
Župan na sprejemu nagradil najboljše učence in raziskovalce 
Na tradicionalni sprejem najboljših učencev OŠ Šmarje pri Jelšah je bilo letos povabljenih 64 učenk in 

učencev, od tega 8 predstavnikov za dosežke na športnem, kulturnem in turističnem področju; 4 

učenke Glasbene šole Rogaška Slatina in 3 učenci III. OŠ Rogaška Slatina. Sedem učencev je predstavilo 

štiri raziskovalne naloge. Župan Stanislav Šket jim je čestital in izročil knjižno nagrado s posvetilom, 

člani športnih ekip so prejeli kino vstopnice za šmarski kino in žoge. Učencem so za uspehe čestitali še 

Mitja Šket, ravnatelj OŠ Šmarje pri Jelšah, Martina Rančigaj Žabkar, vodja podružnice Glasbene šole 

Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah, ki z novim šolskim letom odhaja na drugo delovno mesto, in 

Apolonija Kunštek, ravnateljica III. OŠ Rogaška Slatina. 

 

Raziskovalne naloge 

1. Vpliv različnih dejavnikov na delovanje encima amilaze in razvoj foto-aksialne metode 

Avtor: Domen Trontelj 9.b 

Mentorica: Marjeta Dečman Iglič 

 

2. Merjenje mase elektrona 

Avtor: Tilen Šket 9.a 

Mentorica: Martina Petauer 

 

3. Življenje nekoč in danes 

Avtorici: Tina Šket 9.a in Manca Avsec 9.a 

Mentorica: Stanislava Vulević 

 

4. Turizem v Šmarju pri Jelšah 

Avtorice: Manca Avsec 9.a, Ana Marija Petauer 9.d, Živa Vehovar 9.d in Amadeja Kos 8.d 

Mentorica: Anja Vrečko 

 

Uspehi učencev 

V tem šolskem letu je OŠ Šmarje pri Jelšah obiskovalo 956 učencev, oblikovanih je bilo 47 oddelkov. Na 

centralni šoli je bilo 738 učencev v 31 oddelkih, na podružničnih šolah 218 učencev v 16 oddelkih. 

Organiziranih je bilo 18 skupin podaljšanega bivanja in 4 skupine jutranjega varstva. Na šoli je 

zaposlenih 126 delavcev. 

Učenci so sodelovali na različnih področjih, na tekmovanjih pa osvojili več kot 80 srebrnih priznanj na 

področnih in državnih tekmovanjih ter 30 zlatih priznanj.   

Na prireditvi Bistroumni 2018 je Tilen Šket prejel 1. nagrado za 1. mesto na državnem tekmovanju iz 

znanja astronomije, Rok Hladin pa pohvalo za 4. mesto v državi na tekmovanju iz znanja fizike. Tilen 

Šket je osvojil še tri zlata in štiri srebrna priznanja na državnem nivoju, Rok Hladin pa po tri zlata in 

srebrna priznanja. Nik Deželak je na tekmovanju Logična pošast dosegel 1. mesto v državi.  

Vidne uspehe so učenci nanizali tudi na področju športa, šaha, kulture - folklore in turizma.  

 

Učenci, ki so se udeležili sprejema, in njihovi uspehi 

Učenke Glasbene šole Rogaška Slatina, podružnice Šmarje pri Jelšah: 

Hana Smole, 3. razred – srebrna nagrada na mednarodnem klavirskem tekmovanju Davorin Jenko v 

Beogradu, Srbija; mentorica: Maja Desnica. 

Neža Drame, 4. razred - srebrno priznanje na državnem tekmovanju v igranju citer Temsig 2018 in 

srebrna nagrada na mednarodnem tekmovanju Svirel v Novi Gorici; mentorica: Helena Hartman. 

Amanda Planinšek, 6. razred - srebrna nagrada na mednarodnem tekmovanju Svirel v Novi Gorici; 

mentorica: Helena Hartman. 



Zala Lorger, 1. razred - zlata nagrada na mednarodnem tekmovanju iz flavte v Požarevcu, Srbija; 

mentorica: Alja Mehtig. 

 

Dosežki učencev III. OŠ Rogaška Slatina: 

Martin Kreš zaključuje 8. razred. Vseskozi je uspešen na športnem (atletika, nogomet), tehničnem 

področju, likovnem in matematičnem področju. V tem šolskem letu je osvojil 3. mesto na državnem 

tekmovanju v matematiki – Računanje je igra in 3. mesto na področnem tekmovanju iz atletike ter se 

uvrstil na državno tekmovanje. Udeležil se je različnih likovnih natečajev in za svoje izdelke prejel 

priznanja. Uspešno je zastopal šolo na 1. debatnem srečanju učencev osnovnih šol s prilagojenim 

programom v sklopu Šolskega parlamenta.  

