
NAJBOLJŠI DOSEŽKI UČENCEV OŠ DUŠANA FLISA HOČE V 

ŠOLSKEM LETU 2021/2022 

 

Na naši šoli je veliko čudovitih otrok, ne glede na ocene. Vsak otrok ima svoja močna 

področja, strokovni delavci šole jim pomagamo odkriti in razvijati le-te.  

Želimo jih naučiti, da sledijo svojim lastnim sanjam, da ne obupajo ob prvem neuspehu. 

Želimo jim pokazati, da jim stojimo ob strani. 

Uspehe otrok sproti pohvalimo, zapišemo kot oceno, dosežke na raznih tekmovanjih in 

natečajih pa sproti objavimo na spletu.  

V tem članku pa smo se odločili izpostaviti izjemne posameznike, ki se dobro zavedajo, 

da pot do uspeha ni preprosta. To so uporniki, ki so sanjali, sprejeli izziv in nato so s  

svojo vztrajnostjo in znanjem premaknili meje.  

 

 

 

1. NAGRADO za srebrno priznanje  na državnem tekmovanju iz Razvedrilne 

matematike prejmeta: 

o Zoja Glavan Čander, 9. a 

o Lučka Babič, 6. a. 

 

2. NAGRADO za srebrno priznanje  na državnem tekmovanju v znanju 

matematike za  Vegovo priznanje prejmeta: 

o Vid Bratuša, 7. b 

o Tadej Jurančič, 9. c. 

 NAGRADO za osvojen Diamantni kenguru prejme: 

o Zoja Glavan Čander, 9. a. 

 

3. NAGRADO za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz znanja 

angleščine prejmeta: 

o Anej Smole, 6. c 

o David Kosmačin, 6. b. 

 

4. NAGRADO za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz znanja 

nemščine prejme: 



o Ana Hasaj, 9. a. 

 

5. NAGRADO za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz znanja 

slovenščine za Cankarjevo priznanje prejme: 

o Ana Šalamon, 8. a. 

 

6. Za srebrno priznanje na državnem tekmovanju  iz logike prejmeta   

knjižno NAGRADO: 

o Lilit Glavan Čander, 8. a  

o Zoja Glavan Čander, 9. a. 

 

7. NAGRADO za dosežke na državnem tekmovanju Zdrav dih za navdih 

prejmejo:  

 Ana Hasaj, 9. a – 1 zlato, 2 srebrni priznanji 

 Anja Fras, 9. c – 1 zlato, dve srebrni priznanji 

 Lea Bencak, 8. a – 2 srebrni priznanji 

 Zoja Glavan Čander, 9. a – 1 srebrno priznanje 

 Maja Šibila, 8. a – 1 srebrno priznanje. 

 

8. NAGRADO za dosežke na državnem tekmovanju LOGIČNA POŠAST 

prejmejo za: 

 zlato priznanje na državnem tekmovanju: 

o Lea Križnik, 1. a  

o Žiga Klobučarič, 3. a. 

 srebrno priznanje na državnem tekmovanju: 

o Urška Golenač, 5. b  

o Zoja Soršak, 5. c 

o Luka Lep, 1. d. 

 

9. POHVALO za 1. mesto na področnem finalnem turnirju v  mali odbojki 

prejmejo: 

o Lana Brljak, 7. a 

o Maruša Hajdinjak, 7. a 

o Liza Fekonja, 7. a 

o Nika Ozvatič, 7. b 

o Iza Sinkovič, 7. c 

o Ajda Hiti, 6. a 

o Anastasija Stamenkovič, 6. a 

o Nija Skuhala, 6. b 



o Una Mladenović, 6. b 

o Nika Maljner, 6. c 

o Vita Rojs, 6. c 

o Ana Koželj, 6. b. 

 

10. NAGRADO za izjemne dosežke na državnem tekmovanju v znanju 

mladih čebelarjev prejmejo: 

 Srebrno priznanje: 

o Vito Bejat Krajnc, 8. c. 

 Zlato priznanje: 

o Zoja Soršak, 5. c 

o Matic Štesl, 5. c. 

 

11.  ATLETIKA 

 Področno finalno tekmovanje: 

o 1. mesto v teku na 600m: Lukas Dovnik, 7. c 

o 1. mesto v teku na 300m: Vid Černec, 8. d 

o 1. mesto v štefeti 4 x 100: 

 Luka Ivančič, 8. c 

 Jaša Mihajlović, 8. a 

 Lukas Dovnik, 7. c 

 Vid Černec 8. d. 

 

 Za izjemne dosežke na državnem prvenstvu iz atletike prejmeta 

nagrado: 

o Lukas Dovnik, 7. c: 1. mesto v teku na 600 m z državnim rekordom ter 

1. mesto na šolskem tekmovanju v gorskem teku,  

o Vid Černec, 8. d: 2. mesto.  

 

12. NAGRADO za 8. mesto na državnem tekmovanju »Mladina in gore« 

prejmejo: 

o Vid Bratuša, 7. b 

o Nejc Glodež, 9. c 

o Izidor Krečič, 9. a 

o Taj Stergar, 8. b. 

