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UVODNIK
 Šolsko leto 2013/14 se je 

za mnoge skoraj v hipu uvrstilo 
v skupino naših preteklih let. 
Morda še vedno živimo pod 
vtisom dogodkov iz preteklosti 
komaj dobro ustanovljene šole, 
pa se že bližamo dvajsetemu 
letu. To pomeni, da smo skoraj 
polnoletni in še več: dobro se za-
vedamo, česa si želimo. Vendar 

je vprašanje, ali nam časi vse to omogočajo. 
Marsikaj se je v teh letih spremenilo, pa ne 

mislim toliko na število vlad slovenske države, ki so 
se v tem času izmenjale, pa tudi ne na število šolskih 
ministrov, ki so skušali vnesti na področje šolstva 
takšne in drugačne spremembe … Ob vsem tem so 
se tudi generacije otrok številčno zelo spremenile; v 
letih delovanja naše gimnazije se je število rojstev 
v Sloveniji zmanjšalo s skoraj 29.000 na približno 
18.000 (od letnika 1982 do 1998, kar sta rojstni leti 
dijakov naše prve in zadnje, sedemnajste generacije), 
kar vpliva tudi na dogajanje na področju srednjega 
šolstva. Kljub temu da se za marsikatero šolo, za 
marsikateri program stvari niso iztekle najbolje, pa 
morda lahko le najdemo kakšno pozitivno stran nas-
talih okoliščin. Ena od teh je, da je v časih, ko je na 
voljo več mest, kot je kandidatov, morda lažje priti 
na želeno šolo, saj omejitve niso tako visoke in ne 
številne. Ampak, kaj to lahko pomeni? Prvi korak je 
devetošolcem omogočen, a se lahko pozneje zalomi. 
To pomeni, da je odgovornost pri izbiri srednje šole še 
toliko večja in je na plečih bodočih dijakov, dijakinj, 
njihovih staršev in svetovalnih delavk. Bodoči dijak 

oz. dijakinja se morata dobro zavedati svojih želja, 
svojih sposobnosti in predvsem ugotoviti, kakšni 
sta njihova pripravljenost in volja za šolsko delo. 
Splošna gimnazija je namreč program, ki pripravlja 
za nadaljevanje izobraževanja, spodbuja ustvarjalnost 
in razvijanje znanja, sposobnosti, spretnosti, potrebne 
za kasnejši uspeh v poklicu in življenju. Tako zago-
tavlja splošno izobrazbo in spodbuja razvoj osebnosti 
kot celote.

Šolsko leto 2013/14 smo zaključili s 83% us-
pehom ob koncu pouka in 96 % po rokih za oprav-
ljanje popravnih izpitov. Povprečna ocena na šoli 
znaša 3,5, in kar 49,4 % vseh dijakov in dijakinj na 
šoli je bilo odličnih oziroma prav dobrih. Do konca 
pouka nismo zabeležili nobenega izpisa in  smo 98,5 
odstotno realizirali celoten program. Matura je bila 
ena uspešnejših, saj smo se veselili kar petih zlatih 
maturantov, dva od njih sta dosegla vse točke – teh 
pa je bilo v celi državi 20. Čestitamo lahko tudi 
maturantu, ki je opravil matematiko na višjem nivoju 
z vsemi odstotki in je bil tako eden od dveh v državi.

Vse načrtovane dejavnosti za šolsko leto 
2013/14 so bile realizirane, še več, bile so izpeljane 
tudi dodatne prireditve in dejavnosti. Dijaki so bili 
uspešni na številnih tekmovanjih, izkazali so se tudi 
v tujini, uspešni so bili pri interesnih dejavnostih, 
pri katerih so izkazovali svoje številne talente. Velik 
dosežek za naše dijake se je zgodil tudi na športnem 
področju, saj se je nogometna ekipa borila v finalnem 
delu državnega tekmovanja.

Čestitam dijakom in dijakinjam ter se zah-
valjujem za profesionalno delo vsem pedagoškim in 
strokovnim delavcem šole.

Ravnateljica: Vida Poglajen
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SEPTEMBER
2. 9. Prvi šolski dan
6. 9.–7. 9. Strokovna ekskurzija za 4. letnik (Verona,  
Benetke)
10. 9. Roditeljski sestanek za 1. in 4. letnik
10. 9. Koncert mladinskega pevskega zbora EU 
Chorale s Filipinov
14. 9. Pohod na Janče za 1. in 2. letnik (izbirni del 
športne vzgoje)
16. 9. Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni 
maturi (jesenski rok)
17. 9. Strokovna ekskurzija za 1. letnik (Kras)
17. 9. Roditeljski sestanek za 2. in 3. letnik
20. 9.–21. 9. Strokovna ekskurzija za 3. letnik (Dunaj)
21. 9. Strokovna ekskurzija za dijake 4. letnika v ok-
viru maturitetnega predmeta geografija (Primorska)
23. 9.–27. 9. Izmenjava – obisk nizozemskih dijakov 
v Sloveniji
24. 9. Seja sveta šole
25. 9. Športni dan za 1. in 2. letnik
26. 9. Športni dan za 3. letnik
19. 9.–30. 9. Zbiralna akcija odslužene električne in 
elektronske opreme
27. 9. Šolsko tekmovanje iz logike
30. 9. Strokovni ogled E-transformerja za 1. in 3. 
letnik

OKTOBER
1. 10.–17. 10. Prva dobrodelna akcija
4. 10. Šolsko tekmovanje iz znanja o sladkorni bo-
lezni
4. 10.–5. 10. Pevski tabor (Čatež)

11. 10.–12. 10. Strokovna ekskurzija za 2. letnik 
(Firence, Toskana)
11. 10.–12. 10. Strokovna ekskurzija za dijake 4. 
letnika v okviru maturitetnega predmeta zgodovina 
(Vipavska dolina, Posočje, Koroška)
12. 10. Debatni turnir (Gimnazija Ledina)
13. 10. Predstava Teatra 16 na Mlinšah (Chopin, 
maturitetna etuda, opus 58)
15. 10. Strokovna ekskurzija po poteh Visoške kro-
nike za 3. letnik (v okviru pouka slovenščine)
17. 10. Predavanje dr. Gregorja Vebleta (Pipistrel)
17. 10. Tekmovanje v konstruiranju in spuščanju 
papirnatih letal – Air Gimnazija Litija
17. 10. Likovna kolonija v ateljeju J. Megliča v 
Šmartnem pri Litiji
18. 10. Dan šole
20. 10.–22. 10. Izbirna ekskurzija v Cern
22. 10. Projektni dan (olimpijske igre – gost Peter 
Kavzer)
23. 10.–26. 10. Izbirna ekskurzija v Provanso (Nimes, 
Orange, Avignon, Cannes, Monako)
25. 10. Področno tekmovanje v rokometu za dijakinje 
(Novo mesto)
26. 10. Pohod na Gore–Kopitnik za 1. in 2. letnik 
(izbirni del športne vzgoje)
27. 10.–31. 10. Mednarodni debatni turnir (Kijev)
28. 10.–1. 11. Jesenske počitnice

NOVEMBER
2. 11. Ljubljanski maraton
4. 11.–21. 11. Trening učinkovitega učenja za 1. letnik
5. 11. Športni dan za 4. letnik

ŠOLSKA KRONIKA 2013/2014



6 Letopis 2013/2014Gimnazija Litija

6. 11. Športni dan za 1. letnik
7. 11. Martinovanje v Domu Tisje (prostovoljstvo)
7. 11. Športni dan za 2. in 3. letnik
9. 11. Debatni turnir (Gimnazija Litija)
9. 11. Državno tekmovanje iz logike
9. 11. Državno tekmovanje v znanju o sladkorni 
bolezni
13. 11. Mednarodno tekmovanje v informacijski in 
računalniški pismenosti – Bober (šolsko tekmovanje)
13. 11.–15. 11. Strokovna ekskurzija v Strasbourg 
(debatni klub)
14. 11. Strokovna ekskurzija za dijake 2. letnika v 
okviru izbirnega predmeta študij okolja (obisk ce-
mentarne Lafarge cement Trbovlje)
18. 11. Šolsko tekmovanje iz angleščine
20. 11. Predstavitev možnosti študija na Finskem za 
3. letnik (dijak Matej Kirn Starič)
20. 11. Pogovor z Ivanom Esenkom (zaključek pro-
jekta Rastem s knjigo)
22. 11. Področno tekmovanje v odbojki za dijakinje 
(Novo mesto)
23. 11. Strokovna ekskurzija za dijake 2. letnika v 
okviru izbirnega predmeta umetnostna zgodovina 
(Salzburg)
26. 11. Šolsko tekmovanje iz naravoslovja EUSO
27. 11. Predstavitev možnosti študija na Finskem za 
4. letnik (dijak Matej Kirn Starič)

DECEMBER
2. 12.–16. 12. Tretja dobrodelna akcija in akcija 
zbiranja denarja za Mladinski dom Malči Beličeve
6. 12.–8. 12. Mednarodni debatni turnir (Zagreb)
7. 12. Debatni turnir (Dvojezična srednja šola Len-
dava)
9. 12. Filmski abonma (Pogovoriti se morava o 

Kevinu)
10. 12. Področno tekmovanje v košarki za dijake 
(Novo mesto)
10. 12. Dan odprtih vrat (delavnice za devetošolce iz 
Litije in Šmartnega pri Litiji)
12. 12. Šolsko tekmovanje iz astronomije
12. 12. Dan odprtih vrat (delavnice za devetošolce 
iz Zagorja ob Savi)
17. 12. Obisk društva Sožitje
20. 12. Delavnica LEGO X-mind (sestavljanje LEGO 
robotkov)
24. 12. Novoletna prireditev
27. 12.–31. 12. Novoletne počitnice

JANUAR
9. 1. Šolsko tekmovanje iz nemščine
11. 1. Državno tekmovanje iz astronomije
13. 1. Prva redovalna konferenca za vse letnike
14. 1. Filmski abonma (Razredni sovražnik)
17. 1. Četrtfinale državnega tekmovanja v košarki za 
dijake (Nova Gorica)
18. 1. Mednarodno tekmovanje v informacijski 
in računalniški pismenosti – Bober (državno tek-
movanje)
18. 1.–21. 1. Smučarski tabor (Cerkno)
21. 1. Roditeljski sestanek za 1. in 4. letnik
22. 1. Umetniški večer – Letni časi (prireditev dijakov 
Gimnazije Litija)
23. 1. Področno tekmovanje v nogometu za dijake 
(Ivančna Gorica)
23. 1. Gledališki abonma (Fiziki)
24. 1. Naravoslovni petek
25. 1. Debatni turnir (Škofijska klasična gimnazija 
Ljubljana)
25. 1. Državno tekmovanje iz naravoslovja EUSO
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27. 1. Projekt Ladjice v spomin na žrtve holokavsta
28. 1. Roditeljski sestanek za 2. in 3. letnik
29. 1. Šolsko tekmovanje iz zgodovine
30. 1. Šolsko tekmovanje iz biologije

FEBRUAR
1. 2. Izbirni del športne vzgoje za 1. in 2. letnik – 
smučanje (Krvavec)
5. 2. Šolsko tekmovanje v Ekokvizu
5. 2. Otvoritev fotografske razstave dijaka Tilna 
Tršeliča z naslovom V preletu
6. 2. Gledališki abonma (Kralj na Betajnovi)
7. 2. Proslava pred kulturnim praznikom
10. 2. Regijsko tekmovanje iz angleščine
11. 2. Glasbena matineja za 1. letnik (Sprehod skozi 
zgodovino džeza)
12. 2. Državno tekmovanje iz nemščine
13. 2. Filmski abonma (film po izbiri dijakov in pre-
davanje o filmski umetnosti)
14. 2. Športni dan za 1. in 2. letnik
14. 2.–15. 2. Informativni dan
15. 2. Državno tekmovanje v hitrem računanju
17. 2.–21. 2. Zimske počitnice
26. 2. Lingvistične delavnice za dijake in učence 
(obisk učencev z OŠ Gradec, Litija, Šmartno pri Litiji 
in Gabrovka-Dole)
27. 2. Seja sveta šole
28. 2. Krvodajalska akcija

MAREC
4. 3. Športni dan za 3. letnik
4. 3. Glasbena matineja za 1. letnik (Appasionato)
5. 3. Pikove dame (prireditev z zbiranjem prosto-
voljnih prispevkov za varno hišo)
6. 3.–8. 3. Mednarodni in državni debatni turnir v 

angleškem jeziku (Gimnazija Franca Miklošiča, 
Ljutomer)
10. 3. Šolsko tekmovanje iz kemije
10. 3. Gledališki abonma (Nežka se moži)
11. 3. Državno tekmovanje v Ekokvizu
11. 3. Predavanje o sladkorni bolezni za 2. letnik (dr. 
Milojka Juteršek)
17. 3. Državno tekmovanje iz angleščine
19. 3. Svečana prireditev projekta Šest milijonov 
ladjic za srečno otroštvo
20. 3. Šolsko tekmovanje iz matematike 
21. 3. Regijsko tekmovanje iz fizike
21. 3. Predstavitev pisatelja Francija Rogača (Ključ 
brezdomstva)
22. 3. Državno tekmovanje iz zgodovine
22. 3. Državno tekmovanje iz biologije
26. 3. Premiera gledališke predstave Teatra 16 
(Pohujšanje v dolini šentflorjanski)
27. 3. Predavanja in delavnice skupine Virus za 1. 
letnik
28. 3. Maturantski ples
28. 3. Predraziskava PISA
28. 3.–29. 3. Državni debatni turnir v slovenskem 
jeziku (Gimnazija Ravne na Koroškem)
31. 3. Četrtfinale državnega tekmovanja v nogometu 
za dijake (Litija)

