
DOSEŽKI  UČENCEV V ŠOLSKEM LETU 2020/21 

UČENCI S POVPREČJEM 4,65 IN VEČ: 

3. A: JAKA ANTIĆ, ANJA DIMEC, NEJA PRAZNIK, KRISTJAN VENE, EVA 

VIDMAR, FILIP VRČEK 

LIDIJA KALIN 

3. B: LANA GOLI, POLONA GORENC, BOR HOČEVAR, TJAŠA HOČEVAR, 

JAKOB KOŠAK, TIAN POVŠE, LAN ZORC 

MARIJA GRUBAR 

3. P: MIHA HOČEVAR, PIA PRAZNIK, TADEJ MLAKAR URŠKA PICEK 

4. A: MARK GORNIK, MANCA KOŠAK, MAJ KUM, TOMAŽ I. MEDVED, PIA 

MLAKAR, VERONIKA F. POVŠE 

URŠKA RUDMAN 

4. B: IZA JUNKAR, LARISA KOPINA, MANCA VENE, ZALA ŽLOGAR TEA HARMANDIČ 

4. P: MATIC DOLENŠEK, HANA VUKOVIČ, MANCA PLETERSKI URŠKA ZIDAR 

5. A: EVA DIMEC, GAŠPER GIODANI, NINA RUPAR, NIKA ZAJŠEK ALEKSANDER BOŽIČ 

5. B: FILIP JERMAN, NIKA PRAZNIK, TIAN ZAKŠEK, LARISA ŽLOGAR JASMINA POVŠE 

5. P: LINA DOBRIHA, ANAMRIJA HOČEVAR, ŽIGA KUMLJANC, DAVID 

MLAKAR, NIKO RUPAR 

URŠKA ZIDAR 

6. A: TADEJ KOVAČIČ, ANŽE POVŠE MATEJA KORENIČ 

6. B: NEJA MLAKAR, ANA VENE, ALJAŽ VIDMAR LIDIJA ROŽMARIČ 

6. C: NEŽA POLJANEC, TAJDA POVŠE SABINA HOČEVAR 

7. A: EMA KAPLER, DAVID KOCJAN, PATRICIJA PREGRAT, JANEZ STRAŠEK, 

NASTJA VDOVČ 

TANJA LUŠTEK 

7. B: NEJC DIMEC, ŽANA JELINIČ, PATRICIJA KOKOVE, ENEJ KUMLJANC, 

TIA PEVEC 

DARJA PLUT 

8. A: ANA MARIJA GLOBEVNIK, KATJA KOSEC, MAŠA LENART MATEJA SLADIČ 

8. B: KRISTJAN KOVAČIČ, VID PLETERSKI SABINA KLEMENČIČ 

9. A: LEJA DIMEC, SAŠA KOŠAK, ELENA KRŠTINC, BLAŽKA LESJAK, EMA 

MEDVED, TJAŠA TRAMTE, TEREZA ZUPET 

GABRIJELA KOVAČ  

9. B: LUKA MARJETIČ, NIKA KRALJ, PIA LAHNE MANJA TRAVNIKAR  

 

 



OSTALI DOSEŽKI 

Žana Andrejčič, Pia Šraj, Maša Lenart iz 8.a; Pia Lahne, Maruša Golob, Luka Marjetič, Sara Povše iz 
9. b prejmejo priznanje za zlato priznanje za zgodovinsko raziskovalno nalogo, mentorica Patricija 
Haler. 

NATEČAJ METELKOVO PERO 
Poezija, 2. in 3. triletje  
1. mesto: Metelkovo pero in priznanje: Manca Pleterski, 4. razred, POŠ BUČKA, mentorica Urška 
Zidar, naslov: Branje …  
Proza  
1. mesto: Metelkovo pero in priznanje: Tereza Zupet, 9. a, mentorica Mateja Javeršek, naslov: 
Branje …  

2. mesto: Metelkovo pero in priznanje: Pia Lahne, 9. b, mentorica Tanja Luštek, naslov: Branje …  
3. mesto: Metelkovo pero in priznanje: Ema Kapler, 7. a, mentorica Tanja Luštek, naslov: Branje …  

Pia Lahne in Tereza Zupet sta osvojili srebrno Cankarjevo priznanje na državni ravni. Mentorici: 

Tanja Luštek, Irena Pleterski 

Enej Kumljanc, iz 7. b-razreda (mentorica Tadeja Lah) je dosegel srebrno Vegovo priznanje. Učenec 

Vid Pleterski iz 8. b-razreda (mentorica Simona Smrekar Krmc) pa je dosegel zlato Vegovo priznanje 

ter pohvalo in si delil 5. mesto od 472 tekmovalcev v 8. razredu. 

