
                                  

 

Dosežki učencev v šolskem letu 2016-17 

 

 

BRINA PODGAJSKI KAMPUŠ 

 srebrno priznanje – tekmovanje iz znanja logike 

 srebrno priznanje – tekmovanje iz znanja angleščine 

 srebrno priznanje – tekmovanje iz matematike 

 srebrno priznanje – Cankarjevo priznanje 

 srebrno priznanje – logična pošast 

 srebrno priznanje – HIBRA (državno tekmovanje v hitrem branju) 

STAŠA KORPIČ 

 srebrno priznanje – tekmovanje iz astronomije 

 srebrno priznanje – tekmovanje iz matematike 

 srebrno priznanje – tekmovanje iz logike 

 srebrno priznanje – za zgodovinsko raziskovalno nalogo 

 2. mesto na državno tekmovanje v modelarstvu v kategoriji jadralnih letal  

NELA COPOT 

 srebrno priznanje – tekmovanje iz matematike 

 srebrno priznanje – Memeorianda (državno prvenstvo Slovenije v 

pomnjenju) 



JURE KUMIN 

 srebrno priznanje – tekmovanje iz logične pošasti 

 2. mesto na državnem tekmovanju iz šaha  

DAVID GYÖREK 

 1. mesto na državnem modelarskem tekmovanju v kategoriji rakete s 
padalom S3A 

 državno tekmovanje v strelstvu, 3. mesto v postavi z Jure Sočič, Timotej 

Plahut 

TIMOTEJ PLAHUT 

 državno tekmovanje v strelstvu, 3. mesto v postavi z Jure Sočič, David 

Györek  

 »pomoč hišniku« 

AMADEJ KASTELIC 

 LEFO – tekmovanje iz hitrega računanja, 2. mesto 

 Državna/mednarodna tekmovanja iz šaha 

JAKOB CIRKVENČIČ 

 srebrno - tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni 

JAŠA GRČAR 

 srebrno priznanje – konstruktorstvo in tehnologija obdelav – panoga K1-

lego 

NEJC BOJNEC 

 srebrno priznanje – tekmovanje iz matematike 

MARTIN NORČIČ 

 srebrno priznanje – tekmovanje iz znanja angleščine 

MATEJ KRAMPAČ 

 srebrno priznanje – tekmovanje iz logične pošasti 



ANA ŽVOKELJ 

 srebrno priznanje – tekmovanje iz logične pošasti 

VITO FERČAK 

 zlato priznanje – tekmovanje iz logične pošasti 

ERIK GOMBOC 

 srebrno priznanje – tekmovanje iz logične počasti 

IZABELA ZALA KRANFOGEL 

 srebrno priznanje – tekmovanje iz logične pošasti 

ALJAŽ KOKOL POVH 

 srebrno priznanje – tekmovanje iz logične pošasti 

NELI REŽONJA 

 srebrno priznanje – tekmovanje iz logične pošasti 

TINE ŠALAMON 

 srebrno priznanje – tekmovanje iz logične pošasti 

KARLA KLEMENČIČ 

 srebrno priznanje – tekmovanje iz logične pošasti  

EVA KUMIN 

 srebrno priznanje – tekmovanje iz logične pošasti  

VESNA STROPNIK 

 srebrno priznanje – tekmovanje iz logične pošasti  

MAŠA ŽALIG 

 srebrno priznanje – tekmovanje iz logične pošasti  

ELA GOMBOC 

 srebrno priznanje – tekmovanje iz logične pošasti  



MATIC BRUNEC 

 srebrno priznanje – tekmovanje iz logične pošasti  

TILEN VÖROŠ 

 srebrno priznanje – tekmovanje iz logične pošasti  

ANA OŠLAJ 

 1. mesto na državnem modelarskem tekmovanju v kategoriji ploščatih 

zmajev 

KAI BOROVIČ  

 državno tekmovanje v modelarstvu, 2. mesto - kategorija A3 - zmaji 

deltoidni 

LOVRO REP 

 2. mesto na državnem modelarskem tekmovanju  v kategoriji škatlasti 

zmaji  

ENEJ PINTARIČ 

 1. mesto na državnem modelarskem tekmovanju v kategoriji 

avtomodelarstvo 

LUKA HORVAT 

 3. mesto na državnem modelarskem tekmovanju v kategoriji rakete s 

padalom S3B nacional 

 3. mesto na državnem modelarskem tekmovanju v kategoriji rakete s 

padalom S3A 

ANEJ SEREC 

 1. mesto na državnem modelarskem tekmovanju v kategoriji rakete s 

padalom S3B nacional  

TIMOTEJ SÖKE 

 1. mesto na državnem modelarskem tekmovanju v kategoriji daljinsko 
vodenih jadrnic 



 
EMA JAKLIN 

 srebrno priznanje – Memoriada (državno prvenstvo Slovenije v 

pomnjenju) 

VID ŠINKO 

 srebrno priznanje – Memoriada (državno prvenstvo Slovenije v 

pomnjenju) 

LAURA BEA BURJAN 

 srebrno priznanje – Memoriada (državno prvenstvo Slovenije v 

pomnjenju) 

NINA JAKOB  

 srebrno priznanje – zgodovinska raziskovalna nagrada 

ZARA KOVAČ 

 srebrno priznanje – zgodovinska raziskovalna nagrada 

TIVA ŠKEDELJ 

 srebrno priznanje – zgodovinska raziskovalna nagrada 

URŠA HORVAT 

 srebrno priznanje – zgodovinska raziskovalna nagrada 

ISA FIJOK 

 srebrno priznanje – zgodovinska raziskovalna nagrada 

  



