
Ob
ina   Š  marje pri Jel  š  ah praznuje

Župan Matija Čakš sprejel najboljše učence

Tradicionalnega sprejema najboljših učencev pri županu Matiji Čakšu se je 18. junija
2019 udeležilo 57 učencev OŠ Šmarje pri Jelšah, od tega 6 predstavnikov za dosežke
na športnem področju, pet učencev Glasbene šole Rogaška Slatina in trije učenci III.
OŠ Rogaška Slatina. V sklopu prireditve so štirje učenci predstavili tri raziskovalne
naloge.

Župan jim je čestital in izročil knjižno nagrado s posvetilom, športne ekipe so prejele
kino  vstopnice  za  šmarski  kino.  Učencem  sta  za  uspehe  čestitala  še  Mitja  Šket,
ravnatelj OŠ Šmarje pri Jelšah, in Tatjana Šolman, ravnateljica Glasbene šole Rogaška
Slatina.  Slovesnosti  sta  se  udeležila  tudi  nekdanja  učenca  šmarske  šole,  danes
uspešna športnika Larisa Ocvirk in Tadej Ferme; povabljena sta bila še Laura Potisk
in Rok Kidrič, a sta bila zadržana. 

Raziskovalne naloge

Bogato  tradicijo  raziskovalnega dela  na OŠ Šmarje  pri  Jelšah so v iztekajočem se
šolskem  letu  nadaljevali  štirje  mladi  raziskovalci  ob  pomoči  treh  mentoric.  Na
prireditvi so svoja dela predstavili: 

* Klavdija Tašner, 9.a, Odstranjevalci madežev, mentorica Klavdija Černelč

* Leja Stiplošek, 9.a, in Maja Petauer, 9.d, Glasbene vilice, mentorici Martina Petauer
in Greta Stiplošek Pajk

* Jakob Rihter, 9.c, Tekoči kristali in LCD zasloni, mentorica Martina Petauer.

Priznanja učencem za uspehe na tekmovanjih

1. Lucija  Opalič, učenka  2.b,  bronasto  priznanje  Kresnička,  bronasto  Vegovo
priznanje,  srebrno  in  državno  zlato  priznanje  Matemček,  srebrno  šolsko,
srebrno in zlato državno priznanje Logična pošast ter 1. mesto v državi.

2. Kristina  Trkmič,  učenka  6.c,  bronasto  Cankarjevo  priznanje,  bronasto
priznanje Matemček,  bronasto priznanje logike,  bronasto Vegovo priznanje,
bronasto priznanje Kresnička ter bronasto in zlato priznanje Vesele šole.
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3. Tajda  Trivić,  učenka  6.e,  bronasto  priznanje  iz  logike,  bronasto  priznanje
Kresnička, srebrno  šolsko priznanje Matemček, bronasto in srebrno državno
Vegovo  priznanje,  bronasto  in  srebrno  priznanje  razvedrilne  matematike,
srebrno  šolsko,  srebrno  in  zlato  državno priznanje  na tekmovanju  Logična
pošast.

4. Tilen Artnak, učenec 7.c, bronasto in srebrno državno priznanje iz Vesele šole.

5. Andreas Avbelj,  učenec 7.d, bronasto priznanje iz logike, bronasto priznanje
geografije,  bronasto  priznanje  Matemček,  bronasto  in  srebrno  državno
priznanje iz astronomije.

6. Kaja Vrbek,  učenka 7.d, bronasto priznanje iz logike, bronasto priznanje iz
razvedrilne  matematike,   srebrno  šolsko  in  srebrno  državno  priznanje
Matemček. 

7. Lara Šuc, učenka 7.b, bronasto priznanje Kresnička, bronasto šolsko priznanje
Matemček,  bronasto  priznanje  iz  logike,  bronasto  priznanje  razvedrilna
matematika,  bronasto  in  srebrno  državno Vegovo  priznanje,  bronasto  in
državno srebrno priznanje Vesele šole. 

8. Tajda  Korče,  učenka  7.b,  bronasto  priznanje  iz  logike,  srebrno  šolsko
priznanje Matemček, bronasto in srebrno državno Vegovo priznanje, bronasto
in  srebrno  priznanje  iz  razvedrilne  matematike,  srebrno  šolsko  in  srebrno
državno priznanje na tekmovanju Logična pošast.