APRIL
2. 4. Regijsko tekmovanje iz matematike
3. 4. Pevska gimnazijada
3. 4. Mednarodni debatni turnir (Bratislava)
4. 4. Dan za spremembe (akcija MC Litija – obnova 
igral in klopi v Litiji)
4. 4. Regijsko tekmovanje Znanost mladini
4. 4. Ponovitev predstave Pohujšanje v dolini 
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šentflorjanski v Kulturnem domu Šmartno pri Litiji 
v sklopu dobrodelne akcije Dan za spremembe
5. 4. Državno tekmovanje iz fizike
9. 4. Predavanje o aktualnih političnih dogodkih v 
Ukrajini (dr. Klemen Grošelj) 
11. 4. Pohod na Miklavža za 1. in 2. letnik (izbirni 
del športne vzgoje)
12. 4. Državno tekmovanje iz matematike
13. 4. Dan slovenske zastave
15. 4. Roditeljski sestanek za 4. letnik
15. 4. Finale šolske lige v odbojki za dijakinje
16. 4. Strokovna ekskurzija za dijake 2. letnika v 
okviru izbirnega predmeta informatika (Reaktorski 
center Podgorica )
22. 4. Literarni večer z Manco Košir (ob zaključku 
bralne značke)
22. 4. Roditeljski sestanek za 1., 2. in 3. letnik
23. 4. Polfinale državnega tekmovanja v nogometu 
za dijake (Litija)
23. 4. Strokovna ekskurzija za dijake 2. letnika v 
okviru izbirnega predmeta Študij okolja (Ljubljansko 
barje)
23. 4. Regijska revija otroških in mladinskih pevskih 
zborov v Litiji
28. 4.–30. 4. Prvomajske počitnice

MAJ
6. 5. Začetek maturitetnih izpitov (slovenščina – esej)
6. 5.–20. 5. Tretja dobrodelna akcija
9. 5. Okrogla miza Priložnosti za mlade v EU
9. 5.–10. 5. Ekskurzija za starše (Vojvodina)
10. 5. Državno tekmovanje iz kemije
12. 5.–16. 5. Izmenjava – obisk naših dijakov na 
Nizozemskem
21. 5. Druga redovalna konferenca za 4. letnik

22. 5. Dobrodelna akcija zbiranja pomoči za ljudi, ki 
so bili prizadeti v poplavah na Balkanu
23. 5. Ulična maturantska četvorka
23. 5.–24. 5. Strokovna ekskurzija za 1. letnik 
(München)
26. 5. Zaključek pouka za 4. letnik
28. 5. Finale šolske lige v nogometu za dijake
28. 5. Predmetni izpiti za 4. letnik
29. 5. Strokovna ekskurzija za 2. letnik (Trst, Gradež, 
Oglej)
31. 5.–13. 6. Pisni maturitetni izpiti (spomladanski 
rok)

JUNIJ
10. 6. Obisk OZN na Dunaju
12. 6. Zaključna prireditev
13. 6. Litijski tek 
13. 6.–15. 6. Naravoslovno-družboslovni vikend 
(Radenci ob Kolpi)
16. 6.–23. 6. Ustni maturitetni izpiti (spomladanski 
rok)
19. 6. Delavnice MC Litija za 2. letnik
20. 6. Delavnice MC Litija za 1. letnik
20. 6. Druga redovalna konferenca za 1., 2. in 3. letnik
24. 6. Zaključek pouka
30. 6. Začetek spomladanskega izpitnega roka

JULIJ

15. 7. Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni 
maturi

AVGUST
5. 8.–15. 8. Svetovno debatno prvenstvo (Bangkok)
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18. 8. Začetek jesenskega izpitnega roka
25. 8.–30. 8. Pisni maturitetni izpiti (jesenski rok)
25. 8.–3. 9.  Ustni maturitetni izpiti (jesenski rok) 
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UČNI USPEH V ŠOLSKEM LETU 2013/2014
V spodnji razpredelnici je prikazana uspešnost v odstotkih po 1. in 2. redovalni konferenci ter vseh 

treh izpitnih rokih.

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

1. r. k. 70 78,6 78 61,5 84 75 66,7 59 57,7 84,6 69 70 71,1

2. r. k. 77,7 85,7 81,5 73,1 80 91,7 81,5 74 79 84,6 86 96,6 82,6

1. rok 77,7 92,8 96,3 76,9 88 95,8 85,2 81,5 79 92,3 93,1 96,6 88,0

2. rok 88,8 92,8 100 76,9 91,6 100 96,3 96,3 85,7 96,1 96,5 100 93,4

3. rok 92,6 92,8 100 92 100 100 100 96,3 89,2 96,1 96,5 100 96,3

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 3 10 5 7 2 0

1. b 6 12 7 1 2 0

1. c 13 5 7 2 0 0

2. a 6 5 7 5 3 0

2. b 5 9 9 1 1 0

2. c 3 8 9 4 0 0

3. a 2 12 8 5 0 0

3. b 2 5 13 6 1 0

3. c 6 5 6 9 0 2

4. a 9 7 7 2 1 2

4. b 6 9 7 6 1 0

4. c 7 10 9 4 0 0

Skupaj 68 97 94 52 11 4
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POHVALE IN PRIZNANJA
Dijaki, ki so v šolskem letu 2013/2014 prejeli pohvalo ali priznanje šole:

IME PRIIMEK RAZRED POHVALA/ 
PRIZNANJE

OBRAZLOŽITEV

Petra Hostnik 1. a PO za odličen učni uspeh in bronasto priznanje na 
šolskem tekmovanju iz astronomije

Gašper Kranjc 1. a PO za odličen učni uspeh in bronasto priznanje na 
šolskem tekmovanju iz matematike

Sara Rozina 1. a PO za odličen učni uspeh

Primož Vodušek 1. a PR za uvrstitev v polfinale državnega tekmovanja v 
nogometu

Nina Baš 1. b PO za odličen učni uspeh

Larisa Bokal 1. b PO za odličen učni uspeh in bronasto priznanje na 
šolskem tekmovanju iz matematike

Pia Grden 
Mahkovec

1. b PO za odličen učni uspeh

Benjamin Hasanagić 1. b PR za uvrstitev v polfinale državnega tekmovanja v 
nogometu

Nastja Krneta 1. b PO za odličen učni uspeh, bronasto priznanje na 
šolskem tekmovanju iz fizike in bronasto priznanje 

na šolskem tekmovanju iz kemije

Rebeka Povše 1. b PO za odličen učni uspeh, bronasto priznanje na 
šolskem tekmovanju iz matematike, bronasto 
priznanje na šolskem tekmovanju iz kemije in 

bronasto priznanje na šolskem tekmovanju iz as-
tronomije
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Nadja Strle 1. b PR

PO

za zlato priznanje na državnem tekmovanju v 
Ekokvizu, zlato priznanje na državnem tekmovanju 

iz kemije, srebrno priznanje na regijskem tek-
movanju iz matematike, bronasto priznanje na 
šolskem tekmovanju iz matematike, bronasto 

priznanje na šolskem tekmovanju iz znanja o slad-
korni bolezni in bronasto priznanje na šolskem 

tekmovanju iz kemije
za odličen učni uspeh

Katja Arh 1. c PO za odličen učni uspeh, bronasto priznanje na 
šolskem tekmovanju iz logike, bronasto priznanje 

na šolskem tekmovanju iz fizike, bronasto priznanje 
na regijskem tekmovanju iz fizike in bronasto 
priznanje na šolskem tekmovanju iz kemije

Polona Golčar 1. c PO za odličen učni uspeh in bronasto priznanje na 
šolskem tekmovanju iz matematike

Tanja Grabnar 1. c PO za odličen učni uspeh

Sandra Jerič 1. c PO za odličen učni uspeh in bronasto priznanje na 
šolskem tekmovanju iz logike

Gaja Ključevšek 1. c PO za odličen učni uspeh in bronasto priznanje na 
šolskem tekmovanju iz kemije

Žana Lukač 1. c PO za odličen učni uspeh in bronasto priznanje na 
šolskem tekmovanju na Mednarodnem tekmovanju 
v informacijski in računalniški pismenosti BOBER

Neža Murn 1. c PO za odličen učni uspeh, bronasto priznanje na 
šolskem tekmovanju iz logike, bronasto priznanje 
na šolskem tekmovanju iz matematike, bronasto 

priznanje na šolskem tekmovanju iz fizike in bro-
nasto priznanje na šolskem tekmovanju iz kemije

Maja Pavčnik 1. c PO za odličen učni uspeh, srebrno priznanje na 
državnem tekmovanju iz znanja o sladkorni bolezni 

in bronasto priznanje na šolskem tekmovanju iz 
znanja o sladkorni bolezni
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Nika Razboršek 1. c PO za odličen učni uspeh, bronasto priznanje na 
šolskem tekmovanju iz kemije in pohvalo Jožeta 

Megliča za uspešno sodelovanje na 4. likovni ust-
varjalnici 2014

Zala Selič 1. c PO za odličen učni uspeh

Anja Šurina 1. c PR

PO

za zlato priznanje na državnem tekmovanju v 
Ekokvizu, zlato priznanje na državnem tekmovanju 
iz znanja o sladkorni bolezni in bronasto priznanje 

na šolskem tekmovanju iz znanja o sladkorni  
bolezni

za odličen učni uspeh

Špela Vidmar 1. c PO za odličen učni uspeh, bronasto priznanje na 
šolskem tekmovanju iz logike, bronasto priznanje 
na šolskem tekmovanju iz fizike, bronasto prizna-
nje na regijskem tekmovanju iz fizike, bronasto 
priznanje na šolskem tekmovanju iz kemije in 

pohvalo Jožeta Megliča za uspešno sodelovanje na 
4. likovni ustvarjalnici 2014

Taja Vidonja 1. c PO za odličen učni uspeh, bronasto priznanje na 
šolskem tekmovanju iz fizike in bronasto priznanje 

na regijskem tekmovanju iz fizike

Tamara Antešević 2. a PO za odličen učni uspeh

Nika Koprivnikar 2. a PO za odličen učni uspeh

Lara Krafogel 2. a PO za prizadevno delovanje v dobrodelnih dejavnostih 
in bronasto priznanje na šolskem tekmovanju iz 

znanja o sladkorni bolezni

Žiga Pikl 2. a PO za odličen učni uspeh

Benjamin Smajić 2. a PO za odličen učni uspeh in bronasto priznanje na 
šolskem tekmovanju iz matematike

Aleš Strnad 2. a PO za odličen učni uspeh in bronasto priznanje na 
šolskem tekmovanju iz kemije
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Tomaž Zupan 2. a PO za odličen učni uspeh, bronasto priznanje na 
šolskem tekmovanju iz matematike in bronasto 

priznanje na regijskem tekmovanju iz fizike

Dejan Crepulja 2. b PR za uvrstitev v polfinale državnega tekmovanja v 
nogometu

Jan Črne 2. b PR za uvrstitev v polfinale državnega tekmovanja v 
nogometu

Zala Dacar 2. b PO za odličen učni uspeh

Kristina Klampfer 2. b PO za odličen učni uspeh

Nina Matoz 2. b PO za odličen učni uspeh

Anže Mihelčič 2. b PO za prejeto priznanje za najboljšega športnika Letal-
ske zveze Slovenije v raketnem modelarstvu za leto 
2013, bronasto priznanje na šolskem tekmovanju iz 
logike, bronasto priznanje na šolskem tekmovanju 
na Mednarodnem tekmovanju v informacijski in 

računalniški pismenosti BOBER,  bronasto prizna-
nje na šolskem tekmovanju iz matematike, bronasto 

priznanje na regijskem tekmovanju iz fizike, bro-
nasto priznanje na šolskem tekmovanju iz kemije 
in bronasto priznanje na šolskem tekmovanju iz 

astronomije

Gal Novak 2. b PR za uvrstitev v polfinale državnega tekmovanja v 
nogometu

Ana Perpar 2. b PO za odličen učni uspeh

Jan Perpar 2. b PR za uvrstitev v polfinale državnega tekmovanja v 
nogometu

Ana Poglajen 2. b PO za odličen učni uspeh, srebrno priznanje na 
državnem tekmovanju iz logike, bronasto priznanje 
na šolskem tekmovanju iz znanja o sladkorni bo-

lezni in bronasto priznanje na šolskem tekmovanju 
iz logike
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Rok Sonc 2. b PO za srebrno priznanje na državnem tekmovanju 
mednarodnega tekmovanja v informacijski in 

računalniški pismenosti BOBER, srebrno priznanje 
na regijskem tekmovanju iz matematike, bronasto 
priznanje na šolskem tekmovanju mednarodnega 
tekmovanja v informacijski in računalniški pis-
menosti BOBER, bronasto priznanje na šolskem 
tekmovanju iz matematike, bronasto priznanje na 

šolskem tekmovanju iz kemije in bronasto priznanje 
na regijskem tekmovanju iz fizike

Danaja Knez 2. c PO za odličen učni uspeh

Brigita Pogačar 2. c PO za odličen učni uspeh in bronasto priznanje na 
šolskem tekmovanju iz kemije

Žan Milan Žujić 2. c PO za odličen učni uspeh

Eva Medvešek 3. a PO za odličen učni uspeh in bronasto priznanje na 
šolskem tekmovanju iz biologije

Andraž Pavlin 3. a PR za uvrstitev v polfinale državnega tekmovanja v 
nogometu

Jan Starc 3. a PR

PO

za zmago na mednarodnem debatnem turnirju v 
Kijevu in uvrstitev v četrtfinale mednarodnega 

debatnega turnirja v Zagrebu
za odličen učni uspeh

Jakob Božič 3. b PR za uvrstitev v polfinale državnega tekmovanja v 
nogometu

Matjaž Cirar 3. b PO za odličen učni uspeh in bronasto priznanje na 
šolskem tekmovanju iz kemije

Lučka Guna 3. b PO za odličen učni uspeh

Polona Blaznik 3. c PO za odličen učni uspeh in bronasto priznanje na 
šolskem tekmovanju iz znanja o sladkorni bolezni
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Jan Burgar 3. c PR

