika, logika, angleščina, slovenščina, nemščina, 
zgodovina, kemija, fizika, biologija, naravoslovje, 

astronomija, informatika, ekokviz, sladkorna bolezen

Šolska, regijska in državna tekmovanja.

3.2 STROKOVNE EKSKURZIJE
Vsebina

Dvodnevne: München, Toskana, Dunaj, Budimpešta
Enodnevne: Kras, Trst z okolico, Celje, izbirne ekskurzije 

pri maturitetnih predmetih
Večdnevna izbirna ekskurzija

Spoznavanje izbranih regij in krajev.

3.3 TABORI
Vsebina

Smučarski tabor Učenje smučanja.

Tabor teka na smučeh Učenje smučarskega teka

Naravoslovno-družboslovni tabor Različne vsebine, medpredmetno povezovanje, 
projektno delo.

Pevski tabor Petje in pevsko druženje.

Smučarski tekaški tabor Učenje smučarskega teka.
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Debatni tabor Veščine debatiranja.

3.4 RAZISKOVALNO DELO
Vsebina

Raziskovalne naloge Različna predmetna področja.

3.5 PROSTOVOLJNO SOCIALNO DELO
Vsebina

Prostovoljno delo Pomoč v Domu Tisje.

Dobrodelne akcije Pomoč pri dobrodelnih akcijah.

Prostovoljstvo na področju športa Sodelovanje z ZMKŠ, Litijski tek, sodelovanje pri 
organizaciji nogometnih prireditev NK Litija, FC 

Litija.

3.6 UČENJE ZA UČENJE
Vsebina

Učenje za učenje Učni stili in pogoji za učenje. 
Strategije učenja in reševanje posameznih 

problemov pri določenih predmetih.

3.7 SODELOVANJE IN UDELEŽBA NA ŠOLSKIH PRIREDITVAH,  
 DOGODKIH IN PROJEKTIH

Vsebina

Sodelovanje na prireditvah šole Aktivno sodelovanje na prireditvi.

Udeležba na prireditvi šole Udeležba na prireditvi.

Informativni dan Pomoč pri usmerjanju učencev in sodelovanje pri 
predstavitvah.

Dan odprtih vrat Sodelovanje na delavnicah.

Zdrava šola Sodelovanje v projektih Zdrave šole.

Ekošola Sodelovanje v projektih Ekošole.

Drugi projekti Sodelovanje v drugih razpisanih projektih.
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3.8 SODELOVANJE NA ŠPORTNIH TEKMOVANJIH IN DRUGE ŠPORTNE VSEBINE
Vsebina

Šolske lige (nogomet, Aktivna udeležba na tekmah.

odbojka ...) Aktivna udeležba na tekmah.

Članstvo v šolski športni ekipi 
(nogomet, rokomet, odbojka, 
košarka, plesni festival …)

Aktivna udeležba na smučanju.

Smučarski izlet v Avstrijo Predavanje strokovnjaka o določenih športnih temah.

3.9 PRVA POMOČ, TEČAJ CESTNO PROMETNIH PREDPISOV IN PLESNE VAJE
Vsebina

Plesne vaje za maturante Učenje plesa.
Priprava na maturantski ples.

Prva pomoč in CPP Tečaj  prve pomoči in CPP.

3.10 ABONMAJI
Gledališki abonma Udeležba na gledališki predstavi.

Filmski abonma Udeležba na filmski predstavi.

3.11 INTERESNE DEJAVNOSTI
Vsebina

Dramski krožek (Teater 16), pevski zbor, debatni 
klub, bralna značka, fizikalni krožek, kemijski 
krožek, biološki krožek, logika, matematika, 

astronomija, šolska športna tekmovanja

Nastopi, priprave na tekmovanja in projekte.

3.12 IZVENŠOLSKE DEJAVNOSTI
Opomba

Glasbena šola Dijak prinese potrdilo glasbene šole.

Usposabljanje za pridobitev statusa 
prostovoljnega operativnega gasilca

Dijak prinese potrdilo Gasilske zveze Slovenije.
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Gimnazija ima nedvomno pomembno vlogo 
v družbi in oblikovanju posameznika, za dijake je 
začetek gimnazijskega izobraževanja pomembna 
prelomnica, štiriletno šolanje pa pusti pečat tudi na 
osebni rasti. 7. julija 2017 je minilo natanko 20 let 
od ustanovitve gimnazije v Litiji. V teh letih sta šolo 
vodila 2 ravnatelja; dr. Vinko Logaj od ustanovitve 
pa do leta 2005, ko je ravnateljevanje prevzela Vida 
Poglajen. 

Ravnateljica Gimnazije Litija, Vida Poglajen, 
ob tem pomembnem dogodku za šolo in lokalno 
skupnost pravi (Povzeto po Zborniku ob 20-letnici 
Gimnazije Litija, ur. Tatjana Logaj):

Obletnico vidim kot dodatno priložnost, da 
kritično usmerimo pogled v preteklost in se pogumno 
zazremo v prihodnost, kar ponazarja kritično oko 
v logotipu naše šole. Naš cilj je izobražen mlad 
posameznik, ki spoštuje dediščino svojih prednikov, 
obenem pa je sposoben presegati meje lastne države, 
je aktiven v družbenem okolju, sočuten do vseh, 
ki potrebujejo pomoč, je odgovorna oseba, ki zna 
ohranjati zdrav življenjski slog. Pot do tega cilja 
tlakujemo z različnimi dejavnostmi, ki jih izvajamo 
na šoli. Med njimi so: pevski zbor, gledališka skupina, 
debatni klub, gledališki in filmski abonma, dejavnosti 
v okviru Ekošole in Zdrave šole, raziskovalna 
dejavnost, dobrodelnost in prostovoljstvo, šport ...

Kako smo uspešni na svoji poti, dokazujejo 
številni uspehi naših dijakov, na katere smo 
ponosni: 9 doktorjev znanosti, 5 bronastih medalj na 
olimpijadah znanja, 60 zlatih maturantov, med njimi 
11 diamantnih, in naših 1367 maturantov.

Šola pa je tudi življenje s številnimi vzponi in 

padci, je prostor, kjer smo se v teh letih povezali 
profesorji in ostali zaposleni z dijaki in njihovimi 
starši. Skupaj smo se trudili in uživali v izzivih, včasih 
smo bili zaskrbljeni in spet drugič presrečni. V okolju 
tako majhne šole lažje udejanjamo individualni pristop 
do dijakov. Vrhunskim in perspektivnim športnikom 
ter dijakom, dejavnim na širšem kulturnem področju, 
omogočamo individualno delo in prilagajanje šolskih 
obveznosti. Organiziramo pripravo in udeležbo na 
različnih tekmovanjih iz znanja. Pridobljene izkušnje, 
kvalitetno znanje, družbena ozaveščenost, empatija 
in visoka motiviranost omogočajo dijakom, da lahko 
uspešno gradijo svojo kariero. Zagotovo so za vse 
zaslužni profesorji, ki znajo vdahniti učnim vsebinam 
življenje, jih osmisliti in tako tudi predstaviti. Vesela 
sem, da so odprti za spremembe in dovzetni za nove 
pedagoške pristope, kar se odraža v mnogih projektih. 
Za vse to sta potrebna pogum in neizmerna energija.

Ob vsem tem se zavedamo, da šolski uspeh ni 
glavno merilo napredka dijakov in ni nujno napoved 
življenjske angažiranosti in življenjske sreče. Od 
nekdaj smo se na naši gimnaziji trudili, da dijake 
opremimo s socialnimi veščinami, da znajo biti tudi 
potrpežljivi in vztrajni, da ob morebitnih neuspehih 
ne odnehajo. Življenje ni zgolj boj za ocene in točke, 
ampak nam prinaša veliko več, kar z dijaki okušamo 
sleherni dan.

Tudi v prihodnosti želimo mladim nuditi prostor 
in čas za skupno ustvarjanje, delo, pripravo za 
nadaljnji študij na univerzi. Pomembno se nam zdi, 
da znajo graditi svojo življenjsko srečo, da ostajajo v 
svojem lokalnem okolju in s svojim znanjem, idejami 
ter energijo gradijo naš boljši jutri.”

PRAZNOVALI SMO 20 LET
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Slavnostni jubilej smo obeležili s prireditvami 
in srečanji ter ga 30. 11. 2017 zaključili s slavnostno 
akademijo v športni dvorani gimnazije. Ob tem 
dogodku smo izdali tudi zbornik z utrinki in dosežki 
20-letnega delovanja.

