ZADEVA: Obrazložitve priznanj najboljšim učenkam, učencem, dijakinjam in
dijakom
OSNOVNA ŠOLA TOMA BREJCA
ŽIVA URŠIČ, učenka 9. a razreda
Živa je energično dekle, ki poleg šolskih obveznosti rada kolesari, smuča, drsa, spremlja
smučarske skoke, moto GP in formulo 1. V glasbeni šoli se uči igranja na harmoniko in
citre. Pravi, da ji za brskanje po računalniku ostane le malo časa. V šolskem letu 2015/16
je osvojila bronasto in srebrno Vegovo priznanje iz znanja matematike, bronasto in
srebrno priznanje iz Astronomije, bronasto in zlato priznanje iz razvedrilne matematike,
Srebrno šolsko in zlato priznanje »Matemček« iz prostorske predstavljivosti, srebrno
šolsko priznanje »Logična pošast«, ter bronasto priznanje iz znanja logike. Živa Uršič je
konec maja na državnem tekmovanju »Logična pošast« iz logičnega mišljenja zasedla
prvo mesto v državi in prejela zlato priznanje. Dokazala je, da se da uspešno združiti
učenje in izvenšolske dejavnosti.
EVA ZABRET, učenka 9. a razreda
Eva je vztrajna, temeljita, prizadevna učenka mnogih talentov in znanj, ki si rada vzame
čas tudi za branje knjig. Ima izreden občutek za retoriko in javno nastopanje, kar je
pokazala pri delu in sodelovanju v različnih šolskih aktivnostih (šolski parlament, pevski
zbor…). Rada ima raznovrstne izzive, zato se ukvarja s petjem, igra kitaro in klavir ter
spremlja vse vrste športa. Je izredno srčna in prijazna, vedno pripravljena pomagati
drugim. V šolskem letu 2015/2016 je Eva osvojila bronasto priznanje iz razvedrilne
matematike in logike. Srebrno šolsko priznanje »Logična pošast«, bronasto in srebrno
priznanje iz znanja o sladkorni bolezni, ter srebrno šolsko in zlato priznanje »Matemček«
iz prostorske predstavljivosti, kjer je dosegla 100-odstotni uspeh. Eva Zabret je konec
maja na državnem tekmovanju »Logična pošast« iz logičnega mišljenja prejela zlato
priznanje.
TILEN HUMAR, učenec 9. a razreda
Je prizadeven, vztrajen, samozavesten najstnik, ki si rad vzame čas za košarko, s katero
si v prostem času bistri um in nabira moči za nove izzive. V šoli je uspešen na vseh učnih
področjih, še posebej blizu pa so mu naravoslovni predmeti. Že v lanskem šolskem letu
je osvajal priznanja na naravoslovnem področju in nadaljeval z uspehi tudi v tem
šolskem letu. V letošnjem šolskem letu je osvojil bronasto in srebrno Vegovo priznanje
na tekmovanju iz matematike ter bronasto in srebrno priznanje na tekmovanju iz
razvedrilne matematike.
OSNOVNA ŠOLA MARIJE VERE
MATEJ HROVAT, učenec 9. b razreda
Matej je miren in zelo preudaren fant. Všeč so mu računalniške igre in druženje s
prijatelji. Trenira nogomet, saj je rad fizično aktiven. A ko pogovor nanese na elektronske
naprave, je Matej prava zakladnica znanja. Pa ne kako se igrajo računalniške igrice,
ampak je njegova vedoželjnost usmerjena v delovanje naprav. Zato tudi ne preseneča
zlato priznanje na 50. srečanju mladih raziskovalcev, kjer je ocenjevalno komisijo na
področju elektrotehnike prepričal z raziskovalno nalogo, v kateri je predstavil prednosti in
slabosti svojega modela upogljivega mobilnega telefona (Upogljiv telefon HM V1).
Področji elektrotehnike in elektronike sta njegova strast. Matej je fant, ki se mu piše

svetla prihodnost. Želimo mu veliko energije, inovativnosti in neugnanega optimizma tudi
v nadaljnjih letih šolanja.