PO

za zlato priznanje na državnem tekmovanju iz 
logike, srebrno priznanje na državnem tekmovanju 

iz biologije, srebrno priznanje na državnem tek-
movanju iz kemije, bronasto priznanje na šolskem 

tekmovanju iz logike, bronasto priznanje na 
šolskem tekmovanju iz biologije, bronasto priznanje 

na šolskem tekmovanju iz kemije in bronasto 
priznanje na šolskem tekmovanju iz matematike

za odličen učni uspeh

Anja Drnovšek 3. c PO za odličen učni uspeh, bronasto priznanje na 
šolskem tekmovanju iz znanja o sladkorni bolezni 
in bronasto priznanje na šolskem tekmovanju iz 

matematike

Lara Jerkovič 3. c PR za prizadevnost pri organizaciji in izvedbi šolskih 
prireditev, srebrno priznanje na državnem tek-

movanju iz znanja o sladkorni bolezni, bronasto 
priznanje na šolskem tekmovanju iz znanja o slad-
korni bolezni, bronasto priznanje na šolskem tek-

movanju iz logike in bronasto priznanje na šolskem 
tekmovanju iz matematike

Eva Kolman 3. c PR za zmago na mednarodnem debatnem turnirju v Ki-
jevu in uvrstitev v četrtfinale mednarodnega debat-

nega turnirja v Zagrebu

Tilen Pilpah 3. c PO za odličen učni uspeh, bronasto priznanje na 
šolskem tekmovanju iz matematike in bronasto 
priznanje na šolskem tekmovanju iz biologije

Domen Roksandić 3. c PR za uvrstitev v polfinale državnega tekmovanja v 
nogometu

Tim Šteferl 3. c PO za odličen učni uspeh in večkratno vodenje šolskih 
prireditev

Vid Vozelj 3. c PR za uvrstitev v polfinale državnega tekmovanja v 
nogometu

Hana Weis 3. c PO za odličen učni uspeh
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Simon Aleksič 4. a PR za odličen učni uspeh v vseh štirih letih, štiriletno 
sodelovanje v debatnem klubu, zlato priznanje 
na državnem tekmovanju iz biologije in bronasto 
priznanje na šolskem tekmovanju iz biologije

Romana Černe 4. a PO za odličen učni uspeh

Klavdija Jerin 4. a PO za odličen učni uspeh

Klara Jerman 4. a PO za odličen učni uspeh

Matej Kirn Starič 4. a PR za štiriletno sodelovanje na šolskih prireditvah, v 
Teatru 16 in pevskem zboru, bronasto priznanje na 
šolskem tekmovanju iz logike in bronasto priznanje 

na šolskem tekmovanju iz matematike

David Klinc 4. a PR za štiriletno sodelovanje na šolskih športnih tek-
movanjih v nogometu in za uvrstitev v polfinale 

državnega tekmovanja v nogometu

Klara Lebar 4. a PR za štiriletno sodelovanje v pevskem zboru

Sarah Petek 4. a PR
PO

za štiriletno sodelovanje v pevskem zboru
za odličen učni uspeh 

Matic Rogan 4. a PR za odličen učni uspeh v vseh štirih letih in bronasto 
priznanje na šolskem tekmovanju iz kemije

Sara Smrekar 4. a PR
PO

za štiriletno sodelovanje v pevskem zboru
za odličen učni uspeh

Tin Troha 4. a PR za odličen učni uspeh v vseh štirih letih, uvrstitev 
v četrtfinale mednarodnega debatnega turnirja 
v Zagrebu in štiriletno sodelovanje v debatnem 

klubu, srebrno priznanje na regijskem tekmovanju 
iz matematike, bronasto in srebrno priznanje na 
tekmovanju iz astronomije, bronasto in srebrno 

priznanje na regijskem tekmovanju iz fizike ter bro-
nasto priznanje na šolskem tekmovanju iz matema-

tike

Matevž Vidic 4. a PR za odličen učni uspeh v vseh štirih letih in bronasto 
priznanje na šolskem tekmovanju iz biologije
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Luka Bokal 4. b PR za uvrstitev v polfinale državnega tekmovanja v 
nogometu in večkratno sodelovanje na literarnih in 

umetniških večerih

Zala Doblekar 4. b PO za odličen uspeh

Anže Gričnik 4. b PR za uvrstitev v polfinale državnega tekmovanja v 
nogometu

Valerija Intihar 4. b PO za pomoč pri organizaciji literarnih in umetniških 
večerov ter pomoč pri organizaciji dogodkov v 

razredu

Maruša Jelševar 4. b PO za odličen učni uspeh, pomoč pri organizaciji 
literarnih in umetniških večerov  ter pomoč pri 

organizaciji dogodkov  v razredu

Ambrož Kajtna 4. b PR za uspešno sodelovanje na šolskih športnih tek-
movanjih v košarki

Klara Lenart 4. b PR za odličen učni uspeh v vseh štirih letih, srebrno 
priznanje na regijskem tekmovanju iz matema-

tike, bronasto priznanje na šolskem tekmovanju iz 
matematike, sodelovanje na umetniškem večeru in 

pomoč pri organizaciji dogodkov v razredu

Gal Mavretič 4. b PR za štiriletno sodelovanje v Teatru 16, debatnem klu-
bu, na literarnih in umetniških večerih ter večkratno 

vodenje šolskih prireditev

Domen Ocepek 4. b PR

PO

za večletno sodelovanje na literarnih in  
umetniških večerih

za odličen učni uspeh

Tia Pavšek 4. b PR za štiriletno sodelovanje na šolskih prireditvah in 
izjemne dosežke na zunajšolskih plesnih 

tekmovanjih na državnem in evropskem nivoju

Tim Poglajen 4. b PO za uspešno triletno opravljanje nalog predsednika 
razreda in sodelovanje v dijaški skupnosti
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Nina Resnik 4. b PR

PO

za večletno sodelovanje na literarnih in umetniških 
večerih ter vodenje šolskih prireditev

za odličen učni uspeh

Nika Šepec 4. b PR za štiriletno sodelovanje v debatnem klubu, 
večletno sodelovanje na literarnih in umetniških 

večerih ter vodenje šolskih prireditev

Klemen Škarja 4. b PR za štiriletno sodelovanje v debatnem klubu

Tilen Tršelič 4. b PR za odličen učni uspeh v vseh štirih letih, štiriletno 
sodelovanje na literarnih in umetniških večerih, v 
Teatru 16 ter debatnem klubu, srebrno priznanje 

na regijskem tekmovanju iz matematike, bronasto 
priznanje na šolskem tekmovanju iz matematike in 

pomoč v razredu

Neja Zupan 4. b PO za štiriletno sodelovanje na šolskih prireditvah

Andreja Gradišek 4. c PO za odličen učni uspeh

Aleksander Grubar 4. c PO za odličen učni uspeh

Marko Guskić 4. c PR za uspešno sodelovanje na šolskih športnih tek-
movanjih v košarki

Matjaž Hostnik 4. c PR za večletno sodelovanje v pevskem zboru in bronas-
to priznanje na XIII. državnem tekmovanju mladih 

zgodovinarjev

Sara Kovač 4. c PR za štiriletno sodelovanje na šolskih prireditvah in 
izjemne dosežke na zunajšolskih plesnih 

tekmovanjih na državnem in evropskem nivoju

Blaž Kreže 4. c PR za uvrstitev v polfinale državnega tekmovanja v 
nogometu

Žan Kuder 4. c PR za štiriletno sodelovanje na šolskih športnih 
tekmovanjih v nogometu in uvrstitev v polfinale 

državnega tekmovanja v nogometu

Maruša Ostanek 4. c PO za odličen učni uspeh

Tanita Ostrožnik 4. c PO za odličen učni uspeh
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Žan Pirc 4. c PR za odličen učni uspeh v vseh štirih letih, zlato 
priznanje na državnem tekmovanju iz kemije, bro-

nasto in srebrno priznanje na državnem tekmovanju 
iz astronomije, bronasto priznanje na šolskem 

tekmovanju iz matematike in bronasto priznanje na 
šolskem tekmovanju iz kemije

Eva Prašnikar 4. c PR za odličen učni uspeh v vseh štirih letih

Aljaž Roglič 4. c PR za uvrstitev v polfinale državnega tekmovanja v 
nogometu

Urban Simončič 4. c PO za odličen učni uspeh

Ajda Zubak 4. c PR za štiriletno sodelovanje na šolskih športnih tek-
movanjih v rokometu in uvrstitev v polfinale 

državnega tekmovanja v rokometu
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 Maturo je opravljalo 75 dijakov, uspešnih jih 
je bilo 72, kar pomeni 96 % uspešnost na ravni šole. 
Republiško povprečje je bilo 93,11 %.

Velik delež dijakov (65,3 %) je maturiral z 
odličnim ali prav dobrim uspehom.

Simon Aleksič, Klara Lenart, Žan Pirc, Tin 
Troha in Tilen Tršelič so dosegli več kot 30 točk, in 
tako kot zlati maturanti prejeli spričevalo s pohvalo. 
Tin Troha in Žan Pirc sta dosegla vseh 34 točk.

Žan Pirc se je še posebej izkazal pri matematiki, 
saj je kot eden izmed dveh dijakov v državi na višjem 
nivoju dosegel 100 % točk.

Dosežen splošni uspeh:

ŠTEVILO %

Odlični 24 32,0

Prav dobri 25 33,3

Dobri 21 28,0

Zadostni 2 2,7

Nezadostni 3 4,0

Skupaj 75 100
 

REZULTATI MATURE 2014 
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OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE
Dijaki 1. letnikov so zbrali v povprečju 144,6 ur (največ dijakinja 1. b, Nadja Strle, 335 ur), dijaki 2. 

letnikov 118 ur (največ dijak 2. a, Klemen Škoberne, 260 ur), dijaki 3. letnikov 152,9 ur (največ dijakinja 3. 
c, Lara Jerkovič, 424 ur) in dijaki 4. letnikov v povprečju 84,9 ur (največ dijak 4. b, Gal Mavretič, 258 ur). 
V zadnjem šolskem letu je 44 dijakov (13,5 %) 1., 2. in 3. letnikov za 100 % preseglo obvezno kvoto ur, kar 
pomeni, da so bili nadpovprečno aktivni v različnih dejavnostih, ki jih je organizirala šola.

Vsebina Letnik Število ur Izvajalec/organizator

Vsebine, obvezne za vse

Državljanska kultura 1., 2., 3. letnik 15 Jernej Podgornik, MC Litija

Knjižnična informacijska znanja 1. letnik 15 Maja Deniša

Kulturno-umetniške vsebine 1., 2., 3., 4. letnik 15 Gimnazija Litija

Športni dnevi 1., 2., 3., 4. letnik 8/športni 
dan

Aktiv profesorjev športne vzgoje

Vzgoja za mir, družino in nenasilje 1., 2., 3., 4. letnik 15 Natalija Zver

Zdravstvena vzgoja 1., 3. letnik 15 Helena Lazar, ZD Litija

Vsebine, obvezne za splošno gimnazijo

Kulturno-umetniške vsebine z 
likovnega področja

1. letnik 18 Marija Primožič

Kulturno-umetniške vsebine z 
glasbenega področja

1. letnik 18 Anita Medvešek

Ekskurzije

Ekskurzija na Kras 1. letnik 10 Peter Avbelj, prof.

Ekskurzija v Munchen 1. letnik 30 C. M. T. d. o. o

Ekskurzija v Trst, Oglej, Gradež in 
Redipuglio

2. letnik 30 Gimnazija Litija

Ekskurzija v Firenze 2. letnik 30 C. M. T. d. o. o

Ekskurzija na Dunaj 3. letnik 30 C. M. T. d. o. o
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Ekskurzija v Benetke in Verono 4. letnik 30 C. M. T. d. o. o

Izbirna ekskurzija v Provanso 1., 2., 3., 4. letnik 30 Gimnazija Litija

Tabori in izmenjave

Izmenjava z Nizozemsko 3. letnik 30 Ana Črne in Jernej Podgornik

Pevski tabor 2., 3., 4. letnik 30 Anita Medvešek

Naravoslovno-družboslovni tabor 1., 2., 3., 4., letnik 30 Gimnazija Litija

Prireditve in dogodki

Aktivno sodelovanje na informa-
tivnem dnevu

1., 2., 3. letnik 6 Gimnazija Litija

Aktivno sodelovanje na dnevu 
odprtih vrat

1., 2., 3., 4. letnik 3 Gimnazija Litija

Aktivno sodelovanje na prireditvi 
ob dnevu zastave

1., 2., 3., 4. letnik 6 Gimnazija Litija

Udeležba na Pevski gimnazijadi 1., 2., 3., 4. letnik 3 Gimnazija Litija

Udeležba premieri Teatra 16 1., 2., 3., 4. letnik 3 Peter Avbelj

Udeležba na zaključni prireditvi 1., 2., 3., 4. letnik 3 Gimnazija Litija

Trening učinkovitega učenja 1. letnik 24 Društvo SMO

Tekmovanja

EKOKVIZ – 
šolsko, državno tekmovanje

1., 2., 3. letnik do 9 Helena Lazar

LOGIKA – 
šolsko, državno tekmovanje

1., 2., 3., 4. letnik do 9 Aljoša Soklič

NEMŠČINA – 
šolsko, državno tekmovanje

1., 2., 3., 4. letnik do 9 Aktiv profesoric nemščine

FIZIKA – 
šolsko, državno tekmovanje

1., 2., 3., 4. letnik do 9 Damjan Štrus

KEMIJA – 
šolsko, državno tekmovanje

1., 2., 3., 4. letnik do 9 Jasmina Rome

MATEMATIKA – 
šolsko, regijsko tekmovanje

1., 2., 3., 4. letnik do 9 Aktiv profesorjev matematike
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ANGLEŠČINA – 
regijsko, državno tekmovanje