Urška S. Pišek
Naši oktorji znanosti: Simon Čopar, Matic 

Lozinšek, Martin Ocepek, Gregor Hostnik, Tjaša 
(Logaj) Bartolj, Maruša Agrež, Jernej Kotar, 
Aljaž Drnovšek, Klara (Štrus) Pirmanšek, Zala 
Pavšič

Tabela zlatih maturantov

Matura 2002
1. Petra Eltrin 

2. Janja Nikolić 

3. Klara Štrus 

Matura 2003
1. Elizabeta Marn 

Matura 2004
1. Tadeja Hostnik 

2. Tjaša Logaj 

Matura 2005
1. Peter Laznik Eberl – diamantni maturant

2.  Anja Žurga 

Matura 2006
1. Klara Jordan – diamantna maturantka

2. Manca Grošelj 

3. Miha Hribar 

4. Kaja Smrkolj 

Matura 2007
1. Janja Babnik – diamantna maturantka 

2. Tina Golob – diamantna maturantka

3. Tomaž Martini – diamantni maturant

4. Mario Bjelčević 

5. Irma Budimlić 

6. Tanja Hrastelj 

7. Luka Kropivšek 

8. Aljaž Lazar 

9. Laura Markelj 

10. Lucija Pograjc 
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Matura 2008
1. Žiga Kropivšek 

2. Špela Povše 

3. Maša Rome 
Matura 2009
1. Petra Obermajer 

Matura 2010
1. Urška Fišter 

2. Matja Zalar 

Matura 2011

1. Vita Zalar – diamantna maturantka                                                       

2. Ana Matko 

3. Nejc Petek 

4. Maša Gril 

5. Anita Kosmač 

6. Gašper Slapničar 

7. Matjaž Drolc 

8. Sebastjan Pogorevc 

Matura 2012
v Mojca Juteršek – diamantna maturantka

2. Klemen Lovšin – diamantni maturant

3. Manca Kolar 

4. Tina Breskvar 

5. Bojan Dolinšek 

6. Staš Strle 

7. Matej Čadež 

8. Maša Mesarič 

9. Špela Pikl 

Matura 2013
1. Nik Lupše 

Matura 2014
1. Žan Pirc − diamantni maturant

2. Tin Troha – diamantni maturant

3. Tilen Tršelič 

4. Simon Aleksič 

5. Klara Lenart 

Matura 2015
1. Neli Mlinar 

2. Jan Burgar 

3. Lučka Guna 

4. Polona Blaznik 

5. Matjaž Cirar

Matura 2017
1. Nadja Strle – diamantna maturantka

2. Katja Arh

3. Maja Pavčnik 

4. Anja Šurina 
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DRUGI DOGODKI OB 20-LETNICI
VPIS V ZLATO KNJIGO 

Konec decembra smo na šoli v sklopu dogodkov ob 
praznovanju 20-letnice Gimnazije Litija pripravili 
slovesnost ob vpisu zlatih maturantov v Zlato knjigo 
Gimnazije Litija. 

Slavnostna gostja, ga. Lijana Lovše, podžupanja 
Občine Litija, je na začetku prireditve zlatim 
maturantom čestitala za njihove dosežke in jim 
podelila častne srebrnike Občine Litija.
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PROJEKTI

PROJEKTNI DAN

V šolskem letu 2017/18  smo izvedli projektni 
dan na temo Evropska unija, teme so pokrile številna 
področja EU: mladi, zaposlovanje, migracije, 
geopolitika EU, poznavanje držav. Projektni dan 
smo uspešno zaključili s predstavitvami posameznih 
razredov v telovadnici, kjer smo  izvedli intervju z 
Urško Pavlovič, prostovoljko leta, ki nas je seznanila 
z različnimi zaposlitvenimi možnostmi, ki jih imajo 
mladi znotraj EU, hkrati pa je predstavila tudi 
poglavitne projekte, v katere se mladi lahko vključijo 
v okviru Evropske unije. Intervju je pripravila Ana 
Dimic Benko. 

Jernej Podgornik, koordinator

OBRAZI PRIHODNOSTI

V torek, 17. 4. 2018, se je  s prireditvijo v 
Lutkovnem gledališču v Ljubljani zaključil projekt 
Obrazi prihodnosti časopisne hiše Dnevnik. V 
projektu smo že tretje leto zapored sodelovali tudi 
dijaki Gimnazije Litija, poleg nas pa je sodelovalo 
še 30 slovenskih srednjih šol. Tema naših letošnjih 
prispevkov je bila vodenje občine. Pisanju člankov 
je sledil obisk redakcije, kjer smo spoznali delo 
novinarja, urednika, fotografa …

Na sklepni prireditvi smo prejeli priznanja za 

sodelovanje v projektu in simbolična darila. Vsaka 
šola je na kratko predstavila temo svojih člankov in 
način dela. Za prijetno vzdušje je s svojimi pesmimi 
poskrbel Omar Naber.

Po zaključenem prvem delu programa smo 
se odpravili v predsedniško palačo, kjer smo se 
srečali z iransko Nobelovo nagrajenko Širin Ebadi. 
Spregovorila je o svojih pogledih na svet in vrednotah. 
Razmišljala je tudi o tem, kako naj si predstavljamo 
čas, da nam ga ne bi zmanjkalo v sedanjem načinu 
življenja, ki postaja vse hitrejši in zato prinaša 
veliko stresa. Podala nam je konkreten nasvet, naj 
si dneva ne predstavljamo kot en dan, ampak kot 
24 ur. Govorila je v svojem maternem jeziku, ki ga 
je bilo zanimivo spoznati. Da smo razumeli, o čem 
govori, je poskrbela prevajalka, ki nam je prevajala 
v angleščino. Po zaključenem govoru je Širin Ebadi 
z veseljem odgovarjala na vprašanja dijakov. Med 
drugim so jo vprašali, kako si predstavlja mir in 
kakšne poglede ima na feminizem ter ali se ima tudi 
sama za feministko.

Za konec so organizatorji pripravili še ogled 
razstave Dnevnikovih fotografov. Naši članki so 
dostopni v spletni izdaji Dnevnika.

Ema Pikelj, Taja Kraševec in Ana Zidar, 
dijakinje 1. letnika 
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PROJEKT RUSKI TEDEN NA 
GIMNAZIJI LITIJA

Projekt smo zasnovali na izhodišču, da se 
lahko vsi dijaki (ne samo tisti, ki so izbrali ruščino 
kot izbirni predmet) naše gimnazije seznanijo 
z ruskim jezikom. Intenzivni tečaj ruščine smo 
povezali z aktivnim spoznavanjem Rusije, predvsem 
vsakdanjega življenja. Zaradi obsežne snovi pa 
smo se osredotočili le na vzpon in padec dinastije 
Romanovih in mesto Sankt Peterburg. 

Projekt je temeljil na medpredmetnem 
povezovanju profesorjev, aktivni vlogi dijakov in 
inovativnih učnih oblikah. S filmom, sliko, besedo 
in igro smo dijakom približali eno obdobje ruske 
zgodovine, ga povezali z oblačilno kulturo, kulinariko 
in literaturo. Od osmih ključnih kompetenc, 
opredeljenih na ravni Evropske skupnosti (2006), 
je projekt razvijal predvsem digitalno kompetenco, 
sporazumevanje v tujem jeziku in materinščini. Dijaki 
so s svojo aktivno udeležbo razvijali komunikacijske 
spretnosti, sodelovalno učenje in timsko delo. 

Pri izvedbi projekta nam je pomagal Sklad 
Toneta Pavčka.

 Urška Simnovčič Pišek, koordinatorica

Kot dijakinja tretjega letnika sem se udeležila 
ruskega tedna. Preden se je izobraževanje začelo, 
niti nisem vedela, kaj pričakovati. Prijavila sem 
se, ker je bilo to nekaj novega in se mi je zdelo 
zanimivo. Izkazalo se je, da sem se naučila več, kot 
sem pričakovala, in to na bolj zabaven način kot 
pri pouku. Dokaj intenzivno učenje ruščine je bilo 

prijetno, ker sem se že dalj časa želela naučiti rusko, 
in tečaj je poskrbel, da mi je sedaj ta jezik še bolj pri 
srcu. Všeč so mi bile tudi vsebine o zgodovini in o 
političnih razmerah v Rusiji danes. Odpredavane so 
bile v bolj sproščenem vzdušju, zato sem si morda 
še več zapomnila. Počutili smo se bolj domače, ker 
so bile mize drugače razporejene in smo si lahko 
privoščili tudi piškote ter sok. Zdelo se mi je, da so 
se tudi profesorji med pripravami na predavanja z 
veseljem seznanili z informacijami o tej čudoviti 
deželi. Videlo se je, da smo v spoznavanju ruske 
kulture vsi uživali. Najbolj nam je bila simpatična 
ura, ko smo govorili o ruski hrani in pijači. Izvedeli 
smo kar nekaj presenetljivih in zabavnih dejstev, ki 
smo jih radi delili s sošolci, ki se ruskega tedna niso 
udeležili. Morda smo jih spodbudili, da se bodo tudi 
sami udeležili česa podobnega naslednje leto. Upam 
namreč, da bo gimnazija s takšnimi in podobnimi 
projekti nadaljevala. Dijakom daje znanje, ki v učni 
načrt ni vključeno, kar je velika dodana vrednost. 
Bilo je zabavno in poučno, zanimivo in sproščeno. 
Ruski teden je bila nova in drugačna izkušnja, ki bi 
jo z veseljem priporočila.

Patricija Cirar, 4. b
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PROJEKT INOVATIVNA UČNA 
OKOLJA, PODPRTA Z IKT 
(INOVATIVNA PEDAGOGIKA 1 : 1) 

V projekt, ki bo trajal od 1. 1. 2017 do 30. 6. 
2022, smo se vključili kot implementacijska šola. 
Prijavitelj projekta je Zavod Martina Slomška 
Maribor, v projektu pa sodelujejo Zavod RS za 
šolstvo, Fakulteta za naravoslovje in matematiko 
(Univerza Maribor), Pedagoška fakulteta (Univerza 
Maribor), 20 razvojnih in 50 implementacijskih šol.