 Vid Pleterski, 8. b je osvojil zlato Preglovo priznanje na državnem tekmovanju iz znanja kemije; 

mentorica Sabina Hočevar. 

Učenec Vid Pleterski, 8. b je osvojil Zlato priznanje na državnem tekmovanju iz logike (10. mesto v 
državi); Enej Kumljanc, 7. b pa je osvojil srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz logike. 
Mentorica: Tadeja Lah 

Učenec Vid Pleterski, 8. b je osvojil zlato Štefanovo priznanje na državnem tekmovanju iz znanja 
fizike (13. mesto v državi). Mentorica: Tadeja Lah 

Učenec Vid Pleterski, 8. b je dosegel srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz Vesele šole. 
Mentorica: Sabina Klemenčič 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USPEHI V 9. R 2020/21 

9. a 

JOŠKO ANDREJČIČ PREJME spričevalo o uspešno zaključenem 9. razredu 

LAN DEŽAN PREJME spričevalo o uspešno zaključenem 9. razredu 

LEJA DIMEC PREJME spričevalo o uspešno zaključenem 9. razredu  in knjižno nagrado za 
doseženo povprečje 4,65 v 9. razredu. 
Prejme spominsko priznanje za zvestobo knjigi in Bralni znački v vseh letih OŠ. 
Prejme pohvalo mentorja za 3 leta prostovoljnega dela. 
Prejme Zlato priznanje za uspešno delo v projektu Kuhnapato in izvedbo 
aktivnosti Otroci otrokom pripravimo zdravo tradicionalno kosilo. 

LUKA GORENC PREJME spričevalo o uspešno zaključenem 9. razredu 

GLORIA JURKOVIČ PREJME spričevalo o uspešno zaključenem 9. razredu   
Prejme pohvalo mentorja za 1 leto prostovoljnega dela. 
Prejme Zlato priznanje za uspešno delo v projektu Kuhnapato in izvedbo 
aktivnosti Otroci otrokom pripravimo zdravo tradicionalno kosilo. 

SVETLANA 
KOČEVAR 

PREJME spričevalo o uspešno zaključenem 9. razredu 
Prejme pohvalo mentorja za 1 leto prostovoljnega dela. 
Prejme Zlato priznanje za uspešno delo v projektu Kuhnapato in izvedbo 
aktivnosti Otroci otrokom pripravimo zdravo tradicionalno kosilo. 

SAŠA KOŠAK PREJME spričevalo o uspešno zaključenem 9. razredu in knjižno nagrado za 
doseženo povprečje 4,65 v 9. razredu. 
Prejme bronasto priznanje za šolsko tekmovanje v znanju LOGIKE. 
Prejme pohvalo mentorja za 1 leto prostovoljnega dela. 
Prejme Zlato priznanje za uspešno delo v projektu Kuhnapato in izvedbo 
aktivnosti Otroci otrokom pripravimo zdravo tradicionalno kosilo. 

ELENA KRŠTINC PREJME spričevalo o uspešno zaključenem 9. razredu  in knjižno nagrado za 
doseženo povprečje 4,65 v vseh razredih osnovne šole. 
Osvojila je bronasto priznanje na tekmovanju iz znanja angleščine in Vegovem 
tekmovanju iz znanja matematike. 
Prejme Zlato priznanje za uspešno delo v projektu Kuhnapato in izvedbo 
aktivnosti Otroci otrokom pripravimo zdravo tradicionalno kosilo. 

BLAŽKA LESJAK PREJME spričevalo o uspešno zaključenem 9. razredu in knjižno nagrado za 
doseženo povprečje 4,65 v 9. razredu. 
Osvojila je bronasto priznanje na šolskem zgodovinskem tekmovanju. 
Prejme Zlato priznanje za uspešno delo v projektu Kuhnapato in izvedbo 
aktivnosti Otroci otrokom pripravimo zdravo tradicionalno kosilo. 

EMA MEDVED PREJME spričevalo o uspešno zaključenem 9. razredu in knjižno nagrado za 
doseženo povprečje 4,65 v 9. razredu. 
Prejme spominsko priznanje za zvestobo knjigi in Bralni znački v vseh letih OŠ. 
Prejme priznanje Kulturnega društva Josipine Turnograjske za usvojeno prvo 
mesto na natečaju za najlepše ljubezensko pismo svobodi; 
Prejme Bronasto Cankarjevo priznanje, in bronasto Vegovo priznanje. 
Prejme priznanje za sodelovanje na literarnem natečaju Branje – neminljiv 
košček otroštva v projektu Metelkovo pero. 