1., 2., 3., 4. letnik do 9 Aktiv profesorjev angleščine

ZGODOVINA –  
šolsko, državno tekmovanje

1., 2., 3., 4. letnik do 9 Mateja Golouh

SLADKORNA BOLEZEN – 
šolsko, državno tekmovanje

1., 2., 3., 4. letnik do 9 Jasmina Rome

ASTRONOMIJA – 
šolsko, državno tekmovanje

1., 2., 3., 4. letnik do 9 Lidija Babič

NARAVOSLOVJE – 
šolsko, državno tekmovanje

1., 2., 3., 4. letnik do 9 Iztok Černe

Raziskovalne naloge 1., 2., 3., 4. letnik do 30 Gimnazija Litija

Interesne dejavnosti

Logika 1., 2., 3. letnik od 10 Aljoša Soklič

Dobrodelnost 1., 2., 3., 4. letnik do 10 Natalija Zver

Prostovoljstvo 1., 2., 3., 4. letnik do 60 MC Litija

Dejavnosti v okviru Ekošole 1., 2., 3., 4. letnik do 10 Iztok Černe

Dejavnosti v okviru Zdrave šole 1., 2., 3., 4. letnik do 10 Jasmina Rome

Debatni klub 1., 2., 3., 4. letnik od 30 Jernej Podgornik in Janoš Železnik

Matematični krožek 1., 2., 3., 4. letnik od 10 Aktiv profesorjev matematike

Fizikalni krožek 2., 3., 4. letnik od 30 Damjan Štrus

Astronomski krožek 1., 2., 3., 4. letnik 15 Lidija Babič

Zgodovinski krožek 1., 2., 3., 4. letnik do 30 Mateja Golouh

Krožek nemščine 1., 2., 3., 4. letnik do 30 Aktiv profesoric nemščine

Pevski zbor 1., 2., 3., 4. letnik od 30 Anita Medvešek

Kemijski krožek 1., 2., 3., 4. letnik od 30 Jasmina Rome

Biološki krožek 1., 2. letnik od 30 Iztok Černe

Teater 16 1., 2., 3., 4. letnik od 30 Peter Avbelj

Bralna značka 1., 2., 3., 4. letnik do 30 Tatjana Logaj

Tečaj CPP 2., 3. letnik 20 SI-CAR d. o. o.
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Tečaj PP 2., 3. letnik 10 RK Litija

Plesne vaje za maturante 4. letnik 20 Plesna šola Bolero

Gledališki abonma 1., 2., 3., 4. letnik do 15 Maja Deniša

Filmski abonma 1., 2., 3., 4. letnik do 15 Janoš Železnik

Filmska vzgoja 1., 2., 3., 4. letnik do 10 Janoš Železnik

Sodelovanje na športnih tekmovanjih in druge športne vsebine

Šolska liga v nogometu 1., 2., 3., 4. letnik Mitja Strmec

Šolska liga v odbojki 1., 2., 3., 4. letnik Janez Medved

Šolska ekipa v rokometu 1., 2., 3., 4. letnik od 10 Aktiv profesorjev športne vzgoje

Šolska ekipa v košarki 1., 2., 3., 4. letnik od 10 Aktiv profesorjev športne vzgoje

Šolska ekipa v nogometu 1., 2., 3., 4. letnik od 10 Aktiv profesorjev športne vzgoje
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PROJEKTI

EKOŠOLA

Naši dijaki so sodelovali na likovnem  natečaju 
za najlepšo risbo zimskih motivov, ki ga izvaja 
društvo Doves. Tematska likovna dela in izdelki 
obravnavajo zimske motive, prednovoletni čas ter 
božične in novoletne simbole. Dijaki so motive ust-
varjali s svinčnikom. 

V tednu zmanjševanja odpadkov, ki je potekal 
od 16. do 24. novembra 2013, smo dijake 1. letnika 
seznanili s programom Ekošole, pomenom ločevanja 
odpadkov in načinom ločevanja odpadkov na šoli. V 
tem času je potekala tudi akcija zbiranja odslužene 
električne in elektronske opreme ter obisk E-trans-
formerja.

Letošnja tema Ekošole so bile podnebne spre-
membe. Na državno tekmovanje v Kamniku so se 
uvrstili Nadja Strle (1. b), Anja Šurina (1. c) in Matija 
Sirk (1. c). Dosegli so odlične rezultate: dve zlati in 
eno srebrno priznanje.

Dijaki so pri izbirnem predmetu študij okolja 
projektno obravnavali problematiko oskrbe s pitno 

vodo in izdelali brošuro: Ukrepi za varčevanje s pitno 
vodo. Na Ljubljanskem barju so spoznali hidrogeo-
grafski pomen mokrišč in opravili analizo vode.

4. aprila 2014 se je šola v sodelovanju z Mla-
dinskim centrom Litija pridružila vseslovenski akciji 
Dan za spremembe. Dijaki so očistili okolico šole 
in pomagali pri barvanju igral na otroških igriščih 
v Litiji.

DOBRODELNE AKCIJE

Tudi v tem šolskem letu smo bili dijaki, njihovi 
starši in zaposleni na Gimnaziji Litija zelo aktivni na 
področju dobrodelnosti. Pridružili smo se vsesloven-
ski akciji Dan za spremembe. Naši dijaki prostovoljno 
obiskujejo varovance Doma starejših občanov Tisje. 
Pripravljajo tudi kulturne prireditve, ki starejšim  
generacijam polepšajo in popestrijo vsakdanjik.

V dobrodelnih akcijah smo zbirali rabljene 
obleke, obutev, igrače, šolske potrebščine, kozme-
tiko in hrano. Zbrano smo podarili Zavetišču za 
brezdomce v Ljubljani, litijskemu centru za socialno 
delo, Župnijski Karitas Litija in Rdečemu križu, nekaj 
šolskih potrebščin pa smo podarili tudi Slovenski 
Karitas. Večino igrač, zbranih v decembrski akciji, 
smo, ob njihovem obisku in nastopu na naši šoli, 
poklonili učencem Osnovne šole Litija, Podružnici 
s prilagojenim programom. Otroci so nam s svojimi 
učitelji pripravili prisrčen in topel program, ki je 
razveselil vse, ki smo si ga ogledali. Prav tako je bila 
uspešna tudi akcija zbiranja denarja za Mladinski 
dom Malči Beličeve. Z denarjem, ki smo ga zbrali, 
smo kupili knjige in igrače ter jih podarili otrokom 
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tega doma.
Dijaki, profesorji in starši smo se odzvali na 

razmere, ki so jih v maju preživljali ljudje na Balkanu, 
zato je bila 22. maja izpeljana akcija zbiranja pomoči 
za ljudi, ki so bili prizadeti v poplavah. Zbirali smo 
hrano, vodo, vlažilne robčke, higienske pripomočke, 
obleke, obutev, brisače, odeje in druge potrebne 
stvari. Zbrano smo posredovali Mladinskemu centru 
Litija, ki je poskrbel, da je pomoč prišla do ljudi na 
Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini in Srbiji. 

Na šoli poteka v sodelovanju s Športno humani-
tarnim društvom Vztrajaj – NEVER GIVE UP tudi 
zbiranje plastičnih pokrovčkov. 

Nekaj poudarkov iz prejetih zahval:

 »V imenu vzgojiteljev doma, otrok in v svojem 
imenu, se Vam zahvaljujemo za podarjene stvari, kat-
ere so dodatno obogatile darila Dedka Mraza. Dobri 
ljudje kot Vi, s svojimi dejanji dokazujejo, da imajo 
z Vašo pomočjo naši otroci in delavci potrditev, da 
nismo sami, saj mislijo na nas tudi ljudje, ki sicer ne 
živijo neposredno z nami.«

Mladinski dom Malči Beličeve

»Zahvaljujemo se vam za izvedbo dobrodelne 
akcije, ki ste jo organizirali za učence Osnovne šole 
Litija, Podružnice s prilagojenim programom. Hvala 
dijakom in profesorjem, ki so prispevali igrače in 
šolske potrebščine. Z veseljem smo pripravili za vas 
program in želimo še sodelovati.«

Osnovna šola Litija

»Zahvaljujemo se Vam za vsa dobra dela Lju-
bezni, ki ste jih storili za pomoči potrebne. Hvala 
za vse prejete darove. S svojimi dejanji ste prižgali 
marsikatero iskrico veselja. Ne gre za to, koliko 
delamo, ampak koliko ljubezni polagamo v svoje delo 
(Mati Terezija). Še posebej hvala za vse tisto, kar je 
skrito našim očem in prispeva k večjemu dobremu 
vseh nas.«

Župnijska karitas Litija

»Vsem dijakinjam in dijakom Gimnazije Litija, 
kakor tudi vsem profesoricam in profesorjem ter 
vsem ostalim, ki ste sodelovali in omogočili akcijo 
zbiranja oblačil in drugega materiala za najrevnejše, 
se v imenu vseh brezdomcev in drugih ljudi v skrajni 
stiski, ki vsak dan obiščejo Zavetišče za brezdomce 
v Ljubljani, iskreno zahvaljujem.«

 
Zavetišče za brezdomce v Ljubljani
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ZDRAVA ŠOLA

Gimnazija Litija je članica slovenske mreže 
Zdravih šol. Trudimo se, da bi dijakom in zaposlenim 
omogočili čim bolj zdravo delovno okolje, prehrano, 
skrbimo za gibanje in dobre medsebojne odnose. 
Vsako šolsko leto je določena osnovna tema za vse 
šole, ki so del mreže, letošnja je bila: Medgeneraci-
jsko povezovanje in sodelovanje. Tako smo se še 
tesneje povezali z Domom starejših Tisje, v katerem 
nekaj dijakov (prostovoljcev) obiskuje starostnike. 
V četrtek, 7. novembra, je bilo zelo živahno, saj so 
dijaki pripravili zabavni program ob martinovanju. V 
prihodnosti načrtujemo tudi vzajemno izobraževanje, 
s katerim bodo prostovoljci prebivalcem doma po-
nudili znanje računalništva, tujih jezikov, v zameno 
pa dobili možnost, da se naučijo plesti in kvačkati. 
Vsakoletna dejavnost Zdrave šole je tudi sodelovanje 
na tekmovanju v znanju o sladkorni bolezni. Šolskega 
tekmovanja se je letos udeležilo štirideset dijakov, in 
kar devetnajstim je uspelo doseči bronasto priznanje.

 

6 MILIJONOV LADJIC ZA 
DRUGAČNO OTROŠTVO

Gimnazijci smo se v sredo, 19. marca 2014, 
udeležili zaključne prireditve projekta "6 milijonov 
ladjic za drugačno otroštvo" Srednje ekonomske 
šole Maribor, ki je potekala v Slovenskem narodnem 
gledališču Maribor. Projekt, namenjen ohranjanju 
spomina na 6 milijonov žrtev genocida med 2. sve-
tovno vojno, je imel tudi človekoljubno noto. V Mari-
boru so zbrali 2,419.104 ladjic, narejenih iz starega 
papirja, od tega smo jih 4.000 izdelali tudi dijaki 
Gimnazije Litija. Pridobljena sredstva so namenili 
za indijski šoli Piali Ashar Alo, ki jo v Pialiju vodita 
Slovenka Mojca Gayen in njen mož Anup Gayen, 
šola pa skrbi za izobrazbo najrevnejših indijskih 
otrok. Iz Maribora smo prejeli zahvalo vrstnikov, ki 
so organizirali projekt: Hvala vsem, ki vam ni vseeno.

RASTEM S KNJIGO 2014

Projekt Rastem s knjigo vključuje organizirane 
obiske splošne knjižnice, ki se izvajajo v okviru pou-
ka knjižničnega informacijskega znanja, in srečanje 
s pisateljem. V ta namen smo dijakom 1. letnikov 
v sodelovanju s Knjižnico Litija pripravili srečanje 
s fotografom, pisateljem, naravovarstvenikom in 
čebelarjem Ivanom Esenkom. S projektom želimo 
dijake 1. letnika motivirati za branje, predvsem 
domačih avtorjev, in spodbuditi njihovo obiskovanje 
splošnih knjižnic. S tem namenom Javna agencija 
za knjigo RS vsakemu dijaku 1. letnika podari delo 
slovenskega mladinskega pisatelja. Letos so dijaki 
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v dar prejeli roman Gorana Vojnovića z naslovom 
Jugoslavija, moja dežela.

NARAVOSLOVNI PETEK

V petek, 24. januarja 2014, se je na šoli odvil 
drugi naravoslovni petek, namenjen vsem radoved-
nim in naravoslovnega znanja željnim dijakom. Gre 
za dogodek, ki ga za dijake v sodelovanju s profesorji 
za kemijo in fiziko pripravijo bivši dijaki. V prvem 
delu je 19 nadobudnih mladih kemikov uživalo ob 
demonstraciji številnih kemijskih eksperimentov, 
ki jih je izvedel Matic Lozinšek, dijak 2. generacije 
Gimnazije Litija, sedaj že doktor znanosti s področja 
kemije.

Ni manjkalo pokanja, neprijetnih arom in za-
nimivih kemijskih reakcij, tekočega vodika, kisika 
in dušika, ognja, solate v črepinjah ter mnogo dru-
gih stvari, ki jih pri rednem pouku žal ne moremo 
preizkusiti. Nato smo se pri fizikalno-kemijskem 
kvizu, ki sta ga pripravila oba profesorja, izkazali še 
dijaki. Po kvizu smo v laboratoriju kemije v parih 

samostojno eksperimentirali; vsak par je izvedel 7 
različnih kemijskih eksperimentov, ki jih je pripravil 
Nejc Petek, dijak 11. generacije in trenutno študent 
3. letnika kemije.