VIKI KUHAR 

 3. mesto na državnem tekmovanju iz prometa 

ALEKSANDER TOPLAK                                  

 3. mesto na državnem tekmovanju iz prometa                              SKUPINA 

VITJA RODEŽ 

 3. mesto na državnem tekmovanju iz prometa 

 

ŠAH 

JURE KUMIN   

 2. mesto na državnem tekmovanju iz šaha 

STRELSTVO 

DAVID TOTH 

 2. mesto na državnem tekmovanju  

TIMOTEJ PLAHUT 

 3. mesto na državnem tekmovanju  

DAVID GYÖREK 

 3. mesto na državnem tekmovanju                               EKIPNO 

JURE SOČIČ 

 3. mesto na državnem tekmovanju  

  



GIMNASTIKA  

DOROTEJA PERNAT 

 3. mesto – skoki na mali prožni ponjavi 

NELI ČEP 

 3. mesto – skoki na mali prožni ponjav 

KATARINA KOVAČEC   

 3. mesto – skoki na mali prožni ponjavi                                           EKIPNO 

KLARA GYÖREK 

 3. mesto – skoki na mali prožni ponjavi 

IVA CIRKVENČIČ 

 3. mesto – skoki na mali prožni ponjavi 

 

KOŠARKA – 1. mesto na državnem tekmovanju – starejše deklice 

Državne prvakinje 2016-17 so: 

ANA LUKAČ 

MIJA ŽEKŠ 

MAJA RENGEO 

SELINA GYÖREK 

LANA VIDOVIČ 

ŽIVA RITUPER 

STAŠA HORVAT 

BLAŽA ČEH 

LEA BERKE 

ALJA MAITZ 



JENA KOLOŠA KUŠEJ                                     

LUCIJA CÖR 

BRUNA ČEH 

ANA LUKAČ 

 

POSEBNE NAGRADE  - nagrada za najbolj humanega učenca/učenko 

RENATA EGIĆ, 6.A – za spoštljiv in human odnos ter nudenje celoletne pomoči 

sošolki Neji Rituper 

TIMOTEJ PLAHUT – za sodelovanje v različnih projektih, nudenje pomoči 

 

DOSEŽKI DEVETOŠOLCEV V ŠOLSKEM LETU 

2016-2017 

ANA STANČIN  

 zlato priznanje  na državnem tekmovanju  v znanju o sladkorni bolezni  

 srebrno priznanje  na državnem tekmovanju v hitrem branju (HIBRA) 

 bronasto priznanje – 51. srečanje mladih raziskovalcev Slovenije za 

skupinsko raziskovalno nalogo na področju Biologije z naslovom: Rast 

fižola in graha v substratih različne sestave 

LUCIJA CÖR 

 zlato priznanje na državnem tekmovanju iz zgodovine 

 zlato priznanje na tekmovanju v znanju o sladkorni bolezni  

 2. mesto na državnem modelarskem tekmovanju v kategoriji avtomobili 

na električno pogon – prosta vožnja v cilj 

RENE JAKOB 

 srebrno priznanje – tekmovanje iz angleškega jezika 

BRUNA ČEH 



 bronasto priznanje – 51. srečanje mladih raziskovalcev Slovenije za 

skupinsko raziskovalno nalogo na področju Biologije z naslovom: Rast 

fižola in graha v substratih različne sestave 

KARLO EGIĆ 

 bronasto priznanje – 51. srečanje mladih raziskovalcev Slovenije za 

skupinsko raziskovalno nalogo na področju Ekologije z varstvom okolja z 

naslovom Ozaveščenost o (ne)ekoloških oblačilih 

LEJLA GECI 

 srebrno priznanje na tekmovanju iz angleškega jezika 

LEA BERKE 

 3. mesto na državnem modelarskem tekmovanju v kategoriji 

avtomodelarstvo 

LIZA GAČEVIČ 

 1. mesto na državnem modelarskem tekmovanju v kategoriji motornih 

čolnov MČ 1 

VID HORVAT 

 srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz zgodovine 

MAX LAZAR 

 srebrno priznanje na državnem tekmovanje iz matematike 

URŠKA ŽIŽEKsrebrno priznanje –  na državnem tekmovanju v hitrem branju 

(HIBRA) 

ZLATI BRALCI - učenci, ki so vseh 9 let sodelovali pri Bralni znački  



 LUCIJA CÖR 

 BRUNA ČEH 

 ALEXIJ FARTELJ KEGELJ  

 SARA FORJAN 

 LIZA GAČEVIĆ 

 LEJLA GECI 

 VID HORVAT 

 TILEN JUG 

 KARIN KAVAŠ 

 JENA KOLOŠA KUŠEJ 

 MAJA MALOK  

 ANDREJ PAJTLER 

 MARIN RANTAŠA 

 MAŠA RATNIK 

 ANA STANČIN 

 ANA MARIJA TOBIAS 

 INES VOGRIN                                                  

 SABINA ZEKOVIĆ 

 URŠKA ŽIŽEK 

 

Najuspešnejši učenci “ODLIČNJAKI” vsa leta šolanja 
 
1. Karlo Egić 
2. Liza Gačević 
3. Tilen Jug 
4. Jena Kološa Kušej   
5. Ana Marija Tobias 
6. Lucija Cör 
7. Bruna Čeh 
8. Vid Horvat 
9. Max Lazar 
10. Andrej Pajtler   
11. Ana Stančin 

 

 



ŠPORTNIKI LETA 2016/17 

Fantje: 

1. Jure Sočič 

2. Julian Kocan 

3. Tilen Jug 

Dekleta: 

1. Mia Žekš 

2. Jena Kološa Kušej 

3. Blaža Čeh 
 


