
URŠKA KISELAK  

Dijakinja generacije Urška Kiselak nedvomno ustreza liku dijakinje, ki s svojim 

odnosom do šole, profesorjev in delavcev šole, sošolcev, do dela in učenja, po svojih 

dosežkih ter po veliki angažiranosti in vključenosti v dejavnosti na šoli prispeva k 

prepoznavnosti in odličnosti Gimnazije Ptuj. 

Že v prvem letniku so jo sošolci izbrali za predsednico razreda in to svojo funkcijo je 

opravljala odlično. Bila je zelo povezovalna, vedno se je zavedala odgovornosti, v 

dialogu je do vseh izkazovala spoštljiv odnos. Pripravljena je bila ure in ure pomagati 

sošolcem, opominjala jih je, spodbujala, izražala je tudi skrb za šibkejše dijake in iskala 

načine, da se jim pomaga. Znova in znova je iskala poti iz napornih ali konfliktnih 

situacij, pristopala je z neverjetno zrelostjo, a vendar preprosto in toplo. Njeno 

odgovornost do tistih, ki jih zastopa, je odražala njena odločitev, da se odreče vlogi 

razredne predsednice, ker je bila izvoljena za predsednico dijaške skupnosti. Ocenila 

je namreč, da obeh vlog ne bi mogla opravljati dovolj vestno.  

Predsedovanje dijaški skupnosti je bila gotovo ena najpomembnejših Urškinih vlog. 

Odgovorno se je udeleževala sej Sveta šole. Vključevala se je v najrazličnejša 

področja dela na šoli, od kulture, zgodovine in družbeno-angažiranih projektov do 

okoljskih in naravoslovja. Seznam dejavnosti, v katere je bila Urška vključena v štirih 

letih, je zelo dolg – posebej naj omenimo tri leta nastopanja v angleški glasbeno-

gledališki skupini Angles, sodelovanje na MUN-konferenci, Prešernijadi, informativnih 

dnevih na Gimnaziji Ptuj in v mednarodnem projektu ENO. Bila je ambasadorka 

evropskega parlamenta in članica Mladinske komisije Mestne občine Ptuj ter 

soavtorica knjige Ptuj po kapljicah.  

Urška je zelo uspešna tudi na učnem področju: vsa leta je dosegala odličen uspeh, 

osvojila je tudi nemško jezikovno diplomo na stopnji B2, zlato priznanje iz nemške 

bralne značke, bronasto in srebrno Cankarjevo priznanje in zlato priznanje na 

državnem tekmovanju iz angleščine.  

Vsi, ki so z Urško sodelovali, trdijo, da ni le delavna in popolnoma zanesljiva, ampak 

se je pripravljena naučiti kaj novega, spoznati stvari, ki jih še ni počela, in deliti s 

skupino svoje znanje, navdušenje in optimizem. Tudi zunaj šole svoj čas namenja 

prostovoljnemu delu in sodelovanju z drugimi, kar jo uvršča med dijake, na katere smo 

lahko ponosni ne le kot šola, temveč tudi kot družba. 