Zadnji del dogodka je bil astronomsko obarvan. 
Anja Dobravec, v gimnazijskih letih Nejčeva sošolka, 
je pripravila predavanje o astronomiji in simulirala 
opazovanje zvezdnega neba na svetovnem spletu, 
saj je na žalost pravo opazovanje zvezd s šolskim 
teleskopom odpadlo zaradi sneženja.

Ana Poglajen, 2. b
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PROJEKTNI DAN 2013/14 –  
OLIMPIJSKE IGRE

V torek, 22. oktobra 2013, smo na Gimnaziji 
Litija izvedli že sedmi projektni dan. Skupno in vo-
dilno temo – OLIMPIJSKE IGRE – smo na predlog 
profesorjev izbrali že ob koncu preteklega šolskega 
leta.

Namen projektnega dne ostaja enak – spodbu-
jati timsko poučevanje in aktivne oblike pouka. V 
aktivnosti projektnega dneva so bili vključeni vsi 
dijaki in vsak izmed razredov je bil deležen dveh 
različnih tem/vsebin, ki sta bili obravnavani timsko. 
Naši profesorji so izbrali naslednje učne vsebine: 
antični inštrumenti, statistika olimpijskih iger, antične 
olimpijske igre, boks, geografske posledice OI 2016, 
Names of Olimpic sports/Olimpische Sportarten, 
besedne igre, doping in šprint, olimpijski kviz, us-

pehi Slovencev v košarki na olimpijskih igrah ter 
olimpijski duh nekoč in danes. Vse vsebine so bile 
obravnavane medpredmetno. 

V goste smo povabili dvakratnega svetovnega 
prvaka, evropskega prvaka in slovenskega športnika 
leta 2011, kajakaša na divjih vodah, Petra Kauzerja. 
V intervjuju nam je predstavil svoje življenje vse do 
svojih največjih športnih uspehov. Njegov največji 
cilj v karieri, ki je sedaj na vrhuncu, je postati olimpi-
jski prvak. S seboj je prinesel tudi svojo opremo in 
gledalcem s pomočjo prostovoljca iz dijaških vrst 
(seveda ne na divjih vodah) predstavil nam manj 
znani šport.

Tim Šteferl, 3. c
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IZMENJAVA

Prvi del mednarodne izmenjave Gimnazije Litija 
z Maaslandcollege z Nizozemske smo izvedli oktobra 
2013. V izmenjavi je sodelovalo 46 naših dijakov 
(tokrat 3. in 2. letnikov), ki so gostili Nizozemce 
pri sebi doma. Poleg letošnjega projekta z naslo-
vom Človekove pravice smo gostom pripravili tudi 
ekskurzijo na Primorsko (Postojna, Piran), ekskurzijo 
na Gorenjsko (Bled, Bohinj), ekskurzijo v Maribor 

ter ekskurzijo po Ljubljani, ki so jo pripravili naši 
dijaki sami.

Drugi del izmenjave je bil izpeljan maja 2014, 
ko je 46 naših dijakov obiskalo vrstnike na Nizozem-
skem. Ogledali so si  regionalni center - mesto Den 
Bosch, prestolnico Amsterdam z muzejem Van Gogha  
in obiskali zabaviščni park Efteling. Med obiskom 
so jim predstavili tudi sistem uravnavanja vodostaja 
in gospodarjenja z vodami. Ogledali so si sistem 
čiščenja odpadnih voda Waterschap Aa en Maas.
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INTERESNE  
DEJAVNOSTI
DEBATNI KLUB
MEDNARODNI DEBATNI TURNIR V 
KIJEVU

Ukrajina je država, ki je zaradi politične situacije 
trenutno v središču medijske pozornosti, tja pa smo 
v začetku novembra 2013, ko je bilo stanje še bolj 
mirno, na debatni turnir odšli dva debaterja Gimnazije 
Litija, Eva Kolman in Jan Starc, ter debaterka iz 
Gimnazije Celje Center, Hana Brčkalić.

V času, ko smo odšli v Kijev, se je o stanju 
v Ukrajini v medijih izjemno malo govorilo, zato 
vse do prihoda v Kijev nismo vedeli, da je stanje 
v državi tako napeto. Že na dan prihoda smo na 
Trgu neodvisnosti v Kijevu videli mirne, a precej 
množične proteste za vstop Ukrajine v Evropsko 
unijo. Notranjo razdvojenost smo v naslednjem tednu 
še večkrat opazili, saj je bil Kijev v času Sovjetske 
zveze deležen intenzivne rusifikacije. Zelo opazna je 
predvsem jezikovna delitev, saj v Kijevu le tretjina 
prebivalcev govori ukrajinsko, dve tretjini prebi-
valcev pa rusko. Tudi v pogovoru z našimi gostitelji 
in ukrajinskimi debaterji je bilo čutiti neko napetost 
zaradi politične situacije v državi. Kijev je kulturno 
mešano mesto z večinskim ukrajinskim prebivalst-
vom, a vseeno precej močno rusko manjšino. Naši 
gostitelji in udeleženci tega turnirja so bili večinoma 
proukrajinsko usmerjeni, željni političnih sprememb 
in povezovanja z Evropo in zahodom.

Kljub vsem težavam, s katerimi se spopada 

Ukrajina, smo bili nad samim Kijevom izjemno 
navdušeni, saj je v vseh pogledih presegel naša 
pričakovanja. Kijev ima zaradi svoje lege izjemno 
pestro zgodovino, njegovi začetki segajo v 5. stoletje, 
ko je na tem mestu nastala slovanska trgovska nasel-
bina, ki je povezovala severno Evropo z Istanbulom. 
Skozi zgodovino je bil stičišče različnih kultur, ki 
so jih v mesto prinesli različni osvajalci. Kijev ima 
zaradi pestre zgodovine zelo zanimivo arhitekturo, 
ki je zadnji razcvet doživela po oktobrski revoluciji. 
Ukrajinska prestolnica nas je presenetila tudi z zelo 
evropskim videzom, urejenostjo, živahnim mestnim 
utripom s številnimi restavracijami, kavarnami in 
slikovitimi ulicami.

Sam turnir je trajal tri dni in je potekal na 
eni izmed najprestižnejših srednjih šol v državi v 
neposredni bližini ukrajinskega parlamenta. Zaradi 
natrpanega urnika je bil turnir zelo naporen, saj se 
je v dveh dnevih debatiralo na 6 precej zahtevnih in 
vsebinsko popolnoma različnih trditev. Posebnost 
tega turnirja je bila tudi, da je potekal v dveh jezikih 
– v angleščini in ruščini. Celotno tekmovanje so nam 
organizatorji popestrili še z zanimivim kulturnim 
programom in zabavo za noč čarovnic. Naši ekipi je 
uspelo zmagati vseh 6 debat v rednem delu turnirja, 
v polfinalu premagati ukrajinsko ekipo, v finalu pa 
premagati še ekipo iz Češke, in tako osvojiti ekipno 
prvo mesto na turnirju. Jan Starc je bil tudi najboljši 
govorec turnirja.

Ta turnir nam je dal priložnost, da smo odšli v 
Ukrajino in spoznali njeno kulturo in običaje, iz Ki-
jeva pa smo se vrnili z novimi izkušnjami in dobrimi 
vtisi, navdušeni nad samim mestom in turnirjem. 
Navdušeni smo bili tudi nad gostoljubnostjo organi-
zatorjev turnirja, saj so se, kljub temu da v Ukrajini 
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šele začenjajo z debato in da imajo zelo malo izkušenj 
z organizacijo turnirjev, za nas zelo potrudili. Ko smo 
polni dobrih vtisov zapuščali Ukrajino, pa se nismo 
zavedali, da bodo nekaj tednov po našem odhodu 
mirne proteste zamenjali oboroženi spopadi. Povsem 
po naključju smo ujeli še nekaj zadnjih mirnih utripov 
ukrajinske prestolnice, v katero se bomo, ko bo to 
spet mogoče, z veseljem vrnili.

Jan Starc, 3. a

SVETOVNO DEBATNO PRVENSTVO 
– BANGKOK 2014

Letošnje poletje sem se s štirimi dijaki iz drugih 
slovenskih gimnazij udeležila svetovnega prven-
stva v debati, ki je avgusta potekalo v Bangkoku na 
Tajskem.

Z mentorico in dvema slovenskima sodnikoma 
(tudi Jernejem Podgornikom z naše gimnazije) smo v 
Bangkok prispeli nekaj dni pred turnirjem, zato smo 
lahko čas izkoristili za pripravljalne debate in ogled 
lokalnih znamenitosti. Turnir se je začel 4. avgusta s 
slavnostjo v katedrali Assumption Universityja, kjer 
je svetovno prvenstvo potekalo.

Debatirali smo osem krogov, od tega na štiri 
pripravljene trditve in štiri impromptu debate (trditev 
debaterji izvejo eno uro pred pričetkom debatnega 
kroga). Prvi krog je bil za našo ekipo najtežji, saj 
smo se pomerili z močno Južnoafriško republiko, ki 
je na koncu osvojila drugo mesto. Ostali nasprotniki 
so bili Kuvajt, Tajvan, Bangladeš, Tajska, Litva, 
Indija in Združeni arabski emirati. Izbrane trditve 
so bile z različnih tematskih področij, obravnavale 
pa so predvsem aktualno problematiko sodobnega 
sveta, na primer postrevolucionarne države, turizem 

v slumih, obdavčitev religijskih institucij, testiranje 
zdravil na zapornikih ...

Zmagali smo pet od osmih debat, kar je za ekipo, 
ki primarno ni angleško govoreča, odličen izkupiček. 
Uvrstili smo se v osmino finala in osvojili tretje mesto 
v kategoriji "angleščina – tuji jezik". Želimo si, da bi 
naslednje leto v Singapurju dosegli še več.

Lučka Guna, 3. b

GLEDALIŠKI ABONMA

Na začetku šolskega leta smo v okviru šolskega 
gledališkega abonmaja dijakom ponudili ogled 
dveh gledaliških predstav. Za abonma se jih je 
odločilo 234, kar pomeni 72 % vseh dijakov.
Ogledali smo si naslednje predstave:

 
Dijaki 1. in 2. letnika:
Vinko Möderndorfer: Nežka se moži (SNG Drama)
Ivan Cankar: Kralj na Betajnovi (SNG Drama)
Dijaki 3. in 4. letnika:
Friedrich Dűrrenmatt: Fiziki (MGL)
Ivan Cankar: Kralj na Betajnovi (SNG Drama)
 

FILMSKI ABONMA

Letos je bil na Gimnaziji Litija tretjič izveden 
filmski abonma. Prijavilo se je 72 dijakov, ki so se 
seznanili z dvema osrednjima ustanovama za kvalitet-
no filmsko produkcijo sodobnosti in preteklosti,  
Slovensko kinoteko in Kinom Dvor. Projekcijo tretje-
ga filma smo izvedli v predavalnici naše gimnazije.
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Izbrali smo dva filma, ki sta neposredno 
povezana z odraščanjem, s svojo sporočilnostjo 
pa posegata še na številna druga področja. To sta 
bila filma We need to talk about Kevin in Razredni 
sovražnik. Tretji film so si dijaki ogledali po svoji 
izbiri s seznama ponujenih filmov (Favnov labirint, 
Božje mesto, Disconnect, 13, Charlijev svet).  
Dijaki so film izbrali tako, da so na facebook profilu  
gimnazije sledili povezavam do trailerjev in opisov v  
Mednarodni filmski bazi podatkov (Imdb), nato pa 
prek Googlove ankete oddali glas za svoj film. Izbran 
je bil film Charlijev svet.

Na primeru zadnjega ogledanega filma smo v 
sodelovanju z Zavodom za uveljavljanje vizualne 
kulture Vizo organizirali aktivno predavanje, na 
katerem so se dijaki lahko seznanili tudi z osnovami 
filmskega jezika, ki seveda pripoveduje in učinkuje 
na gledalca na drugačen način od drugih umetnosti, 
torej filma nismo komentirali le na tematsko-motivni 
in sporočilni ravni, ampak smo dijakom film pred-
stavili tudi skozi filmsko govorico.

V prihodnosti si želimo povezati filmski 
abonma s stalno obliko interesne dejavnosti, ki se bo 
osredotočila predvsem na filmski jezik, filmi, ogle-
dani prek abonmaja, pa ji bodo služili kot iztočnica.

TEATER 16
POHUJŠANJE V DOLINI LITIJSKI

Vsako leto konec marca na Gimnaziji Litija 
nastopi čas za premiero Teatra 16. Tudi letos je bilo 
tako, le da so se za razliko od prejšnjih let igralci lotili 
malce zahtevnejšega besedila, in sicer so se spopadli 
s Cankarjevim Pohujšanjem v dolini šentflorjanski. 
Premierna uprizoritev se je odvila v sredo, 26. 3., ob 

19.30 uri v dvorani gimnazije, število gledalcev pa je 
bilo nad pričakovanji. Med njimi niso bili le dijaki, 
ampak tudi veliko zunanjih obiskovalcev. Odziv je 
bil enkraten, kar daje igralcem ogromno motivacije 
za nadaljnje ustvarjanje.

V Teater 16 so vključeni dijaki od 2. do 4. letnika 
gimnazije, v letošnji predstavi so to: Matej Kirn Starič 
in Lara Jerkovič v vlogi Krištofa Kobarja in njegove 
družice, Tilen Tršelič in Alma Husić kot župan in 
županja, Gal Mavretič kot zlodej, Dominika Rozina 
igra popotnika, dacar in dacarka sta Tim Šteferl in 
Maja Pavčnik, Hana Weis je ekspeditorica, učiteljica 
Šviligoj je Neli Mlinar, vlogi notarja in debelega 
človeka ima Klemen Škoberne, Anže Grčar in Eva 
Pavliha pa igrata štacunarja ter cerkovnico. Režijo 
ima v rokah profesor Peter Avbelj, kot maskerka pa 
je na pomoč priskočila Sara Kostanjevec.