Dosežki v šolskem letu 2015/2016:
 Zlato priznanje iz raziskovalne naloge (Zlata 1 – prvo mesto v področju
elektrotehnike OŠ) Upogljiv telefon HM V1
 Srebrno priznanje iz fizike
 Bronasto in srebrno priznanje iz angleščine - uvrstitev na državno tekmovanje
 Srebrno šolsko priznanje Logična pošast
 Bronasto priznanje iz matematike Kenguru
 Bronasto priznanje iz logike
 Zlata angleška bralna značka
 Bronasto priznanje iz Vesele šole
MAJA STRLE učenka 9. a razreda
Potrebujete verz ali zgodbo? Maja vam jo zelo rada sestavi, krasi jo namreč izjemni
talent za pisanje. Dobra je tudi na področju matematike in logike in ko je potrebno, se
izkaže tudi na atletskem stadionu. Zanima jo praktično vse. Lahko vam razloži, kaj so
Prvaki znanja, pokaže svojo pesniško zbirko ali pa pove, kako je bilo večkrat sodelovati v
Abecedi v oddaji Male sive celice. Lahko vam pojasni, na kaj morajo učitelji paziti pri
sestavljanju testov znanja, saj je bil to predmet njene raziskovalne naloge. Brez glasbe
pri Maji ne gre, zato poje v pevskem zboru in nastopa v šolskem mjuziklu. Tudi med
sošolci je priljubljena, vedno pripravljena sodelovati in priskočiti na pomoč, pri učenju ali
pa s torbico prve pomoči v roki. Maja je dobra učenka in dobra sošolka, prijazna in
zanesljiva prijateljica.
Dosežki v šolskem letu 2015/2016:
 Diamantni kenguru: matematika – Vegovo tekmovanje
 Zlata bralna značka
 Srebrno: matematika – Vegovo tekmovanje (državno)
 Srebrno: Vesela šola (državno)
 Srebrno: turistična naloga (ekipno)
 Bronasto: logika
 Bronasto: razvedrilna matematika
 Bronasto: zgodovina
 Bronasto: slovenščina – Cankarjevo tekmovanje
 Bronasto: Logična pošast
 Bronasto: Bober
 1. mesto: LEFO (šolsko)
 4. mesto: občinsko tekmovanje iz prve pomoči (ekipno)
 Uvrstitev na državno tekmovanje Prvaki znanja (ekipno)
 Posebno priznanje: literarni natečaj - 5. mlada pesniška olimpijada
 Ena od nagrajencev literarnega natečaja Moja rodna domovina
 1. mesto na literarnem natečaju Stročnice v deželi pravljic
 3. mesto na literarnem natečaju Različnost ni ovira za razvoj naših zmožnosti –
društvo YHD
AJA ZAJC učenka 9. a razreda
Aja je prijazna in zanesljiva deklica. Ljubezen do glasbe izraža v različnih aktivnostih.
Lahko se pohvali z nastopi v šolskem muzikalu in pevskem zboru ter plesnimi nastopi v
plesni šoli. V znanju je vsestranska. Tako jeziki kot naravoslovje so njeno področje.
Naloge iz logike in matematike rešuje za šalo, z raziskovalno nalogo je ugotavljala, kako
sošolci izbirajo vprašanja za preverjanje znanja, dobro pozna tudi simptome in
zdravljenje sladkorne bolezni, vrsto let je sodelovala v Veseli šoli in se uvrstila med
Prvake znanja. V razredu je zelo priljubljena in pogosto pomaga sošolcem pri učenju in

organizaciji najrazličnejših dogodkov. Z dobro mero optimizma in smeha zelo dobro
vpliva na počutje v razredu, tako pri sošolcih kot tudi pri učiteljih.