Inovativna učna okolja, podprta z IKT, 
omogočajo implementacijo inovativne pedagogike 
1 : 1, katere učni scenariji poudarjajo, kako 
lahko mobilne naprave uporabljamo kot podporo 
mnogim različnim učnim strategijam; uvajajo 
elemente formativnega spremljanja in upoštevajo 
razvijanje novih kompetenc, ki se razvijajo pri 
učenju s tehnologijo, ter učenje  širijo  izven učilnice. 
Inovativna učna okolja predstavljajo kontekst, 
znotraj katerega se odvija učenje v najširšem 
smislu,  povezujejo učence, vsebine, učitelje, 
vire, organizacijo in pedagogiko. Vključevanje 
individualizacije in personalizacije učnega procesa 
omogoča enakopravnejše vključevanje vseh dijakov v 
učni proces. Projekt povezuje in nadgrajuje rezultate 
prejšnjih projektov, ki so že začeli spreminjati učna 
okolja v slovenskem prostoru, kot so: prenova 
gimnazij, E-šolstvo, Inovativna pedagogika v luči 
kompetenc 21. stoletja 1 : 1, E-šolska torba, EU-folio, 
ATS 2020.

V šolskem letu 2017/18 smo se na šoli samo 
seznanili s projektom, oblikovali ožji projektni 
tim, naslednje šolsko leto bo pripravljalno pod 

mentorstvom Gimnazije Brežice, v šolskem letu 
2019/20 pa bomo v inovativnem oddelku prvega 
letnika začeli z dejavnostmi. 

 Urška Simnovčič Pišek, vodja šolskega tima

KREPITEV KOMPETENCE 
PODJETNOSTI IN SPODBUJANJE 
PROŽNEGA PREHAJANJA MED 
IZOBRAŽEVANJEM IN OKOLJEM V 
GIMNAZIJAH

V šolskem letu 2017/18 smo se vključili v projekt 
Krepitev kompetence podjetnosti, ki ga vodi ZRSŠ 
skupaj z MIZŠ. V projektu, ki bo trajal do 31. 8. 2022, 
sodelujemo kot razvojna gimnazija. Cilj projekta 
je razvoj in implementacija didaktičnih pristopov 
in strategij ter podpornega okolja v okviru modela 
spodbujanja podjetnosti v gimnazijah, usmerjenega 
v izvajanje odprtega in prožnega prehajanja med 
izobraževanjem in okoljem. V okviru tega modela 
se bo dijakom zagotovil razvoj in uresničevanje idej 
v okolju, pridobivanje izkušenj za večanje možnosti 
zaposljivosti, predvsem pa razvoj podjetnosti in 
ustvarjalnosti, uresničevanje konkretnih projektov 
dijakov ob partnerskem sodelovanju gimnazij z 
okoljem: gospodarstvom, NVO in raziskovalnim 
sektorjem. Model bo vključeval tudi razvoj uporabe 
novih pedagoških strategij in oblik dela. V letošnjem 
šolskem letu se je s projektom seznanil ožji šolski 
razvojni tim, ki je začel z aktivnostmi, izobraževanjem 
in osnovanjem ITS. 

 
Urška Simnovčič Pišek, vodja šolskega tima
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PROJEKT OBJEM 

 V projektu OBJEM – Bralna pismenost in 
razvoj slovenščine kot učnega jezika, ki ga vodi 
ZRSŠ, sodelujemo kot implementacijska šola. 
V okviru projekta potekajo dejavnosti na štirih 
vsebinskih  področjih:

– bralni pismenosti in razvoju slovenščine 
(učni jezik, zmanjšanje razlik med spoloma, ranljive 
skupine, motivacija za branje),

–  pripomočkih za prepoznavanje ravni bralne 
pismenosti v predšolskem obdobju ter v 2. in .3 VIO 
OŠ,

– slovenščini kot drugem jeziku (za priseljence, 
begunce, Rome in za otroke, ki uporabljajo znakovni 
jezik) ter

– šolski knjižnici.
 Naša letošnja naloga je bila analiza stanja na 

področju projekta (izpolnjevanje anket). V timu 
sodeluje 16 profesorjev. 

 Tatjana Logaj, vodja šolskega tima
 

PROJEKT IZZIVI PODJETNOSTI 
ZA MLADE (YOUTH START)

Gimnazija Litija je v šolskem letu 2015/16 
začela s sodelovanjem v mednarodnem projektu 
Izzivi podjetnosti za mlade (Youth Start) kot 
kontrolna skupina, v šolskem letu 2016/17 pa smo kot 
eksperimentalna skupina izvedli vseh 7 izzivov, ki so 
bili pripravljeni za gimnazije. V projektu sodeluje 12 

partnerskih institucij iz 6 držav. V Sloveniji projekt 
vodi in usmerja Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo in 
Šolo za ravnatelje. 

V drugem letu smo se vključili z dijaki 2. 
b in 3. letnika. V projektu smo sodelovali kot 
kontrolna skupina, kar pomeni, da smo morali 
izvesti vse izzive na ravneh B1 in B2. Dijaki 2. b so 
sodelovanje v projektu predstavili tudi staršem na 
zadnjem roditeljskem sestanku, dijaki 3. letnika pa 
so kot rezultat dveh izzivov organizirali in izvedli 
predavanje za starše.

Pet dijakov tretjega letnika je tekmovalo na 
POPRI – tekmovanju za najboljšo podjetniško idejo. 
Izdelali so načrt za pametni kuhinjski pripomoček 
GraviSmart. 

S sodelovanjem na festivalu podjetništva na 
Brdu pri Kranju smo projekt uradno zaključili, 
vsebine posameznih izzivov pa bomo v naslednjem 
šolskem letu vključili v pouk.

 Urška Simnovčič Pišek, koordinatorica
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PROJEKT PROLEA
Gimnazija Litija je v šolskem letu 2016/17 

pristopila k sodelovanju v mednarodnem projektu 
ProLea, ki ga vodi in usmerja ZRSŠ. V šolskem letu 
2017/18 je na šoli potekal praktični del projekta, ki je 
temeljil na kolegialnih hospitacijah in njihovi analizi, 
aprila pa je bila mednarodna konferenca Prolea. V 
naslednjem šolskem letu se bomo vključili v program 
usposabljanja Moderiranje skupinskih procesov, ki 
je namenjen krepitvi veščin in znanj, pridobljenih v 
PROLEI.

 Ana Črne in Diana Redl Kolar,  
članici projektnega tima

DOBRODELNOST, 
PROSTOVOLJSTVO, 
VZGOJA ZA MIR, 
DRUŽINO IN NENASILJE

25. septembra so dijaki 3. a v okviru rožnatega 
oktobra pletli in kvačkali. Pridružili so se jim tudi 
drugi dijaki, ki so kvačkali ali pletli iz rožnate volne. 
Vse izdelke so dijaki sešili v dolg pisan šal, ki so 
ga obesili v šolski jedilnici, poleg šala so obesili še 
plakata, na katerih so bile fotografije dijakov med 
ustvarjanjem. Da bi pripomogli k ozaveščanju o raku 
dojk, so dijaki po šoli nalepili rožnate pentlje.

V decembru smo zbirali obleke, obutev, hrano, 
igrače in otroške knjige. Zbrane obleke in hrano smo 
podarili Centru za socialno delo Litija. Z zbranimi 
igračami smo razveselili učence OŠ Litija, Podružnice 

s prilagojenim programom. Dijaki prostovoljci so 
sodelovali z litijsko enoto Doma Tisje. V letošnjem 
letu je sodelovalo petnajst prostovoljcev, ki vsakih 
štirinajst dni obiščejo “svoje” oskrbovance. Z njimi 
se pogovarjajo, jim prebirajo časopise in z njimi 
igrajo razne igre. 

Decembra so člani našega mešanega mladinskega 
pevskega zbora in recitatorji nastopili s kulturnim 
programom v obeh enotah Doma Tisje.

7. junija je sedem prostovoljk sodelovalo na 
izletu z invalidskimi vozički, ki ga organizira enota 
Doma Tisje, SVC Litija.

Štirje dijaki so bili prostovoljci na OŠ Slavka 
Gruma v Zagorju. V Delavskem domu Zagorje so 
v  marcu spremljali otroke s posebnimi potrebami 
na 9. republiškem srečanju gledaliških skupin OŠ s 
prilagojenim programom.

 Kot je že v navadi, smo v decembru obiskali in 
obdarili učence OŠ Litija, Podružnice s prilagojenim 
programom. Učenci in njihovi učitelji so dijakom 
pripravili kratek program. 