Po uspešni premieri skupina upa na čim večje 
število ponovitev. Prva je bila že v petek, 4. aprila, 
v Kulturnem domu Šmartno pri Litiji v sklopu  
dobrodelne akcije Dan za spremembe 2014. V bližnji 
prihodnosti sledita tudi gostovanji na Bledu in Dolu 
pri Hrastniku.

Lara Jerkovič, 3. c
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teniške igralce: Nastjo Kolar, Blaža Bizjak (člana 
državne reprezentance), Pio Čuk in Laro Kralj, ki 
uspešno nastopajo tudi na mednarodnih turnirjih. 
V rokometnem klubu Zagorje se je Ajda Zubak ne-
davno veselila 2. mesta v pokalnem tekmovanju med 
članicami. Na najvišjem nivoju tekmujejo tudi kara-
teist Stefan Joksimovič, taekwon-doist Domen Pirc 
(tudi član državne reprezentance) in gorski kolesar 
Peter Zupančič.

Tradicionalnega Litijskega teka smo se v tem 
letu udeležili tudi dijaki Gimnazije Litija. Sode-

ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA IN 
VRHUNSKI ŠPORT NA GIMNAZIJI 
LITIJA

Tudi letos so naše ekipe nastopile na področnih 
tekmovanjih na Dolenjskem. Najprej so nastopile 
rokometašice in se uvrstile na končno tretje mesto, 
a so ostale brez uvrstitve v četrtfinale. Kar ni uspelo 
rokometašicam, je košarkarjem in nogometašem. 
Prvič so se na področnem tekmovanju v nogometu 
preizkusila tudi dekleta in med desetimi ekipami 
osvojila 5. mesto. V individualnih športih je na 
državnem tekmovanju v plezanju Urh Tomažič v 
svoji kategoriji osvojil 7. mesto.

Prvi večji uspeh je 
že na začetku šolskega 
leta dosegel plesalec 
Aljaž Strmljan, ki je v 
kategoriji street solo 
med mladinci osvojil 
naslov svetovnega pr-
vaka. Aljaž je seveda 
tudi državni prvak v 
svoji kategoriji. Z dve-
ma nastopoma na tek-
mah svetovnega pokala 
v članski konkurenci se 
je v smučarskih skokih 

izkazala Anja Javoršek, ki je z ekipo osvojila tudi 
srebrno medaljo na mladinskem svetovnem prven-
stvu v Predazzu. Gregor Kokalj je v kategoriji do 16 
let slavil dvojni naslov državnega prvaka v tenisu 
(v dvojicah in posamezno), Tina Kristina Godec pa 
se je uvrstila v finale. Omeniti moramo še ostale 
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lovalo je enaindvajset dijakov s profesorico Jasno Kovač. 
Tekmovali smo v teku,  ki so ga  na uradni spletni strani  
oglaševali kot »odrasli ekipni tek za ekipni prehodni 
občinski pokal in posamični tek srednješolcev«.

Z uvrstitvijo v polfinale državnega tekmovanja v no-
gometu so dijaki dose-
gli enega najvidnejših 
uspehov na športnem 
področju doslej. Da 
športni dogodki res 
povezujejo mlade, se 
je pokazalo z uvrstitvijo 
med osem najboljših 
ekip v Sloveniji. Pol-
finalni turnir v malem 
nogometu se je v sredo, 
23. 04. 2014, odvijal v 
litijski športni dvorani.

Š o l s k a  l i g a  v 
malem nogometu je na 
gimnaziji organizirana 
že vrsto let. Gotovo je 
eden od pomembnih de-

javnikov, da je nogomet med dijaki ena najbolj 
priljubljenih dejavnosti. V letošnjem šolskem 
letu je ekipo skozi vse stopnje tekmovanja krasil 
izjemen timski duh, zaradi katerega so se lahko 
kosali tudi z najboljšimi ekipami. S svojimi 
trenerskimi izkušnjami je pomagal tudi Mito 
Kos. Pozitivna energija, ki je krasila ekipo, se 
je prenesla tudi na velik del ostalih dijakov, ki 
so dihali z njo. Pokazalo se je, da je lahko šport 
lepa priložnost za druženje. Na zadnji tekmi 
turnirja, ki je odločala celo o naši uvrstitvi v 
finale, se je s športnim navijanjem pokazala tudi 
velika pripadnost šoli. V finale sta se zasluženo 
uvrstili Gimnazija Šiška in SŠ Jesenice.
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BRALNA ZNAČKA

LITERARNI VEČER Z 
MANCO KOŠIR

V torek, 22. aprila, smo na naši šoli pri-
redili literarni večer ob svetovnem dnevu knjige in 
zaključku bralne značke. Gostili smo Manco Košir, 
tako imenovano "ambasadorko radostnega staranja", 
novinarko, publicistko. Čeprav je že nekaj časa upo-
kojena, se še vedno ukvarja z mnogimi dejavnostmi. 

Povprašali smo jo, kako ji to uspeva, in jo prosili, 
naj nam zaupa nekaj zanimivosti iz svojega izjemno 
pestrega življenja. S svojim energičnim nastopom in 
pozitivno energijo je hitro pridobila pozornost vseh 
poslušalcev. Predstavila nam je tudi veliko knjig, ki 
jih je prebrala v zadnjem času in zanje meni, da bi 
bile všeč tudi dijakom. Njihov seznam lahko najdete 
v šolski knjižnici.

Večer z Manco Košir je bil vsekakor zanimiv, 
navdihujoč dogodek, ki je vse obiskovalce navdal z 
optimizmom in nekatere verjetno tudi z večjo željo 
po branju.

Lara jerkovič, 3. c
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EKSKURZIJE
STALNE EKSKURZIJE

DVODNEVNE EKSKURZIJE

1. letnik
Bavarska
München – Deutsches Museum, stari del mesta, 

Olimpijski stadion, koncentracijsko taborišče Dachau
Kimsko jezero – Grad Ludwiga II. Bavarskega 

na otoku Herren

 
2. letnik
OBISK PRI DAVIDU
Dijaki 2. letnika smo se 11. oktobra v zgodnji 

jutranjih urah odpravili na dvodnevno strokovno 
ekskurzijo v Firence. Ko smo okrog 10. ure prispeli 
v Firence, smo si najprej ogledali stari most (Ponte 
Vecchio). Na trgu Piazza della Signoria, ki velja za 
eno najbolj znanih zbirnih točk v Firencah, smo videli 
ogromno replik znanih renesančnih kipov, med njimi 
Michelangelovega Davida, Neptunovo fontano ...

Pot smo nadaljevali do najbolj znane firenške 

katedrale, Santa Maria del Fiore, nasproti katere stoji 
krstilnica z globokim bakrenim reliefom. Katedrala 
se ponaša s čudovito osmerokotno kupolo, ki je delo 
arhitekta Brunelesschia. Njena zunanjost je naravnost 
dih jemajoča. Po kratki predstavitvi pred katedralo 
smo odšli v Academio, kjer smo si lahko ogledali 
pravega Davida, ki upravičeno nosi naziv največje 
kiparsko delo renesanse. Prosti čas smo izkoristili za 
kosilo in sprehajanje po mestu, prežetem z zgodovino. 
Mnogi ulični umetniki so nas spremljali na poti do 
bazilike Santa Croce, v kateri smo si ogledali grob-
nice znanih renesančnih osebnosti (Dante, Galileo 
Galilei ...).

Po ogledu smo se odpeljali do mesta Vinci, 
v muzej Leonarda da Vincija. Videli smo večino 
njegovih poskusov in patentov, nekateri med njimi so 
bili zelo zanimivi, večino pa so uporabili kot osnovo 
za današnje naprave.

Naslednji dan smo se po dolgi, vzpenjajoči se, 
vijugasti cesti pripeljali v antično etruščansko mesto 
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Volterra. Sprehodili smo se po mestu in si ogledali 
muzej etruščanskih sarkofagov. Ti so zelo zanimivi, 
saj so narejeni iz kamna, na vrhu pa je podoba po-
kojnega. Na nekaterih se celo nahajajo podobe iz 
vsakdanjega življenja.

Za konec ekskurzije smo se odpeljali v eno 
najlepših srednjeveških mest, San Giminniano, kjer 
smo si ogledali muzej mučilnih naprav. Videli smo 
mnogo načinov kaznovanja krivovercev, istospolno 
usmerjenih in drugih ... V San Gimminianu nam je 
ostalo še nekaj prostega časa, ki ga je večina izkoris-
tila za pokušino "najboljšega sladoleda na svetu", no 
... pa tudi najdražjega.

Nika Koprivnikar, Tamara Antešević, Špela 
Lepičnik, Nika Hauptman, 2. a

 3. letnik
Avstrija
Dunaj – Schönbrunn, cerkev sv. Štefana, galerija 

Albertina, naravoslovni muzej, živalski vrt

4. letnik
Italija
Benetke – Markov trg, Doževa palača, Most 

vzdihljajev, Rialto, delavnica muranskega stekla
Verona – Arena, trg Bra, Zeliščni trg, Julijina 

hiša, Gosposki trg
Vicenza – Teatro Olimpico
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ENODNEVNE EKSKURZIJE

1. letnik
Kras
Doberdob
Sabotin
Sredipolje – kostnica

 

2. letnik
Trst – ogled Rižarne, Miramare 
Gradež
Oglej – bazilika Marijinega vnebovzetja in 

svetega Mohorja in Fortunata
Sredipolje – kostnica
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STROKOVNI EKSKURZIJI ZA 
DIJAKE 4. LETNIKA V OKVIRU 
MATURITETNIH PREDMETOV

Ogled stalne razstave Slovenci v XX. stoletju v 
Cekinovem gradu, prizorišča bitke pri reki Frigidus 

Zgodovina:
(Ajdovščina), samostana Kostanjevica pri 

Novi Gorici, srednjeveškega mesta Breže, Krke na 
Koroškem, vzpon na Ostrovico in ogled vojvodskega 
prestola ter cerkve Gospe Svete.

Na ekskurziji so dijaki predstavili seminarske 
naloge internega dela maturitetnega izpita.

 Geografija:
Ogled HE Fala, vzpon na Bolfenk in spozna-

vanje geografskih značilnosti Pohorja ter Maribora 
(Lent).

Na ekskurziji so dijaki izvedli tri terenske vaje 
internega dela maturitetnega izpita.

EKSKURZIJA V CERN

Med 19. in 22. oktobrom 2013 smo se dijaki 
Gimnazije Litija z dijaki dveh drugih šol odpravili na 
ekskurzijo proti največjemu pospeševalniku in trkal-
niku delcev na svetu. Jutro nas je dočakalo v Italiji, 
bolj natančno v dolini reke Aoste, že precej blizu pre-
dora skozi Mont Blank in s tem italijansko-francoske 
meje. Kljub megli smo lahko občudovali pokrajino in 
starinsko gradnjo hiš, ki so na tem področju zaščitene. 
Kmalu zatem smo si lahko ogledali alpske ledenike, 
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saj je bilo na drugi strani Mont Blanca lepo 
jasno vreme.

Kmalu zatem smo prispeli v Ženevo in 
si ogledali mesto. Tudi dež nas ni ustavil med 
dolgim sprehodom po mestu, v katerem smo 
občudovali spomenike, vodomete in čudovito 
arhitekturo njegovega starejšega dela. Ogleda-
li smo si tudi sedež Združenih narodov. Na 
koncu smo se napotili proti Cerkvi svetega 
Petra, ki je čudovit primer sakralne arhitekture. 
Med ogledom smo večkrat prečkali mejo med 
Francijo in Švico, nazadnje tedaj, ko smo se 
napotili proti hotelu, ki je na francoski strani 
meje.

Z avtobusom smo se odpeljali proti 
Cernu. V prvem muzeju, ki ima svoje pro-
store v leseni krogli ob Cernovih objektih 
smo si ogledali zanimiv video posnetek, prav 
tako pa smo videli prvi internetni strežnik in 
druge eksponate. Na zaslonih na dotik smo 
izvedeli precej podatkov o Cernu in njegovih 
raziskavah. Drugi muzej je bil prav tako kot 
prvi poln interaktivnih eksponatov in drugih 
zanimivosti. Ogled smo zaključili z zanimivim 
predavanjem enega od zaposlenih in ogledom 
LHC-ja (Large Hadron Collider) ter z njim 
povezane majhne zbirke. Pestrost doživete 
izkušnje je poskrbela za prijetno utrujenost 
na poti domov.

Matija Sirk, Emanuel Meserko, 1. c

IZBIRNA EKSKURZIJA V PROVANSO

Gimnazija Litija vsako leto organizira izbirno ekskurzi-
jo, tokrat je potekala od srede, 23. oktobra, do sobote, 26. ok-
tobra. Pot nas je vodila po južni Franciji in Monaku. Zgodaj 
zjutraj smo po Rožnati cesti nadaljevali pot v Francijo in po 
skoraj 16 urah vožnje prispeli v najzahodnejši kraj Provanse, 
imenovan Saintes-Maries-de-la-Mer, kjer smo si ogledali 
to zanimivo obalno mesto in pa cerkev, ki je posvečena sv. 
Sari. V Nimesu smo se sprehodili po rimskem akvaduktu, 
zvečer pa se odpravili v Orange, kjer smo obiskali rimski 
amfiteater in se prepričali, da so Rimljani res vedeli, kako 
narediti prizorišče z dobro akustiko.

Drugi dan smo začeli z ogledom papeške palače v 
Avignonu in ogledom samega Avignona. Za tem je sle-
dila vožnja v Aix-en-Provence, mesta fontan in nekaterih 
pomembnih osebnosti, kot je Emile Zola, ki je v tem mestu 
preživel del svojega življenja. Pozno popoldne smo obis-
kali Grasse, mesto, ki slovi po parfumerijah. Eno od njih, 
parfumerijo Galimard, smo si ogledali in se naužili vonjev 
parfumov, s katerimi smo obdarili najdražje, pa tudi sebe. 
Zvečer smo se spustili proti obali v filmsko mesto Cannes. 
Tam je bil najlepši sprehod po obalni promenadi.