Dosežki v šolskem letu 2015/2016:
 Zlata angleška bralna značka
 Srebrno priznanje iz razvedrilne matematike
 Srebrno priznanje iz matematike Kenguru
 Srebrno šolsko priznanje Logična pošast
 Srebrno priznanje iz Vesele šole
 Srebrno priznanje iz sladkorne bolezni
 Bronasto priznanje iz razvedrilne matematike
 Bronasto priznanje iz matematike Kenguru
 Bronasto priznanje iz Vesele šole
 Bronasto priznanje iz sladkorne bolezni
 Bronasto Cankarjevo priznanje
 Bronasto priznanje iz logike
 Bronasto priznanje Bober
 Bronasto priznanje iz angleščine
 Uvrstitev na državno tekmovanje Prvaki znanja (ekipno)
OSNOVNA ŠOLA FRANA ALBREHTA KAMNIK
VITA VODNIK, učenka 9. a razreda
Dobrosrčnost, vztrajnost, delavnost … to in še več odlikuje učenko 9. a razreda Osnovne
šole Frana Albrehta Vito Vodnik. Vita je res vsestranska, polno zaposlena v prostem času,
obiskuje namreč glasbeno šolo, kjer se uči igranja na oboo, obiskuje pa tudi orkester,
pevski zbor,
ure solo petja, in v šoli. Udeležila se je večino šolskih tekmovanj
(tekmovanja za Cankarjevo priznanje, tekmovanja iz znanja o sladkorni bolezni,
kemijskega tekmovanja, tekmovanja mladih raziskovalcev, področnega tekmovanja v
košarki, revije pevskih zborov …), kjer je dosegala vidne rezultate, in sicer bronasto
Cankarjevo priznanje, bronasto in srebrno priznanje iz znanja o sladkorni bolezni, vseh
devet let je tudi sodelovala pri bralni znački, za kar bo prejela zlato priznanje. Ne smemo
pa pozabiti prizadevnosti pri poslikavi podhoda pri osnovni šoli. Zelo je priljubljena med
sošolkami in sošolci. Vedno je pripravljena pomagati, pa naj bo to z nasveti, razlago,
zapiski učne snovi, skratka, učenka na mestu.
ŽIVA ŠUBELJ, učenka 9. b razreda
Živa Šubelj je vsestransko uspešna in aktivna učenka. Kljub številnim obveznostim je
vedno pripravljena pomagati. Pet krat tedensko trenira balet na Konservatoriju za glasbo
in balet v Ljubljani. V Glasbeni šoli Kamnik obiskuje pouk klavirja, pleše v plesnem klubu
Šinšin. Uspešno je opravila sprejemni preizkus za srednjo baletno šolo. Prebrala je knjige
za slovensko, angleško in nemško bralno značko. Nastopa na šolskih in tudi drugih
kulturnih prireditvah. Njeni članki so objavljeni v kamniškem časopisu Kamničanka, na
šolski spletni strani in v šolskem almanahu. Na prireditvi Društva Štacijon je sodelovala z
literarnim prispevkom »Sem«. Udeležila se je številnih razpisov in natečajev: šolski
fotografski in literarni natečaj Skrivnosti, kjer je dosegla 2. mesto, literarni natečaj
Pokaži svoj obraz Evrope ter natečaj Ljubezen do narave in kulturne dediščine. Številen
je tudi nabor tekmovanj in dosežkov na le-teh: bronasto priznanje na tekmovanju o
sladkorni bolezni, bronasto priznanje na geografskem tekmovanju, bronasto priznanje na
tekmovanju za Preglovo priznanje in uvrstitev na državno tekmovanje, bronasto in
srebrno priznanje na Cankarjevem tekmovanju in uvrstitev na državno, bronasto in zlato
priznanje na državnem tekmovanju iz logike, bronasto priznanje v znanju angleškega
jezika in uvrstitev na področno tekmovanje. Udeležila se je tudi tekmovanja iz znanja

biologije za Proteusovo priznanje. Na tekmovanju mladih raziskovalcev se je z nalogo
Dobre misli, dober dan uvrstila na državno tekmovanje. Živa je res odlična učenka.
STELA SITAR, učenka 9. c razreda
Stela je skromna, vestna in uspešna učenka 9. c razreda Osnovne šole Frana Albrehta.
Kljub pomanjkanju prostega časa si vzame čas za prijatelje in sošolce. Je prijetna
sogovornica, zna prisluhniti in ima pozitiven in spoštljiv odnos do okolice. V razredu je
zelo priljubljena, vedno je pripravljena priskočiti na pomoč in pomagati pri šolskih in
izvenšolskih dejavnostih. Omenim naj njeno prizadevnost pri poslikavi podhoda pri naši
šoli. Vseh devet let je sodelovala pri bralni znački in bila odlična učenka, za kar bo prejela
zlato priznanje. Udeležila se je nekaj šolskih tekmovanj, kjer je pokazala visok nivo
znanja, največ časa pa posveča plesu jazz baleta. Trenira šest krat na teden, pred
pomembnimi tekmovanji pa vsak dan po več ur. Na zadnjem državnem prvenstvu je s
svojo skupino osvojila 3. mesto, na zadnjem svetovnem prvenstvu v Nemčiji pa 5.
mesto.
ANA MARIJA SOTOŠEK, učenka 9. c razreda
Ana Marija je vsestransko aktivna in odlična učenka 9. c razreda Osnovne šole Frana
Albrehta. Je zelo komunikativna, zato se v prostem času rada druži s prijatelji in sošolci.
