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UVODNIK 

 

Šolski leti 2020/21 in 2021/22 smo uspešno zaključili ter okronali 
s knjižno izdajo, ki vam jo v branje izročamo v obliki združenega 
letopisa. 

V šolskem letu 2021/22 obeležujemo četrt stoletja delovanja  
Gimnazije Litija, v 1. letnik smo vpisali 25. generacijo gimnazijcev, 
ki bo spomladi 2025 opravila jubilejno, že 25. maturo Gimnazije   
Litija; z maturo 2022 je šolanje pri nas uspešno zaključilo že 1636 
maturantov.  

Zadnji dve šolski leti sta bili zaznamovani z ukrepi epidemije, a 
nekaj strokovnih ekskurzij smo že uspeli realizirati, tudi inovativna 
zaključna prireditev z nastopi razrednih skupnosti, maturantski 
ples 2022 ter ulična četvorka so bili ponovno naši skupni zaključni 
dogodki. Vseh posledic tega za nas neprijetnega časa ne bo lahko 
v celoti odpraviti, ampak verjamemo, da bomo s skupnimi močmi 
zmogli. Dobro se zavedamo, da je najboljša naložba ravno naložba  
v znanje, in to nam daje moč. Naloga nas zaposlenih je vedno bila 
in ostaja kvalitetno poučevati in ustvarjati priložnosti, da dijaki 
lahko bogatijo in razvijajo svoje sposobnosti in talente ter si po-
stavljajo cilje za prihodnost. 

Vesela sem vseh uspehov naših dijakov ter jim čestitam za   
opravljeno delo, prav tako tudi vsem profesorjem za                    
profesionalno vodenje vzgojno-izobraževalnega procesa. Želim si, 
da tudi v prihodnje ustvarjamo okolje, kjer bodo dijaki lahko  
uspešno napredovali in kjer se bodo počutili sprejete in vključene. 

Litija, november 2022                              Vida Poglajen, ravnateljica 
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ŠOLSKA KRONIKA 2020/21 

SEPTEMBER 

1. 9. Prvi šolski dan 

8. 9. Roditeljski sestanek za 2. letnik 

14. 9. Roditeljski sestanek 4. letnik 

15. 9. Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi (jesenski rok) 

15. 9. Roditeljski sestanek za 1. in 3. letnik 

16. 9. Strokovna ekskurzija za 2. letnik (Trst z okolico) 

16. 9. Strokovna ekskurzija za dijake 4. letnika v okviru maturitetnega predmeta zgodovina 

17. 9. Športni dan in spoznavni dan za 1. letnik 

19. 9. Strokovna ekskurzija za dijake 4. letnika v okviru maturitetnega predmeta geografija (Primorska) 

28. 9. Strokovna ekskurzija za dijake 1. letnika (Trst z okolico) 

29. 9. Seja sveta šole 

30. 9. Športni dan za 2. in 3. letnik 

OKTOBER 

8. 10. Športni dan za 4. letnik 

16. 10. Šolsko tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni 

15. 10. Rožnati oktober 

17. 10. Debatni turnir (spletni turnir) 

26. 10.—30. 10. Jesenske počitnice 

NOVEMBER 

7. 11. Debatni turnir (spletni turnir) 

7. 11.—9. 11. Mednarodni debatni turnir (spletni turnir) 

21. 11. Državno tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni  

DECEMBER 

12. 12. Debatni turnir (spletni turnir)  

11. 12. Šolsko tekmovanje v Ekokvizu 

12. 12.–16. 12. Mednarodni debatni turnir (spletni turnir) 

20. 12. Gledališki abonma (Jugoslavija, moja dežela) 

25. 12.–31. 12. Novoletne počitnice 
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JANUAR 

14. 1. Šolsko tekmovanje iz psihologije 

18. 1. Prva redovalna konferenca za vse letnike 

23. 1. Debatni turnir (spletni turnir) 

  

FEBRUAR 

1. 2. Začetek projekta Od semen in sadik do samooskrbe dijakov 

2. 2. Roditeljski sestanek za 1. in 4. letnik 

2. 2. Državno tekmovanje v Ekokvizu 

4. 2. Šolsko tekmovanje iz biologije 

5. 2. Prireditev ob kulturnem prazniku – gledališki abonma (Prevare) 

9. 2. Roditeljski sestanek za 2. in 3. letnik 

12. 2.–13. 2. Informativni dan 

22. 2.–26. 2. Zimske počitnice 

MAREC 

1. 3. Seja sveta šole 

6. 3.–10. 3. Mednarodni debatni turnir v angleškem jeziku (spletni turnir) 

9. 3. Šolsko tekmovanje iz naravoslovja 

11. 3. Šolsko tekmovanje iz kemije za Preglove plakete 

20. 3. Državno tekmovanje iz biologije 

26. 3. Državno tekmovanje iz psihologije 

27. 3. Državni debatni turnir (spletni turnir) 

  

APRIL 

2. 4. Regijsko tekmovanje Znanost mladini 

6. 4. Roditeljski sestanek za 1., 2., 3. in 4. letnik 

13. 4. Gledališki abonma (Figa) 

16. 4. Državno tekmovanje iz naravoslovja 

21. 4. Seja sveta šole 

23.–24. 4. Priprave na višji nivo matematike za 4. letnik 

26. 4.–30. 4. Prvomajske počitnice 
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MAJ 

4. 5. Maturitetni izpit iz slovenščine – esej 

8. 5. Velika izmenjava sadik 

8. 5. Državno tekmovanje iz kemije za Preglove plakete 

20. 5. Druga redovalna konferenca za 4. letnik 

21. 5. Zaključek pouka za 4. letnik 

26. 5. Predmetni izpiti za 4. letnik 

29. 5.–11. 6. Pisni maturitetni izpiti (spomladanski rok) 

  

JUNIJ 

10. 6. Zaključna prireditev 

14. 6.–23. 6. Ustni maturitetni izpiti (spomladanski rok) 

15. 6. Zaključne ekskurzije za 1.–3. letnik 

22. 6. Druga redovalna konferenca za 1., 2. in 3. letnik 

24. 6. Proslava ob dnevu državnosti in zaključek pouka 

30. 6. Začetek spomladanskega izpitnega roka 

  

JULIJ 

12. 7. Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi 

 

AVGUST 

16. 8. Začetek jesenskega izpitnega roka 

24. 8.–31. 8. Pisni maturitetni izpiti (jesenski rok) 

26. 8.–2. 9.  Ustni maturitetni izpiti (jesenski rok) 
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UČNI USPEH V ŠOLSKEM LETU 2020/21  

V spodnji razpredelnici je prikazana uspešnost v odstotkih po 1. redovalni konferenci ter treh izpitnih rokih. 

 

Spodnja razpredelnica prikazuje število dijakov po končnem učnem uspehu v posameznih razredih in skupno za 
Gimnazijo Litija. 
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REZULTATI MATURE 2021 

Maturo je opravljalo 34 dijakov, uspešnih jih je bilo vseh 34, kar pomeni 100-odstotno uspešnost na ravni šole. 
Republiško povprečje je bilo 97,26 %. 

Velik delež dijakov (73,5 %) je maturiral z odličnim ali prav dobrim uspehom. Brina Koleša in Ema Pikelj sta    
maturo opravili s pohvalo. 
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PRIZNANJA ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2020/21 

Dijaki, ki so v šolskem letu 2020/21 prejeli priznanje šole: 
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EPIDEMIJA NAS NI USTAVILA 
Na Gimnaziji Litija smo letošnje šolsko leto, ki je zaznamovano z epidemijo, sprejeli kot poseben izziv in kljub omejitvam,       
povezanimi z izobraževanjem na daljavo, sodelovali na številnih tekmovanjih in dogodkih; v času, ko je bilo to mogoče, smo 
izvedli tudi ekskurzijo v Italijo.  
 
Debatni klub Gimnazije Litija se je v kratkem obdobju od septembra udeležil treh debatnih turnirjev, trenutno potekajo         
intenzivne priprave na mednarodni turnir v Zagrebu. Zaradi omejitev se seveda vsi turnirji, pa tudi same priprave, dogajajo na 
spletu. Sodelovali smo na mednarodnem turnirju v Romuniji (Argo) in se udeležili dveh nacionalnih on-line debatnih turnirjev 
v Sloveniji. Naše debaterke in debaterji so na dveh turnirjih dosegli izjemne rezultate, kar dvakrat so namreč dosegli odlično 
četrto mesto. Na obeh omenjenih turnirjih sta dva dijaka, Maša Cvetežar in Lovro Klinc, dosegla odlični individualni uvrstitvi, 
sedmo in deveto mesto. V tem obdobju nas je še posebej razveselila novica, da se je naši debaterki Maši Cvetežar uspelo     
uvrsti v najožji izbor za slovensko nacionalno debatno ekipo, ki bo Slovenijo v prihodnjem letu zastopala na svetovnem        
debatnem prvenstvu v Macau.  
 
V tem obdobju smo bili zelo aktivni tudi na področju mreže Zdravih šol, v katero je Gimnazija Litija že vrsto let vključena.      
Izvajamo najrazličnejše aktivnosti za izboljšanje zdravja in počutja dijakov ter zaposlenih na šoli. Med dejavnostmi je tudi       
sodelovanje na šolskem in državnem tekmovanju v znanju o sladkorni bolezni. Ta kronična bolezen prizadene veliko ljudi, zato 
je zelo pomembno, da se čim več mladih izobrazi o simptomih bolezni, zapletih, o življenju sladkornega bolnika, predvsem pa, 
da spozna način prehranjevanja, gibanja in delovanja, da do bolezni sploh ne bi prišlo. Na šolskem tekmovanju, ki smo ga lah-
ko še izvedli »v živo«, so trije dijaki dosegli bronasto priznanje, dve dijakinji pa sta se glede na svoj rezultat uvrstili na državno 
tekmovanje. To je bila spletna različica, ki ni zmedla naših tekmovalk. Dijakinji 4. letnika, Brina Koleša in Ema Pikelj, sta poka-
zali veliko znanja in dosegli zlato priznanje.  
 