Primož Oset zaključuje 6. razred. Uspešen je na matematičnem in likovnem področju. Sodeloval je na 

različnih likovnih natečajih in za svoje izdelke prejel priznanja. Uspešno je zastopal šolo na 1. debatnem 

srečanju učencev osnovnih šol s prilagojenim programom v sklopu Šolskega parlamenta. Udeležil se je 

državnega tekmovanja iz znanja matematike – Računanje je igra in osvojil 2. mesto. 

Matic Smole Šantek, učenec četrte stopnje posebnega programa vzgoje in izobraževanja, se je letos 

udeležil dveh tekmovanj v organizaciji Specialne olimpijade Slovenije. Na atletskem tekmovanju je 

osvojil 4. mesto v teku na 100 metrov, plavalni miting SOS pa je obeležil s srebrno medaljo v disciplini 

25 metrov prsno. 

 

Učenci OŠ Šmarje pri Jelšah: 

1. Ambrož Šilec, učenec 2. b, priznanje Mehurčki, bronasto Vegovo priznanje, bronasto priznanje  

Kresnička, srebrno priznanje Logična pošast, srebrno in zlato priznanje Matemček;  

2. Anže Hajnšek, učenec 2. r Kristan Vrh, bronasto priznanje Kresnička, bronasto priznanje iz 

razvedrilne matematike, srebrno šolsko priznanje Matemček, srebrno šolsko priznanje in zlato državno 

priznanje Logična pošast; 

3. Galineja Tominc, učenka 2. a, priznanje Mehurčki, bronasto Vegovo priznanje, srebrno priznanje 

Logična pošast, priznanje na državnem tekmovanju Logična pošast, srebrno šolsko priznanje in zlato 

priznanje Matemček;  

4. Nina  Sovinc, učenka  3. b, bronasto Vegovo priznanje, srebrno šolsko priznanje in srebrno državno 

priznanje Logična pošast, srebrno šolsko  priznanje in zlato priznanje Matemček; 

5. Blaž Hajnšek, učenec 3. r Kristan Vrh, bronasto priznanje Kresnička, bronasto priznanje iz razvedrilne 

matematike, srebrno šolsko priznanje in srebrno državno priznanje Logična pošast ter srebrno šolsko 

priznanje in zlato državno priznanje Matemček; 

6. Nik Sovinc, učenec 5. b, srebrno priznanje Logična pošast, srebrno in zlato priznanje Matemček; 

7. Filip Kunej, učenec 6. d, bronasto priznanje iz logike, srebrno šolsko priznanje Matemček, srebrno 

šolsko priznanje Logična pošast, bronasto in zlato Vegovo priznanje iz znanja matematike; 

8. Lara Šuc, učenka 6. b, bronasto priznanje Kresnička, bronasto šolsko priznanje Matemček, bronasto 

Vegovo priznanje iz znanja matematike, bronasto in državno srebrno priznanje Vesele šole, srebrno 

šolsko in zlato državno  priznanje Logična pošast; 

9. Nela Jurjec, učenka 6. b, bronasto priznanje iz logike, srebrno šolsko priznanje Logična pošast, 

bronasto in srebrno državno Vegovo priznanje iz znanja matematike, srebrno šolsko in zlato državno 

priznanje Matemček; 

10. Tina Tiara Opalič, učenka  6. b, bronasto priznanje Kresnička, bronasto priznanje iz logike, bronasto 

in srebrno državno Vegovo priznanje, srebrno šolsko in srebrno državno priznanje Matemček, srebrno 

šolsko priznanje, zlato državno priznanje Logična pošast, bronasto in zlato priznanje iz razvedrilne 

matematike ter bronasto in zlato državno priznanje iz Vesele šole in nagrada; 

11. Živa Lorger, učenka 7. b, bronasto Vegovo priznanje iz znanja matematike, bronasto šolsko 

priznanje Matemček, srebrno šolsko in srebrno državno priznanje Logična pošast; 



12. Luka Cvetič, učenec 7. c, srebrno šolsko priznanje Matemček, srebrno šolsko priznanje Logična 

pošast ter bronasto in zlato Vegovo priznanje iz znanja matematike; 

13. Lana Likar, učenka 7. c, bronasto priznanje iz logike, srebrno šolsko priznanje Logična pošast, 

bronasto in državno srebrno priznanje Vesele šole, bronasto in zlato Vegovo priznanje iz znanja 

matematike; 