V razredu je zelo priljubljena in je vedno pripravljena pomagati. Omenim naj njeno
prizadevnost pri poslikavi podhoda pri šoli. Udeležila se je večino šolskih tekmovanj in
prejela bronasto priznanje pri tekmovanju iz logike, matematike in sladkorne bolezni,
prejela je Cankarjevo priznanje in bronasto priznanje Proteus iz znanja biologije. Devet
let je sodelovala pri bralni znački in bila odlična učenka, za kar bo prejela zlato priznanje.
Je tudi uspešna športnica, kjer v teku na 1.000 metrov dosega vidne rezultate in se je
pred kratkim udeležila področnega tekmovanja iz atletike.
BLAŽ ANTONIN, učenec 9. a razreda
Blaž, iz 9. a razreda OŠ Frana Albrehta, je učenec mnogih talentov, ki pa jih zaradi
zadržanosti ne obeša na »veliki zvon«. V prostem času obiskuje skavte, karate, zelo rad
bere. Tudi v šoli je zelo uspešen, pa naj bo to na naravoslovnem ali družboslovnem
področju, kar je zelo lepo vidno iz rezultatov, ki jih dosega na šolskih, področnih in
državnih tekmovanjih. Letos je prejel bronasto priznanje iz zgodovine, bronasto priznanje
na matematičnem tekmovanju, bronasto priznanje iz znanja kemije, bronasto Proteusovo
priznanje, bronasto priznanje iz logike in bronasto priznanje iz razvedrilne matematike. V
šoli obiskuje biološki krožek, geografski krožek, logiko in razvedrilno matematiko, napisal
je tudi raziskovalno nalogo na temo: Kako kisli dež vpliva na fotosintezo. Sošolci ga
imajo radi, saj z malo besedami, ki pa so izbrane, pove zelo veliko.
OSNOVNA ŠOLA STRANJE
NEJC URŠIČ, učenec 9. a razreda
V tem šolskem letu se je udeležil različnih šolskih, regijskih in državnih tekmovanj, na
katerih je prejel naslednja priznanja:
 bronasto in zlato priznanje iz logike za 13. mesto na državnem tekmovanju,
 bronasto, srebrno in zlato Stefanovo priznanje iz fizike,
 bronasto in zlato priznanje iz razvedrilne matematike za 8. mesto na državnem
tekmovanju,
 bronasto in zlato Dominkovo priznanje iz astronomije za 6. mesto na državnem
tekmovanju,
 bronasto in srebrno Vegovo priznanje iz matematike,
 bronasto priznanje iz zgodovine,








bronasto priznanje iz angleškega jezika,
bronasto Preglovo priznanje iz kemije,
povabljen je bil in se je udeležil izbirnega in tekmovalnega dela Sankt Peterburške
astronomske olimpijade, kjer je dosegel 15. mesto
osvojil je 2. mesto v znanju O prometu
osvojil je več priznanj na športnih tekmovanjih
priznanje je dobil za opravljeno slovensko bralno značko.

Nejc se je tudi v preteklih letih udeleževal različnih tekmovanj, kjer je dosegal lepe
rezultate. V lanskem šolskem letu je osvojil pet zlatih priznanj in več srebrnih priznanj.
Po učnem uspehu je vsa leta odličen učenec, je prizadeven in delaven, aktiven v razredni
in oddelčni skupnosti. Rad pomaga sošolcem in ostalim učencem ter delavcem šole. Je
vzoren učenec. Obiskuje različne interesne dejavnosti na šoli. Je evidentiran kot nadarjen
učenec predvsem na naravoslovno-matematičnem področju, na jezikovnem in športnem
področju. Dejaven je tudi izven šole predvsem na športnem področju.
TEJA SPRUK, učenka 9. a razreda
Teja Spruk je učenka 9. a razreda OŠ Stranje. V tem šolskem letu se je udeležila
različnih šolskih, regijskih in državnih tekmovanj, na katerih je prejela naslednja
priznanja:
 bronasto in srebrno priznanje iz angleščine,
 bronasto priznanje iz logike,
 bronasto priznanje iz znanja o sladkorni bolezni
 bronasto priznanje iz biologije,
 bronasto Vegovo priznanje iz matematike
 bronasto priznanje iz zgodovine
 osvojila je ekipno drugo mesto o znanju iz Prve pomoči
 priznanje je dobila za opravljeno angleško in slovensko bralno značko
Teja se je tudi v preteklih letih udeleževala različnih tekmovanj, kjer je dosegala lepe
rezultate. Po učnem uspehu je vsa leta odlična učenka, je prizadevna in delavna, aktivna
v razredni in oddelčni skupnosti. Rada pomaga sošolcem in ostalim učencem ter
delavcem šole. Je vzorna učenka. Obiskuje različne interesne dejavnosti na šoli. Je
evidentirana kot nadarjena učenka predvsem na naravoslovno-matematičnem področju
in na jezikovnem.