Na Gimnaziji že od začetka delovanja dajemo velik pomen strokovnim ekskurzijam. Vsako leto skušamo za dijake organizirati 
vsaj eno enodnevno ekskurzijo, ki je običajno usmerjena v poznavanje slovenskih krajev, pa tudi eno dvodnevno, ko dijake 
popeljemo izven naših meja. Seveda pa naše gimnazijce razveseljujemo tudi z daljšimi ekskurzijami. To so priložnosti, ko dijaki 
ne spoznavajo le naravnih, kulturnih in zgodovinskih znamenitosti krajev, kamor potujemo, pač pa spoznavajo tudi kulturne 
posebnosti držav, se orientirajo po večjih mestih … Letošnje ekskurzije smo seveda načrtovali drugače. Varnost je vedno bila 
ključnega pomena na naših potovanjih. Letos je ta varnost dobila novo dimenzijo, o kateri do sedaj nikoli nismo razmišljali, 
zato so morale v letošnjem šolskem letu daljše  ekskurzije nekoliko na stranski tir, nismo pa potovanj v celoti umaknili iz pro-
grama. Že v septembru in na začetku oktobra so tako naši prvošolci kot drugošolci spoznali, da lahko tudi v takšnih časih, se-
veda ob upoštevanju vseh priporočil, izpeljemo strokovno ekskurzijo. Odločili smo se, da se podamo čez mejo, na italijansko 
stran.  Skoraj vsi ogledi, ki smo jih vključili, so bili na prostem; ogledali smo si nemško koncentracijsko taborišče v Trstu, se 
sprehodili po mestu, ves čas zaščiteni z obraznimi maskami, ki takrat v Sloveniji na prostem še niso bile obvezna oprema. Ob-
čudovali smo lepote parka ob čudovitem gradu Maksimiljana Habsburškega. Pot nas je vodila do Ogleja, ki se nahaja na Une-
scovem         seznamu kulturne dediščine, zadnji postanek pa je bila italijanska kostnica iz prve svetovne vojne v Sredipolju. 
 
V dnevih, ko je epidemiološka slika v Sloveniji slaba in ko naše delo poteka na daljavo, naši obrazi pa so le sličice na               
računalniku, se izkušnje in vezi, ki jih na takšnih in podobnih tekmovanjih in ekskurzijah stkemo, izkazujejo še za toliko bolj 
pomembne. 
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OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE 

Obvezne izbirne vsebine so sestavni del gimnazijskega programa. 

Dijaki morajo opraviti naslednje število ur: 
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UTRINKI IZ ŠOLSKEGA LETA 2020/21 

PREMIŠLJANJE NA DALJAVO 

Naša gimnazija že od leta 2018 sodeluje v Projektu Inovativna pedagogika 1:1, namen katerega je premišljena in celovita    
uporaba različnih orodij, aplikacij in prenosnih naprav v šolskem procesu. Januarja 2020 sem v okviru projekta obiskala enega 
največjih izobraževalnih sejmov na področju izobraževanja, usposabljanja učiteljev in uvajanja tehnologije v pouk, sejma BETT 
v Londonu. Z ravnateljico sva na sejmu občudovali številne trende in novosti, med drugim sva bili navdušeni nad ogromnimi 
interaktivni zasloni, ki bodo nekje v prihodnosti zagotovo  nadomestili šolske table. Interaktivni zasloni, ki sva jih imeli prilož-
nost tudi preizkusiti, so ponujali veliko, vsaj nama do tedaj neznanih možnosti, na primer: zaslon je prepoznal predmete iz   
resničnega sveta, med pisanjem ali risanjem pa zaznal moč pritiska pisala in prilagodil debelino črte glede na zaznan pritisk. 

Čeprav smo januarja že spremljali vesti s Kitajske o zaprtju nekajmilijonskega Vuhana in s tem tudi izobraževalnih ustanov, na 
sejmu BETT nihče ni pomisli, da bo ta val prizadel Evropo in da bo za seboj potegnil tudi šolstvo, a sredi marca smo se tudi v 
Sloveniji dobesedno čez vikend, tako profesorji kot dijaki, preselili v popolnoma drugačno okolje.  

Ogromni interaktivni zasloni so ostali samo še spomin. Moja tabla, moj interaktivni zaslon je postal ekran 17-palčnega          
notesnika in kar naenkrat sem morala tako kot mnogi svojo informacijsko-komunikacijsko pismenost prestaviti v deseto pre-
stavo: videokonference, snemanje zvoka, snemanje filmov, interaktivni delovni listi, takšni in drugačni kvizi. Navkljub začetnim 
težavam sem, tako kot večina mojih kolegov, bolj ali manj splavala. 

V letošnje šolsko leto smo šolniki zagotovo stopili bolje pripravljeni. Videokonference nam niso več španska vas, brez težav 
preklapljamo med Teamsi in Zoomom, a se še zgodi tudi kakšna nerodnost. Včasih si z dijakom dogovorjen na Zoomu, pa te 
čaka v Teamsih ali obratno. Večna težava ostajajo povezave. Včasih se zgodi kaj nepričakovanega, recimo da pri kopanju          
kanalizacijske cevi v naši ulici pretrgajo internetni kabel. Ne preostane drugega, kot da sedem v avto in se odpeljem v šolo. 
Dijaki takšne možnosti nimajo in dan jim mine brez pouka. No, včasih so tovrstne težave tudi dobrodošle. Vsem nam je znano: 
»Oprostite, ampak danes zjutraj je zmanjkalo elektrike in ne morem biti vprašan/a«. 

V letošnjem letu se prvič spopadam s pisnim ocenjevanjem na daljavo. V času pisanja pisnega preizkusa morajo imeti dijaki 
vklopljeno tako kamero kot mikrofon. Včasih kakšna mama, ki ravno tako dela na daljavo, preverja, ali je otrok že zaključil: 
»Boš še dolgo?« »Mami, pojdi stran, pišem.« Vse lepo in prav, dokler seveda ne prične sosed z udarnim kladivom prenavljati 
kopalnice. Pa saj se je  tudi v razredu večkrat kaj pripetilo: puščica pade z mize, zazvoni telefon, hišnik kosi travo. 

Delo z dijaki na daljavo je drugačno, vsekakor tudi izziv, a vendar tudi izjemno zahtevno, od dijakov pa zahteva veliko mero 
samodiscipline. Tako nam kot dijakom manjka osebni stik: nagubano čelo, zasanjan pogled skozi okno, grizljanje svinčnika, 
nasmeh na obrazu, sramežljivi pogledi usmerjeni na drugo stran razreda, iskrice, bled obraz, zaskrbljene oči. 

Želimo si nazaj, seveda pod varnimi pogoji. 

Pa vendar … ko se bo tole obdobje zaključilo, upam in želim, s čim manj negativnimi posledicami, bomo lahko čez leta svojim 
otrokom in vnukom pripovedovali, kako je bilo takrat, ko smo (se) šolali on-line. Ja, tudi kakšna anekdota bo ostala. 

Mateja Golouh 
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DEBATNI KLUB 

Turnirji in tekmovanja so v letošnjem šolskem letu potekali na daljavo. 
Udeležili smo se: 

• mednarodnih turnirjev v Zagrebu, Pragi, Ljutomeru, Istanbulu in 
Sri Lanki, 

• štirih slovenskih turnirjev. 

Naši debaterji so se udeležili še  svetovne  šolske debatne akademije v 
Kranjski Gori (World Schools Debate Academy). 

Pohvalimo se lahko z naslednjimi dosežki: 

• eno tretje in dve četrti ekipni mesti, 

• tretje, sedmo in deseto mesto med individualnimi govorci. 

Vse uvrstitve so dosegli: Maša Cvetežar, Lovro Klinc in Adnan Oshish. 

Jernej Podgornik 
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Pouk pred zasloni, prepoved druženja na prostem, za-

prta otroška in športna igrišča, športne dvorane, pre-

poved izvajanja športnih vadb in treningov. Vse našteto 

ima katastrofalen vpliv na zdravje in  

telesne sposobnosti naših otrok, zato je poleg  

skrbi za pouk na daljavo pomembno, da starši in šola 

skupaj poskrbimo tudi za redno gibalno  

aktivnost svojih otrok in mladostnikov. 

 

Že po prvem valu se je opozarjalo na največji upad gi-

balnih sposobnosti otrok in največje povečanje deleža 

otrok s prekomerno telesno težo, odkar   

ŠPORTNI DAN »NA DALJAVO« 

v Sloveniji poteka spremljava telesnega in gibalnega razvoja otrok. Tudi zato 

smo na Gimnaziji Litija poskrbeli za izpeljavo športnega dne na daljavo. Dijake 

smo z ustreznimi navodili in priporočili za izvajanje športa na prostem spodbu-

dili, da izpeljejo pohod in preživijo vsaj en dan brez zaslonov. Dijaki so si po pre-

jetih navodilih v bližini kraja bivanja izbrali izletniško točko. V primeru slabih 

vremenskih razmer so imeli možnost izbrati tudi dan med ob koncu tedna in na 

izlet povabiti tudi ostale družinske člane.  