9. Filip  Kunej,  učenec  7.d,  priznanje  za  sodelovanje  na  tekmovanju
elastomobilov, bronasto priznanje iz logike, bronasto in srebrno priznanje iz
razvedrilne matematike, bronasto in srebrno priznanje iz znanja astronomije,
bronasto  in  srebrno  Vegovo  priznanje,  srebrno  šolsko  in  srebrno  državno
priznanje  na tekmovanju  Logična  pošast,  srebrno  šolsko priznanje  in  zlato
priznanje Matemček.

10. Nela Jurjec,  učenka 7.  b,  bronasto  priznanje  iz  logike,  bronasto in srebrno
območno priznanje geografije, bronasto in državno srebrno priznanje Vesele
šole, bronasto in srebrno državno Vegovo priznanje, srebrno šolsko in srebrno
državno  priznanje  Matemček,  bronasto  in  zlato  priznanje  razvedrilna
matematika, srebrno šolsko, srebrno in zlato državno priznanje na tekmovanju
Logična pošast, doseženo 5. mesto v državi.
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11. Tina  Tiara  Opalič,  učenka  7.b,  bronasto  priznanje  Kresnička,  bronasto
priznanje  iz  logike,  bronasto  Cankarjevo  priznanje,  bronasto  in  srebrno
območno priznanje geografije, bronasto in srebrno državno Vegovo priznanje,
srebrno  šolsko  in  srebrno  državno  priznanje  Matemček,  srebrno  šolsko  in
srebrno državno priznanje na tekmovanju Logična pošast, bronasto in zlato
priznanje iz razvedrilne matematike ter bronasto in zlato državno priznanje iz
Vesele šole ter nagrada za osvojene vse točke.

12. Matic Šket,  učenec 8.c,  bronasto priznanje in srebrno državno priznanje iz
znanja angleščine. 

13. Živa Lorger, učenka 8.b, bronasto priznanje iz logike, bronasto šolsko priznanje in
srebrno državno  priznanje Matemček.

13. Eva  Leskovar,  učenka  8.c,  bronasto  Preglovo  priznanje  iz  znanja  kemije,
bronasto priznanje iz znanja o sladkorni bolezni, bronasto priznanje iz znanja
fizike, bronasto in srebrno Cankarjevo priznanje.

14. Lana  Likar,  učenka  8.c,  bronasto  priznanje  iz  logike,  bronasto  priznanje
Matemček,  bronasto  Vegovo  priznanje  iz  znanja  matematike,  bronasto
Preglovo  priznanje  iz  znanja  kemije,  bronasto  in  šolsko  srebrno  priznanje
fizike, bronasto in državno srebrno priznanje Vesele šole. 

15. Luka Cvetič, učenec 8.c, bronasto priznanje Matemček, bronasto priznanje iz
logike, bronasto priznanje iz znanja astronomije, bronasto in šolsko srebrno
priznanje fizike, bronasto in srebrno državno Vegovo priznanje, bronasto in
srebrno priznanje iz razvedrilne matematike.

16. Miha Kampuš, učenec 8.a, bronasto priznanje iz znanja astronomije, bronasto
Preglovo  priznanje  iz  znanja  kemije,  bronasto  priznanje  iz  razvedrilne
matematike,  bronasto  in  šolsko  srebrno  priznanje  fizike,  šolsko  srebrno  in
državno srebrno priznanje Matemček.

17. Manca Korenak Šoster,  učenka  8.d,  bronasto  priznanje  iz  logike,  bronasto
Cankarjevo  priznanje,  bronasto  priznanje  geografije,  bronasto  priznanje  iz
znanja o sladkorni bolezni, bronasto priznanje Matemček, bronasto priznanje
iz razvedrilne matematike, bronasto Proteusovo priznanje, bronasto priznanje
iz znanja astronomije, bronasto in srebrno državno priznanje iz Vesele šole,
srebrno šolsko in srebrno državno priznanje na tekmovanju Logična pošast.
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18. Gašper  Kos,  učenec  8.d,  bronasto  šolsko  priznanje  Matemček,  bronasto
priznanje iz geografije,  bronasto priznanje iz zgodovine, bronasto priznanje
razvedrilne  matematike,  bronasto  Preglovo  priznanje  iz  znanja  kemije,
bronasto  Stefanovo priznanje  fizike,  bronasto  in  državno srebrno priznanje
logike,  bronasto in srebrno državno Vegovo priznanje,  bronasto in srebrno
priznanje iz znanja astronomije, srebrno šolsko in srebrno državno priznanje
na tekmovanju Logična pošast.