Zadnji dan smo se po zajtrku odpravili v kneževino 
Monako, kjer smo obiskali akvarij in si ogledali del mesta, 
imenovan Monacó. Na drugi strani te majhne državice 
je predel, ki se imenuje Monte Carlo in je glavno mesto 
Monaka. Med sprehajanjem po Monte Carlu smo videli 
veliko razkošnih avtomobilov in visokih stolpnic, v katerih 
bivajo bogati državljani Monaka.

Patricija Ostrožnik, 3. a 
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OBISK DUNAJSKEGA MEDNAROD-
NEGA CENTRA OZN

V torek, 10. junija 2014, smo se dijaki Gimnazi-
je Litija udeležili enodnevne strokovne ekskurzije na 
Dunaju. Najbolj nas je zanimal obisk Dunajskega 
mednarodnega centra (Vienna International Center), 
v katerem se nahaja tudi Organizacija združenih 
narodov, ki je četrti generalni sedež OZN, takoj za 
New Yorkom, Ženevo in Nairobijem. Na sedežu 
OZN sta bila za nas organizirana ogled prostorov 
in predavanje o možnostih zaposlovanja mladih 
v tej organizaciji. Po končanem predavanju smo 
mnogi izkoristili prosti čas za obisk kavarne na 252 

metrov visokem Donauturmu v Donavskem parku, 
kjer smo se lahko tudi sprehajali ali pa  se popeljali 
s turističnim vlakcem. Naš zadnji postanek je bil 
ogled modernističnih mojstrovin arhitekta Hundert-
wasserja – nenavadnih zgradb, zgrajenih iz različnih 
materialov, brez ravnih linij.

EKSKURZIJA ZA STARŠE

Prvi dan ekskurzije za starše smo namenili 
ogledu Novega Sada, prestolnice Vojvodine. Z lo-
kalno vodnico smo spoznavali trdnjavo Petrovaradin 
(velikansko vojaško utrdbo, ki so jo kot obrambo 
pred Turki začeli graditi leta 1692, današnja podoba 
pa je iz 18. stoletja ) in zgodovinsko jedro mesta. 
Dan smo zaključili z obiskom značilne vojvodinske 
restavracije in s preizkušanjem lokalnih specialitet.

Drugega dne smo se napotili v Sremske Kar-
lovce, mesto, ki je bilo v času vlade habsburške 
monarhije pomembno središče srbske kulture. Sledil 
je ogled pravoslavnega samostana Krušedol na Fruški 
gori. Ker je območje Srema vinorodni del Vojvo-
dine, smo izlet zaključili z obiskom vinske kleti in 
pokušino lokalnih vin.
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DOGODKI
NASTOP FILIPINSKEGA  
PEVSKEGA ZBORA

Na začetku šolskega leta nas je s svojim nas-
topom v šolski telovadnici navdušil pevski zbor 
University of the East Chorale iz Manile, ki je uradni 
zbor te univerze v filipinskem glavnem mestu. Zbor 

sodi med najboljše filipinske zbore, ki so cenjeni 
po vsem svetu ter znani po izjemni vokalni sestavi. 
Od leta 1999 ga vodi priznana dirigentka in zboro-
vodkinja Anna Tabita Abaleda Piquero. Pod njenim 
vodstvom je zbor gostoval na prestižnih zborovskih  
tekmovanjih po Evropi in Aziji  ter prejel 
prestižne nagrade. Z glasbeno umetnostjo uspešno  
predstavljajo filipinsko kulturo in glasbeno izročilo 
ter se z izjemnimi vokali vedno dotaknejo poslušalcev.

 

GIMNAZIJADA

Na naši gimnaziji je letos potekala že tradicio-
nalna Pevska gimnazijada, na kateri se je poleg  
pevskih zborov predstavil tudi Orkester flavt 
Glasbene šole Zagorje ob Savi. Letošnje srečanje 
je bilo 9. po vrsti. Zbrali smo se vsi, ki imamo 
radi glasbo in nam zborovsko petje veliko pomeni. 
Koncertno-prijateljska srečanja so za nas dragocena, 
saj po prizadevnih vajah v družbi ostalih pevcev 
prijetno poklepetamo in spletamo nova prijateljstva. 
Sodelovali so naslednji zbori in njihovi zborovodje: 

• Mešani mladinski  pevski zbor Gimnazije 
Franca Miklošiča z zborovodkinjo Tatjano Rozmarič 
Poštrak in zborovodjem Danijelom Berdenom,

• Orkester flavt Glasbene šole Zagorje pod 
taktirko Nataše Burger in mladinski pevski zbor 
MEDEJA pod vodstvom Tadeje Osredkar,

• Mešani pevski zbor MISMOMI Gimnazije 
Slovenj Gradec  z zborovodkinjo Almiro Rogina,

• Mešani pevski zbor Gimnazije Litija pod 
taktirko zborovodkinje Anite Medvešek.

ZAKLJUČNA PRIREDITEV  
GIMNAZIJE LITIJA

V četrtek, 12. 6. 2014, sta se na zaključni 
prireditvi predstavila Teater 16 in pevski zbor, 
najuspešnejši dijaki pa so dobili priznanja šole. Teater 
16 je začel že kmalu po letni premieri pripravljati 
zaključno predstavo, ki je že nekako tradicionalno 
parodija na neko znano televizijsko oddajo. Letos 
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smo se odločili za oddajo Moj dragi zmore in jo za-
stavili tako, da so starši v borbene igre pošiljali svoje 
otroke, zato je bil tudi naslov malce drugačen, in sicer 
Moj sonček zmore. Predstava je bila bolj ali manj 
improvizirana, vnaprej posnetih pa je bilo kar nekaj 
oglasov, ki so med gledalci poželi veliko navdušenja, 
predvsem zaradi vključenosti profesorjev.

Po predstavi je sledila podelitev priznanj, ki 
so jo s pestrim glasbenim programom popestrili 
pevci Mešanega pevskega zbora Gimnazije Litija in 
gostujočega zbora iz Šmartnega. Tudi letos je veliko 
dijakov prejelo priznanja in pohvale za sodelovanje 
na raznih tekmovanjih in za udejstvovanje v različnih 
šolskih dejavnostih. Skupaj je za razne uspehe prejelo 
priznanje kar 32 posameznikov. Podeljeni pa sta bili 
tudi dve ekipni priznanji; dekleta 2. b kot zmagovalke 
šolske lige v odbojki, fantje 4. a pa kot zmagovalci 
nogometne lige.

Lara Jerkovič, 3. c

UMETNIŠKI VEČER

V sredo, 22. januarja 2014, smo na Gimnaziji 
Litija v sodelovanju z Glasbeno šolo Litija-Šmartno 
in pevskim zborom Cum Anima iz Šmartnega pri 
Litiji priredili umetniški večer z naslovom Letni 
časi. Skozi vsa štiri obdobja so nas ob skrivnostni 
življenjski zgodbi drevesa popeljale baletke in jazz 
band glasbene šole, pevci zbora Cum Anima ter dijaki 
recitatorji pod vodstvom profesorice Špele Novljan 
Potočnik. Gostje so v prijetnem ambientu prisluh-
nili pesmim v slovenščini, angleščini, nemščini in 
španščini, ki so jih recitirali dijaki četrtega letnika.

SREČANJE S PISATELJEM FRANCI-
JEM ROGAČEM

V petek, 14. marca 2014, smo na Gimnaziji 
Litija gostili pisatelja Francija Rogača. Dijakom 
1. letnika je slikovito predstavil svojo zgodbo – od 
otroških let, skozi uporniški srednješolski čas, izpis 
iz šole in končno, po dolgem iskanju samega sebe, 
do vrnitve v šolo. Z vztrajnostjo in voljo je šolanje 
uspešno zaključil z magisterijem iz socialnega dela. 
Danes je Franci Rogač predvsem pravljičar – napisal 
je že več pravljic, loti pa se tudi resnejših tem. Svojo 
zgodbo je zapisal v knjigi Ključ brezdomca, s katero 
se predstavlja mladim po Sloveniji.

TEDEN KULTURE  
NA GIMNAZIJI LITIJA

V počastitev Prešernovega dne je na Gimnaziji 
Litija med 3. in 7. februarjem potekal teden kulture. 
Na največjega slovenskega pesnika smo se spom-
nili z različnimi kulturnimi dejavnostmi. V sredo, 
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G4, ki je štirised na električni pogon, na drugem pa 
z letalom Virus, ki je bil tako dober, da je zmagal 
dvakrat, dve leti zapored. To je bila osnova, da so 
kasneje razvili letalo Virus SW. Gost iz Ajdovščine je 
zadnji del predavanja namenil predstavitvi fizikalnih 
osnov letenja, ob tem pa navedel kar nekaj nasvetov, 
kako naj se pripravimo na izdelavo letal in kakšna 
letala naj izdelamo ter na kaj moramo biti pri tem 
pozorni. Poudaril je, da moramo uskladiti obliko 
letala z njegovo nalogo.

Ta nasvet smo se trudili čim bolj upoštevati nekaj 
trenutkov kasneje, ko smo v šolski telovadnici pričeli 
z izdelavo letal. Na tekmovanju smo tekmovali v treh 
različnih kategorijah: dolžina 1, dolžina 2 ter čas. 
Za izvedbo tekmovalnega dela je skrbelo 5 dijakov 
tretjega letnika, ki so skrbno nadzorovali dogajanje, 
merili rezultate in jih sproti vnašali v računalnik, ki 
je izračunaval povprečja in trenutnega vodilnega. V 
vsaki kategoriji smo imeli dva poskusa.

Ko smo naša papirnata letala "zmetali", je tek-
movalna komisija objavila rezultate:

• V kategoriji dolžina 1 je bil najbolj uspešen 
Gašper Hvala, dijak 3. b razreda, ki je letalce vrgel 
kar 22,7 metra daleč.

• V kategoriji dolžina 2 je bil najbolj uspešen 
profesor Jan Maver, pod psevdonimom ''Maverick", 
s šolskim rekordom v metu letala v dolžino; vrgel ga 
je kar neverjetnih 26,9 metra.

• V kategoriji čas je bil (ponovno) najboljši 
profesor Maver, saj je njegovo letalce jadralo 4,85 
sekunde.

Končni vrstni red je bil pomemben, saj so prva 
tri mesta prinašala nagradni let z letalom arhitekta in 
pilota Marjana Leskovarja, ki je tekmovanje odprl in 
ves čas tudi budno spremljal njegov potek.

5. februarja, je na zimskem vrtu gimnazije potekalo 
odprtje fotografske razstave V preletu …, dijaka Tilna 
Tršeliča. Razstavo si je bilo mogoče ogledati do konca 
februarja. Ves teden je v šolski knjižnici potekal kviz 
na temo slovenskega kulturnega praznika. Dijaki so 
pokazali dobro poznavanje Prešernovega življenja 
in dela, srečna zmagovalka pa je prejela knjižno na-
grado. V petek, 7. februarja, smo si v okviru šolskega 
gledališkega abonmaja v SNG Drama ogledali pred-
stavo Kralj na Betajnovi in tako s slovensko klasiko 
zaključili teden kulture.

AIR GIMNAZIJA LITIJA

V četrtek, 7. oktobra 2013, smo na Gimnaziji 
Litija izvedli prvo tekmovanje v izdelovanju in 
spuščanju papirnatih letal v zgodovini naše šole. Na 
tekmovanju je sodelovalo 18 tekmovalcev, od tega 16 
dijakov (med njimi le ena dijakinja), učenec 3. razreda 
osnovne šole in profesor matematike Jan Maver.

Tekmovalni dan smo dijaki začeli že zjutraj s 
številnimi neuradnimi predtekmovanji po šolskih 
hodnikih in meti z galerije. Pri tem smo bili kar 
uspešni, a so nas kljub vnemi profesorji prosili, 
da letala pospravimo. Tekmovanje se je pričelo v 
šolski predavalnici s predavanjem prof. dr. Gregorja 
Vebleta, predstavnika podjetja Pipistrel. Na zelo 
zanimiv način nam je opisal, kako pri njih poteka 
izdelava letal, kako letala pripravijo za nekatera težja 
tekmovanja, ki se jih podjetje udeležuje. Slišali smo, 
da so sodelovali na veliko tekmovanjih, med drugimi 
tudi na Green Flight Challenge in Centennial Chal-
leng, ki ju organizira NASA. Na obeh tekmovanjih so 
zmagali. Na prvem izmed omenjenih z letalom Taurus 



48 Letopis 2013/2014Gimnazija Litija

nah: iz Športno-kulturnega društva Maestro iz Zago-
rja in Plesnega športnega društva NLP iz Litije. Skozi 
zgodovinski pregled ženskih gibanj nas je popeljal 
spomin na pet vrhunskih slovenskih umetnic, ki so s 
svojim delovanjem in hojo po robu družbenih norm 
pustile močan, neizbrisen pečat v slovenski kulturni 
dediščini.

Na Gimnaziji Litija smo dan žena praznovali z 
dobrodelno prireditvijo Pikove dame, na kateri smo 
zbirali prostovoljne prispevke za eno od slovenskih 
varnih hiš. Program smo pripravili in izvedli sedanji 
in bivši gimnazijci s prijatelji v Pevskem zboru Gim-
nazije Litija, skupinah High 5 in Artenigma, Ženski in 
Moški vokalni skupini Lipa, baletni skupini Glasbene 
šole Litija-Šmartno in dveh modernih plesnih skupi-

PRIREDITEV PIKOVE DAME (OB DNEVU ŽENA)



49Letopis 2013/2014 Gimnazija Litija

UTRINKI

Maturantska četvorka
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Prvi šolski dan

Informativni dan

Naravoslovno-družboslovnoslovni 
vikend
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Dan odprtih vrat

Zaključek koledarskega leta

Amir
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MATURANTSKI PLES
GOVOR RAVNATELJICE

Spoštovane maturantke, maturanti, cen-
jeni starši, spoštovani učiteljski zbor in spoštovana 
podžupanja občine Litija, ga. Lijana Lovše!  