 

Izvedbo športnega dne smo načrtovali za petek, 12. februarja 2021, ker pa se je 

v naše kraje vrnila zima, so lahko dijaki za izvedbo pohoda izbrali tudi dan med 

vikendom. Glede na odziv je športni dan na daljavo v celoti uspel. Cilji so bili po 

poročilih dijakov preseženi! Z uporabo ene od športnih aplikacij (Strava, 

Sporttracker) so zbrali podatke o svojem podvigu (trajanje pohoda, razdaljo, 

premagano nadmorsko višino, število korakov) in v poročilo pripeli tudi slike.  
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Obiskali so Svibno, Geoss, Zasavsko goro, Kum, Čemšeniško planino, Obolno, prehodili pot po obronkih Jablaniške 

doline in osvojili še nekaj drugih izletniških točk. Večina je po poročilih presegla predpisano trajanje izleta (dve uri 

in pol). Tudi v naslednjih tednih bomo športu posvečali veliko pozornosti, da se bodo dijaki tudi z našo pomočjo in 

spodbudo čim prej vrnili v stanje pred epidemijo. Ne samo za učenje in ocene, poskrbeti moramo tudi za gibanje 

naših otrok. 

 

Mitja Strmec 

Gimnazijka Eva - prvakinja v bowlingu 

 

Sem Eva Krafogel iz Litije in obiskujem 3. letnik Gimnazije Litija. Z bowlingom 
sem se srečala pri šestih letih, saj sta oba starša ljubitelja tega športa. Moji prvi 
koraki so se pričeli v Bowling centru BOB v Litiji, ki je na žalost kmalu zaprl svoja 
vrata, zato sem se vpisala v ŠD bowling klub Planet 300 Zagorje ter pričela pri-
dno trenirati in  tekmovati v slovenski mladinski ligi Bowling zveze Slovenije. 

Pri trinajstih letih sem se odločila, da se preizkusim in pričnem s  treniranjem 
športnega bowlinga v Ljubljani pod vodstvom trenerja BZS Roberta Godniča 3 
do 4-krat tedensko, prav tako sem obiskovala tudi fitnes, da sem pridobila na 
moči. S štirinajstimi leti sem bila  povabljena v mladinsko reprezentanco za na-
stop na Evropskem mladinskem prvenstvo (EYC) na Danskem v Aalborgu in tudi 
naslednje leto sem se udeležila EYC v Avstriji na Dunaju.  

Čas pandemije je bil zame zelo težak in stresen, saj ni bilo možnosti treniranja; 
odpovedana so bila vsa domača in mednarodna tekmovanja, zato se je bilo po-
trebno znajti in trenirala sem kar doma na travi. Končno smo dobili zeleno luč 
in se pod okriljem Bowling zveze Slovenije (BZS) udeležili Evropskega mladin-
skega prvenstva, ki je potekalo od 9. do 19. septembra na Nizozemskem v  Til-
burgu. 

Po letih garanja, treningov in odrekanja nama je skupaj z soigralko Aljo uspelo 
priti med najboljše štiri igralke (v dvojicah) v Evropi in se v polfinalu pomeriti z 
Rusinjama, kjer sva bili močnejši in si priborili finale z igralkama s Finske. Igralo 
se je do zadnjega okvirja in bilo je napeto do konca. S skupnimi močmi in tre-
nerjevo pomočjo sva postali evropski mladinski prvakinji.  
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Za bowling v Sloveniji to pomeni da sva prvi, ki sva v mladinski ženski konkurenci osvojili zlato medaljo za Slovenijo. 

Posamezno sem končala na 9. mestu; za preboj med najboljše štiri igralke mi je zmanjkalo 59 kegljev, kar je dober 

rezultat, saj sem izboljšala svoje povprečje od lanskega leta. Tudi za naslednja leta mi prioriteta ostaja evropsko 

mladinsko prvenstvo, ker bodo podaljšali možnost udeležbe do 20. leta starosti.  

Za uspeh gre posebna zahvala mojima staršema, ki me podpirata že od vsega začetka, trenerju Robiju Godniču, mo-

jemu klubu Feniks za finančno in ostalo podporo ter vsem, ki me podpirate in verjamete, da zmorem.  

Moje vodilo je: Chase your dreams and always fight till the end! (Sledi svojim sanjam in se vedno bori do konca!) 

Eva Krafogel 

Status športnika 

V šolskem letu 2020/21 je bilo na šoli vpisanih 26 dijakov s statusom športnika, od tega 
so bili 4 vrhunski športniki: 

- Bor Artnak (2. a), tenis, 

- Eva Krafogel (2. b), bowling, 

- Nina Mele (3. a), nogomet, 

- Teja Okorn Uštar (3. b), rokomet. 
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V soboto, 8. maja, smo dijaki 2. letnika v okviru projekta Od semen in sadik do samooskrbe dijakov na tržnici v 

Litiji organizirali Veliko izmenjavo sadik. 

Sadike smo izmenjevali z vašimi, večino pa podarili mimoidočim in obiskovalcem. Veseli smo, da so nas na stojnici 

obiskali tudi sodelavci iz različnih projektov, bivši in sedanji dijaki ter njihovi starši, babice in dedki. 

Upamo, da smo s sadikami razveselili tudi vas. Pošiljamo vam vrtnarski pozdrav: Naj vam dobro raste! 

Vrtnarji iz 2. letnika Gimnazije Litija 

OD SEMEN IN SADIK DO SAMOOSKRBE 
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PROJEKTI NA GIMNAZIJI LITIJA 

Za nami je še eno šolsko leto, ki ga je zaznamovala epidemija in 
pouk ponovno »prenesla« na daljavo. Kljub temu smo izvajali     
projekte na državni ravni in projekte, ki smo jih osnovali na šolski 
ravni in vse seveda tudi uspešno realizirali. Aktivno smo izvajali 
dejavnosti v okviru petletnih projektov Inovativna učna okolja     
podprta z IKT, PODVIG in OBJEM.  

V 2. in 3. letniku izvajamo dva ITS-a (interdisciplinarna tematska 
sklopa), vsebine in dejavnosti interdisciplinarno obravnavamo v 2. 
letniku s področja slovenščine, matematike, sociologije in                
informatike. V tretjem letniku so se v prvem ITS-u povezali trije  
predmeti: angleščina, študij okolja in informatika, v ITS 2 pa            
slovenščina, študij okolja, matematika in angleščina. Dijaki so se tako 
med drugim naučili izdelati spletno stran, organizirati dogodek,     
potovanje, spoznali so pot od ideje do izdelka, razvijali komunika- 
cijske in socialne veščine ipd. 3. letniki so svoj načrt  pripravljene in 
predstavljene poti tudi realizirali s tridnevno ekskurzijo v Portorož, 
drugi letniki pa so svoje izdelke ponudili na šolski stojnici.  

Nadaljevali smo z izobraževalnim programom Šola ambasadorka EU 
in ponovno omogočili dijakom, da postanejo predstavniki življenja v 
EU na svoji šoli in opravljajo nalogo ozaveščanja o paleti možnosti, ki 
jih EU ponuja mladim. Program, ki ga vodi Informacijska pisarna 
Evropskega parlamenta, je namenjen srednjim in poklicnim šolam po 
Sloveniji. Predvsem je namenjen dvigovanju zavedanja mladih o 
Evropi in evropski parlamentarni demokraciji, da bi si pridobili       
aktivno znanje o Evropski uniji, zlasti o Evropskem parlamentu.  
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ZAKLJUČNI IZLETI DIJAKOV GIMNAZIJE LITIJA 

Epidemija Covid-19 je tudi v letošnjem šolskem letu močno 
spremenila naš šolski koledar. Načrtovane ekskurzije so  
odpadle, dijaki in profesorji pa smo večino šolskega leta 
preživeli pred ekrani. Vsi smo potrebovali sprostitev, zato 
smo ob koncu šolskega leta organizirali zaključne izlete za 
dijake od prvega do tretjega letnika. Izleti so bili namenjeni 
povezovanju, druženju in sprostitvi po še enem 
»koronskem« šolskem letu. 

Dijaki 1. letnika so se odločili za paintball in kopanje v     
Portorožu. Začeli so športno, v Kozini na paintball igrišču so 
dobro zaščiteni in zamaskirani na gozdnem terenu pokazali 
svojo odlično fizično pripravljenost. Drugi del izleta je bil 
namenjen plavanju in sončenju v Portorožu.  
 
Na poti domov so se na avtobusu igrali kviz in spoznavali, 
koliko se med seboj poznajo. Razreda sta tekmovala ločeno 
in tako so  dobili par (fanta in dekle), ki se v vsakem oddelku 
najbolje pozna. Nagrada? Nekaj dodatnih odstotkov pri                          
matematičnem testu v naslednjem šolskem letu.   
 
Za dijake 2. letnika smo pripravili enodnevni izlet s čolnarje-
njem na Kolpi. Dijaki so se na približno štiriurnem spustu po 
Kolpi kopali in uživali v ne preveč mrzli reki.  

Poleg poučevanja dejstev o Evropski uniji program vključuje tudi pridobivanje izkušenj o evropskem državljanstvu, 
in sicer kaj pomeni EU v vsakdanjem življenju in kaj lahko storimo, da bo prihodnja Evropa taka, kot si jo želimo. Po 
programu smo izvajali naslednje dejavnosti: imenovali mentorje ambasadorje, ki so bili odgovorni za izvajanje pro-
grama na šoli, dijake seznanili z učnimi gradivi EU, oblikovali facebook stran z objavami, pripravili smo evalvacijo in 
sodelovali na videosrečanjih.                                                                                                                                                                    

Urška S. Pišek 
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EKOŠOLA IN ZDRAVA ŠOLA 

Na vmesnem postanku so si z denarjem, ki so ga zbrali v okviru projekta Od semen, sadik do samooskrbe, kupili        
sladoled in se z njim posladkali. Športne aktivnosti smo zaključili s kosilom v gostilni Madronič.  
 