19. Nik Deželak,  učenec 8.d,  bronasto priznanje iz angleščine,  bronasto šolsko
priznanje  Matemček,  bronasto  priznanje  iz  logike,  bronasto  priznanje
razvedrilne matematike, bronasto in srebrno regijsko Stefanovo priznanje iz
fizike,  bronasto  in  srebrno  državno  Vegovo  priznanje,  bronasto  in  srebrno
priznanje iz znanja astronomije, srebrno šolsko in srebrno državno priznanje
na  tekmovanju  Logična  pošast  ter  bronasto  in  zlato  Preglovo  priznanje  iz
znanja kemije.

20. Lara  Pevec,  učenka  9.d,  bronasto  priznanje  iz  znanja  o  sladkorni  bolezni,
bronasto in srebrno   Proteusovo priznanje iz znanja biologije.

21. Leja Stiplošek,  učenka 9.a, bronasto priznanje iz znanja nemščine, bronasto
priznanje  razvedrilne  matematike,  bronasto  Vegovo  priznanje  iz  znanja
matematike,  bronasto  priznanje  iz  znanja  fizike  ter  bronasto  in  srebrno
priznanje iz kemijskih poskusov, je zlata bralka. 

22. Lara  Bosnar,  učenka  9.a,  bronasto  priznanje  iz  angleškega  jezika,  bronasto
Proteusovo  priznanje  iz  znanja  biologije,  bronasto  in  srebrno  območno
priznanje  iz  geografije,  bronasto  in  srebrno  državno  priznanje  iz  znanja  o
sladkorni bolezni, je zlata bralka. 

23. Val  Pšeničnik,  učenec  9.c., bronasto  Preglovo  priznanje  iz  znanja  kemije,
bronasto  priznanje  iz  znanja  logike,  bronasto  Vegovo  priznanje,  bronasto
Stefanovo priznanje iz znanja fizike, bronasto priznanje iz znanja angleškega
jezika,  srebrno  šolsko  priznanje  Matemček,  bronasto  in  srebrno  priznanje
razvedrilna matematika.
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24. Klavdija Tašner, učenka 9. a, bronasto Preglovo priznanje iz znanja kemije,
bronasto priznanje iz geografije, bronasto priznanje iz znanja fizike, bronasto
priznanje  razvedrilne  matematike,  bronasto  in  državno  srebrno  Vegovo
priznanje,  bronasto  in  srebrno  področno  priznanje  iz  angleškega  jezika,
bronasto  in  srebrno  priznanje  iz  logike,  bronasto  in  srebrno  Proteusovo
priznanje  iz  znanja  biologije,  srebrno  šolsko  in  srebrno  državno  priznanje
Matemček,  srebrno  šolsko  in  srebrno  državno  priznanje  na  tekmovanju
Logična pošast.

25. Eneja Gobec,  učenka 9.c, bronasto priznanje iz znanja nemščine, bronasto in
zlato priznanje iz kemijskih poskusov, je zlata bralka.

26. Rok  Krivokapić,  učenec  9.  a,  bronasto  priznanje  iz  astronomije,  bronasto
priznanje iz kemijskih poskusov, bronasto priznanje iz znanja fizike, bronasto
priznanje iz logike, bronasto Vegovo priznanje, bronasto in srebrno priznanje
iz  znanja  o  sladkorni  bolezni,  bronasto  in  srebrno  državno  Proteusovo
priznanje iz znanja biologije, bronasto in zlato državno Preglovo priznanje iz
znanja kemije, je zlati bralec.