14. Nik Deželak, učenec 7. d, bronasto šolsko priznanje Matemček, bronasto in srebrno državno 

priznanje iz logike, bronasto in srebrno državno Vegovo priznanje iz znanja matematike, srebrno 

šolsko, zlato državno priznanje Logična pošast in 1. mesto v državi; 

15. Gašper Kos, učenec 7. d, bronasto šolsko priznanje Matemček, bronasto priznanje Kresnička, 

bronasto priznanje iz logike, bronasto in srebrno priznanje iz geografije, bronasto in srebrno državno 

priznanje razvedrilne matematike, srebrno šolsko in srebrno državno priznanje Logična pošast, 

bronasto in državno srebrno priznanje Vesele šole ter bronasto in zlato Vegovo priznanje iz znanja 

matematike in 6. mesto v državi; 

16. Leja Stiplošek, učenka 8. a, srebrno šolsko priznanje Logična pošast, bronasto in srebrno Vegovo 

priznanje iz znanja matematike; 

17. Amadeja Kos, učenka 8. d, srebrno šolsko priznanje Logična pošast, bronasto in srebrno priznanje 

iz znanja astronomije; 

18. Lara Bosnar, učenka 8. a, bronasto Cankarjevo priznanje, srebrno šolsko priznanje Logična pošast, 

bronasto in srebrno priznanje iz znanja o sladkorni bolezni; 

19. Ajda Pantner, učenka 8. a, bronasto priznanje iz logike, bronasto priznanje iz kemijskih poskusov, 

bronasto Proteusovo priznanje iz znanja biologije, bronasto šolsko priznanje Logična pošast, srebrno 

šolsko in srebrno državno priznanje Matemček; 

20. Maja Petauer, učenka 8. d, bronasto priznanje iz astronomije, bronasto Preglovo priznanje iz znanja 

kemije, srebrno šolsko priznanje Logična pošast, srebrno šolsko priznanje Matemček, bronasto in 

srebrno področno Stefanovo priznanje iz znanja fizike, bronasto in srebrno državno priznanje iz znanja 

razvedrilne matematike; 

21. Klavdija Tašner, učenka 8. a, bronasto priznanje iz kemijskih poskusov, bronasto Preglovo 

priznanje, šolsko srebrno priznanje Logična pošast, bronasto in državno srebrno Vegovo priznanje iz 

znanja matematike, srebrno šolsko in srebrno državno priznanje Matemček; 

22. Rok Krivokapić, učenec 8. a, bronasto priznanje iz znanja o sladkorni bolezni, bronasto priznanje iz 

astronomije, bronasto priznanje Vesele šole, bronasto in srebrno področno priznanje iz znanja fizike, 

srebrno šolsko priznanje Logična pošast, srebrno šolsko priznanje Matemček, bronasto in srebrno 

državno  Preglovo priznanje iz znanja kemije, bronasto priznanje in zlato državno priznanje iz kemijskih 

poskusov; 

23. Jakob Zagajšek, učenec 8. d, bronasto Preglovo priznanje iz znanja kemije, šolsko srebrno  priznanje 

Matemček, bronasto in državno srebrno priznanje iz znanja logike, bronasto in državno srebrno 

priznanje iz znanja astronomije, bronasto in državno srebrno Vegovo priznanje iz znanja matematike, 

srebrno šolsko in  srebrno državno priznanje Logična pošast, bronasto, srebrno področno in zlato 

državno priznanje iz znanja fizike, bronasto in zlato priznanje iz Vesele šole;   

24. Jakob Rihter, učenec 8. c, bronasto Cankarjevo priznanje, bronasto priznanje Vesele šole, bronasto 

priznanje Matemček, bronasto in srebrno državno Proteusovo priznanje iz znanja biologije, bronasto 

in srebrno državno priznanje iz znanja fizike, bronasto in srebrno priznanje iz zgodovine, bronasto in 

srebrno Preglovo priznanje iz znanja kemije, bronasto in zlato priznanje iz kemijskih poskusov, bronasto 

in zlato priznanje iz znanja astronomije, srebrno šolsko priznanje in zlato državno priznanje Logična 

pošast;   

25. Laura Potočnik, učenka 9. c, bronasto priznanje iz fizike, bronasto Proteusovo priznanje, bronasto 

Preglovo priznanje za znanje kemije ter bronasto in srebrno državno priznanje iz angleščine, zlata 

bralka; 