Tudi 3. letniki so se odpravili na slovensko Obalo. Kopanje v Izoli sta razredničarki popestrili še z ogledom Pirana. 
V spremstvu vodnika so se sprehodili po piranskih ulicah in spoznavali znamenitosti tega mesteca, ki velja za 
najlepše na slovenski obali.   
 
Urška S. Pišek 
 

ETZO, Evropski teden zmanjševanja odpadkov 

Evropski teden zmanjševanja odpadkov, ki je potekal 
od 21. do 25. 9. 2020, se je  posvečal praksam, kako 
učinkovito ozaveščati in izobraževati javnost o pre-
dnostnih načinih ravnanja z odpadki – predvsem   
preprečevanju in ponovni uporabi. 

Ekokviz 

Letošnji temi Ekokviza sta bili energija in ogljični od-
tis.  Dijaki so bili seznanjeni z učnimi temami in so se 
samostojno  pripravili na izbirno šolsko tekmovanje. 
Trije najuspešnejši so se uvrstili na državno tekmova-
nje, ki je potekalo 2. februarja 2021 preko spleta. Tri 
dijakinje so na državnem tekmovanju osvojile srebrna 
priznanja. 

Zbiralna akcija odpadnega papirja 

Dijaki 2. letnika so v dneh od 26. do 28. 5. 2021 izve-
dli zbiralno akcijo odpadnega papirja. Denar, ki ga 
bodo dijaki pridobili s prodajo zbranega papirja ,   
bodo uporabili za strokovno ekskurzijo. 

Zbiralna akcija plastičnih pokrovčkov 

V sodelovanju z Društvom za pomoč osebam z mot-
njami v razvoju “Vesele nogice” smo  

od septembra 2020 do maja 2021 zbirali plastične zamaške.  

Učinkovita raba energije na šoli 

Dijaki so bili seznanjeni z varčevanjem z električno energijo 
(prižiganje in ugašanje ustreznih sklopov luči v učilnicah). V 
ta namen sva mentorja posodobila nalepke na stikalih in o 
tem seznanila dijake 1. letnika. 

Spodbujanje spoštovanja do drugih živih bitij 

Dijaki v okviru biološkega krožka skrbijo za šolske živali. Pri 
tem delu nadgradijo pravilen, empatičen odnos do živih 
sistemov, hkrati pa izgubijo predsodke. 

Zbiranje odpadnih tonerjev 

Preko celega šolskega leta je potekalo zbiranje odpadnih 
tonerjev, kartuš in trakov. Sodelovanje poteka s podjetjem 
Bitea, zbrana finančna sredstva pa so se donirala Društvu 
Rdeči noski. 

Likovni natečaj 

Dijaki so pod nadzorom mentorice pripravili likovne izdelke 
in se udeležili likovnega natečaja v okviru Ekošole. 

Iztok Černe 
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V šolskem letu 2020/21 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 je bil letos 
zaradi epidemije odpovedan; 

• izvedba šolskega tekmovanja v znanju o sladkorni    
bolezni (3 bronasta priznanja) in udeležba na           
državnem tekmovanju (dve zlati priznanji); 

• sodelovanje na vseh spletnih srečanjih  vodij timov 
Zdravih šol; 

• ekologija (sodelovanje s ŠOK-om) 
• pet minut za zdravo hrbtenico (izvajanje petminutnih 

vaj ob začetku 4. šolske ure za dijake in profesorje); 
• sodelovanje s šolsko kuhinjo (jedilniki z manj sladkorja, 

več sadja in zelenjave); 
• ureditev šolskega vrtička (rože, zelišča); 
• 20 minut za sproščanje (nekajtedensko izvajanje     

avtogenega treninga na začetku ure psihologije ob 
šolanju na daljavo). 

 
Jasmina Rome Rodić  
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RAZREDI V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 

 

Vita Anžel Lara 
Alex Božič 
Lan Femec Boltin 
Tomaž Gobec 
Iris Gomboc 
Gaja Grom Kremžar 
Natalija Kumar 
Lara Lavrin 
Tillen Lešnik Pikl 
Aljaž Mešič 
Nežka Mežnar 
Adnan Oshish 
Brina Dora Razpotnik 
Anamarija Rutar 

Neža Barlič 
Tiana Bill 
Nia Borštnar 
Dominik Hauptman 
Neja Janc 
Lucija Jenko 
Danica Lubarda 
Jakob Mur 
Blažka Omahne 
Lučka Percl Seručnik 
Anja Pišek 
Matej Ponebšek 

Klavdija Robavs 
Ožbej Sakač 
Nik Simić 
Matevž Štritof 
Tom Štrus 
Lili Tomc 
Nela Tori 
Maša Verbajs 
Sara Vodlan 

Razredničarka: Jasmina Rome  

Sara Smodiš 
Nina Smrkolj 
Veronika Smrkolj 
Špela Širok 
Špela Škarja 
Ajla Tursum 
Maja Vasiljević 
Eva Vidic 
Eva Voje 
Benjamin Vrtačnik 
Horvat 
Neža Zupančič 

  Razrednik: Jan Maver 
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Bor Artnak 
Lina Golotić 
Maša Grčar 
Blaž Jelen 
Lovro Klinc 
Nika Koci 
Teja Kokovica 
Lucija Kolander 
Meta Kralj 
Ajda Pišek 
Anamarija Rozina 

Lara Tomažič 
Tjaša Tomažič 
Ines Trdin 
Matic Ulčar 
Vesna Vavtar 
Luka Zupan 

  Razredničarka: Urška Simnovčič Pišek 

Adriana Domić 
Rebeka Drnovšek 
Ela Fink 
Nuša Harb 
Maša Jere 
Eva Krafogel 
Tija Krznar 
Anesa Kurtić 
Klara Lavrin 
Laura Mahkovic Lamovšek 

Lara Miklič 
Anamarija Oblak 
Lara Sehur 
Ula Vidmar 
Ana Vodenik 
Anja Vozelj 
Neja Zupančič 

Razredničarka: Natalija Zver 
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Kim Anžel Lara 
Patricija Bokal 
Tia Tara Božič 
Živa Bučar 
Maša Cvetežar 
Martin Ferjančič 
Urška Kadak 
Jernej Kolar 
Matic Koprivnikar 
Vito Kotar 
Lana Krapež 
Eva Maleš 
Nina Mele 
Alina Ostrež 
Mojca Ostrožnik 

Gaja Povalej 
Matic Požek 
Tim Praprotnik 
Leon Prašnikar 
Saša Primožič 
Hana Runtas Potočnik 
Amar Tursum 
Klara Urankar 
Barbara Vidović 
Lana Vozelj 
Anja Zupančič 

Razredničarka: Mateja Golouh 

Jerca Fortuna 
Luka Gračner 
Rok Grobljar 
Lara Hostička 
Nika Janc 
Jan Kovač 
Ana Lavrin 
Petra Mejaš 
Nives Moneta 
Ela Murko 
Teja Okorn Uštar 
Matej Perc 

Lan Pišek 
Lara Pivc 
Urška Pogačar 
Urban Rakovič 
Luka Sešlar 
Mirjam Škarja 
Nives Tomc 
Pia Utenkar 
Lavra Zupan 
Ana Žontar 

Razredničarka: Ana Črne 
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Lana Bercieri Povše 
Maja Damjan 
Tiana Grošelj 
Lara Juvančič 
Jona Kerin 
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 

Razredničarka: Irena Prašnikar 

Ludvik Golnar 
Ana Grabnar 
Nina Jelen 
Mitja Juvan 
Tanja Kastelic 
Taja Kraševec 
Anže Lovše 
Ema Pikelj 
Rosana Resnik 
Aleksandra Rozina 

Nickolas Ržišnik 
Živa Stegenšek 
Nina Šerak 
Pia Škofic 
Luka Vodnik 
Klara Zaman 
Ana Zidar 
Tilen Zupančič 

Razredničarka: Diana Redl Kolar 
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ORGANI ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2020/21  

 

Člani sveta šole v šolskem letu 2020/21: 
 
• 2 predstavnika ustanovitelja (Vlada RS): Damjan Štrus, Domen JožeVrtačnik, 
• 1 predstavnik lokalne skupnosti (Občina Litija): Albert Pavli, 
• 5 predstavnikov delavcev: Diana Redl Kolar, Jan Maver, Janez Medved, Urška Simnovčič Pišek, 

Ana Črne, 
• 3 predstavniki staršev: Petra Anžel, Sejad Tursum, Borut Tomažič, 
• 2 predstavnika dijakov: Jernej Kolar, Urška Pogačar. 
 
 

Člani sveta staršev v šolskem letu 2020/21: 

 

Maja Sakač Rožanec, 
Petra Anžel, 
Mojca Fink, 
Borut Tomažič, 
Sejad Tursum, 
Erika Murko, 
Vera Vrhunc, 
Mirko Škofic. 
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ZAPOSLENI NA GIMNAZIJI LITIJA V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 

 

 

 

Ravnateljica: 

Vida Poglajen, prof. 

Profesorji: 

Urška Simnovčič Pišek, prof. – slovenščina 

Janoš Železnik, prof. – slovenščina 

Mateja Golouh, prof. – zgodovina 

Tanja Boltin, prof. – geografija 

Natalija Zver, prof. – matematika 

Jan Maver, prof. – matematika 

Ana Črne, prof. – angleščina, ruščina 

Irena Prašnikar, prof. – angleščina, slovenščina 

Diana Redl Kolar, prof. – nemščina 

Špela Novljan Potočnik, prof. – nemščina, španščina 

Jasmina Rome Rodić, prof. – kemija 

Iztok Černe, prof. – biologija 

Miha Medvešek, prof. – fizika 

Jernej Podgornik, prof. – sociologija, filozofija 

Dunja Karlovšek, prof. – psihologija 

Darko Pandur, prof. – informatika 

Maria Primožič, prof. – likovna umetnost 

Anita Medvešek, prof. – glasba 

Mitja Strmec, prof. – športna vzgoja 

Janez Medved, prof. – športna vzgoja 

Blaž Rojko, prof. – pevski zbor  

 

 

Tajnik šolske maturitetne komisije: 
Jan Maver, prof. 
 