Mladost je naivna, igriva; je srečna, nesrečna, 
včasih kruta in boleča, a vendar lepa in nežna. Je os-
tanek v spominu in večnost, ki kot uokvirjen suvenir 
preteklosti stoji na portalu zgodovine vsakega posa-
meznika. Je obdobje, ki nas zaznamuje in oblikuje, 
je obdobje, ko odrastemo in  postanemo zrelejši, 
bolj odgovorni, a hkrati je to obdobje čas prijetne 
naivnosti, brezskrbnosti, je čas prve ljubezni.

Drage maturantke, maturantje. Nocoj smo se 
zbrali, da nazdravimo mladosti in zapojemo gaude-
amus ter na ta način obeležimo našo skupno, štiriletno 
pot. Gimnazijska leta so izjemno pomembna, saj 
prinašajo neponovljive socialne in intelektualne 
izkušnje. Gimnazijec je zvedav, vedoželjen in ra-
doveden, išče pot in mesto v širši družbi. Je tisti, 
ki poskuša premostiti protislovnost mladostniških 
let, ki so na eni strani igriva, polna veselja, sreče 
in sklepanja novih prijateljstev. Hkrati so to leta 
pomembnih odločitev; načrtovanje prihodnosti, 
izbira fakultete, tehtanje, če je bila izbira prava … 
Vsaka izbira je prava, če prihaja od vas, drage mat-
urantke in maturantje, zato naj bo vaša izbira srčna.

Ob tej priložnosti bi se rada zahvalila vam, 
spoštovani starši, za vaše štiriletno konstruktivno 
sodelovanje ter nemalo spodbudnih besed, s katerimi 
smo lažje uresničevali številne zastavljene cilje, in 
se hkrati spomnila vseh lepih trenutkov, ki smo jih 

skupaj s profesorskim kolektivom doživeli na naših, 
sedaj že tradicionalnih, starševskih ekskurzijah. Vese-
la bom, če se boste uspeli udeležiti kakšne ekskurzije 
tudi v prihodnje, vedno boste dobrodošli.

Rada bi se zahvalila tudi svojim sodelavcem 
za ves trud v razredu in opravljeno delo, ki je bo-
gato nadgradilo pouk s številnimi projekti, priredit-
vami, interesnimi dejavnostmi ter prineslo uspehe s 
številnih tekmovanj. Za vse ideje, predloge, popol-
dneve in večere, ko ste snovali svoje načrte, sem 
vam hvaležna.

Nenazadnje bi se rada zahvalila vam, drage 
maturantke, maturantje. Hvala vam, da ste s svojim 
prispevkom na različnih področjih pustili poseben 
pečat naši šoli, bodisi pri pouku ali pa v gledaliških 
predstavah, debatnih tekmovanjih, pevskemu zboru, 
dijaški skupnosti in ne nazadnje na stenah in galeriji 
naše šole. Dediščina, ki jo kot generacija zapuščate, 
je izjemna in ne bo šla v pozabo.

Hvala.
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RAZREDI V ŠOLSKEM LETU 2013/2014
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1. A

Klara Andrejčič, Jakob Baš, Ana Globokar, Petra Hostnik, Tjaša Jančar, Aljaž Jerin, Stefan Joksimović, 
Nika Košir, Gašper  Kranjc, Lucija Lebar, Neža Lozinšek, Tina Možina, Tamara Pajer, Tanja Pintar, Leon 
Premk, Aljaž Primožič, Dejan Prodanović, Žan Roblek, Sara Rozina, Saša Rozman, Miha Skender, Lovro 
Šepec, Nik Tomažič, Anita Topić, Ema Vavtar, Primož Vodušek, Urban Vozel

Razredničarka: Ana Črne
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1. B

Nina Baš, Tilen Baš, Sara Bendra, Larisa Bokal, Neža Brilej, Jasna Budimlić, Klara Dolanc, Kristina 
Tina Godec, Pia Grden Mahkovec, Benjamin Hasanagić, Kim Kavčič, Tjaša Klopčič, Lara Kobal Habjan, 
Anita Končar, Nastja Krneta, Milan Lelenc, Kaja Marolt, Leon Novakovič, Ada Pihler, Eva Marija Polc, 
Rebeka Povše, Nastja Simić, Patricia Smolnikar, Karolina Smrkolj, Urh Smrkolj, Nadja Strle, Aljaž Strm-
ljan, Tajda Vrhovec

Razredničarka: Diana Redl Kolar
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1. C

Katja Arh, Žiga Blažko, May Boltin, Ana Godicelj, Polona Golčar, Tanja Grabnar, Tajda Hančič, Sandra 
Jerič, Andraž Justin, Gaja Ključevšek, Gregor Kokalj, Maša Koncilja, Nina Lešnik Ponikvar, Žana Lukač, 
Emanuel Meserko, Don Mohar, Neža Murn, Maja Pavčnik, Miha Planinšek, Nika Razboršek, Lea Rihter, 
Zala Selič, Matija Sirk, Anja Šurina, Špela Vidmar, Taja Vidonja, Maja Zajc

Razrednik: Aljoša Soklič
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2. A

Tamara Antešević, Blaž Bočko, Žiga Čebela, Urban Gospeti, Hana Groznik, Nika Hauptman, Žiga 
Hofer, Eva Hubman, Alma Husić, Enes Kararić, Ema Kogovšek, Nika Koprivnikar, Lara Krafogel, Adri-
jana Lazar, Špela Lepičnik, Matic Mandelj, Žiga Pikl, Benjamin Smajić, Luka Stegenšek, Aleš Strnad, Alja 
Svetič, Klemen Škoberne, Jan Trdin, Tomaž Zupan, Luka Železnik

Razrednik: Janez Medved
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2. B

Nina Artnak, Lara Bizjak, Dejan Crepulja, Jan Črne, Zala Dacar, Aljaž Jesenšek, Kristina Klampfer, 
Ema Kovič, Ema Krebs, Anže Malis, Nina Matoz, Patricija Matoz, Anže Mihelčič, Gal Novak, Ladeja 
Novak, Ana Perpar, Jan Perpar, Eva Peterca, Domen Pirc, Ana Poglajen, Špela Smrekar, Rok Sonc, Maja 
Strmljan, Anja Ščukovt

Razrednik: Mitja Strmec
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2. C

Anja Ahac, Aleksandra Avbelj, Barbara Božjak, Valentina Celestina Jeraj, Anže Grčar, Manca Hauptman, 
Matic Hribernik, Danaja Knez, Matic Košir, Alen Kukovica, Leon Kukovica, Ana Mars, Ana Mele, Tjaša 
Mele, Lea Ostrožnik, Darja Pikovnik, Manca Planinšek, Brigita Pogačar, Kaja Praprotnik, Špela Slapničar, 
Nejc Škarja, Klara Ulčar, Ula Vehovec, Žan Milan Žujić

Razrednik: Jan Maver 
(na sliki nadomestna razredničarka Irena Prašnikar)
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3. A

Amir Alibabić, Robert Barachini, Neja Breskvar, Eva Burja, Primož Črne, Ivonne Doblekar Kreuzer, 
Miha Dobravec, Petra Gospeti, Eva Groznik, Žan Hauptman, Miha Hostnik, Sara Kostanjevec, Nel Krafo-
gel, Eva Medvešek, Matevž Možina, Jernej Mrak, Patricija Ostrožnik, Andraž Pavlin, Saša Poglajen, Anja 
Povše, Rok Retar, Jan Starc, Tinkara Škulj, Vid Tilia, Urh Tomažič, Tjaša Vozel, Matic Žnidarko

Razredničarka: Helena Lazar

Spremljevalec gibalno oviranega dijaka: Mito Kos
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3. B

Barbara Bajda, Jakob Božič, Grega Brenčič, Jure Brenčič, Matjaž Cirar, Tina Crnkovič, Lučka Guna, 
Tadej Hribar, Ines Humski, Gašper Hvala, Žan Jereb, Nika Klanšek, Erik Klinc, Katja Kotar, Luka Medvešek, 
Veronika Meke, Neli Mlinar, Eva Pavliha, Tanja Planinšek, Kristjan Ponebšek, Dominika Rozina, Martina 
Simončič, Vito Štibernik, Domen Vehovec, Katja Vidmar, Žan Zavrl, Peter Zupančič

Razredničarka: Urška Simnovčič Pišek
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3. C

Polona Blaznik, Jan Burgar, Kaja Ceglar, Kevin Cvetežar, Marko Čebela, Pia Čuk, Anja Drnovšek, 
Aleksander Farkaš, Žiga Hrovat, Anja Javoršek, Lara Jerkovič, Mehmed Kadić, Eva Koch, Eva Kolman, 
Matic Kos, Lara Kralj, Tilen Pilpah, Kim Pižmoht, Anja Potočnik, Domen Roksandić, Aljaž Rot Šuštaršič, 
Tim Šteferl, Urška Udovč, Benjamin Voglar, Vid Vozelj, Hana Weis, Samo Zajc, Anja Zupanc

Razrednik: Damjan Štrus
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4. A

Simon Aleksič, Jaka Avsec, Blaž Bizjak, Romana Černe, Samo Dernovšek, Samo Dolinšek, Peter 
Drnovšek, Žan Gračner, Klavdija Jerin, Klara Jerman, Matej Kirn Starič, David Klinc, Nastja Knap, Nastja 
Kolar, Ajda Kopušar, Vita Kralj, Ana Kuder, Klara Lebar, Mateja Mohar, Sarah Petek, Jan Podlogar, Matic 
Rogan, Helena Smrekar, Sara Smrekar, Tin Troha, Laura Ulčar, Matevž Vidic, Hana Železnik

Razredničarka: Tanja Boltin
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4. B

Luka Bokal, Marko Cirar, Mark Čuk, Zala Doblekar, Anže Gričnik, Valerija Intihar, Maruša Jelševar, 
Polona Jeretina, Ambrož Kajtna, Blaž Kovač, Gala Kuder, Klara Lenart, Žan Lovše, Eva Mahkovic, Gal 
Mavretič, Simon Novak, Nina Novak, Domen Ocepek, Timotej Okorn, Tia Pavšek, Klavdija Planinšek, Tim 
Poglajen, Sara Ramadani, Nina Resnik, Nika Šepec, Klemen Škarja, Tilen Tršelič, Maša Zavrl, Neja Zupan

Razredničarka: Špela Novljan Potočnik
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4. C

 David Andrejčič, Živa Bartolo, Maja Bertoncelj, Miha Bolte, Sara Dragar, Andreja Gradišek, Tina 
Grošelj, Aleksander Grubar, Marko Guskić, Matjaž Hostnik, Marcel Jančar, Jan Kolar, Sara Kovač, Blaž 
Kreže, Žan Kuder, Sara Lambergar, Ana Marn, Ana Mikolič, Maruša Ostanek, Tanita Ostrožnik, Žan Pirc, 
Eva Prašnikar, Tilen Prašnikar, Aljaž Roglič, Saba Safić, Anja Sevljak, Urban Simončič, Petra Šlankovič, 
Eva Turk, Ajda Zubak

Razredničarka: Mateja Golouh
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ORGANI ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2013/2014

Člani sveta šole:
• 2 predstavnika ustanovitelja (Vlada RS): Tadej Braček, Matej Žontar
• 1 predstavnik lokalne skupnosti (Občina Litija): Janez Beja
• 5 predstavnikov delavcev: Damjan Štrus, Tanja Boltin, Helena Lazar,  

            Janoš Železnik, Jernej Podgornik
• 3 predstavniki staršev: Alenka Starič, Tanja Mahkovic, Mateja Štefrl
• 2 predstavnika dijakov: Tim Poglajen, Jan Kolar

Člani sveta staršev:
• Polona Baš
• Branka Marolt
• Karmen Govekar
• Alenka Koprivnikar
• Tomo Bizjak
• Darja Pogačar
• Mateja Tilia
• Maruša Meke
• Mateja Šteferl
• Alenka Starič
• Tanja Mahkovic
• Simona Savšek
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ZAPOSLENI NA GIMNAZIJI LITIJA V ŠOLSKEM LETU 2013/2014

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,  
umetnostna zgodovina
Tanja Boltin, prof. – geografija
Helena Lazar, prof. – geografija, študij okolja
Vida Poglajen, prof. – matematika
Aljoša Soklič, prof. – matematika
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
Marjan Gorišek, prof. – psihologija
Jasmina Rome, prof. – kemija
Iztok Černe, prof. – biologija
Damjan Štrus, prof. – fizika
Lidija Babič, prof. – fizika
Jernej Podgornik, prof. – sociologija, filozofija
Betka Burger, prof. – informatika
Maria Primožič, prof. – likovna umetnost
Anita Medvešek, prof. – glasba
Jasna C. Kovač, prof. – športna vzgoja
Mitja Strmec, prof. – športna vzgoja
Janez Medved, prof. – športna vzgoja

Tajnik šolske maturitetne komisije:
Jan Maver, prof.

Svetovalna delavka in  
organizatorka obveznih izbirnih vsebin:
Tanja Boltin, prof.

Poslovna sekretarka:
Janja Vidgaj

Računovodkinja:
Nives Godec

Knjižničarka:
Maja Deniša, uni. dipl. biblio.

Laborant in vzdrževalec učne tehnologije:
Branko Koprivnikar

Spremljevalec gibalno oviranega dijaka:
Mito Kos

Hišnik:
Metod Lovše

Kuharji:
Darja Cirkvenčič, Darja Strojan, Simon Groznik

Čistilke:
Ljubica Katič, Magda Skubic,
Marinka Škoda, Marica Paternoster Zupan
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