27. Maja  Petauer,  učenka  9.  d,  bronasto  priznanje  iz  astronomije,  bronasto
priznanje iz logike, bronasto Preglovo priznanje iz znanja kemije, bronasto in
srebrno  priznanje  iz  znanja  razvedrilne  matematike,  bronasto  in  srebrno
področno  Stefanovo  priznanje  iz  znanja  fizike,  srebrno  šolsko  in  srebrno
državno priznanje Matemček, srebrno šolsko in srebrno državno priznanje na
tekmovanju Logična pošast, bronasto in državno srebrno Vegovo priznanje,
bronasto in zlato priznanje iz kemijskih poskusov. 

28. Jakob  Zagajšek,  čenec  9.  d,  bronasto  priznanje  iz  geografije,  bronasto
priznanje  iz  znanja  logike,  bronasto  priznanje  iz  Vesele  šole,  bronasto  in
srebrno  področno  Stefanovo  priznanje  iz  znanja  fizike,  šolsko  srebrno
priznanje  in  srebrno  državno  priznanje  Matemček,  bronasto  in  državno
srebrno priznanje iz kemijskih poskusov, srebrno šolsko in srebrno državno
priznanje na tekmovanju Logična pošast, bronasto in zlato Preglovo priznanje
iz  znanja  kemije, bronasto  in  zlato  priznanje  iz  razvedrilne  matematike,
bronasto  in  zlato  Vegovo  priznanje,  bronasto  in  zlato  priznanje  iz  znanja
astronomije, udeležba na 26. Sanktpetersburški olimpijadi.

29. Jakob Rihter, učenec 9. c, bronasto priznanje iz kemijskih poskusov, bronasto
priznanje  Vesele  šole,  bronasto  priznanje  razvedrilne  matematike, bronasto
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priznanje logike, bronasto Cankarjevo priznanje, bronasto in srebrno območno
priznanje  iz  geografije,  bronasto in srebrno priznanje  iz  znanja o sladkorni
bolezni, bronasto in srebrno Vegovo priznanje iz znanja matematike, srebrno
šolsko  in  srebrno  državno  priznanje  Matemček,  bronasto,  srebrno  in  zlato
Stefanovo priznanje iz znanja fizike,  bronasto, srebrno in zlato priznanje iz
zgodovine,  bronasto  in  zlato  Preglovo  priznanje  iz  znanja  kemije,  je  zlati
bralec, bronasto in zlato Proteusovo priznanje iz znanja biologije in 5. mesto v
državi,  bronasto  in  zlato  priznanje  iz  znanja  astronomije,  udeležba  na  26.
Sanktpetersburški olimpijadi.

Priznanja učencem za povprečje ocen, višje od 4,5

Učenci, ki so imeli vsa leta povprečje ocen višje od 4,5:

9.  a:  Ema Arzenšek,  Jure Bizjak,  Lara Bosnar,  Lucija  Caharijaz,  Eva Debelić,  Nika
Gobec Černoša, Gašper Krašovic, Rok Krivokapić, Mihael Murko, Ajda Pantner, Leja
Stiplošek, Vid Šket, Klavdija Tašner, Simon Žaberl

9. b: Patricija Knez, Ana Zatler, Ana Kampuš 

9. c: Eneja Gobec, Tina Leskovšek, Amadeja Škorjanec, Val Pšeničnik,  Sonja Golob,
Vinko Golob, Jakob Rihter

9.d: Tadej  Cerovšek, Lara Pevec,  Kaja Pevec,  Maja Petauer,  Domen Pušnik Golež,
Lana Smole, Jakob Zagajšek

Dosežki učencev III. OŠ Rogaška Slatina 

Fatmire  Alijaj,  obiskuje  V.  stopnjo  posebnega  programa vzgoje  in  izobraževanja.
Uspešno je sodelovala na področnem in državnem tekmovanju Mladi tehniki, kjer je
obakrat osvojila zlato priznanje. Na področnem tekmovanju SOS v atletiki je v teku
na 100 m  osvojila  srebrno medaljo.  V Laškem je  sodelovala  v letošnjem projektu
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Zdravega  življenjskega  sloga,  ki  ga  je  organizirala  SOS  Slovenije  in  za  aktivno
udeležbo prijela priznanje. 