Svetovalna delavka: 
Tanja Boltin, prof. 
 
Tajnica: 
Jasmina Domadenik 
 
Računovodkinja: 
Nives Godec 
 
Knjižničarka: 
Maja Deniša, univ. dipl. bibl. 
 
Laborant in vzdrževalec učne tehnologije: 
Branko Koprivnikar 
 
Hišnik: 
Metod Lovše 
 
Kuharja: 
Darja Cirkvenčič 
Simon Groznik 
 
Čistilke: 
Ljubica Katič 
Marinka Škoda 
Marica Zupan 
Alenka Leskovšek 
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SEPTEMBER 

1. 9. Prvi šolski dan 

7. 9. Roditeljski sestanek za 1. in 4. letnik 

8. 9. Športni dan za 1. letnik 

10. 9. Strokovna ekskurzija za dijake 4. letnika (Prekmurje) 

10. 9. Strokovna ekskurzija za 2. letnik (Kras) 

14. 9. Roditeljski sestanek za 2. in 3. letnik 

14. 9. Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi (jesenski rok) 

17. 9. Strokovna ekskurzija za dijake 4. letnika v okviru maturitetnega predmeta zgodovina in dijake 3. letnika  

          (»V knežje mesto«) 

17. 9. Strokovna ekskurzija za dijake 1. letnika (Kras) 

23. 9. Športni dan za 2. in 3. letnik 

23. 9. Šolsko tekmovanje iz logike 

25. 9. Strokovna ekskurzija za dijake 4. letnika v okviru maturitetnega predmeta geografija (Primorska) 

28. 9. Seja sveta šole 

30. 9. Šolsko tekmovanje iz zgodovine 

OKTOBER 

8. 10. Obisk Mestnega muzeja Litija za 1. letnik 

8. 10. Delavnice Ohranjanje tradicionalnih veščin s spodbujanjem socialnega 

podjetništva med mladimi (RC Srce Slovenije) 

14. 10. Športni dan za 4. letnik 

14. 10. Strokovna ekskurzija za dijake 3. letnika (Škofja Loka) 

15. 10. Šolsko tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni 

16. 10. Debatni turnir (spletni turnir) 
25. 10.–29. 10. Jesenske počitnice 
NOVEMBER 

6. 11. Državno tekmovanje iz logike 

16. 11. Obisk Mestnega muzeja Litija za 1. letnik 

18. 11. Strokovna ekskurzija v okviru vsebin državljanske vzgoje (Vojaški mu-

zej Pivka) 

ŠOLSKA KRONIKA 2021/22 
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20. 11. Državno tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni 

24. 11. Predavanje o sladkorni bolezni za 2. letnik 

DECEMBER 

1. 12. Šolsko tekmovanje iz razvedrilne matematike 

10. 12. Šolsko tekmovanje v Ekokvizu 

11. 12. Debatni turnir (spletni turnir)  

12. 12.–16. 12. Mednarodni debatni turnir (spletni turnir) 

21.–23. 12. Projektni teden za 3. letnik (rusko-španski dnevi) 

23. 12. Božična tržnica 

24. 12. Projektni dan Evropska kulinarika 

JANUAR 

5. 1. Spletno srečanje z evropsko poslanko Romano Tomc  

6. 1. Šolsko tekmovanje iz nemščine 

10. 1. Regijsko tekmovanje v ekokvizu 

12. 1. Glasbena matineja za 1. letnik 

12. 1. Likovna delavnica Nitke 

13. 1. Šolsko tekmovanje iz psihologije 

15. 1. Debatni turnir (spletni turnir) 

17. 1. Začetek tečaja japonščine 

17. 1. Prva redovalna konferenca za vse letnike 

22. 1. Državno tekmovanje iz naravoslovja 

FEBRUAR 

1. 2. Začetek projekta Od semen in sadik do samooskrbe dijakov 

1. 2. Roditeljski sestanek za 1. in 4. letnik 

4. 2. Proslava ob kulturnem prazniku 

11. 2. Športni dan za 1. in 2. letnik 

11. 2.–12. 2. Informativni dan 

15. 2. Roditeljski sestanek za 2. in 3. letnik 

16. 2. Državno tekmovanje iz nemščine 

21. 2.–25. 2. Zimske počitnice 

28. 2. Seja sveta šole 
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MAREC 

3. 3.–5. 3. Mednarodni debatni turnir v angleškem jeziku (Ljutomer) 

7. 3. Šolsko tekmovanje iz kemije za Preglove plakete 

8. 3. Tekmovanje POPRI 

11. 3. Mednarodna raziskava PISA 

12. 3. Državno tekmovanje iz zgodovine 

17. 3. Šolsko tekmovanja Kenguru 

25. 3. Projektni dan za 3. letnik (Ideatlon) 

25. 3. Državno tekmovanje iz psihologije 

31. 3. Športni dan za 2. in 3. letnik 

APRIL 

1. 4. Strokovna ekskurzija za 1. in 2. letnik (Kras) 

2.–3. 4. Državni debatni turnir (spletni turnir) 

12. 4. Roditeljski sestanek za 1., 2., 3. in 4. letnik 

20. 4. Športni dan za 1. letnik 

21., 22. 4. Dogodek Sproščanje za 1. letnik (MC Zagorje) 

26. 4. Predavanje Varnost v prometu 

28. 4.–29. 4. Prvomajske počitnice 

MAJ 

4. 5. Maturitetni izpit iz slovenščine – esej 

6. 5. Predavanje na temo Ukrajina (dr. Klemen Grošelj) 

7. 5. Državno tekmovanje iz kemije za Preglove plakete 

11. 12. 5. Razdeljevanje sadik 

13. 5. Strokovna ekskurzija za 1., 2., in 3. letnik (Benetke) 

19. 5. Druga redovalna konferenca za 4. letnik 

20. 5. Zaključek pouka za 4. letnik 

20. 5. Ulična četvorka 

20. 5. Maturantski ples 

26. 5. Predmetni izpiti za 4. letnik 

30. 5.–10. 6. Pisni maturitetni izpiti (spomladanski rok) 
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JUNIJ 

9. 6. Zaključna prireditev 

10.–12. 6. Družboslovno-naravoslovni tabor (Kolpa) 

13. 6.–23. 6. Ustni maturitetni izpiti (spomladanski rok) 

14. 6. Zaključne ekskurzije za 1.–3. letnik 

17. 6. Sprejem za dijake 1. letnika 

22. 6. Druga redovalna konferenca za 1., 2. in 3. letnik 

24. 6. Proslava ob dnevu državnosti in zaključek pouka 

28. 6. Začetek spomladanskega izpitnega roka 

  

 JULIJ 

11. 7. Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi 

  

AVGUST 

16. 8. Začetek jesenskega izpitnega roka 

24. 8.–31. 8. Pisni maturitetni izpiti (jesenski rok) 

26. 8.–2. 9.  Ustni maturitetni izpiti (jesenski rok) 
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Pismo za lepši dan 

Decembra smo dijaki sodelovali v akciji youngCaritas Pismo za lepši dan. Napisali smo pisma osamljenim starejšim ljudem, 

na katere v decembrskem času prepogosto pozabimo, in jim skušali s prijazno besedo in lepo mislijo polepšati praznične 

dni. Akcija nas je opomnila, kako veliko moč imajo besede in da lahko že z majhno, na videz nepomembno, pozornostjo 

nekomu spremenimo dan in mu pričaramo nasmeh na obraz. 

Anamarija Rozina, 3. a 
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UČNI USPEH V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 

V spodnji razpredelnici je prikazana uspešnost v odstotkih po 1. in 2. redovalni konferenci ter dveh izpitnih rokih.  

Spodnja razpredelnica prikazuje število dijakov po končnem učnem uspehu v posameznih razredih in skupno za Gim-
nazijo Litija. 
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PRIZNANJA ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 
 

Dijaki, ki so v šolskem letu 2021/2022 prejeli priznanje šole: 
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REZULTATI MATURE 2022 

Maturo je opravljalo 42 dijakov, uspešnih jih je bilo 41, kar pomeni 97,6-odstotno uspešnost na ravni šole.         
Republiško povprečje je bilo 95,41 %. 

Velik delež dijakov (61,9 %) je maturiral z odličnim ali prav dobrim uspehom. Barbara Vidović je dosegla najvišji 
rezultat v državi pri nemščini. 
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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; 

vsebine po dijakovi prosti izbiri. 

 

1. VSEBINE, OBVEZNE ZA VSE 

Letnik Število ur OIV 

1. 90 

2. 90 

3. 90 

4. 30 
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P
PROJEKTI 

Dijaki in zaposleni smo v tem šolskem letu sodelovali z Razvojnim centrom Srce Slovenije v mednarodnem 
projektu Obujanje tradicionalnih veščin in z Javnim zavodom za kulturo, šport, mladino in turizem, KRC 
Hrastnik, v projektu Europa Direct. Z društvom Lojtra in 
Pino smo sodelovali v mednarodnem projektu ter na 
gimnaziji organizirali Ideatlon.  
Urška S. Pišek 

IDEATON 

Na Gimnaziji Litija smo marca organizirali projektni 
dan, imenovan Ideaton. V sodelovanju z društvom 
PiNa, društvom Lojtra in Klubom litijskih in šmarskih 
študentov KLIŠE smo iskali rešitve problemov in         
razvijali inovativne ideje, ki se navezujejo na šolski 
okoliš in bi po mnenju dijakov prispevale k boljšemu 
počutju na gimnaziji.  