 
Natalija Zver in Ana Črne, koordinatorici
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NACIONALNI PROJEKT 
RASTEM S KNJIGO

Gimnazija Litija v sodelovanju s Knjižnico 
Litija v šolskem letu 2017/18  že osmo leto sodeluje 
v nacionalnem projektu »Rastem s knjigo SŠ«, ki 
poteka pod okriljem Javne agencije za knjigo. Z njim 
želimo dijake prvega letnika motivirati za branje in 
spodbuditi njihovo obiskovanje splošnih knjižnic, 
zato so v okviru pouka knjižnično-informacijskega 
znanja v oktobru 2018 obiskali Knjižnico Litija, kjer 
so se seznanili s postavitvijo knjižničnega gradiva, 
se preizkusili v samostojnem iskanju gradiva in 
spoznali mnogovrstne dejavnosti, ki potekajo v 
splošni knjižnici, ter se pogovorili tudi o projektu.

Javna agencija za knjigo vsakemu dijaku 1. 
letnika srednje šole ob obisku splošne knjižnice 
podarja knjigo. Letošnja, z razpisom JAK izbrana 
knjiga, je Planet, ki ne raste avtorice Lučke Kajfež 
Bogataj; pomembno poljudnoznanstveno delo, 
ki opozarja na okoljske spremembe, posledice 
človekove nepremišljene dejavnosti, in uničenje, ki 
ga Zemlji, svojemu edinemu domu, s tem zadaja. Ne 
smemo pozabiti omeniti tudi hudomušnih  ilustracij, 
s katerimi je knjigo opremil Izar Lunaček.

Zaradi teme, ki jo letošnja izbrana knjiga 
obravnava, smo se na Gimnaziji Litija odločili 
vključiti v projekt poleg dijakov 1. letnika tudi 
dijake, ki obiskujejo izbirni predmet študij okolja. 
Javna agencija za knjigo je tudi tem dijakom podarila 
knjigo, dijake pa je v sredo, 24. januarja, obiskala 
njena avtorica, klimatologinja dr. Lučka Kajfež 
Bogataj. Izčrpno nam je predstavila problematiko 
podnebnih sprememb, pogovorili smo se o stanju 

našega planeta, možnih rešitvah in njegovi ter naši 
prihodnosti.

V projektu je sodelovalo 48 dijakov 1. letnika 
in 44 dijakov 2. in 3. letnika (študij okolja).

 Maja Deniša, koordinatorka 

EKOŠOLA

V šolskem letu 2017/18 so bile med drugim 
realizirane naslednje dejavnosti oziroma tematski 
sklopi:

• ETZO Evropski teden zmanjševanja 
odpadkov,

• ekokviz,
• zbiralna akcija odpadnega papirja,
• zbiralna akcija plastičnih pokrovčkov,
• tradicionalni slovenski zajtrk,
• učinkovita raba energije na šoli,
• spodbujanje spoštovanja drugih živih bitij,
• zbiranje odpadnih tonerjev,
• likovni natečaj.

Iztok Černe, koordinator
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ZDRAVA ŠOLA

V šolskem letu 2017/18 so bile v okviru projekta 
ZDRAVA šola izvedene sledeče aktivnosti:

Obeležitev pomembnejših mednarodnih dni 
(svetovni dan boja proti AIDS-u, svetovni dan zdravja, 
dan Zemlje, dan boja proti tobaku, dan slovenske 
hrane). Aktivnosti so potekale v obliki delavnic, 
pogovorov in dejavnosti zunanjih sodelavcev.

Naravoslovno-družboslovno-športni Tabor 
Bohinj 2018 z vodilno temo zdravje.

Predavanja Društva študentov medicine 
Slovenije:

za dijake 3. letnika: Psihične motnje in bolezni 
(skupina V odsevu),

za dijake 2. letnika: predavanje in delavnica 
Interakcija o varni uporabi zdravil (v sodelovanju 
s skupino študentov farmacije), za dijake 2. letnika 
smo v sodelovanju z Zdravstvenim domom Litija 
in Društvom sladkornih bolnikov Litija organizirali 
predavanje zdravnice Milojke Juteršek: Sladkorna 
bolezen in mladi, dijaki 4. letnika pa so se udeležili 
predavanja o krvodajalstvu (RK Litija).

Pet minut za zdravo hrbtenico (izvajanje 
petminutnih vaj ob začetku 4. šolske ure, za dijake in 
profesorje). Sodelovanje z NIJZ (izvedba anketiranja 
v sklopu mednarodnega projekta).

Ureditev šolskega vrtička (rože, zelišča, 
zelenjava) in korit z rožami pred šolo.  

 Jasmina Rome Rodić, koordinatorica 
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PEVSKI  ZBOR  
 Pevska gimnazijada

13. februarja se je v telovadnici Gimnazije 
Litija odvijala že 11. Pevska gimnazijada. Zborovsko 
petje ima na Gimnaziji Litija že dolgo tradicijo, 
pevci se namreč družimo, pojemo, nastopamo in 
tekmujemo že dvajset let. Po enoletnem premoru je 
na naši gimnaziji ponovno odmevalo petje vrstnikov 
gimnazijcev, ki so se prijazno odzvali našemu 
povabilu. 

Na Pevski gimnazijadi so skupaj z domačim 
Mešanim pevskim zborom Gimnazije Litija, ki ga 
vodi maestro Blaž Rojko, nastopili še Mešani pevski 
zbor MISMOMI Gimnazije ŠC Slovenj Gradec s 
svojo imenitno glasbeno zasedbo Funky boys in 
Mešani mladinski pevski zbor I. gimnazije v Celju.

Dogodek se je zaključil s skupnim nastopom 
vseh treh pevskih zborov. Zadonele so pesmi 
Petelinček je zapel, Dajte, dajte in Heal the world. 
Srečanje gimnazijskih zborov je odličen pokazatelj, 

da Slovenci smo in ostajamo pevski narod in da 
s tradicionalno pevsko gimnazijado tudi v Litiji 
pomagamo gojiti in ohranjati to obliko umetniškega 
izražanja. Dijaki Gimnazije Litija že komaj čakamo, 
da se prihodnje leto spet vidimo in slišimo na 12. 
Pevski gimnazijadi. 

Zala Urbanija

 TEATER 16

V šolskem letu 2017/18 se je odvila 12. sezona 
Teatra 16. Po daljšem času smo se šolski gledališčniki 
ponovno lotili predelave znanega gledališkega dela 
– tako kot pred leti smo se odločili za komedijo 
Antona Tomaža Linharta, in tako je iz Županove 
Micke nastala Županjina Micka. S projektom smo 
začeli ob koncu šolskega leta 2016/2017, tako da 
prvič nismo pričeli z delom v mesecu oktobru, temveč 
smo v septembru zgolj nadaljevali začeto delo, ki je 
bilo namenjeno predvsem korekciji besedila, saj je 
bila sprejeta odločitev, da se bo predstava izvedla v 
zasavskem narečju. Bralne vaje so bile tako samo 
logično nadaljevanje. Ob pomoči dijakov, ki jim je 
dialekt zasavskih krajev domač, je od januarja do 
marca teklo odrsko »piljenje«, vse z namenom, da 
bo premierna uprizoritev izvedena v terminu, ki je 
že stalnica, ob koncu meseca marca. 

28. marca 2018 se je pred polnim avditorijem 
odvila prva izvedba, ki je bila za kar nekaj (novih) 
članov gledališke skupine prva izkušnja na  
gledališkem odru.

INTERESNE DEJAVNOSTI
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V koledarskem letu 2018 načrtujemo vsaj eno 
ponovitev predstave, in sicer v okviru gledališkega 
festivala v Šmartnem pri Litiji, ki bo kot »Dnevi 
šmarske komedije« prvič predvidoma izveden v 
letošnjem novembru.

 Peter Avbelj, mentor 

GLEDALIŠKI ABONMA

Na začetku šolskega leta smo v okviru šolskega 
abonmaja dijakom ponudili ogled dveh gledaliških 
predstav. Za dijaški abonma se je odločilo 147 dijakov 
(1. in 2. letnik: 93, 3. in 4. letnik: 54).

Dijaki 1. in 2. letnika so si ogledali predstavi:
Ana Karenina, Lev Nikolajevič Tolstoj (SNG 

Drama)
Ta veseli dan ali Matiček se ženi, Anton Tomaž 

Linhart (SNG Drama)
Dijaki 3. in 4. letnika pa so si ogledali predstavi:
Grenki sadeži pravice, Milan Jesih (SNG 

Drama)
Sveti mož, Mile Korun (SNG Drama).
 

BRALNA ZNAČKA

V šolskem letu 2017/18 je dejavnost bralne 
značke na šoli potekala šesto leto.  Vse tri romane 
je prebralo 12 dijakov. Za bralno značko izbiramo 
med kvalitetnimi romani, ki so namenjeni odraslim 
ali mladini in obravnavajo teme, povezane z 

odraščanjem ali dogajanjem v sodobnem svetu.
Dijaki so morali prebrati tri romane z naslednjega 

seznama:
R. Molony: Po smrti Alice Bennet
J. Trey: Jaz, drugačna
G. P. Taylor: Prerokba
P. Modiano: Da se ne izgubiš tu okrog
D. Jančar: In ljubezen tudi

 Tatjana Logaj, koordinatorica

DEBATNI KLUB
V debatnem krožku delujemo na številnih 

ravneh. Pripravljali smo se na turnirje (debatna 
tekmovanja), sodelovali v projektih, skrbeli za 
promocijo šole (informativni dan, organizacija javnih 
debat v lokalnem okolju, pripravili smo delavnice za 
osnovnošolce, sodelovali in vodili različne prireditve) 
in v debatni klub uvajali novince.

