
 

 
 
 

 
 

 
UČENCI ZA SPREJEM PRI ŽUPANU 

I. Dosežki na tekmovanjih 

     3. razred 
 

1. TINA TIARA  OPALIČ,  učenka 3. a,  bronasto  Cankarjevo priznanje, priznanje v  
znanju  iz naravoslovja Kresnička in prvo mesto na atletskem troboju, priznanje 
za uspeh  na tekmovanju Mednarodni matematični kenguru in zlato priznanje 
iz Logične pošasti 

 
6. razred 

 
2. ANA  MARIJA PETAUER, učenka 6.d, priznanje za sodelovanje na šolskem 

tekmovanju “Kaj veš o prometu 2015 ?”, bronasto priznanje iz Vesele šole, 
bronasto priznanje za uspeh na tekmovanju mednarodni matematični 
Kenguru, 2. mesto na področnem šahovskem tekmovanju in udeležba na 
državnem tekmovanju,  šolsko srebrno priznanje in zlato priznanje na 
državnem tekmovanju iz Logične pošasti, šolsko srebrno in zlato državno 
priznanje MATEMČEK, bronasto, srebrno in zlato priznanje iz razvedrilne 
matematike 

 
7. razred 

 

3. ALEŠKA VOH, učenka 7. b,  bronasto Cankarjevo  priznanje. bronasto priznanje 
v znanju naravoslovja Kresnička, šolsko srebrno priznanje iz Logične pošasti, 
bronasto in srebrno priznanje iz razvedrilne matematike, bronasto in srebrno 
priznanje iz astronomije, Zlata plaketa na Srečanju lutkovnih skupin Slovenije 

 
4. EVA  STRAŠEK, učenka  7. a,  bronasto priznanje iz logike, bronasto, srebrno in 

zlato Vegovo priznanje 
 

5. EVA NOVAK, učenka, 7. d, šolsko srebrno priznanje MATEMČEK, bronasto in 
srebrno priznanje iz logike, bronasto in srebrno Vegovo priznanje in udeležba 
na državnem tekmovanju, bronasto in srebrno priznanje iz razvedrilne 
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matematike,  šolsko in državno srebrno priznanje in zlato priznanje iz Logične 
pošasti 

 
6. DOMEN KAMPLET,  učenec 7. b, bronasto priznanje v znanju naravoslovja 

Kresnička, bronasto, srebrno in zlato priznanje iz astronomije (1. mesto in 1. 
nagrada v državi) 

 
8. razred  
 

7. MAŠA KRAMERŠEK, učenka 8. d,   Zlata plaketa na Srečanju lutkovnih skupin 
Slovenije 

 
8. DIANA ŠAJIĆ, učenka 8. d,  Zlata plaketa na Srečanju lutkovnih skupin Slovenije 

 
9. BIANCA THIEME,  učenka  8. d, bronasto priznanje iz znanja kemije, bronasto 

priznanje iz znanja o sladkorni bolezni, Zlata plaketa na Srečanju lutkovnih 
skupin Slovenije  

 
10. KLEMEN TAŠNER, učenec 8. a,  bronasto priznanje iz astronomije, bronasto 

priznanje iz razvedrilne matematike,  bronasto in srebrno priznanje iz fizike  
 

11. KAJA CVETIČ, učenka 8. b, bronasto Cankarjevo priznanje, bronasto priznanje iz 
znanja logike, bronasto priznanje iz razvedrilne matematike, bronasto in 
srebrno priznanje iz fizike  

 
12. ANA LEE PANTNER, učenka  8. c, bronasto priznanje iz zgodovine, bronasto 

priznanje iz znanja o sladkorni bolezni, bronasto priznanje za uspeh na 
tekmovanju Mednarodni matematični kenguru, bronasto priznanje iz znanja 
logike, bronasto in srebrno priznanje iz astronomije  

 
13. ROMANA NEŽMAH, učenka 8. b, bronasto Cankarjevo priznanje, bronasto 

priznanje iz znanja kemije, bronasto priznanje za uspeh na tekmovanju 
Mednarodni matematični kenguru, bronasto priznanje iz znanja logike, 
bronasto priznanje iz astronomije, bronasto  in  srebrno priznanje iz fizike   

 
14. NATALIJA  DRAME, učenka 8. d, bronasto priznanje iz znanja o sladkorni 

bolezni, bronasto in srebrno priznanje iz Vesele šole,  bronasto in srebrno 
Vegovo priznanje 