Dijaki smo imeli na voljo 5.000 evrov, okoli katerih 
smo oblikovali svoje ideje. Vse skupine so predstavi-
le svoje delo in izglasovana je bila zmagovalna ekipa, 
ki je predlagala preureditev šolske galerije v             
zabaven, sproščujoč in družaben kotiček ter          
preoblikovanje šolske čitalnice v dijakom prijazen 
miren prostor. V preteklih tednih smo načrt tudi 
udejanjili in opremili šolo s sedežnimi garniturami, 
fotelji, gugalniki ter družabnimi igrami. S končnim 
videzom in preverjenim udobjem smo dijaki zelo 
zadovoljni in hkrati ponosni, saj je sprememba plod 
naše samostojne domiselnosti in prizadevnosti.   

Vesna Vavtar, 3. a 
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PISA (Programme for International Student Assesment) je mednarodna raziskava o bralni, matematični in       
naravoslovni pismenosti ter o ustvarjalnem mišljenju. Pedagoški inštitut nas je v letošnjem šolskem letu povabil k 
sodelovanju pri raziskavi PISA 2021/PISA 2022. Raziskava je bila izvedena na šoli 11. marca 2022, sodelovalo je 
30 dijakov 1. letnika. Dijakinje in dijaki so preko računalnikov reševali naloge in vprašalnik.                                                                                                                                                              
Erna Jurca Batagelj 

 
Erasmus + GEASA projekt (Global Education Across Subject Areas) je mednarodni projekt, v katerega je           
Gimnazija Litija vključena od 1. januarja 2022 dalje kot ena izmed partneric projekta. Namen projekta je združiti 
določene vsebine, kot so globalizacija, migracije, religija in kultura s pripravljenimi učnimi urami, ter jih            
povezovati med seboj z vključevanjem različnih debatnih tehnik in metodologij, ki so podlaga za izvajanje učnih 
ur, tako v razredu, kot tudi v debatnih klubih po različnih šolah. V projektu (predvsem v končnem delu, kjer se 
bodo predlagane ure tudi izvajale), sodeluje približno 100 dijakov naše šole.  
Jernej Podgornik 

 

PROJEKTI 

Inovativna učna okolja, podprta z IKT (Inovativna pedagogika 1:1)  

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

V letošnjem šolskem letu smo nadaljevali z aktivnostmi v inovativnem oddelku 
(3. a). Pouk smo prilagodili zahtevam dela na daljavo in intenzivneje uporabljali 
IKT. Sodelovali smo z mentorsko šolo Gimnazijo Brežice, kjer so letos uresničili 
idejo izmenjave dobre prakse in mesečno še z Ekonomsko in vzgojiteljsko šolo 
Brežice organizirali srečanja. V tem šolskem letu smo predstavili en primer     
dobre rabe. 

Redna delovna srečanja so v tem šolskem letu potekala na daljavo. 

Urška Simnovčič Pišek 
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KREPITEV KOMPETENCE PODJETNOSTI IN SPODBUJANJE PROŽNEGA PREHAJANJA MED IZOBRAŽEVANJEM IN 

OKOLJEM V GIMNAZIJAH (PODVIG) 

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. avgusta 2022, sodelujemo kot razvojna gimnazija.  

V letošnjem šolskem letu smo od 15 kompetenc kompetenčnega okvirja inovativnosti in podjetnosti (EntreComp) 

načrtno krepili 3:  

ukrepanje: učenje z izkušnjami, delo z drugimi, načrtovanje in vodenje, 

viri: aktiviranje virov, finančna in ekonomska pismenost, 

ideje in priložnosti: opaziti priložnost. 

Z aktivnostmi, o katerih redno poročamo, sooblikujemo model, s katerim bomo v slovenskih gimnazijah spodbu-

jali podjetnost, tudi z uporabo novih pedagoških strategij in oblik dela. V šolskem letu 2021/22 smo načrtovali, da 

bomo podjetnost ponovno razvijali z dejavnostmi, projekti, tekmovanji, promocijskimi aktivnostmi ipd. Pri pouku 

vključujemo podjetnostne kompetence z izvajanjem vsebin YouthStarta,  z ITS-i, OIV-jem ipd. 

Nekaj dejavnosti, s katerimi razvijamo podjetnostne kompetence: 
-        strokovne ekskurzije, 
-        organizacija dogodka: projektni dnevi, 
-        priprava poslovnega načrta za tekmovanje POPRI, 
-        aktivnosti v projektu Šola ambasadorka EU in Europa Direct, 
-        šolske prireditve, 
-        sodelovanje dijakov 3. letnika in profesorskega tima v projektu Inovativna učna okolja podprta z IKT, 
-        špansko-ruski dnevi, 
-        projekt: Od semen, sadik do samooskrbe dijakov, 
-        interesne dejavnosti: debatni klub. 
Urška Simnovčič Pišek 
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PROJEKT OD SEMEN IN SADIK DO SAMOOSKRBE DIJAKOV (PODVIG) 
 
Tudi v šolskem letu 2021/22 smo nadaljevali s projektom Od semen 
in sadik do samooskrbe dijakov. V projektu sta sodelovali Natalija 
Zver in Jasmina Domadenik (tajnica na šoli), dijaki 2. letnika v okviru 
ITS1 in ITS2 ter dijaki tretjih letnikov, ki so skrbeli za šolske sadike, jih 
zalivali, podarjali in svoje znanje prenašali na dijake ostalih letnikov. 
 
Sadike so bile 11. in 12. maja pred vhodom Gimnazije Litija na        
razpolago mimoidočim. Razdeljevanje sadik smo oglaševali na našem 
FB strani in radiu Geoss. 
 
V letošnjem šolskem letu so dijaki izbrali ime vrtičkarjev – GIMLIT 
VRTIČKARJI, dijakinja 3. a Lucija Kolander pa je izdelala plakat. 
Ob koncu projekta so sadike dobili naši dijaki, nekaj sadik smo     
podarili OŠ Litija, podružnici s prilagojenim programom, OŠ Slavka 
Gruma, društvu Lojtra, DSO Izlake ter OŠ Gradec.V času projekta 
smo starše in druge ljubitelje vrtnarjenja s fotografijami obveščali o 
napredku pri vzgoji zelenjave preko šolskega FB. Za naslednje leto 
imamo v načrtu tudi vzgojo jagod v zaprtem prostoru in vzgojo    
jagodnih sadik.                                                                                                                    
Natalija Zver 

Nacionalni projekt Rastem s knjigo 

Gimnazija Litija v sodelovanju s Knjižnico Litija že več let  sodeluje v nacionalnem projektu »Rastem s knjigo SŠ«, 
ki ga kot nosilka projekta organizira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (JAK).  Z njim želimo dijake prvih  
letnikov motivirati za branje in spodbuditi njihovo obiskovanje splošnih knjižnic. 
V projektu smo sodelovali tudi v šolskem letu 2021/22. Junija 2022 so dijaki 1. letnika obiskali Knjižnico Litija, kjer 
so spoznali delo splošne knjižnice, si knjižnico vodeno ogledali, spoznali sistem COBISS, portal Biblos ter se        
pogovorili o branju in projektu Rastem s knjigo. Dijaki so v okviru projekta v dar prejeli knjigo Gremo mi v tri   
krasne Nataše Konc Lorenzutti.  
Projekt Rastem s knjigo je del Knjižnično-informacijskih znanj, ki se v gimnaziji izvajajo kot del obveznih izbirnih 
vsebin. 
Maja Deniša 
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Šola ambasadorka EU 

V šolskem letu 2021/22 smo že tretje leto sodelovali v izobraže-
valnem programu Šola ambasadorka EU in omogočili dijakom, da 
postanejo predstavniki življenja v EU na svoji šoli in opravljajo 
nalogo ozaveščanja o paleti možnosti, ki jih EU ponuja mladim. 
Po programu smo izvajali naslednje dejavnosti:  
• imenovali mentorje ambasadorje, ki so bili odgovorni za 

izvajanje programa na šoli, 
• dijake seznanili z učnimi gradivi EU,  
• oblikovali facebook stran z objavami, 
• pripravili smo evalvacijo, 
• sodelovali na videosrečanjih, 
• na videosrečanju smo se pogovarjali z evropsko poslanko 

Romano Tomc, 
• organizirali smo projektni dan v decembru na temo evropske 

kulinarike. 
Ob dogodkih, vezanih na Dan Evrope, nas je obiskal evropski            
poslanec dr. Klemen Grošelj. Tema obiska je bila vezana                             
na ukrajinsko vprašanje. 
 
Urška Simnovčič Pišek, Mateja Golouh 

Predavanje o ukrajinski krizi 
 
V okviru dneva Evropske unije smo na naši gimnaziji gostili evropskega poslanca Klemna Grošlja, doktorja            
znanosti, politika in izjemnega poznavalca političnih razmer v Evropi.  
Obiskal nas je z namenom, da nam predstavi zgodovinsko ozadje ukrajinske krize ter posledice, ki jih ta prinaša. 
Dijaki in profesorji smo do zadnjega kotička napolnili šolsko predavalnico in s tem pokazali veliko zanimanje za 
aktualno dogajanje v svetu. Njegovo predavanje je osvetlilo tudi davne začetke rusko-ukrajinskega spora, Ukrajina 
je bila namreč od 13. stoletja del ruskega imperija, ko je ta začela tkati tesnejše vezi z zahodom, pa so se njuni 
mednarodni odnosi skrhali, saj Rusija Ukrajince še vedno šteje kot del svojega naroda. Spregovoril je o geopolitiki 
obeh držav ter poudaril, da ima Rusija še vedno, kljub močnim sankcijam Evropske Unije, odprto obsežno           
trgovanje z državami, ki jih proti njej niso uvedle. 
Mnogo vprašanj o prepletu dogajanj, ki smo jih dijaki postavljali predavatelju, ostaja zaradi stalno spreminjajoče 
se politične situacije še vedno odprtih. 
Mirjam Škarja, 4. b 
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Projekt OBJEM  

V projektu OBJEM - Bralna pismenost in razvoj slovenščine kot učnega jezika, ki ga vodi ZRSŠ, že pet let sodeluje-

mo kot implementacijska šola. V okviru projekta so na naši šoli dejavnosti potekale na področju bralne pismenosti 

in razvoja slovenščine kot učnega jezika, za zmanjšanje razlik med spoloma in z največjim poudarkom na motivaci-

ji za branje. Vodja in člani šolskega tima smo se udeleževali izobraževanj, sestankov in mreženj projektnih timov. 