Dejavna je tudi izven šole.
LUKA URANIČ, učenec 9. b razreda
V tem šolskem letu (2015/16) se je udeležil različnih šolskih, regijskih in državnih
tekmovanj, na katerih je prejel naslednja priznanja:






bronasto in srebrno priznanje za uspeh na državnem tekmovanju iz razvedrilne
matematike,
bronasto priznanje je prejel na tekmovanju Mednarodni matematični kenguru,
bronasto priznanje iz fizike,
bronasto priznanje za doseženo 2. Mesto v tekmovanju iz logike in
srebrno priznanje za uspeh na državnem tekmovanju iz matematike.

Luka je vseh 9 let pridno bral in osvojil slovensko bralno značko. Po uspehu je odličen
učenec, dejaven tudi na športnem področju. V namiznem tenisu je osvojil 1. mesto v
občini, na področnem tekmovanju pa je dosegel 2. mesto. Zelo rad igra tudi nogomet.
Luka je dober sogovornik, večkrat kritičen, vendar pa se zna sprostiti ob zvokih
harmonike. Nemalokrat ubere domače viže skupaj s sošolci.

OSNOVNA ŠOLA 27. JULIJ KAMNIK
ŠPELA HRIBAR, učenka 9. razreda
Špela Hribar, učenka devetega razreda, je v letih šolanja na Osnovni šoli 27. julij
razvijala spretnosti in gradila samopodobo, ki jo je z lastnim trudom izklesala do tolikšne
mere, da je postala samozavestnejša, odločnejša in seje pripravljena spoprijemati z
novimi in zahtevnejšimi izzivi. Na učnem področju se je v zadnjih dveh letih močno
trudila. Njena delovna vnema in učna motivacija sta plačili za zelo dober učni uspeh, ki
ga bo Špela dosegla v letošnjem šolskem letu. Vsa leta je bila vključena v bralno značko.
Vidno je tudi sodelovala pri vseh šolskih prireditvah in se je z dramskimi ter plesnimi
nastopi zelo izkazala. Prav tako ves čas poje pri šolskem mladinskem pevskem zboru,
kateri vsako leto sodeluje na reviji otroških in mladinskih pevskih zborov. Sodelovala je
tudi na različnih športnih področjih, kot so atletika, plavanje, nogomet in odbojka in je
dosegla dobre rezultate.
OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO V TUHINJU
MARUŠA FLORJANČIČ, učenka 9. a razreda
Maruša je radovedna učenka, ki rada išče odgovore na vprašanja, opazuje okolico in
skrbi za prijeten odnos do ljudi in sveta. Na tekmovanjih je bila najbolj uspešna na
področjih turizma (zlato priznanje s turistično nalogo MaliSafari), angleščine in
matematike (srebrno priznanje). Udeležila se je tudi natečaja Z domišljijo na potep, v
okviru katerega je napisala svojo prvo knjigo Arcanum in bila zanjo tudi nagrajena (2.
mesto v državi). Izven šole je na plesnih tekmovanjih s svojo skupino postala evropska
prvakinja in podprvakinja. Svoje mnenje pove jasno in spoštljivo. Rada pomaga
sošolcem, sošolkam in tudi učiteljem oziroma osebju šole.
TOMAŽ POLJANŠEK, učenec 9. a razreda
Tomaž je prijeten učenec, ki je zahteven predvsem sam do sebe. Ve, na katerih področjih
je močan in tam si postavi letvico primerno visoko. Na tekmovanjih posegel po srebrnih
priznanjih s področja matematike, bronasta priznanja pa zastopajo širok nabor
predmetov. Blizu mu je tudi šport, kjer se tako posamično kot ekipno maksimalno
potrudi. Učencem je vedno pripravljen priskočiti na pomoč in je eden od mediatorjev
naše šole. Svoje napake zna prepoznavati in jih popraviti. Do učiteljev je spoštljiv in
iskren.