MANCA POVŠE PREJME spričevalo o uspešno zaključenem 9. razredu 

DAVID REDEK PREJME spričevalo o uspešno zaključenem 9. razredu 

TINA RODIČ 

 

PREJME spričevalo o uspešno zaključenem 9. razredu.   
Prejme Zlato priznanje za uspešno delo v projektu Kuhnapato in izvedbo 
aktivnosti Otroci otrokom pripravimo zdravo tradicionalno kosilo. 

TJAŠA TRAMTE PREJME spričevalo o uspešno zaključenem 9. razredu  in knjižno nagrado za 
doseženo povprečje 4,65 in več v vseh razredih OŠ 
Prejme spominsko priznanje za zvestobo knjigi in Bralni znački v vseh letih OŠ. 
Prejme priznanje za osvojeno Metelkovo počitniško bralno značko. 
Prejme bronasto priznanje za dosežek na šolskem tekmovanju iz logike in 
fizike. 
Osvojila je Bronasto priznanje na geografskem in zgodovinskem šolskem 
tekmovanju. 
Osvojila je bronasto priznanje na tekmovanju iz znanja angleščine. 
Prejme Zlato priznanje za uspešno delo v projektu Kuhnapato in izvedbo 
aktivnosti Otroci otrokom pripravimo zdravo tradicionalno kosilo. 

BLAŽ VDOVČ PREJME spričevalo o uspešno zaključenem 9. razredu   
Prejme bronasto priznanje za dosežek na šolskem tekmovanju iz logike. 

TEREZA ZUPET PREJME spričevalo o uspešno zaključenem 9. razredu  in knjižno nagrado za 
doseženo povprečje 4,65 in več v vseh razredih OŠ 
Osvojila je 1. mesto na natečaju Metelkovo pero s proznim delom Branje ter 
prejela metelkovo pero in priznanje. 
Osvojila je srebrno Cankarjevo priznanje na državnem tekmovanju v znanju 
slovenščine. 
Prejme priznanje za osvojeno Metelkovo počitniško bralno značko. 
Prejme spominsko priznanje za zvestobo knjigi in Bralni znački v vseh letih OŠ. 
Prejme priznanje Kulturnega društva Josipine Turnograjske za osvojeno tretje 
mesto na natečaju za najlepše ljubezensko pismo svobodi. 
Osvojila je bronasto priznanje iz šolskega tekmovanja iz logike in fizike. Prejme 
bronasto priznanje za tekmovanja na geografskem tekmovanju, na 
zgodovinskem tekmovanju, bronasto Vegovo priznanje in bronasto Proteusovo 
priznanje. 
Prejme Zlato priznanje za uspešno delo v projektu Kuhnapato in izvedbo 
aktivnosti Otroci otrokom pripravimo zdravo tradicionalno kosilo. 

TINA ŽNIDARŠIČ PREJME spričevalo o uspešno zaključenem 9. razredu   
Prejme pohvalo mentorja za 2 leti prostovoljnega dela. 

 

9. b 

MARUŠA GOLOB PREJME spričevalo o uspešno zaključenem 9. razredu   
Prejme Zlato priznanje za uspešno delo v projektu Kuhnapato in izvedbo 
aktivnosti Otroci otrokom pripravimo zdravo tradicionalno kosilo. 
Prejme zlato priznanje za zgodovinsko raziskovalno nalogo. 

NEŽA GORENC PREJME spričevalo o uspešno zaključenem 9. razredu   
Prejme priznanje za osvojeno Metelkovo počitniško bralno značko. 
Prejme spominsko priznanje za zvestobo knjigi in Bralni znački v vseh letih OŠ. 



Prejme priznanje za sodelovanje na literarnem natečaju Branje – neminljiv 
košček otroštva v projektu Metelkovo pero. 

GABRIEL 
HURKOVIČ 

PREJME spričevalo o uspešno zaključenem 9. razredu   

ANŽE KOPAR PREJME spričevalo o uspešno zaključenem 9. razredu   

NIKA KRALJ PREJME spričevalo o uspešno zaključenem 9. razredu in knjižno nagrado za 
doseženo povprečje 4,65 v 9. razredu. 
Prejme Zlato priznanje za uspešno delo v projektu Kuhnapato in izvedbo 
aktivnosti Otroci otrokom pripravimo zdravo tradicionalno kosilo. 
Prejme pohvalo za 3-letno opravljanje prostovoljnega dela. 