V okviru rednega pedagoškega dela smo preizkušali gradivo za izboljšanje bralnega razumevanja in motivacije za 

branje, pripravljeno na razvojnih šolah, ter oblikovali novo gradivo, ki v spletni učilnici projekta ostaja na voljo za 

pomoč pri poučevanju. V timu sodeluje 12 profesorjev.  

Irena Prašnikar 

Državljanska vzgoja 

Dijaki 4. letnika so se v sodelovanju z Zvezo veteranov vojne za Slovenijo, OE Ljubljana, ob 30. obletnici sa-

mostojnosti in dnevu suverenosti, odpravili na strokovno ekskurzijo v Pivko, kjer so obiskali Park vojaške 

zgodovine. Ob tej dogodku je šola prejela posebno spominsko plaketo. 

  
Maja je šolo obiskal evropski poslanec dr. Klemen Grošelj, saj so dijaki pokazali izjemen interes za širše poli-
tično dogajanje, povezano z vojno v Ukrajini. Dr. Grošelj je dijakom najprej predstavil širši zgodovinsko-
politični kontekst, nato pa so sledila številna vprašanja dijakov. 
  

V drugem letniku je bil izveden informativni vprašalnik o poznavanju obdobja slovenskega osamosvajanja in 

poznavanju državnih simbolov.  

Mateja Golouh 
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Božični sejem 

23. decembra smo se dijaki drugega letnika, ki obiskujemo 
izbirni predmet podjetništvo, udeležili božičnega sejma. S 
pripravami smo zaželi že mesece prej, ko smo mladi bodoči 
podjetniki v skupinah združili svoje zamisli in s skupinskim 
delom tudi oblikovali lastne izdelke. 

Naš cilj je bil v kupcih zbuditi zanimanje za povsem       
vsakdanje izdelke iz naravnih materialov, ki pa v sebi nosijo 
našo zgodbo. Prodaja je bila uspešna, najpomembneje pa 
je, da smo pridobili zelo uporabne izkušnje o proizvodnji in 
prodaji izdelkov. Spoznali smo moč skupinskega dela in 
sodelovanja ter neposredne komunikacije s kupci. 

Ožbej Sakač, 2. a 

ITS V 2. IN 3. LETNIKU 

V 2. in 3. letniku izvajamo dva ITS-a (interdisciplinarna               
tematska sklopa), vsebine in dejavnosti interdisciplinarno 
obravnavamo v 2. letniku s področja slovenščine, matematike, 
sociologije in informatike. V 3. letniku smo se v  ITS 1 povezali  
trije predmeti: angleščina, študij okolja in informatika, v ITS 2 
pa slovenščina, študij okolja, matematika in angleščina. Dijaki 
so se tako med drugim naučili izdelati spletno stran,               
organizirati dogodek, potovanje, spoznali so pot od ideje do 
izdelka, razvijali komunikacijske in socialne veščine.          
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Rusko-španski dnevi 

V tednu pred novoletnimi počitnicami je na Gimnaziji Litija potekal   
projektni dan: rusko-španski dnevi za dijake 3. letnika. Ruskemu delu so 
se pridružile še štiri devetošolke z OŠ Gradec in OŠ Litija. 

V treh dneh smo 18 šolskih ur namenili spoznavanju Rusije, njene          
politične, kulturne podobe in geografske podobe, se seznanili z rusko  
likovno umetnostjo in jezikom ter osnovami sporazumevanja. 

Pod okriljem profesorice Ane Črne smo se naučili pisati rusko abecedno 
pisavo cirilico, ki jo za zapis uporablja več slovanskih jezikov, med njimi 
tudi nam bližji srbski. Ruščina uporablja nekoliko spremenjeno cirilico, 
sestavljeno iz 33 znakov. Ruski jezik je zanimiv, nekatere besede so       
podobne slovenskim, nekatere prav prav nič. Ko smo usvojili abecedo in 
izgovorjavo črk, smo na glas prebrali rusko ljudsko pravljico o dedku in 
repi. Med mnogimi besedami, ki smo se jih naučili, je bila meni najljubša 
beseda linejka, ki pomeni ravnilo. Profesorica Črne nam je med urami 
osnov sporazumevanja prinesla in predstavila še tradicionalno                 
brezalkoholno rusko pijačo, imenovano kvas, ter čokoladne ploščice,         
imenovane ptičje mleko.  

Več o kulinariki smo izvedeli tudi od profesorice Urške Pišek, ki nam je 
poleg ruske kuhinje predstavila še običaje, zgodovino – najzanimivejše je 
bilo predavanje o Petru Velikem in njegovem davku na neobrite brade – 
ter predavanje o Tolstoju v okviru ruske literature. Pri uri ruske likovne 
umetnosti, ki jo je vodila profesorica Maria Primožič, smo virtualno               
obiskali ruski državni muzej Ermitaž v Sankt Peterburgu in izvedeli, da tam 
prebivajo tudi mačke čuvajke, ki skrbijo za regulacijo mišje populacijo v 
muzeju. Rusko tematiko smo ujeli tudi na novoletne voščilnice, ki smo jih 
ustvarili v okviru ruskega tedna.  

Profesor sociologije Jernej Podgornik nam je predstavil politično okolje Rusije. Pogovarjali smo se o vzponu Vladimirja Putina 
na predsedniški položaj, njegovi karizmatični oblasti in o zunanji politiki Rusije. Podali smo se na virtualno potovanje                  
s transsibirsko železnico od Moskve do Pekinga, ki je dolga dobrih 9000 kilometrov in se razteza čez 8 časovni pasov. Profeso-
rica geografije Tanja Boltin nam je razkrila vrsto ruskih naravnih znamenitosti. Izvedeli smo več o življenju v najhladnejšem 
kraju v Evropi, mestu Omjakon, ki leži v pokrajini Jukatiji. V tem mestu so bile izmerjene temperature do -71,2°C. Od zanimive 
ruske pokrajine smo se podali še v vesolje. Profesor fizike Miha Medvešek nam je pripravil zabavno družabno igro, s katero 
smo spoznali ruske astronome in rusko odkrivanje vesolja. V ruskem tednu smo se naučili marsikaj novega, poleg vsega pa je 
bil sproščeni teden pouka popoln prehod v praznični čas pred začetkom novega leta.  

Lucija Kolander, 3. a 



 

Gimnazija Litija                                                                                                       55                                                 

EKSKURZIJE  
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ULIČNA ČETVORKA 

MATURANTSKI PLES GIMNAZIJE LITIJA 2022 
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MATURANTSKI PLES 
Pozdravni nagovor ravnateljice na maturantskem plesu 
 
Spoštovane maturantke in maturanti, spoštovani starši, učiteljski zbor, župan Občine Litija g. Franci Rokavec, predsednik 
Mestne skupnosti g. Boris Doblekar, vsem skupaj želim lep dober večer. 
 
Maturantski ples je simbolni prehod iz mladosti v zgodnjo odraslost, vstop v pravo odraslost pa zaznamuje tisti trenutek, ko 
smo zmožni sprejemati posledice svojih dejanj – pozitivne in negativne – in ko začnemo delati dobro; ne zato, ker so nas tako 
naučili, ampak ker sami v to iskreno verjamemo. Nekatere dijakinje in dijaki ste v ta trenutek zrelosti vstopili že pred današ-
njim dnem: to ste predvsem tisti, ki so vas življenjske okoliščine že preizkušale in povzročile, da hitreje odrastete. Drugi boste 
začeli ta prehod z leti študija ali z zaposlitvijo. 
 
Vaši gostje na današnjem slavnostnem večeru se zavedamo, da so srednješolska leta ena najpomembnejših. Strinjam se s slo-
venskim alpinistom Nejcem Zaplotnikom, ki je v svoji knjigi Pot zapisal, da je to »tisto čudovito obdobje, ko počasi postajaš 
takšen, kakršen bi bil rad, pa niti ne veš, kakšen želiš biti. Čas, ko te življenje polni kakor prazno vrečo, ko imaš vse svoje 
odločitve za večne, svete in dokončne, in vse, o čemer sanjaš, se ti zdi dosegljivo.« 
 
Nocoj verjamem, da ste v preteklih 18 oziroma 19 letih v svojih družinah, v zadnjih štirih letih tudi z nami, zaposlenimi            
na Gimnaziji Litija, dobili tiste temelje, ki vam bodo pomagali premagovati viharje in iskati rešitve za izzive, pred kakršnimi koli 
se že boste znašli. Verjemite, da ste zmožni delati velike korake in dobre osebne zgodbe. 
V svojem imenu, v imenu vseh profesorjev in drugih zaposlenih vam želim, da uspešno opravite maturitetne izpite in                   
pogumno stopite naprej. Veseli vas bomo, ko se boste še kdaj vrnili na šolo, nam zaupali, kako ste, kako vam gre. Zahvaljujem 
se vam, spoštovani starši, za vaše sodelovanje in za vaše zaupanje, saj ste nam zaupali svojega otroka, svojo največjo                
dragocenost! 