KLARA ŠUŠTAR, učenka 9. b razreda
Klara je simpatična punca in nadarjena učenka. Na tekmovanjih se je uvrščala med
najboljše učence na šoli in teh tekmovanj ni bilo malo. Na vseh tekmovanjih, ki se jih je
udeležila, je dobila najmanj bronasto priznanje, srebrno iz matematike, zlati priznanji pa
iz razvedrilne matematike in Turizmu pomaga lastna glava s turistično nalogo MaliSafari.
V šoli je bila marljiva in je redno izpolnjevala šolske obveznosti. Veliko je pripomogla tudi
k samemu delovanju šole. Bila je aktivna ob obeležitvi 20-letnice šole, pri zbiranju
starega papirja in ostalih dejavnostih šole. Na učence vpliva pozitivno s svojo karizmo,
delovno vnemo in pozitivnim odnosom. V veliko pomoč je bila tudi razredniku pri
reševanju problemov, ki so nastajali na šoli ali v razredu. Aktivna je tudi zunaj šole, kjer
v plesnih nastopih dosega vrhunske uvrstitve.

OSNOVNA ŠOLA CIRIUS
SARA PIVC, učenka 9. razreda
SARA PIVC, učenka 9. razreda Osnovne šole CIRIUS Kamnik, se je iz plahe in tihe deklice
razvila v prizadevno, odgovorno in samostojno učenko z mnogimi talenti. Pokazala je
svoj dar za umetnost. Od svojega prihoda v šesti razred Osnovne šole CIRIUS Kamnik
igra v šolskem orkestru; z njim in tudi kot solistka na klaviaturah je nastopala na
novoletnih prireditvah, zaključnih proslavah, ob dnevu Centra, na otvoritvah razstav, na
javni dobrodelni prirediti - Skupaj do novega cilja, ob obisku predsednika RS Boruta
Pahorja in predsednika vlade Mira Cerarja. Od leta 2013 obiskuje interesno dejavnost
Likovno snovanje za nadarjene učence in kaže pri ustvarjanju velik entuziazem. Svoja
dela je razstavljala na skupinskih razstavah. Najpomembnejše priznanje, ki ga je prejela,
je Zlato priznanje na mednarodnem likovnem natečaju Ex tempora 2013. Ukvarja se tudi
s športom, saj trenira namizni tenis in se udeležuje športnih tekmovanj. Sara ni samo
izjemno delavna, ampak zna biti tudi dobra prijateljica in ima čut za potrebe drugih, zato
si zasluži najvišje priznanje, ki ga podeljuje župan Občine Kamnik.
SREDNJA ŠOLA CIRIUS
TOMAŽ RABUZIN, dijak 4. letnika
Tomaž Rabuzin je dijak 4. letnika srednjega strokovno-tehniškega programa ekonomski
tehnik Srednje Sole CIRIUS Kamnik. Je zelo vedoželjen dijak. Pri pouku je svojo
zavzetost pokazal predvsem pri urah, ki so zadevale dogajanje v svetu in ekonomiji v
najširšem pomenu besede. Njegovi cilji so jasni, namerava jih potrditi tudi z uspešno
opravljeno poklicno maturo. V odnosih je neposreden, stvarem želi priti do dna. Dejavno
je sodeloval na športnem področju, kjer je kot oseba s posebnimi potrebami uspešno
tekmoval v namiznem tenisu. Rad se je posvečal tudi glasbi, nastopal na prireditvah in
tako razvedril marsikaterega poslušalca.
URŠA KOŽELJ, dijakinja 4. letnika
Urša Koželj je dijakinja 4. letnika srednjega strokovno tehniškega programa ekonomski
tehnik Srednje Sole CIRIUS Kamnik. Bolezni navkljub je uspešno opravila vse obveznosti
in pri delu pokazala dobršno mero zavzetosti in poguma. Veliko nadarjenosti in interesa
je pokazala predvsem za tuje jezike (nemščina, japonščina), kar jo je vodilo v višji nivo
dela pri nemškem jeziku na GSŠRM. Ob navdihih japonske kulture in njihovega načina
življenja je likovno upodabljala mange, ki so neke vrste različica evropskih stripov. Je
optimistična, komunikativna in pozitivno naravnana. V šolskem letu 2015/2016 se je
uspešno spoprijela z izzivi bivanja in dela v osamosvojitveni skupini.
GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RUDOLFA MAISTRA KAMNIK
AJA KAMŠEK, dijakinja 4. c letnika
Aja Kamšek si zasluži priznanje za vsestransko in izjemno šolsko delo in odličen uspeh v
2., 3. ter seveda v 4. letniku. Poleg šolskega dela pa jo je zaznamovala angažiranost na
področju slovenščine in matematike ter s tem povezanimi visokimi dosežki na vsakoletnih
tekmovanjih za Cankarjevo priznanje in tekmovanju v znanju na mednarodnem
matematičnem kenguruju.

ŽAN POTOČNIK, dijak 4. e letnika
Žan Potočnik vsa štiri leta vodi in prizadevno dela v razredni skupnosti, je podpredsednik
dijaške skupnosti Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik in član Sveta šole. S
svojo energijo in idejami aktivno soustvarja šolsko dogajanje ves čas, še bolj intenzivno
pa zadnji dve šolski leti. Sodeloval je pri pripravi in vodenju številnih šolskih prireditev:
ob državnih praznikih, na recitalih, na ekonomijadi 2016, na obisku predsednika države,
in še bi lahko naštevali. Seveda pa je vsestranski Žan dobil tudi celo vrsto priznanj z
raznih tekmovanj, omenili pa bomo samo nekaj najvidnejših uspehov:
 3. mesto in zlato priznanje na državnem tekmovanju iz znanja ekonomije,
 2 leti zapored zlato priznanje na mednarodnem sejmu Več znanja za več turizma,
v tem letu pa na tem tekmovanju tudi absolutno prvo mesto s projektnoraziskovalno nalogo »Stop smogu, z naravo v slogu«.
ANJA KOS, dijakinja 4. b letnika
Anja Kos je darilo, ki smo ga v tretjem letniku prejeli z viške gimnazije. Samoniklo,
ustvarjalno in v vseh pogledih izvirno dekle je v 4. b in na Gimnaziji in srednji šoli
Rudolfa Maistra Kamnik vneslo navdih frfotajočega orientalskega plesnega sveta. Anja je
z izjemo enega gimnazijskega leta dosegla odličen učni uspeh, prejela pa je tudi številna
priznanja iz logike, razvedrilne matematike, matematike in biologije. Njeno pomnjenje je
izjemno in v tretjem letniku je bila državna prvakinja na tekmovanju Memoriada. Njeni
stripi in ilustracije so s svojo duhovito in kritično noto obogatili marsikatero šolsko
publikacijo. Študij veterine – Anja, je to tvoja zadnja beseda?
ŠPELA SKALA, dijakinja 4. b letnika
Špela Skala - ob štirikratnem odličnem uspehu ob zaključkih gimnazijskih letih blesti v
logiki, razvedrilni matematiki in naravoslovju. Sošolci so k temu dodali: »Mnogi od nas se
za svoj uspeh lahko zahvalimo Špeli, njeni pomoči in izjemnim zapiskom.« Špela je mirno
dekle z umom kot britev, ki ji bo pri maturi in študiju farmacije gotovo v pomoč.
ANŽE GORJAN NOVAK, dijak 4. b letnika
Anže Gorjan Novak je dijak, ki dosega uspehe na šolskem in obšolskih področjih. Vsa štiri
gimnazijska leta je zaključil z odličnim uspehom, ob tem pa se je izkazal s številnimi
priznanji na tekmovanjih iz logike, razvedrilne matematike, matematike in informatike.
Dvakrat je zastopal Gimnazijo in srednjo šolo Rudolfa Maistra Kamnik na mednarodni
konferenci YPAC. Anže je samostojen in odgovoren mlad človek, na katerega se je moč
zanesti. Pri maturi in študiju računalništva in informatike mu bosta gotovo v prid njegovi
delavnost in umirjenost.
INGRID BARTOL, dijakinja 4. c letnika
Dijakinja je bila vsa štiri leta odličnjakinja v pravem pomenu besede, torej s samimi
peticami. Je dobitnica številnih priznanj s tekmovanj iz fizike, slovenščine, biologije in
ekoznanja. Na literarnem natečaju Instituta Jožef Stefan je osvojila prvo mesto za esej
»Srečala sem Jožefa Stefana«. Dijakinjo odlikujejo številne izjemne lastnosti: prijaznost,
poštenost, delavnost, skromnost in izreden občutek za sočloveka. Njeni sošolci so ji zelo
hvaležni za njeno pomoč pri učenju vsa štiri leta.