PIA LAHNE PREJME spričevalo o uspešno zaključenem 9. razredu  in knjižno nagrado za 
doseženo povprečje 4,65 in več v vseh razredih OŠ 
Osvojila je 2. mesto na natečaju Metelkovo pero  s proznim delom Branje in 
prejela metelkovo pero in priznanje. 
Osvojila je srebrno Cankarjevo priznanje na državnem tekmovanju v znanju 
slovenščine. 
Prejme zlato priznanje za zgodovinsko raziskovalno nalogo. 
Prejme priznanje za osvojeno Metelkovo počitniško bralno značko. 
Prejme spominsko priznanje za zvestobo knjigi in Bralni znački v vseh letih OŠ. 

JASNA LONGAR PREJME spričevalo o uspešno zaključenem 9. razredu   
Prejme Zlato priznanje za uspešno delo v projektu Kuhnapato in izvedbo 
aktivnosti Otroci otrokom pripravimo zdravo tradicionalno kosilo. 
Prejme pohvalo za 2-letno opravljanje prostovoljnega dela. 
Prejme priznanje za sodelovanje na literarnem natečaju Branje – neminljiv 
košček otroštva v projektu Metelkovo pero. 

LUKA MARJETIČ PREJME spričevalo o uspešno zaključenem 9. razredu  s povprečjem 4, 65 in več 
Prejme pohvalo za 2-letno opravljanje prostovoljnega dela. 
Prejme zlato priznanje za zgodovinsko raziskovalno nalogo. 
Prejme priznanje za sodelovanje na literarnem natečaju Branje – neminljiv 
košček otroštva v projektu Metelkovo pero. 

EVA MIRTEK PREJME spričevalo o uspešno zaključenem 9. razredu   
Prejme Zlato priznanje za uspešno delo v projektu Kuhnapato in izvedbo 
aktivnosti Otroci otrokom pripravimo zdravo tradicionalno kosilo. 
Prejme pohvalo za 3-letno opravljanje prostovoljnega dela. 

SARA POVŠE PREJME spričevalo o uspešno zaključenem 9. razredu   
Prejme priznanje za osvojeno Metelkovo počitniško bralno značko. 
Prejme zlato priznanje za zgodovinsko raziskovalno nalogo. 
Prejme Zlato priznanje za uspešno delo v projektu Kuhnapato in izvedbo 
aktivnosti Otroci otrokom pripravimo zdravo tradicionalno kosilo. 
Prejme pohvalo za 2-letno opravljanje prostovoljnega dela. 

ANJA ŠINKOVEC PREJME spričevalo o uspešno zaključenem 9. razredu   
Prejme Zlato priznanje za uspešno delo v projektu Kuhnapato in izvedbo 
aktivnosti Otroci otrokom pripravimo zdravo tradicionalno kosilo. 
Prejme priznanje za sodelovanje na literarnem natečaju Branje – neminljiv 
košček otroštva v projektu Metelkovo pero. 



ŽIVA ŠKULJ ZIDAR PREJME spričevalo o uspešno zaključenem 9. razredu   
Prejme Zlato priznanje za uspešno delo v projektu Kuhnapato in izvedbo 
aktivnosti Otroci otrokom pripravimo zdravo tradicionalno kosilo. 

DENIS TRAMTE PREJME spričevalo o uspešno zaključenem 9. razredu   
Prejme Zlato priznanje za uspešno delo v projektu Kuhnapato in izvedbo 
aktivnosti Otroci otrokom pripravimo zdravo tradicionalno kosilo. 

NICK ZOBOVIČ PREJME spričevalo o uspešno zaključenem 9. razredu   

 

Občinsko nagrado za dosežen učni uspeh s povprečno oceno 4,65 ali več v vseh 
razredih OŠ ter vpis v Zlato knjigo prejmejo: 

9. a                                                              9. b 

ELENA KRŠTINC                                        PIA LAHNE 

TJAŠA TRAMTE 

TEREZA ZUPET 

 

METELKOVO NAGRADO kot najvišje priznanje OŠ Frana Metelka Škocjan šole, ki jo lahko 

učenec praviloma dobi samo enkrat v vseh letih izobraževanja za doseganje odličnosti IN izjemnih 

dosežkov na več različnih področjih udejstvovanja v posameznem šolskem letu PREJMETA 

TEREZA ZUPET IN EMA MEDVED IZ 9. a. 

 

 

 

 

 


