
KATARINA VAUPOTIČ 

 

Glede na njeno stalno prisotnost na številnih področjih delovanja Gimnazije Ptuj 

verjamemo, da skoraj ni dijaka ali profesorja, ki Katarine ne bi poznal. Njena energija, 

iskrivost, delavnost in zelo raznolike sposobnosti niso mogle ostati neopažene, zato 

se je tudi pojavljala na najrazličnejših prireditvah, v projektih in skupinah, ob tem pa ji 

je uspevalo ohranjati tudi odličen uspeh in neusahljivo dobro voljo. 

 

Njen odnos do dijakov, profesorjev in delavcev šole je bil vsa štiri leta vzoren, bila je 

ne le prijazna in spoštljiva, temveč je znala sošolce in sošolke tudi navdušiti in 

spodbujati, profesorjem pa zlepa ni odrekla nobene prošnje, tudi če je bila že zelo 

obremenjena z delom. Vsa štiri leta je bila Katarina tudi pri rednih šolskih obveznostih 

vestna in zanesljiva, njen uspeh je bil vseskozi odličen. Na državnem tekmovanju iz 

angleščine je v drugem letniku prejela zlato priznanje in prvo nagrado, preizkušala se 

je tudi na tekmovanjih iz matematike, logike, biologije, opravila je nemško bralno 

značko, prejela je nekaj bronastih in dve srebrni priznanji. 

 

Katarino večina pozna z odra naše kulturne dvorane, kjer se je pojavljala tudi v precej 

izpostavljenih vlogah kot govornica, voditeljica, igralka, pevka in saksofonistka, ter s 

hodnikov, kjer je snemala video gradiva za informativne dneve ali predstavljala našo 

gimnazijo osnovnim šolam. Nabor dodatnih dejavnosti, v katere je bila vključena, je 

pester in bogat. Zelo si je prizadevala, da se na naši šoli vedno kaj zanimivega 

dogaja in da dobijo priložnost dijaki, ki se odlikujejo na področjih, na katerih se med 

poukom ne morejo izkazati. Bila je kulturna organizatorka dijaške skupnosti, 

pobudnica likovnih razstav v avli šole, angažirana je bila v projektu ENO, sodelovala 

je na MUN-konferencah, bila je večletna članica gledališke skupine Angles in 

nepogrešljiva v šolskem orkestru.  

 

Katarina je zagotovo pomembno prispevala k prepoznavnosti šole. Kot dijakinja 

ptujske gimnazije je bila vedno ponosna in zelo zadovoljna s svojo izbiro, kar je z 

žarom in prepričljivostjo tudi sporočala. Po vseh kriterijih – od učnega uspeha, 

delavnosti in učinkovitosti, angažiranosti na različnih področjih – in v odnosu do 

sošolcev, v ustvarjanju dobrega vzdušja v skupini in svoji iskreni prisrčnosti je 

Katarina prava kandidatka za naziv dijakinje generacije.  

 

 