 
15. NASTJA ZVONAR, učenka,  8. d, sodelovanje na šolskem tekmovanju “Kaj veš o 

prometu 2015 ?”,  bronasto priznanje iz razvedrilne matematike, bronasto 
priznanje iz znanja logike, srebrno priznanje za dosežen uspeh na regijskem 
tekmovanju iz slovenščine - Slovenščina ima dolg jezik, Književnost na filmu 3, 



bronasto in srebrno priznanje iz astronomije, Zlata plaketa na Srečanju 
lutkovnih skupin Slovenije 

 
16. MANCA SCHMID, učenka 8.d, bronasto priznanje iz znanja kemije, bronasto 

priznanje iz znanja o sladkorni bolezni,  bronasto priznanje iz znanja logike, 
bronasto in srebrno priznanje iz Vesele šole, bronasto in srebrno Cankarjevo 
priznanje, bronasto in srebrno Proteusovo priznanje, bronasto in srebrno 
priznanje iz razvedrilne matematike 

 
17. TJAŠA  JECL,  učenka  8.d, bronasto priznanje iz znanja logike, bronasto 

priznanje iz znanja o sladkorni bolezni, bronasto in srebrno priznanje iz 
razvedrilne matematike, bronasto in srebrno priznanje iz fizike,  bronasto 
srebrno in zlato Vegovo priznanje (2. nagrada), bronasto in zlato priznanje iz 
kemije  

 
18. ANJA KUNEJ, učenka  8.d,  bronasto priznanje iz astronomije, bronasto 

priznanje iz znanja kemije, bronasto priznanje za uspeh na tekmovanju 
Mednarodni matematični kenguru, bronasto priznanje iz znanja logike, 3. 
mesto na šolskem tekmovanju “Kaj veš o prometu 2015 ?”, srebrno priznanje 
za dosežen uspeh na regijskem tekmovanju iz slovenščine - Slovenščina ima 
dolg jezik, Književnost na filmu 3, bronasto, srebrno in zlato priznanje iz 
razvedrilne matematike, Zlata plaketa na Srečanju lutkovnih skupin Slovenije  

 
19. EVA FAJS, učenka 8.a, bronasto priznanje iz znanja kemije, bronasto priznanje 

za uspeh na šolskem tekmovanju iz astronomije, bronasto Preglovo priznanje 
 iz kemije,  priznanje za sodelovanje na šolskem tekmovanju EKOKVIZ, 
  bronasto in srebrno priznanje iz znanja o sladkorni bolezni, bronasto in zlato 
Proteusovo priznanje, bronasto in zlato Proteusovo priznanje 

 
20. TJAŠA ŠUC, učenka 8.c, bronasto priznanje iz astronomije, bronasto priznanje 

iz logike,  bronasto priznanje iz znanja o sladkorni bolezni, bronasto in srebrno 
priznanje iz razvedrilne matematike, bronasto in srebrno priznanje iz fizike, 
bronasto, srebrno in zlato Vegovo priznanje, bronasto in zlato priznanje iz 
kemije (13. mesto v državi)       

 
21. ZALA PETAUER, učenka 8.d, 1. mesto na področnem šahovskem prvenstvu in 6. 

mesto v državi, bronasto priznanje za uspeh na tekmovanju Mednarodni 
matematični kenguru, bronasto priznanje iz znanja logike, 2. mesto na šolskem 
tekmovanju “Kaj veš o prometu 2015 ?”, srebrno priznanje za dosežen uspeh 
na regijskem tekmovanju iz slovenščine - Slovenščina ima dolg jezik, 
Književnost na filmu 3, bronasto in srebrno priznanje iz fizike,  Zlata plaketa na 
Srečanju lutkovnih skupin Slovenije, bronasto, srebrno in zlato priznanje iz 
razvedrilne matematike, bronasto, srebrno  in zlato priznanje iz astronomije (1. 



mesto in prva nagrada v državi), bronasto in zlato priznanje iz znanja kemije 
(13. mesto v državi)      
 

22. ANA  OPALIČ, učenka 8.c, bronasto priznanje iz znanja o sladkorni bolezni, 
bronasto in srebrno priznanje iz Vesele šole, bronasto, srebrno in zlato 
priznanje iz zgodovine, bronasto in zlato Proteusovo priznanje, bronasto in 
zlato priznanje iz logike, bronasto, srebrno in zlato Vegovo priznanje, bronasto, 
srebrno in zlato priznanje iz razvedrilne matematike, bronasto, srebrno  in 
zlato priznanje iz astronomije (3. Nagrada v državi), bronasto, srebrno in zlato 
priznanje iz fizike, bronasto in zlato priznanje iz znanja kemije (6. Mesto v 
državi)  
 