Udeležili smo se naslednjih turnirjev:
Državni srednješolski turnirji:
• 21. oktober 2017, Gimnazija Bežigrad,
• 27. januar 2018, Gimnazija Litija.
Mednarodni srednješolski debatni turnirji: 
• 20. do 23. december, Mednarodni turnir v 

Zagrebu,
• 8. do 10. marec 2018, Gimnazija Franca 

Miklošiča Ljutomer,
• 16. april 2018 Mednarodni debatni turnir v 

Bratislavi.
Debaterke in debaterji so se poleg tekmovanj v 

debati udeležili tudi poletnih in zimskih izobraževanj 
in šol, povezanih z debato:

• IDAS 2017 – 14. International Debate 
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Academy Slovenia, Kranjska gora, 18–25 november 
2017,

• MENTORSKI VIKEND, Kranjska Gora, 
Hotel Kompas/Ramada 18. in 19. november 2017,

• WORLDS SCHOOLS DEBATE ACADEMY, 
Kranjska Gora, 23.‒30. junij 2017.

Največja dosežka debatnega kluba v šolskem 
letu 2017/2018 sta zagotovo tretje ekipno mesto na 
državnem debatnem turnirju v Litiji, ki ga je osvojila 
ekipa v sestavi Ana Dimic Benko, Nina Zimič, Jerneja 
Logaj, in tretje mesto Jerneje Logaj na študentskem 
državnem prvenstvu.

 Jernej Podgornik, mentor

DEBATNA AKADEMIJA V KRANJSKI 
GORI

Konec junija sva se dijakinji Gimnazije Litija, 
Ana Dimic in Jerneja Logaj, udeležili mednarodne 
debatne akademije v Kranjski Gori. To je enotedenski 
dogodek, ki ga vsako leto obišče okoli 200 debaterjev 
in 20 sodnikov ter predavateljev s celega sveta. Letos 
so sodelovali dijaki iz Slovenije, Hrvaške, VB, ZDA, 
Katarja, Indije, Združenih arabskih emiratov, Kanade 
in številnih drugih držav. 

Na akademiji se je zvrstilo več različnih 
dejavnosti, med drugimi tudi predavanja iz debatne 
teorije in z različnih področij, ki so lahko uporabna 
v debati (npr. predavanje o neoliberalizmu, nastanku 
in delovanju različnih mednarodnih institucij,  
ekologiji …), in številne debate, na katerih smo 
debaterji dobili tudi povratne informacije in nasvete, 
kako se izboljšati. V zadnjih treh dneh akademije 
smo imeli tudi debatni turnir. Z Ano sva debatirali v 

različnih mednarodnih ekipah, jaz sem debatirala z 
debaterjem iz ZDA in z debaterko iz Malezije. Obe 
sva dosegli izvrstne rezultate, sama sem se s svojo 
ekipo uvrstila celo v izločilne boje, v katerih smo v 
četrtfinalu premagali kanadsko ekipo in v polfinalu 
nacionalno ekipo Katarja. V finalu smo izgubili proti 
slovenski nacionalni ekipi in se tako uvrstili na drugo 
mesto, kot govorka pa sem dosegla 13. mesto.

Jerneja Logaj, 4. b
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ŠPORT NA GIMNAZIJI LITIJA

Realizirali smo tri športne dneve za dijake 
1. letnika (plavanje, orientacijski pohod, izbirni 
športi), 2. letnika (orientacijski športni dan, izbirni 
športi, odbojka na mivki, tenis, pohod po obronkih 
Jablaniške doline) in 3. letnika (pohodništvo  
Tromeja in Tamar s Planico, izbirni športi, odbojka 
na mivki) ter športni dan za dijake 4. letnika (izbirni 
športi). Dijakom smo ponudili širok izbor športov s 
poudarkom na vsebinah v naravi in bližnjem okolju.

Že tradicionalno smo organizirali šolsko ligo v 
nogometu, šolsko ligo v odbojki za dijakinje in po 
novem še šolsko ligo v odbojki za dijake, interesno 
dejavnost nogomet (D in F) in odbojko 
(D). Dijaki so se udeležili Ljubljanskega 
maratona (20 dijakov) in Litijskega teka 
(14 dijakov).

Šolske ekipe so dosegle naslednje 
rezultate:

• fantje v nogometu 4.‒6. mesto 
na področnem tekmovanju,

• v košarki pa 5.‒8. mesto na 
področnem tekmovanju, 

• na področnem tekmovanju v 
odbojki za dijake in dijakinje pa 5.‒6. 
mesto.

Dijaki  so nastopi l i  tudi  na 
srednješolskem tekmovanju v sklopu 
Ljubljanskega maratona (20 dijakov), 
imeli smo popolno žensko ekipo, in 
Litijskega teka v mesecu juniju (14 
dijakov).

V sklopu OIV smo organizirali 
4-dnevni smučarski tabor, ki se ga 

je udeležilo 36 dijakov. Že drugič smo gostovali 
v avstrijskem mestu Flachau, za katerega smo se 
odločili zaradi ugodnejših snežnih razmer. Dijaki 
so na povsem drugačen način spoznali smučanje in 
deskanje na snegu, saj številne proge, širina in izbor 
prog omogočajo veliko večje možnosti napredovanja 
v smučarskem znanju. Posebej smo poudarili varnost 
na smučišču. Smučarski tabor je bil med dijaki zelo 
lepo sprejet, zato ga bomo v naslednjem šolskem letu 
organizirali na isti lokaciji. 

V šolskem letu 2017/18 je bilo na šoli vpisanih 
47 dijakov s statusom športnika, od tega 9 vrhunskih 
športnikov.

Mitja Strmec, vodja športne vzgoje
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DOGODKI
INFORMATIVNI DAN

PROJEKTNI VIKEND 

Projektni vikend Tabor Bohinj 2018 je bil 
organiziran v CŠOD Bohinj od 15. do 17. junija 2018. 
Udeležilo se ga je 52 dijakov.

Vodilna tema tabora je bila zdravje. Izbrali 
smo zelo široko temo, ki je omogočala različne 
učne vsebine in dejavnosti v naravi. Organizirane 
so bile tudi raznovrstne športne dejavnosti (jutranja 
telovadba, vadba AEQ metode, igre z žogo, vožnja s 
kanuji, supanje, kolesarjenje), ogled filma ter poučno-
zabavni večer.

Skupni vzgojno-izobraževalni cilji:
• spozna t i  raz l ične  v id ike  zdravega 

življenjskega sloga,
• seznaniti se s pomenom gibanja in prehrane 

na zdravje,
• analizirati pozitivne učinke gibanja,
• spoznati načrtovanje športnih aktivnosti – 

glede na zastavljen cilj.
Dijaki so delali v štirih skupinah:
1.  tehnike sproščanja,
2.  zdrav imam več možnosti,
3.  zdravje in bolezen kot socialno-ekonomska 

kategorija,
4.  bistvo je očem nevidno.
Tabor smo v letošnjem šolskem letu organizirali 

že petnajstič. 

Jasmina Rome Rodić, vodja tabora
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ULIČNA ČETVORKA
18. maja 2018 je bila 

v starem mestnem jedru 
Litije že 12. leto zapored 
izvedena ulična četvorka 
(Projekt Slovenija pleše – 
QUADRILLE EUROPEAN 
DANCE FESTIVAL). Pri 
organizaciji so sodelovale 
Gimnazija Litija, Plesna 
šola Bolero, Občina Litija in 
Mestna skupnost Litija.

ZAKLJUČNA 
PRIREDITEV

Na zaključni prireditvi, 
14. junija 2018, so bila 
podeljena priznanja in pohvale 
šole. V programu so dijaki 
predstavili  šolska pravila 
v preteklosti. Program so 
popestrili: šolski pevski zbor 
pod vodstvom zborovodje 
Blaža Rojka, najboljši pevci 
in instrumentalisti solisti.

  

 KRST FAZANOV
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EKSKURZIJE
DVODNEVNE EKSKURZIJE

• 1. letnik: Munchen
• 2. letnik: Toskana
• 3. letnik: Dunaj
• 4. letnik: Budimpešta

ENODNEVNE EKSKURZIJE
• 1. letnik: Kras
• 2. letnik: Trst, Gradež, Oglej
• 3. letnik: Škofja Loka

EKSKURZIJE V OKVIRU IZBIRNIH 
PREDMETOV
• Primorska (geografija)
• Ljubljana (španščina)
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IZBIRNA EKSKURZIJA

Provansa
V šolskem letu 2017/18 smo v oktobru 2017 izpeljali 
izbirno ekskurzijo po Provansi. 
Prvi dan smo obiskali živalski in rastlinski naravni 
rezervat Camargue, kjer smo si v mestu Saintes- 
maries-de la mer ogledali cerkev črne Sare. Sprehodili 
smo se po Pont du Gardu, najlepše ohranjenem 
antičnem akvaduktu, in  prenočili v Orangeu. V 
naslednjih dveh dneh smo potovali po Azurni obali, 
obiskali papeško palačo v Avignonu, v Grassu se 
seznanili z razvojem parfumerije, ogledali si Cannes 
in v Monaku obiskali oceanografski muzej. 