26. Larissa Thieme, učenka 9. d, bronasto priznanje iz znanja fizike, bronasto priznanje iz znanja 

astronomije, bronasto priznanje Matemček, bronasto Vegovo priznanje iz znanja matematike, srebrno 

šolsko priznanje Logična pošast, bronasto in srebrno priznanje iz nemščine, zlata bralka; 

27. Tina Šket, učenka 9. a, bronasto priznanje za predstavitve in dosežek na regijskem prvenstvu First 

Lego League Slovenije v sezoni Živa voda in za sodelovanje v mednarodnem raziskovalnem programu 

First Lego League 2017-18, bronasto priznanje iz znanja geografije, bronasto priznanje iz zgodovine, 

bronasto priznanje Logika, bronasto Cankarjevo priznanje, bronasto priznanje Matemček, bronasto 

Proteusovo priznanje iz znanja biologije, srebrno šolsko priznanje Logična pošast, bronasto in srebrno 

državno priznanje iz znanja o sladkorni bolezni, zlata bralka; 

28. Ana Marija Petauer, učenka 9. d, bronasto priznanje Logika, bronasto Stefanovo priznanje iz fizike, 

bronasto Vegovo priznanje iz znanja matematike, šolsko srebrno priznanje Matemček, šolsko srebrno 

priznanje Logična pošast, bronasto in srebrno priznanje iz znanja astronomije; 

29. Mojca Drame, učenka 9. d, bronasto priznanje Matemček, šolsko srebrno priznanje Logična pošast, 

srebrno priznanje iz geografije, bronasto in srebrno priznanje iz Vesele šole, bronasto in srebrno 

Proteusovo priznanje iz znanja biologije, zlata bralka; 

30. Domen Trontelj, učenec 9. b, bronasto priznanje za predstavitve in dosežek na regijskem prvenstvu 

First Lego League Slovenije v sezoni Živa voda in za sodelovanje v mednarodnem raziskovalnem 

programu First Lego League 2017-18, bronasto Preglovo priznanje iz znanja kemije, bronasto priznanje 

iz znanja zgodovine, bronasto priznanje Logična pošast, bronasto in srebrno Stefanovo priznanje iz 

znanja fizike, bronasto in srebrno Proteusovo priznanje za znanje biologije, zlati bralec; 

31. Gašper Strašek, učenec 9. b, bronasto priznanje za predstavitve in dosežek na regijskem prvenstvu 

First Lego League Slovenije v sezoni Živa voda in za sodelovanje v mednarodnem raziskovalnem 

programu First Lego League 2017-18, bronasto Preglovo priznanje iz znanja kemije, bronasto priznanje 

iz znanja zgodovine, bronasto in srebrno področno Stefanovo priznanje iz znanja fizike, bronasto in 

srebrno državno Proteusovo priznanje za znanje biologije in bronasto, srebrno območno in srebrno 

državno priznanje za znanje geografije, zlati bralec; 

32. Lucija Smole, učenka 9. c, bronasto in zlato priznanje iz znanja o sladkorni bolezni;  

33. Ana Zorin, učenka 9. a, bronasto Preglovo priznanje za znanje kemije, bronasto Stefanovo priznanje 

iz znanja fizike, bronasto in srebrno Proteusovo priznanje iz znanja biologije, zlata bralka, bronasto, 

srebrno območno in zlato Cankarjevo priznanje;  

34. Ema Čokl, učenka 9. d, bronasto in srebrno priznanje iz geografije, bronasto in srebrno področno 

Stefanovo priznanje iz znanja fizike, bronasto in srebrno državno Vegovo priznanje za znanje 

matematike, bronasto in državno srebrno Preglovo priznanje iz znanja kemije, šolsko in državno 

srebrno priznanje Matemček, šolsko srebrno Logična pošast, bronasto in srebrno Proteusovo priznanje 

za znanje biologije, zlata bralka, bronasto in zlato priznanje Vesele šole; 

35. Rok Hladin, učenec 9. d, bronasto Preglovo  priznanje iz znanja kemije, bronasto in srebrno državno 

priznanje iz logike, bronasto in srebrno področno priznanje iz geografije, šolsko srebrno priznanje in 

državo srebrno  priznanje Matemček, šolsko srebrno in državno srebrno priznanje Logična pošast, zlati 

bralec, bronasto in zlato državno Vegovo priznanje iz znanja matematike, bronasto, srebrno področno 

in zlato Stefanovo priznanje iz znanja fizike in 4. mesto v državi, bronasto in zlato priznanje  iz 

astronomije; 