 
9. razred 
 

23. ŽIVA JAKOŠ, učenka 9. a,  bronasto in srebrno priznanje iz angleščine 
 

24. KLARA ŽERAK, učenka 9. a, bronasto priznanje iz angleščine, bronasto in 
srebrno Cankarjevo priznanje   

 
25. URBAN BIZJAK, učenec 9. b, bronasto priznanje iz angleščine, bronasto in 

srebrno priznanje  iz matematike  
 

26. MARKO MISJA, učenec 9. a, bronasto priznanje iz fizike, bronasto priznanje iz 
logike, bronasto in srebrno priznanje iz matematike 

 
27. VERONIKA KRIVEC, učenka 9. d, bronasto priznanje iz geografije, bronasto 

Proteusovo priznanje, bronasto in srebrno priznanje iz zgodovine 
     

28. DAVID PREININGER, učenec 9. a, bronasto priznanje iz angleščine, bronasto 
priznanje iz logike,  bronasto priznanje iz kemije, bronasto in srebrno priznanje 
iz fizike,  bronasto in srebrno priznanje iz matematike 

 
29. VID POTOČNIK, učenec 9. d, bronasto priznanje iz angleščine, bronasto 

priznanje iz fizike,  bronasto priznanje iz logike, bronasto Proteusovo priznanje, 
bronasto in srebrno  priznanje iz matematike, bronasto in srebrno  priznanje iz 
kemije  

 
30. ALEKSANDRA PEPEVNIK, učenka 9. c,  bronasto priznanje iz angleškega jezika, 

bronasto priznanje iz astronomije,  bronasto priznanje iz kemije, bronasto in 
srebrno  priznanje iz znanja o sladkorni bolezni,  bronasto in srebrno  priznanje 
iz zgodovine, bronasto in srebrno priznanje iz geografije   

 



31. SARA JAGODIČ, učenka 9. b, bronasto priznanje iz logike, bronasto, srebrno in 
zlato priznanje iz Vesele šole 

 
32. TINA JAVERŠEK, učenka 9. b, bronasto priznanje iz zgodovine, bronasto 

priznanje iz geografije, bronasto priznanje iz fizike, bronasto in srebrno 
priznanje iz angleškega jezika,  bronasto in srebrno priznanje iz matematike, 
bronasto in srebrno Proteusovo  priznanje, bronasto in zlato priznanje iz 
kemije, bronasto in zlato priznanje iz znanja o sladkorni bolezni in Diamantni 
kenguru    

 
33. MATIJA  KRUMPAK, učenec 9. a,  bronasto priznanje iz angleškega jezika, 

bronasto Cankarjevo priznanje,  bronasto priznanje iz geografije, bronasto in 
srebrno  priznanje iz zgodovine, bronasto in srebrno priznanje iz matematike, 
bronasto in srebrno priznanje iz Vesele šole, bronasto, srebrno in zlato 
priznanje iz fizike, zlato priznanje iz računalniškega tekmovanja Bober,  
bronasto,  srebrno in zlato  priznanje iz razvedrilne  matematike, bronasto, 
srebrno in zlato priznanje iz astronomije (3. nagrada v državi),  bronasto in 
zlato priznanje iz logike,  bronasto in zlato priznanje iz kemije ter 1.mesto v 
državi. 

 

 

II. Učenci, ki so imeli vsa leta povprečje ocen višje od 4,5 
 
9. a:  Karin Bač, Amanda Černoša, Špela Kosernik, Matija Krumpak, Dejan Pekovšak, 
Eva Polajžer, Špela Polajžer, David Preininger, Anja Šket, Lan Štravs, Klara Žerak, 
Amanda Černoša 
 
9.b:   Urban Bizjak, Tina Javeršek,  Aljaž Knez, Nina Kumberger,  Tanita Novak, Nuša 
Šuc, Gašper Berc 
 
9.c:  Erika Fišer, Aleksandra Pepevnik, Anže Novak 
 
9. d: Ivana Račić, Pia Potočnik, Vid Potočnik, Iris Grobelnik Ojsteršek, Veronika 
Krivec, Nastja Krulec, Aljaž Lipar, Klara Močenik, Katja Zalokar 
 
 
Označeni učenci niso zapisani med dobitniki priznanj.   