Urška S. Pišek

EKSKURZIJA ZA STARŠE

Organizirali smo dvodnevno ekskurzijo za starše po 
Bosni, ki se je udeležilo 48 staršev in 5 profesorjev. 
Realizirana je bila 20. in 21. aprila 2018, ogledali pa 
smo si Sarajevo, Jajce in Banja Luko.
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MATURANTSKI PLES
GOVOR RAVNATELJICE

Spoštovane maturantke in maturanti, spoštovani 
starši, učiteljski zbor in podžupanja Občine Litija, 
ga. Lijana Lovše!

Vsem skupaj želim lep dober večer! 
Nocoj bo tudi letošnja generacija maturantov 

odplesala svoj maturantski ples v svet odraslosti, 
odgovornosti, skratka, drugačnosti … V teh štirih 
letih šolanja na naši šoli so ti dijaki postali del našega 
vsakdana, kmalu pa bodo tudi del naših spominov – 
prijetnih, seveda. 

Drage maturantke, dragi maturantje!
Zavedamo se, da je nocojšnji dogodek za vas 

posebna prelomnica. Zajeten del napornega treninga, 
s katerim ste se pripravljali na življenjski tek, je za 
vami. Pred vami je start v samostojno življenje, v 
življenje, ki si ga boste sami krojili in oblikovali po 
svojih najboljših močeh.

Profesorji se običajno sprašujemo: Ali smo vas 
dovolj dobro pripravili na izzive, ki vas čakajo? Smo 
bili dovolj pozorni na  talente in potrebe vsakega 
izmed vas? Smo vas zadosti spodbujali? Mnogo se je 
zgodilo v teh štirih letih »treninga« na Gimnaziji Litija 
in vi sami veste, koliko truda in napora ste vlagali v 
svoje delo. Niso najpomembnejši zunanji rezultati in 
ocene, ampak je najpomembnejše to, koliko osebnega 
odnosa in zavzetosti ste vložili v svoje delo. Vsak 
je lahko zmagovalec na svoji življenjski poti, če 
uresniči svojo osebno poklicanost in če zna svoje 
darove deliti z drugimi. Smisel človeškega življenja 
ni v tekmovanju in medsebojnem obračunavanju, 

ampak v sodelovanju in medsebojni pomoči. In srčno 
upam, da je bila Gimnazija Litija za vas prava šola, 
predvsem ŠOLA ČLOVEČNOSTI. Čestitam vašim 
razredničarkam in celotnemu učiteljskemu zboru za 
strokovno opravljeno delo, ki pa ne bi bilo uspešno 
brez podpore in zaupanja vas, dragi starši.

Naj bo moje sporočilo današnjega večera 
povzeto po stari angleški modrosti:
»Vzemite si čas za prijaznost, kajti to je pot do sreče,
vzemite si čas za sanje – tako se povzpnete med 
zvezde,
vzemite si čas, da ljubite in ste ljubljeni – tako ste 
bolj človek,
vzemite si čas in se ozrite okoli sebe, kajti dnevi so 
prekratki za sebičnost,
vzemite si čas za smeh, kajti ta je glasba duše.«

Drage maturantke in maturantje, želim vam 
veliko nasmehov in prijaznosti na vaši življenjski 
poti. Uživajte v današnjem večeru in srečno naprej!
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DAVID TOMAŽIČ, 2. A                                                                                         
Projekt Tractus

Ime Tractus  po 
latinsko pomeni vesolje. 
Idejo za projekt sem 
dobi l  na  YouTubu . 
Ogledal sem si nekaj 
podobnih projektov in 
posnetkov, ki so zbudili 
moje zanimanje. Bistvo 
projekta je visokoleteči 

balon, ki je napolnjen s helijem, s sabo pa ima opremo, 
kot so: kamera, GPS, padalo in drugo. Kamera je 
obvezna, saj se polet snema, kar je tudi glavni cilj 
naloge. Na projektu sem delal približno eno leto. V 
tem času sem se moral veliko naučiti o vetrovih v 
višjih zračnih plasteh. 
Izdelal sem tudi spletno 
stran projekta, nekakšen 
blog, v katerega sem 
zapisoval dogajanje.

P o  n a k u p l j e n i 
in pridobljeni opremi 
smo najprej opravili 
poskusni polet balona, 
ki je dobro uspel. Balon 
in sondo smo s tal 
kontrolirali z vrvicami. 

Za projekt sem 
potreboval finančna 
sredstva, zato sem si 

moral izbrati sponzorje, ki so mi darovali, da sem 
jih objavil na blogu. 

Mesec dni kasneje smo opravili pravi polet. 
V sondo, ki je bila zlepljena iz stiropora, smo dali 
kamero, GPS in dodatno baterijo, ki je polnila 
kamero. Polet balona je trajal dobri dve uri. V tem 
času je balon prišel do višine 27 km, nato je počil, 
sonda pa je s padalom padla na tla. Balon je počil 
zaradi nižjega tlaka v višjih legah. Ker so bili močni 
vetrovi v višjih legah, je balon odneslo precej daleč. 
GPS smo uporabili, da smo lahko ugotovili, kje bo 
pristal. Pristal je v Kočevju, nekje v gozdu. Odpeljali 
smo se do lokacije pristanka in se lotili iskanja. Po pol 
ure iskanja smo balon našli. Imeli smo malo nesreče, 
saj je bila sonda na drevesu. Da smo jo dobili, smo 
morali odžagati debelo vejo. Potrebovali smo eno uro. 

DIJAKI SE PREDSTAVIJO
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Projekt se je uradno končal. Dobil sem zelo dober 
posnetek našega planeta in ga objavil. Na nekaterih 
delih je kamera ujela tudi Sonce.

Sam zelo velikokrat preberem kakšno znanstveno 
novico in jo včasih tudi komentiram. Občasno 
preberem tudi komentarje drugih. Sem in tja se najde 
kakšen komentar posameznikov, ki imajo drugačno 
stališče. Med njimi je bil privrženec teorije o ploščati 
Zemlji. Odgovoril sem mu, da gre za bedarijo, kot 
svoj »dokaz« pa sem navedel svoj posnetek poleta. 
Naključje je hotelo, da so komentarje brali tudi 
organizatorji državne proslave, ki so kliknili na mojo 
spletno stran. Pisali so mi na elektronski naslov, saj 
so si zamislili, da bi posnetek lahko vključili kot 
ozadje pesmi. Privolil sem v pogovor in sodelovanje 
z njimi. Poslal sem jim del posnetka, ki je bil kasneje 
na proslavi. Dogovorili smo se za datum snemanja v 
studiu RTV Slovenija. Snemanje je trajalo približno 
eno uro. Posneli so, kar sem povedal o tem, kaj si 
želim v prihodnosti in kakšno prihodnost si želim. S 
to izjavo in s posnetkom iz projekta se je zaključila 
državna proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti. 
Proslave sem se udeležil kot povabljeni gost. Po 
koncu proslave sem se pogovarjal z organizatorji, 
vzpostavil pa sem tudi nekaj stikov s podjetniki. 
Čestitali so mi in svetovali, naj nadaljujem s svojim 
delom, kar tudi bom.

Celoten projekt in proslavo si bom zapomnil. Za 
naprej načrtujem druge projekte, saj me zanima vsa 
znanost, še posebej fizika. S projektom sem postal 
približno peti v Sloveniji, ki je izpeljal tak projekt. 
Blog so si ogledali tudi prebivalci nekaterih drugih 
držav. 

Spodbujam vse, da delajo tisto, kar imajo radi, 
saj bodo le tako uspešni!

JERNEJA LOGAJ, 4. B
Debata

D e b a t a  j e 
aktivnost, ki združuje 
splošno razgledanost, 
znanje angleščine in 
retorične sposobnosti. V 
vsaki debati se pomerita 
2 ekipi: ena, ki trditev 
zagovarja, in druga, 
ki trditvi nasprotuje. 

V srednješolskem formatu vsaka ekipa sestoji iz 
treh članov, ki skupaj podajo štiri govore in tri 
argumente. Debaterji ne smemo izbirati strani in 
moramo praviloma debatirati na obeh straneh, kar je 
zelo koristno, saj se tako naučimo argumentirati tudi 
mnenje, s katerim se ne strinjamo.

 Poznamo dva tipa trditev, ene so pripravljene 
in so znane že en mesec pred turnirjem. Praviloma 
so težje in zahtevajo obsežno raziskavo teme in 
veliko dokazov. Druge pa so impromtu trditve, ki jih 
dobimo na turnirju samem in za katere imamo eno 
uro časa, da se nanje pripravimo, pri čemer ne smemo 
uporabljati interneta. Teme trditev so zelo različne, 
lahko je to politika, mednarodni odnosi, znanost, 
šport ... Debaterji moramo biti pripravljeni na vse. 
Skozi debato pridobimo veliko uporabnih veščin, od 
retorike in javnega nastopanja pa do argumentacije, 
ki je zelo uporabna tako v šoli (npr. pri esejih), kot 
tudi v vsakdanjem življenju.