 

13. NAGRADO za 1. mesto na državnem prvenstvu šolskih cheerleading in 
performance cheer skupin Slovenije prejmejo: 

o Mia Caf, 1. a 

o Zala Noćajević, 1. a 



o Nikita Oček, 1. a 

o Anabella Pregrad Stajnko, 1. a 

o Eva Gajser, 1. b 

o Brina Himerlajh, 1. b 

o Julija Klemenak, 1. b 

o Iza Poglajen, 1. b 

o Kristina Savić, 1. b 

o Sanja Stanojević, 1. b 

o Linda Surina, 1. b 

o Neža Ema Vodušek, 1. b 

o Gaja Antalašič, 2. a 

o Julia Bajec, 2. a 

o Meta Dovnik, 2. a 

o Ana Božič, 2. b 

o Eva Ritonija, 2. b 

o Špela Lačen, 3. b 

o Zala Mileta, 3. b 

o Ana Štekar, 3. b 

o Ela Dvoršak, 4. b 

o Linet Radolič, 4. b 

o Julia Rebernak, 4. c. 

 

14. NAGRADO za  izjemne rezultate na državnem prvenstvu v judu 

prejmeta: 

 Lara Dogša, 8. c: 2. mesto 

 Živa Soršak, 8. c: 3. mesto. 

   

15. NAGRADO za 3. mesto na državnem finalnem turnirju iz odbojke za 

starejše deklice prejmejo:  

o Lana Košar, 9. b  

o Nina Kranjc, 9. b  

o Ana Šalamon, 8. a  

o Maša Divjak, 8. a  

o Maša Zupan, 8. a  

o Nika Žnider, 8. a  

o Lana Brljak, 7. a.  

 POHVALO za 3. mesto na državnem finalnem turnirju iz odbojke za 

starejše deklice prejmejo: 

o Maja Šibila, 8. a  

o Danijela Jurič, 8. b  

o Laura Dubravica, 8. d 



o Gala Lah, 8. b  

o Zala Lubanjšek, 6. c. 

 

16. ŠAH  

Nik in Lina Javornik sta v preteklem obdobju odigrala veliko šahovskih turnirjev tako 

doma, kot v tujini. Na žalost pa (zaradi COVID ukrepov) šolskih tekmovanj praktično 

ni bilo. 

o Nik Javornik  

o Nik je za OŠ Dušana Flisa Hoče tekmoval na šolskem regijskem 

šahovskem turnirju v pospešenem šahu, ki je zaradi COVID ukrepov, žal 

potekalo preko spleta in je bil Nik do zadnje partije brez konkurence, 

nato pa se mu je prekinila spletna povezava in ni mogel odigrati zadnje 

partije, kar ga je stalo 1. mesta. Posledično je v kategoriji F15 dosegel 2. 

mesto med 44. OŠ v regiji, ter se uvrstil na državno šolsko tekmovanje 

kjer je dosegel skupno 4. mesto. 

o Največji klubski uspeh (Celjski šahovski klub) je dosegel decembra 2021, 

ko je s Slovensko mladinsko državno reprezentanco na ekipnem 

evropskem prvenstvu v pospešenem šahu v Srbiji postal evropski 

podprvak (premagali so tudi favorizirano Rusijo) in zaostali samo za 

Belorusijo. 

o Lina Javornik 

o Lina je za OŠ Dušana Flisa Hoče tekmovala na šolskem regijskem 

šahovskem turnirju v pospešenem šahu, ki je zaradi COVID ukrepov, žal 

potekalo preko spleta in v kategoriji D12 dosegla 1. mesto med 44. OŠ v 

regiji, ter se uvrstila na državno šolsko tekmovanje kjer je dosegla 

skupno 5. mesto. 

o Največji klubski uspeh (Celjski šahovski klub) pa je dosegla v mesecu 

juniju na Rogli, ko je v ekipnem (ekipo sestavljata dve dekleti do 16. let) 

kadetskem tekmovanju v standardnem šahu postala državna prvakinja 

brez izgubljene partije. 

 

17. NAGRADO za 1. mesto na državnem tekmovanju v znanju tehnologij  

prejme: Tadej Jurančič, 9. c. 

 

18. POHVALO za 4. mesto na polfinalnem šolskem tekmovanju iz 

namiznega tenisa prejme EVA REBERNAK, 6. b. 

19. POHVALO za 3. oz. 1. mesto na področnem tekmovanju v akvatlonu ter 

uvrstitev na finalno tekmovanju prejmeta: 

 ELA VOHAR, 8. d  

 TINKARA VOHAR, 5. a. 



 

20. NAGRADO za zlato priznanje in še dve posebni nagradi za avtorsko 

skladbo na državnem tekmovanju »Glasbena  olimpijada« prejme VITO 

BEJAT KRAJNC, 8. c. 

 

 

 

 

         Pripravili: 

         Danijela M. Vukmanič 
         Mateja Štiglic  

 