 
In nenazadnje, hvala vam, dragi profesorski zbor, razredničarki, 
da ste s svojim znanjem in življenjskim zgledom pripravljali naše 
maturante na številne izzive, ki jih čakajo v prihodnosti. S profeso-
rico Tanjo Boltin in plesno šolo Bolero ste pripravili vse potrebno 
za ta slavnostni večer, prisluhnili sta nam tudi Občina in Mestna 
skupnost Litija. Hvala vam vsem! 
 
Mlade dame, mladi gospodje, naj vam bo ta večer v veselje nad 
vsem, kar prinaša prihodnost, uživajte in srečno naprej! 
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Kim Anžel Lara, Patricija Bokal, Tia Tara Božič, Živa Bučar, Maša Cvetežar, Martin Ferjančič, Urška Kadak,              
Jernej Kolar, Matic Koprivnikar, Vito Kotar, Lana Krapež, Eva Maleš, Nina Mele, Alina Ostrež, Mojca Ostrožnik, 
Gaja Povalej, Matic Požek, Tim Praprotnik, Leon Prašnikar, Saša Primožič, Hana Runtas Potočnik, Amar Tursum, 
Klara Urankar, Barbara Vidović, Lana Vozelj, Anja Zupančič 

Razredničarka: Mateja Golouh 
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Luka Gračner, Rok Grobljar, Lara Hostička, Nika Janc, Jan Kovač, Ana Lavrin, Petra Mejaš, Nives Moneta,           
Ela Murko, Teja Okorn Uštar, Matej Perc, Lan Pišek, Lara Pivc, Urška Pogačar, Urban Rakovič, Luka Sešlar,              
Mirjam Škarja, Nives Tomc, Pia Utenkar, Lavra Zupan, Ana Žontar 

Razredničarka: Ana Črne  
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RAZREDI V ŠOLSKEM LETU 2021/22 

Aneja Bajec 
Maša Cirar, 
Lina Aurora Eranovič, 
Megi Goričan 
Ines Gorišek 
Ana Grošelj 
Gregor Hauptman 
Tilen Jerin 
Klara Kajtna Pirnat 
Jaka Koci 
Nik Kokalj 
Lana Kovač 
Lejla Kristan 
Anis Kurtić 
Klara Lavrih 

Razredničarka: Irena Prašnikar 

Žiga Lokar 
Maruša Matovski 
Gašper Novak 
Jan Ponebšek 
Nina Prašnikar 
Ema Rebolj 
Sara Sušnik 
Nika Šinkovec 
Vanes Trumić 
Urban Urbanija 
Ina Vidmar 
Jakob Zupan 
Jakob Zupančič 

1. A 

Razredničarka: Diana Redl Kolar  

Neža Bakovnik 
Tej Benedičič Bizjak 
Pavle Bogdanović 
Lana Brulc 
Ruby Erjavec 
Loti Eržen 
Valentina Jemec 
Kolja Kecojević 
Janoš Kračan Konjar 
Marija Lamovšek 
Nataša Levičar 
Nataša Lipić 
Matej Logaj 
Enej Lovše Veber 
Manca Lukančič 

Til Macun 
Klara Mahkovic Lamovšek 
Jakob Oblak 
Ula Peterca 
Jan Peterka 
Julija Petrič 
Ožbej Sadar Bevc 
Lara Strah 
Luna Strnad Nograšek 
Lara Šega 
Val Vešligaj Martinčič 
Matic Vrščaj 
Nika Žvegelj 
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Neža Barlič 
Nia Borštnar 
Dominik Hauptman 
Neja Janc 
Lucija Jenko 
Danica Lubarda 
Jakob Mur 
Blažka Omahne 
Lučka Percl Seručnik 
Anja Pišek 
Matej Ponebšek 

Eva Popit 
Klavdija Robavs 
Ožbej Sakač 
Nik Simić 
Matevž Štritof 
Tom Štrus 
Lili Tomc 
Nela Tori 
Maša Verbajs 
Sara Vodlan 

Razredničarka: Jasmina Rome Rodić 

Vita Anžel Lara 
Alex Božič 
Lan Femec Boltin 
Tomaž Gobec 
Iris Gomboc 
Gaja Grom Kremžar 
Natalija Kumar 
Lara Lavrin 
Tilen Lešnik Pikl 
Aljaž Mešič 
Nežka Mežnar 
Adnan Oshish 

Anamarija Rutar 
Sara Smodiš 
Nina Smrkolj 
Veronika Smrkolj 
Špela Širok 
Špela Škarja 
Ajla Tursum 
Maja Vasiljević 
Eva Vidic 
Eva Voje 
Benjamin Vrtačnik Horvat 
Neža Zupančič 
 

Razrednik: Jan Maver 
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Razredničarka: Natalija Zver 

Adriana Domić, Rebeka Drnovšek, Ela Fink, Nuša Harb, Maša Jere, Eva Krafogel, Tija Krznar, Anesa Kurtić,         
Klara Lavrin, Laura Mahkovic Lamovšek, Lara Miklič, Anamarija Oblak, Lara Sehur, Tjaša Tomažič, Ula Vidmar, 
Ana Vodenik, Anja Vozelj, Neja Zupančič 
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Kim Anžel Lara 
Patricija Bokal 
Tia Tara Božič 
Živa Bučar 
Maša Cvetežar 
Martin Ferjančič 
Urška Kadak 
Jernej Kolar 
Matic Koprivnikar 
Vito Kotar 
Lana Krapež 
Eva Maleš 
Nina Mele 

Alina Ostrež 
Mojca Ostrožnik 
Gaja Povalej 
Matic Požek 
Tim Praprotnik 
Leon Prašnikar 
Saša Primožič 
Hana Runtas Potočnik 
Amar Tursum 
Klara Urankar 
Barbara Vidović 
Lana Vozelj 
Anja Zupančič 

Razredničarka: Mateja Golouh 

Luka Gračner 
Rok Grobljar 
Lara Hostička 
Nika Jan 
Jan Kovač 
Ana Lavrin 
Petra Mejaš 
Nives Moneta 
Ela Murko 
Teja Okorn Uštar 
Matej Perc 

Lan Pišek 
Lara Pivc 
Urška Pogačar 
Urban Rakovič 
Luka Sešlar 
Mirjam Škarja 
Nives Tomc 
Pia Utenkar 
Lavra Zupan 
Ana Žontar 
 

Razredničarka: Ana Črne 
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Člani sveta šole v šolskem letu 2021/22: 

 

• 2 predstavnika ustanovitelja (Vlada RS): Damjan Štrus, Domen Jože Vrtačnik, 

• 1 predstavnik lokalne skupnosti (Občina Litija): Albert Pavli, 

• 5 predstavnikov delavcev: Diana Redl Kolar, Jan Maver, Janez Medved, Urška Simnovčič Pišek, Ana Črne, 

• 3 predstavniki staršev: Petra Anžel, Sejad Tursum, Borut Tomažič, 

• 2 predstavnika dijakov: Jernej Kolar, Urška Pogačar. 

 

Člani sveta staršev v šolskem letu 2021/2022: 

 

Irena Koci, 
Polona Konjar, 
Klavdija Mur, 
Petra Anžel Lara, 
Mojca Fink, 
Borut Tomažič, 
Sejad Tursum, 

       Erika Murko . 

ORGANI ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2021/22 
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Ravnateljica: 
Vida Poglajen, prof. 
 
Profesorji: 
Urška Simnovčič Pišek, prof. – slovenščina 
Janoš Železnik, prof. – slovenščina 
Mateja Golouh, prof. – zgodovina, španščina 
Tanja Boltin, prof. – geografija 
Jan Maver, prof. – matematika 
Natalija Zver, prof. – matematika 
Erna Jurca Batagelj, prof. – matematika 
Ana Črne, prof. – angleščina, ruščina 
Irena Prašnikar, prof. – angleščina, slovenščina 
Diana Redl Kolar, prof. – nemščina 
Jasmina Rome Rodić, prof. – kemija 
Iztok Černe, prof. – biologija 
Miha Medvešek, prof. – fizika 
Jernej Podgornik, prof. – sociologija, filozofija 
Živa Pirnar, prof. – psihologija 
Darko Pandur, prof. – informatika 
Maria Primožič, prof. – likovna umetnost 
Anita Medvešek, prof. – glasba 
Mitja Strmec, prof. – športna vzgoja 
Janez Medved, prof. – športna vzgoja 
Tjaša Končina, prof. – športna vzgoja 
Blaž Rojko, prof. – pevski zbor 
 
 

ZAPOSLENI NA GIMNAZIJI LITIJA V ŠOLSKEM LETU 2021/22 

Tajnik šolske maturitetne komisije: 
Jan Maver, prof. 
 
Svetovalna delavka: 
Tanja Boltin, prof. 
 
Tajnica: 
Jasmina Domadenik 
 
Računovodkinja: 
Nives Godec 
 
Knjižničarka: 
Maja Deniša, univ. dipl. bibl. 
 
Laborantka: 
Maja Blejec 
 
Vzdrževalec učne tehnologije: 
Miha Medvešek 
 
Hišnik: 
Tomaž Bizjak 
 
Kuharja: 
Darja Cirkvenčič (bolniška odsotnost) 
Simon Groznik 
Čistilke: 
Ljubica Katič 
Marinka Škoda 
Marica Zupan 
Alenka Leskovšek 
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UTRINKI S TABORA KOLPA 2022 
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UTRINKI S KRSTA FAZANOV 2022 
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Avtorica: Lucija Kolander 