Špela  Štancer zaključuje  7.  razred.  Uspešna  je  na  športnem,  tehniškem  in
matematičnem področju.  Uspešno  je  zastopala  šolo  na  področnem tekmovanju  v
atletiki v Slovenskih Konjicah, kjer je tekmovala v teku na 1000 m. Osvojila je zlato
medaljo  in se  uvrstila  na  državno  tekmovanje.  Udeležila  se  je  področnega
tekmovanja Mladi tehniki in tam dosegla 4. mesto, za kar je prejela priznanje.

Martin  Kreš zaključuje  9.  razred.  Vsa  leta  šolanja  je  bil  uspešen  na  športnem
področju  (atletika,  nogomet),  tehničnem  področju,  likovnem  in  matematičnem
področju. Uspešno se je udeleževal različnih tekmovanj (področnih in državnih) ter
likovnih natečajev. V letošnjem šolskem letu je dosegel 1. mesto na področnem in
prav  tako  1.  mesto  na  državnem  tekmovanju  Mladih  tehnikov.  Bil  je  tudi  član
nogometne ekipe na področnem tekmovanju. Kot predsednik šolskega parlamenta je
uspešno zastopal šolo na 2. debatnem srečanju učencev osnovnih šol s prilagojenim
programom. 

Glasbeni dosežki učencev

Tjaša Potočnik, učenka violine, se je udeležila mednarodnega tekmovanja v Trstu in
prejela 3. nagrado. Njena mentorica je Inga Ulokina.

Žan Lorger, učenec trobente, se je udeležil mednarodnega tekmovanja Davorin Jenko
v Beogradu in prejel 1. nagrado. Njegov mentor je Matjaž Klemenc.

Urh Brajlih,  učenec  trobente, se  je  pod mentorstvom Matjaža  Klemenca  udeležil
mednarodnega tekmovanja Davorin Jenko v Beogradu in prejel 1. nagrado.

Zala Lorger, učenka flavte, se je udeležila mednarodnega tekmovanja v Varaždinu in
prejela 1. nagrado. Njena mentorica je Alja Mehtig.

Metka Grad, učenka flavte, se je udeležila mednarodnega tekmovanja v Varaždinu
in prejela 2. nagrado. Njena mentorica je Alja Mehtig. 

Športni uspehi
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Košarka: učenci, letnik 2004 in mlajši - 7. mesto v državi  

Ekipa: David Anderlič,  Jure Bizjak, Maks Čebokelj, Miha Kitak, Gašper Kos, Miha
Kos, Domen Lipavec, Žiga Mastnak, Denis Mihalinec, Lan Murko, Žiga Orač, Domen
Pušnik  Golež,  Miha  Strašek,  Maj  Šimunič,  Vid  Šket,  Drejc  Voh,  Leon  Žaberl.
Sprejema pri županu se udeležita Miha Kitak in Leon Žaberl.  

Kros: šolski ekipni kros, državno tekmovanje - 4. mesto ekipno

Učenci  7.  razreda:  Nino  Šepic,  Iris  Drofenik,  Tilen  Artnak,  Kaja  Vrbek,  Andreas
Eugen Avbelj, Tilen Trontelj, Lana Kobilšek. Sprejema pri županu se udeležita Nino
Šepic in Kaja Vrbek.

Alpsko smučanje: Eva Leskovar

Veleslalom: regijsko tekmovanje deklice in dečki  2.  mesto, državno tekmovanje 8.
Mesto. Eva Leskovar je osvojila 1. mesto na šolskem pokalu v golfu.

Atletika: Jan Orač, skok v daljino, 6. mesto v državi

Kulturni  program  sprejema  so  obogatili:  Ajda  Kokot,  8.  razred,  devetošolci  Leja
Stiplošek, Kristina Cerovšek, Eneja Gobec in Vid Šket, ki so zapeli, in Filip Kunej, 7.
razred, ki je zaigral na kitaro. 

Na fotografijah: 

Sprejem  skupinska:  Udeleženci  sprejema  z  učitelji  in  županom.  Foto:  Damjan
Regoršek, Foto Blisk

Sprejem sportniki: Najuspešnejši športni upi z županom, Čariso Ocvirk in Tadejem
Fermetom. Foto: Damjan Regoršek, Foto Blisk

Sprejem raziskovalci: Mladi raziskovalci z mentoricami in županom. Foto: Damjan
Regoršek, Foto Blisk
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