 
 
 
 
 
 



 
III. Dosežki na področju športa 
 
KOŠARKA 
 

UČENKE, LETNIK 2000 IN MLAJŠE                             2. mesto v državi   

EKIPA: Vita Hajnšek, Špela Leskovšek, Maša  Ocvirk, Eva Polajžer, Špela Polajžer, Erika 

Rihter, Maruša Eržen, Nuša Zupanc, Nika Piškur Zorič, Tinkara Čerček, Lara Drofenik, 

Eneja V. Pondelak 

Sprejema pri županu se  udeleži Špela Leskovšek. 

Mentorica: Tatjana Kampuš  

 

MED DVEMA OGNJEMA  

ŠKL med dvema ognjema (1. in 2. razred)              2. mesto v državi 
 

EKIPA: Anja Kovačič, Anja Močnik, Veronika Vehovar, Zoja Smole, Hana Romih, Alja 
Pšeničnik, Zala Gračnar, Maša Krivokapič, Neja Čokl, Miha Kosmina, Gašper Trauner, 
Rok Košič, Jakob Šimunič, Gabrijel Jagodič, Samo Šprajc,Matic Prah, Nik Sovinc, Luka 
Kitak, Tilen Drama, Timon Jakopina 
 
Sprejema pri županu se udeležita Rok Košič in Zoja Smole 
Mentorica ekipe: Darja Kokot 

 

ŠKL med dvema ognjema (3. in 4. razred)             1. mesto v državi 

EKIPA: David Anderlič, Maks Čebokel, Denis Mihalinec, Blaž Potočnik, Tadej Dimec, 

Jaka Grobin, Luka Cvetič, Žan Seidl, Žiga Plahuta, Nino Šepic, Tjaša Volovšek, Nea 

Žolgar, Tia Grobovšek, Eva Leskovar, Sintija Škorjak, Lara Sodin, Helena Šket, Maruša 

Vrečko, Anamari Mikolič, Karin Šket  

Sprejema pri županu se udeležita David Anderlič in Tjaša Volovšek. 
Mentorica ekipe: Tjaša Vrbek 
 
ŠKL MED DVEMA OGNJEMA (EKIPA 5. IN 6. R) - 3. mesto v državi  
 
Eneja Vehovec Pondelak, Manca Avsec, Tina Šket, Ana Zorin, Amanda Planinšek, Nuša 
Čakš, Nataša Dolenc, Maruša Golob, Ema Štruklec (PŠ Šentvid), Anja Lojen, Blaž Pilko, 
Luka Vrbek, Žan Čokl, Sali Sadria, Enej Planinšek, Martin Bač, Matic Boršić, Denis 
Povalej. 



 
Sprejema pri županu se udeležita Matic Boršič in Tina Šket. 
Mentorica ekipe: Marjeta Mraz 
 
ŠAHOVSKA TEKMOVANJA 
 
Nik Deželak, Ana Marija Petauer, Tadej Dimec, Tristan Ancelj in Tilen Šket so na 
državnem ekipnem prvenstvu učencev do 12 let dosegli 5. mesto.  
 
Sprejema pri  županu se  udeleži  Ana Marija Petauer. 
 
Luka Kitak, Tilen Drama in Jakob Gobec so na državnem ekipnem prvenstvu učencev 
do 9 let prav tako dosegli 5. mesto.  
Jakob Gobec je na posamičnem državnem prvenstvu osvojil 3. mesto med učenci do 7 
let. 
 
Sprejema se udeleži  Jakob Gobec. 
 
Podčrtana učenka  je že zapisana zgoraj med dobitniki priznanj.   
 
ŠTEVILO devetošolcev, ki so imeli vsa leta povprečje ocen nad 4,5:  31     

ŠTEVILO VSEH devetošolcev na sprejemu:   34 

Sprejema pri županu se  udeleži 64  učencev OŠ Šmarje pri  Jelšah.   

 
Učenci OŠ Šmarje pri Jelšah so v šolskem letu 2014/2015 sodelovali na številnih 
tekmovanjih iz znanja na šolskem, regijskem in državnem nivoju. Priznanja so dosegali 
na vseh treh nivojih. Dosegli so 40 zlatih priznanj ali plaket,  114 srebrnih in mnogo 
bronastih priznanj.  
 
Vidno vlogo so odigrali tudi na športnih tekmovanjih. Dosegali so vidne uspehe na 
področju: košarke, med dvema ognjema in v šahu.     
 
 
 
 
Zbrala in uredila: Tatjana Košak, univ.dipl.ped                 Ravnatelj: Mitja Šket   
 
 
 
Šmarje pri Jelšah, 8.6.2015       