36. Tilen Šket, učenec 9. a, bronasto priznanje za predstavitve in dosežek na regijskem prvenstvu First 

Lego League Slovenije v sezoni Živa voda in za sodelovanje v mednarodnem raziskovalnem programu 

First Lego League 2017-18, bronasto priznanje iz znanja angleščine, bronasto priznanje iz znanja 

geografije, bronasto priznanje iz znanja zgodovine, šolsko in državno srebrno priznanje Matemček, 

bronasto in državno srebrno priznanje iz računalniškega razmišljanja Bober, državno srebrno priznanje 

Razvedrilna matematika, šolsko srebrno in državno srebrno Logična pošast, bronasto in zlato državno 



Vegovo priznanje iz znanja matematike, bronasto, srebrno področno in zlato priznanje iz znanja fizike, 

bronasto in zlato priznanje in 1. mesto v državi iz znanja astronomije, Diamantni kenguru;   

 
 
Učenci, ki so imeli vsa leta povprečje ocen, višje od 4,5: 
9. a: Tilen Šket, Tina Šket, Ana Zorin, Lara Smole, Eneja Vehovec Pondelak in Amanda Planinšek;   
9. b: Gašper Strašek, Domen Trontelj, Martin Bač, Eva Koritnik, Anja Lojen, Patricija Mlakar, Denis 
Povalej, Barbara Topolovec, Žan Čokl, Andraž Grat;   
9. c: Laura Potočnik, Lucija Smole, Tinka Grat, Tilen Štruklec, Nuša Turk, Vid Vehovar, Dejan Kantužer, 

Klavdija Ratajc, Maša Kramer; 

9. d: Ema Čokl, Mojca Drame, Rok Hladin, Ana Marija Petauer, Larissa Thieme, Živa Vehovar, Eva 

Drofenik, Julija Krivec. 

 

Športni dosežki 

Šahisti Tilen Drama, Rok Košič, Jakob Gobec, Vid Koritnik in Luka Kitak so na ekipnem državnem 

prvenstvu učencev do 12 let osvojili 2. mesto v državi.  

ŠKL ekipa med dvema ognjema 1. in 2. razred je osvojila 2. mesto v  državi. V ekipi so igrali: Eva Obrez, 

Nika Petauer, Zala Lorger, Maja Drame, Maja Kosmina, Zarja Iglič, Nina Orač, Gaja Horvat, Ben Košič, 

Urh Murko, Gašper Pezdevšek, Jošt Ratej, Žan Kovačič, Domen Pišek, Blaž Drobnak, Tilen Lesjak, Anže 

Drama in Aljaž Herič; mentorica: Darja Kokot.  

ŠKL ekipa med dvema ognjema 3. in 4. razred je osvojila 2. mesto v državi. V ekipi so igrali: Ažbe in Anže 

Osek, Zala Gračnar, Janja Golež, Alja Pšeničnik, Sara Orač, Žiga Golob, Val in Matevž Pezdevšek, Aljaž 

Strašek, Eva Školnik, Samo Šprajc, Jakob Gobec, Vid Ratej, Lina Mlinar, Maja Dimec, Anja Močnik, Kaja 

Šket, Eva Rebernak in Rene Kušter; mentorici: Tjaša Vrbek, Lucija Grobin. 

Košarka - učenke, letnik 2003 in mlajše - 4. mesto  v državi 

Ekipa: Eneja Vehovec Pondelak, Klavdija Tašner, Nika Eržen, Brina Čakš, Tina Leskovšek, Amadeja 

Škorjanec, Tjaša Volavšek, Nea Žolgar, Kaja Vrbek, Lana Kobilšek, Sabina Šket, Manca Avsec, Mojca 

Sekirnik; mentorica: Tatjana Kampuš. 

Eneja Vehovec Pondelak je dosegla tudi vidne rezultate v atletiki.      

 

Dosežki na področju kulture 

Folklorna skupina je osvojila srebrno priznanje na regijski ravni. Sodelovalo je 25 učencev od 2. do 8. 

razreda ter tudi nekdanja učenka šmarske šole Aleška Voh. Predstavili so se z odrsko postavitvijo o 

velikodušnem razbojniku Guzeju. Mentorica: Vanja Užmah.    

 

Dosežki na področju turizma 

Manca Avsec, Živa Vehovar, Anamarija Petauer, Amadeja Kos in Anja Fišer iz 9. razreda so osvojile 

srebrno državno priznanje Turistične zveze Slovenije na državnem tekmovanju Turizmu pomaga lastna 

glava. Mentorice: Anja Vrečko, Maja Gutsmandl, Vanja Užmah.    

 

 

 