 Debatirati sem začela v prvem letniku gimnazije 
v našem šolskem klubu. Že v prvem letniku sem se 
udeležila številnih turnirjev na nacionalni ravni in 
pa turnirja Winter Holiday Open v Zagrebu, ki je 
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največji debatni turnir v Evropi. Ker sem debato 
hitro vzljubila, sem z debatiranjem nadaljevala tudi 
v 2., 3. in 4. letniku. Tako sem sodelovala na večini 
turnirjev na nacionalni ravni, trikrat na Winter 
Holiday Open (letos bom četrtič), na mednarodnem 
turnirju v Bratislavi, dvakrat v Ljutomeru, sodelovala 
sem na dveh debatnih akademijah v Kranjski Gori. 
Debatirala sem tudi na študentski ravni, in sicer na 
študentski akademiji in na državnem turnirju. Letos 
poleti sem se udeležila seminarja za sodnike na 
osnovnošolskih turnirjih, sem tudi že sodila na enem 
izmed njih in vodila delavnice za nove debaterje. 
Prav tako sem somentorica našega debatnega kluba.

Moji največji dosežki so uvrstitev v finale 
akademije v Kranjski Gori konec lanskega leta in 
uvrstitev v osmino finala leto prej. Uvrstila sem se 
tudi v finale študentskega prvenstva, nekajkrat sem 
bila med prvimi 10 govorci, dosegla pa sem tudi 3. 
mesto na srednješolskem državnem turnirju. Letos se 
mi v okviru slovenske debatne reprezentance obeta 
tudi nastop na svetovnem debatnem prvenstvu v 
Kolombu na Šri Lanki.

LINA ŠEVERKAR, 4. B 

Ples

 Moja plesna pot se je pričela tako zgodaj, da 
se pravzaprav ne spominjam prvih začetkov. Za 
ples me je navdušila sestrična in tako se je moje 
otroštvo odvijalo okrog plesa. Pri sedmih letih sem 
pristala v tekmovalni skupini, takrat sem ples začela 
jemati resneje. Disco dance je plesna zvrst izjemno 
energičnega in hitrega plesa, ki zahteva ogromno 
telesne vzdržljivosti, samokontrole, tehnike ter 
discipline. Treningi so bili zelo naporni, a sem 
vztrajala vse do 17. leta, ko sem se odločila prenehati 
s tekmovanji. Imam zelo lepe spomine na vsakoletna 
državna prvenstva, na katerih smo dosegali najvišja 
mesta in se uvrstili na svetovno prvenstvo.  

  Že od nekdaj pa sem imela željo po nastopanju 
v različnih plesnih predstavah in muzikalih. Januarja 
letošnjega leta sem se udeležila avdicije za muzikal 
Briljantina. Sprva se nisem nameravala udeležiti 
avdicije, češ da nisem dovolj dobra plesalka, vendar 
sem se je udeležila na mamino pobudo, ne da bi 
karkoli  pričakovala. Na avdiciji smo se morali zelo 
hitro naučiti koreografije, potem pa so nas razdelili 
v skupine in smo točko vadili toliko časa, dokler 
ni koreografinja izbrala plesalce, ki so se uvrstili v 
naslednji krog. Spominjam se treme, ki sem jo imela, 
a včasih je to dobro, saj imaš več adrenalina. Izredno 
vesela sem bila, ko so mi sporočili, da sem povabljena 
v finalni krog avdicije. To je bilo zame nekaj čisto 
novega, saj sem bila do takrat brez kakršnih koli 
izkušenj, zato pa sem si še toliko bolj želela, da bi 
mi uspelo. Finalni izbor je potekal precej dolgo časa. 
Koreografijo smo plesali pred veččlansko komisijo, 
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v kateri je bilo kar nekaj znanih slovenskih osebnosti 
(Alenka Godec, Gojmir Lešnjak Gojc ...), nato so nas 
postavili v vrsto in nas ocenjevali po višini, postavi, 
videzu. Izbrali so 20 deklet izmed 200 plesalcev. Po 
dveh tednih sem prejela težko pričakovano e-pošto, 
v kateri je pisalo, da sem bila sprejeta v ekipo novega 
slovenskega muzikala. Mislim, da je to eden mojih 
največjih plesnih dosežkov do sedaj, saj je bilo na 
avdiciji veliko znanih plesalcev, ki dosegajo najboljše 
rezultate na svetovnih prvenstvih. Občutki so bili 

neverjetni, nikoli si ne bi mislila, da bom prav jaz 
dobila takšno priložnost. Sledili so štirje meseci 
priprav. Vaje so potekale vsak dan po štiri ure, med 
vikendi cel dan do poznih večernih ur, kar je bilo 
zame zelo naporno. Domov sem pogosto prihajala 
ob polnoči. Vendar me je prav ples naučil discipline, 
zato sem lahko šolske obveznosti opravljala redno in 
uspešno. V muzikalu zelo rada plešem, saj na odru 
uživam, lahko se prepustim in počnem nekaj, kar me 
neizmerno veseli.

Plesalke imamo pet kostumov, posebnost pa 
so tudi kotalke, s katerimi plešemo v eni izmed 
točk. To mi predstavlja največji izziv, saj nisem 
nikoli kotalkala, vendar sem se tudi tega morala 
naučiti. Vsaka plesalka ima tudi svojega plesalca, 
veliko točk namreč plešemo v paru. Plesalci se po 
predstavah menjamo, tako se menjajo tudi plesni pari 
in postavitve oziroma mesta, kjer plešeš. Zato imamo 
pred samo predstavo postavitvene vaje, na katere ne 
smemo zamujati in moramo biti zbrani, saj vse poteka 
zelo hitro in tekoče. Namen postavitvene vaje je 
predvsem prilagoditev odru, ki nam je na voljo. Nato 
sledi tonska vaja, na kateri si pevci oziroma igralci 
ogrejejo glasilke in zapojejo vse točke.

Med samo predstavo si moramo zelo hitro 
preobleči kostume, zato si že prej vse pripravimo na 
neko mesto. Prav tako imamo na voljo vizažistke in 
stilistke.

Muzikal ima malo in veliko predstavo. 
Razlikujeta se glede na velikost odra, torej na manjših 
odrih pleše manjše število plesalcev, prilagojena je 
scena, medtem ko na večje odre postavijo celotno 
zasedbo.

Vsaka lepa zgodba pa ima tudi svojo slabo plat. 
Če je že navzven videti vse lepo in rožnato, sem s 

47Letopis 2017/2018 Gimnazija Litija



to izkušnjo spoznala drugo stran. Pogosto sem bila 
razočarana, saj sem spoznala, da je to svet tako 
imenovanega šovbiznisa, v katerem je na žalost vse 
povezano z denarjem. Predvsem je pomemben sam 
videz, atributi, in ne talent, ki ga imaš. Velikokrat 
opazujem, kakšni so ljudje v tem svetu. Ogromno je 
obrekovanja, vzvišenosti, nevoščljivosti in egoizma, 
zato nisem vzpostavila veliko novih prijateljskih vezi. 
Kljub vsemu sem spoznala osebe, ki so mi postali 
resnični prijatelji in so mi stali ob strani v težjih 
trenutkih. 

 Trenutno poteka turneja po Sloveniji. Potujem 
v kraje, ki jih še nikoli nisem obiskala, in nastopam 
v predstavi, ki vedno doživi glasen aplavz, kar me 
vsakokrat neizmerno navduši. Občutki na odru so 
nekaj najlepšega. Upam, da bom imela v prihodnosti 
še več podobnih priložnosti.

 Kakšni so moji načrti s plesom? Naslednje 
leto v času študija se želim čim bolj izpopolnjevati 
in spoznavati različne plesne zvrsti v Ljubljani, ki 

vsako leto ponudi več možnosti za izobraževanje 
plesalcev. Želim si čim več nastopati v različnih 
predstavah, poučevati mlade plesalce in pridobivati 
izkušnje. Nekoč bom odpotovala v New York, ki 
poleg Los Angelesa velja za prestolnico plesa, in 
se izobraževala v Plesnem centru Broadway, kjer 
plesalce, med drugim, pripravljajo tudi na avdicije za 
predstave v svetovno znanem gledališču Broadway.

 V plesnem svetu, kjer je zelo veliko konkurence, 
nista pomembna samo talent in to, kako dober 
plesalec si. Še skoraj pomembneje je, kako ta talent 
izraziš s čustvi, karizmo, mimiko in občutkom za 
glasbo ter z ritmom. Lahko si izjemen plesalec, 
vendar če se na obrazu ne vidi želje in predanosti, 
potem to ne velja veliko. 

  Ples mi je in mi še vedno prinaša veselje in 
najboljše občutke. Verjamem, da se vse zgodi z 
razlogom, in če se trudiš ter verjameš vase, ti bo pot 
odprla veliko novih vrat in priložnosti.