BENJAMIN ZAJC, dijak 4. a letnika
Benjamin Zajc je dijak, ki je izjemno delaven in se na poti do cilja ne ustraši preprek.
Rešuje jih sistematično in vztrajno. Najboljše pri vsem pa je to, da nikoli ne pozabi na
sočloveka. Do sošolcev je potrpežljiv, ustrežljiv in vedno pripravljen na pomoč. V odnosu

do profesorjev je zrel, spoštljiv in enakovreden sogovornik. Vedno zanesljiv v svojih
obljubah, iskriv v razmišljanjih, nikoli površen, zato je z njim prijetno sodelovati. Na več
področjih se je izjemno izkazal – bil je predsednik Mladinskega parlamenta Alpske
konvencije, prejemnik Grossmannovega priznanja za najboljšo dijaško kratko zgodbo
Akademije za gledališče, radio, film in televizijo, dosegel je prvo mesto na državnem
tekmovanju iz pisanja filozofskega eseja, uspešno opravil DSD 1 (Deutche sprach
Diplom) ter CAE (Cambridge certificate of advanced English) in še bi lahko naštevala. Ob
tem je uspel šolsko delo opraviti tako dobro, da so v njegovem letošnjem spričevalu
same odlične ocene. Na šoli so prepričani, da bo Benjamin v življenju odličen v svojem
poklicu, dober sodelavec, tovariš in prijatelj.
ALEKSANDRA ZAMLJEN, dijakinja 4. b letnika
Aleksandra Zamljen je v vseh gimnazijskih letih dosegla odličen uspeh. Njen
perfekcionizem je brez primere, saj so bile v njenih gimnazijskih spričevalih izključno
odlične ocene. Mnogim sošolcem je s svojimi zapiski in pomočjo pri učenju pomagala
previhariti gimnazijska učna leta. Dvakrat je zastopala Gimnazijo in srednjo šolo Rudolfa
Maistra Kamnik na konferenci YPAC. Njena želja, študirati kemijo, je znak, da bo uspešno
združevala konjiček in poklic. In kar je najpomembneje: Aleksandra je kljub vestnemu
delu za šolo uživala v družabnem dogajanju živahnega oddelka, ki je vsa štiri leta
uspešno združeval izobraževanje in sprostitev.
LUKA ŠTRUKLEC, dijak 4. b letnika
Luka Štruklec je dijak programa ekonomski tehnik, ki v marsičem močno odstopa v
pozitivno smer. Je zelo dejaven in kjer koli se angažira, je seveda zelo uspešen. Njegov
učni uspeh je vrhunski, poleg rednega šolskega dela pa je bil uspešen na mnogih
tekmovanjih. Na državnem tekmovanju iz znanja ekonomije je dosegel 3. mesto, 2.
mesto in zlato priznanje je osvojil na državnem tekmovanju iz statistike. Na
mednarodnem sejmu »Več znanja za več turizma« pa je dve leti zapored osvojil zlato
priznanje. Je krasen človek, krasijo ga odlične lastnosti in o njem bomo zagotovo še
slišali.
GLASBENA ŠOLA KAMNIK
EVA LESKOVEC
Eva obiskuje 5. razred klarineta pri učitelju Roku Spruku. Že leta 2013 se je uspešno
sodelovala na Tekmovanju mladih slovenskih glasbenikov in se uvrstila na državno
tekmovanje, v letu 2016 pa je zmagala na regijskem tekmovanju v Cerknici, na
državnem tekmovanju v Novi Gorici pa je prejela bronasto priznanje.
Eva je nepogrešljiva članica mladinskega pihalnega orkestra, redno sodeluje na javnih in
izvenšolskih nastopih in s svojim muziciranjem bogati življenje v lokalni in tudi širši
okolici.
DOROTEJA GORJAN
Doroteja Gorjan je učenka baletnega oddelka Glasbene šole Kamnik od začetka, še ne 6
–letna je pričela obiskovati plesno pripravnico. 1. februarja letos se je kot učenka 5.
razreda baleta udeležila 1. slovenskega baletnega tekmovanja TUTU v Lendavi. Z
baletno etudo Valček za Dorotejo, katero je njena učiteljica Ana Trojnar ustvarila prav
zanjo, je usvojila odlično 4. mesto v svoji starostni kategoriji plesalk. Njen ples odlikuje
gracioznost, mehkoba in natančnost gibov, odličen občutek za vrtenje in zelo prijeten
umetniški vtis. Želimo ji še veliko uspehov na nadaljnji plesni poti!