Lina Ševerkar
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RAZREDI V ŠOLSKEM LETU 2017/18
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1. a z razrednikom Aljošo Sokličem

Simon Avbelj
Lana Bercieri Povše
Maja Damjan
Tim Groboljšek
Tiana Grošelj
Lana Hibler Deković
Lara Juvančič
Brina Koleša
Nejc Lambergar
Jernej Lavrih
Rok Namestnik

Metod Peitl
Lovro Perme
Amadej Pesko
Živa Planinc Juvan
Pia Poglajen
Gal Prašnikar
Maja Pušnik
Sara Strmec
David Tomažič
Nejc Vrhunc
Ana Žujić
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1. b z razredničarko Diano Redl Kolar

Jan Cirar
Ludvik Golnar
Ana Grabnar
Nina Jelen
Mitja Juvan
Tanja Kastelic
Jan Kovač
Taja Kraševec
Anže Lovše
Eva Maleš
Ivan Nikonov
Lara Paš
Ema Pikelj

Rosana Resnik
Aleksandra Rozina
Hana Runtas Potočnik
Pia Smrekar
Živa Stegenšek
Nina Šerak
Pia Škofic
Luka Vodnik
Klara Zaman
Ana Zidar
Tilen Zupančič
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2. a z razredničarko Jasmino Rome Rodič

Žan Baumgartner
Špela Dobravec
Žiga Fašing
Blaž Grčar
Tanaja Grobin
Gašper Grošelj
Lara Hribar
Miha Ivačič
Lea Jere
Nina Juvančič
Lara Koci
Patricija Kolander
Nina Kos

Beno Kotar
Vid Lipovšek
Sara Magdič
Žan Alojz Mahkovic
Martin Meserko
Manca Murn
Eva Podlogar
Nejc Poglajen
Jakob Sirk
Matic Smrkolj
Kim Tot
Laura Tržan
Pika Zakonšek
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2. b z razrednikom Janom Mavrom

Martina Artnak
Alan Atić
Špela Bajc
Marko Bjelčević
Tjaša Čarman Sorčan
Anja Drnovšek
Julia Ferjančič
Valentino Jovanovič 
Horvat
Gašper Juvan
Zala Kokalj
Klemen Kolar
Brina Krapež
Julija Lambergar

Klara Lebeničnik
Laura Okorn
Tomaž Omahne
Jon Pišek
Selvedina Pjanić
Gian Andrej Povše
Neža Rovanšek
Nickolas Ržišnik
Tim Štrus
Tana Trampuž
Urška Urankar
David Valte
Neja Zimič
Nina Žekar
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2. c z razrednikom Mitjo Strmcem

Špela Brinovec
Tinkara Butara
Laura Gomboc
Jona Kerin
Tajda Klemen
Klara Košir
Petra Kuder
Ana Matko
Janja Nikler
Gala Pregel

Jaki Radovanović
Klara Razboršek
Saša Sajovic
Gaja Starc
Klavdija Šebjan
Anja Širca
Erin Škulj
Kaja Tori
Anja Verbajs

54 Letopis 2017/2018Gimnazija Litija



3. a z razredničarko Heleno Lazar

Ana Avbelj
Robert Baš
Laura Cerovšek
Alen Demiri
Andraž Fink
Anica Garić
Zala Rozalija Golnar
Anej Jaklič
Nina Knez
Laura Kotar
Liza Kralj
Marcel Malis

Tinkara Meke
Bine Nemeček
Nejc Pavliha
Tadej Pirc
Kaja Pistotnik
Nik Ponebšek
Luka Razboršek
Anja Remškar
Zala Urbanija
Nik Vozelj
Ana Vrtačnik
Teja Vrtačnik
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3. b z razredničarko Urško Simnovčič Pišek

Tom Ašič Kovač
Anja Bočko
Katja Bregar
Leon Ciglar
Patricija Cirar
David Demiri
Špela Doblekar
Neja Dolar
Nika Drnovšek
Lavra Godec
Urša Izlakar
Matic Jelnikar

Maj Kramberger
Nika Lindič
Jerneja Logaj
Rožle Macerl
Mark Mesarič
Rok Podhraški
Katjuša Ponebšek
Timotej Raspotnik
Adriana Resnik
Gregor Strniša
Lina Ševerkar
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4. a z razredničarko Tanjo Boltin

Klara Aškerc
Barbara Avbelj
Luka Bajc
Sara Bendra
Jure Cirar
Blanka Čančar
Pia Čuk
Matija Golob
Laura Iseni
Lara Jamšek
Pia Kos
Sara Kovačič
Sarah Macanović

Domen Ocepek
Špela Pok
Ana Ponebšek
Maks Ritonja
Sanil Safić
Sara Simončič
Anja Sotenšek
Neža Stopar Koprivnikar
David Vrančič
Nejc Vrhovec
Anja Žužič
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4. b z razredničarko Špelo Novljan Potočnik

Nina Ceglar
Nina Cirar
Klavdija Drnovšek
Nika Drnovšek
Anja Manca Godec
Taja Gorenc
Vita Grošelj
Barbara Hauptman
Kristina Hauptman
Mevlija Kamenjaković
Kim Kavčič
Maša Koncilja
Husref Kovačević

Maja Kralj
Neža Mihelčič
Gaja Razpotnik
Alexander Ržišnik
Urška Širok
Klara Šparlek
Gal Tršelič
Matej Turk
Zala Vašl
Gašper Vidic
Enej Zrimšek Brvar
Anja Žibert
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4. c z razredničarko Matejo Golouh

Nick Anžel Lara
Klemen Arnšek
Andrej Barachini
Nika Bergant
Žiga Blažko
Ema Črne
Nina Debevec
Ana Dimic Benko
Žiga Jereb
Hana Kerin
Maks Kogovšek
Žiga Kos
Karin Kregar
Kristina Lavrih

Pia Macun
Eva Mlinar
Nika Marija Murenc
Petra Očkon
Tinkara Perme
Dejan Prodanović
Arijana Ramšak
Anja Sonc
Ana Strniša
Eva Vidmar
Andraž Založnik
Nina Zimič
Žana Žerko
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ORGANI ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

Svet šole je v šolskem letu 2017/2018 deloval v dveh sestavah.

1. Člani sveta šole do 26. 9. 2017:
 • 2 predstavnika ustanovitelja (Vlada RS): Alenka Urbanc, Andreja Štuhec
 • 1 predstavnik lokalne skupnosti (Občina Litija): Manuela Šrenk
 • 5 predstavnikov delavcev: Tanja Boltin, Jasna Clara Kovač, Jernej Podgornik, Mitja Strmec, Janoš Železnik
 • 3 predstavniki staršev: Aleš Pregel, Karmen Govekar, Karmen Pogačar Tršelič
 • 2 predstavnika dijakov: Anja Žužič, Sarah Macanović

2. Člani sveta šole od 26. 9. 2017:
 • 2 predstavnika ustanovitelja (Vlada RS): Alenka Urbanc, Andreja Štuhec
 • 1 predstavnik lokalne skupnosti (Občina Litija): Manuela Šrenk
 • 5 predstavnikov delavcev: Tanja Boltin, Jasna Clara Kovač, Jernej Podgornik, Mitja Strmec, Janoš Železnik
 • 3 predstavniki staršev: Aleš Pregel, Mojca Fink, Karmen Pogačar Tršelič
 • 2 predstavnika dijakov: Anja Žužič, Sarah Macanović

Člani sveta staršev:

 • Vera Vrhunc
 • Vesna Runtas Potočnik
 • Majda Grčar
 • Aleš Omahne
 • Aleš Pregel
 • Mojca Fink
 • Marija Raspotnik
 • Igor Ritonja
 • Karmen Pogačar Tršelič
 • Irena Ramšak
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Ravnateljica:
Vida Poglajen, prof.

Profesorji:
Tatjana Logaj, prof. – slovenščina
Urška S. Pišek, prof. – slovenščina
Janoš Železnik, prof. – slovenščina
Mateja Golouh, prof. – zgodovina, španščina
Peter Avbelj, prof. – zgodovina
Tanja Boltin, prof. – geografija
Helena Lazar, prof. – geografija, študij okolja
Špela Vuga Štruc, prof. – geografija
Vida Poglajen, prof. – matematika
Aljoša Soklič, prof. – matematika, organizator OIV
Natalija Zver, prof. – matematika
Jan Maver, prof. – matematika
Ana Črne, prof. – angleščina, ruščina
Irena Prašnikar, prof. – angleščina
Diana Redl Kolar, prof. – nemščina
Špela Novljan Potočnik, prof. – nemščina, španščina
Jasmina Rome Rodič, prof. – kemija
Iztok Černe, prof. – biologija
Marjan Gilj, prof. – fizika
Jernej Podgornik, prof. – sociologija, filozofija
Betka Burger, prof. – informatika
Maria Primožič, prof. – likovna umetnost
Blaž Rojko, prof. – glasba
Jasna C. Kovač, prof. – športna vzgoja
Mitja Strmec, prof. – športna vzgoja
Janez Medved, prof. – športna vzgoja

ZAPOSLENI V ŠOLSKEM LETU 2017/2018 

Tajnik šolske maturitetne komisije:
Jan Maver, prof.

Svetovalna delavka:
Tanja Boltin, prof.

Tajnica:
Eva Kepa

Računovodkinja:
Nives Godec

Knjižničarka:
Maja Deniša, uni. dipl. biblio.

Laborant in vzdrževalec učne tehnologije:
Branko Koprivnikar

Hišnik:
Metod Lovše

Kuharja:
Darja Cirkvenčič
Simon Groznik

Čistilke:
Ljubica Katič
Magda Skubic
Marinka Škoda
Marica Zupan
Jožefa Rink
Majda Škafar
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Foto: David Tomažič, Projekt Tractus
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