
 

1. Podelitev pohval učencem ter njihovim mentorjem, ki so na uradnih 

tekmovanjih iz znanja v šolskem letu 2013/2014 na državnem in mednarodnem 

nivoju osvojili priznanja: 

 

 

a)  GLASBENA ŠOLA TREBNJE: 

KRISTINA KLANČAR Na 43. državnem tekmovanju mladih glasbenikov je v 

kategoriji rog, 1.b prejela zlato plaketo, 2. nagrada. Mentor: prof. Franc Lipovšek. 

KRISTJAN KREVS Na 43. državnem tekmovanju mladih glasbenikov je v kategoriji 

trobenta, 1.a prejel zlato plaketo, 3. nagrada. Mentor: prof. Igor Hribar. 

NIK VIDMAR Na 43. državnem tekmovanju mladih glasbenikov je v kategoriji rog, 1.b 

prejel srebrno plaketo. Mentor: prof. Franc Lipovšek. 

LOVRO BONE Na 43. državnem tekmovanju mladih glasbenikov je v kategoriji 

tolkala, 1.a prejel srebrno plaketo. Mentor: prof. Benjamin Kos. 

 

b) OSNOVNA ŠOLA TREBNJE: 

ŽIGA MEDVED je na državnem tekmovanju iz znanja nemščine osvojil zlato 

priznanje pod mentorstvom učiteljice Stanke Kajbe.  

MAJA GAZVODA in LAURA VENCELJ sta na državnem tekmovanju iz znanja 

francoščine osvojili zlato priznanje pod mentorstvom učiteljice Saše Bedene.  

ŽAN ZAKOŠEK je na državnem tekmovanju iz znanja zgodovine osvojil zlato 

priznanje pod mentorstvom učiteljice Metode Livk. 

ANA HOČEVAR, MAŠA MOŽINA, LANA RAJER, ZALA RIBIČ, LARA REDEK 

ŽNIDARŠIČ, ŠPELA GRMOVŠEK, LEA KMET, VITA VIŠČEK in NUŠA BEDENE 

so na tekmovanju raziskovalnih nalog iz zgodovine osvojili zlato priznanje pod 

mentorstvom učiteljice Nataše Hribar. 

JAN ANŽLOVAR je na državnem tekmovanju iz znanja astronomije osvojil zlato 

priznanje pod mentorstvom Andreja Anžlovarja. 

JAN IGOR KRŽAN je na državnem natečaju: Prihodnost je v tvojih rokah – priložnost 

je v rabi lesa, v kategoriji Dekorativni izdelki osvojil 1. mesto, JANKO STARIČ pa na 

tem istem natečaju, v kategoriji Izdelki, ki predstavljajo slovensko kulturno dediščino, 

3. mesto. Oba pod mentorstvom učiteljice Marije Strah.  

URŠA UHAN in MAJA GAZVODA sta na državnem tekmovanju iz znanja o 

sladkorni bolezni osvojili zlato priznanje pod mentorstvom Antonije Brozovič. 



 

c) OSNOVNA ŠOLA VELIKI GABER 

ZALA CURK je na državnem tekmovanju iz znanja o sladkorni bolezni osvojila zlato 

priznanje pod mentorstvom Vesne Rajar. 

ZALA CURK, NASTJA SIRK in KSENJA KASTELIC so na tekmovanju 

raziskovalnih nalog iz zgodovine osvojile zlato priznanje pod mentorstvom Janija 

Strnada.   

 

2. Podelitve pohval s področja športa: 

 

a) OSNOVNA ŠOLA TREBNJE:  

1. mesto na tekmovanju v badmintonu v kategoriji Kategorizirani igralci je osvojil: 

URBAN KOLENC! Mentor: trener Badmintona Kluba Mirna,  

2. mesto na  ekipnem državnem prvenstvu Slovenije v atletiki za osnovno šolo so 

osvojili: NEJC JAKLIČ, DAVID HRIBERŠEK, MIHA KOTAR, AMADEJ JERLAH, 

ŽIGA MEDVED, KRISTJAN HORŽEN, ŽAN ZAKOŠEK, JAKA GRADIŠNIK, URH 

POGLAVC, TIMI RENKO, MARKO KOTAR, JAN REDEK, NIK CEGLAR in MIHA 

KRIŠTOF. Mentorja: Alojz Radelj in Miro Brezovar. 

1. mesto na državnem prvenstvu v rokometu so osvojili: ANDRAŽ BREZOVAR, 

ALEN KUKENBERGER, TEVŽ GABRIJEL, DAVID HRIBERŠEK, MIHA KOTAR, 

MARKO KOTAR, KRISTJAN HORŽEN, URH PANGERC, JAN REDEK, URH 

POGLAVC, ŽIGA MEDVED, TIMOTEJ MAJZELJ, AMADEJ JERLAH, LUKA 

FALKNER, NEJC JAKLIČ, LUKA ROGELJ, ŽAN ZAKOŠEK, MARKO SMOLIČ, 

ALJAŽ HRIBAR, TIM PANGRC in LOVRO VIŠČEK!  

Mentorstvo: vodja moštva: Alojz Radelj in trener: David Lipoglavšek 

 

1. mesto na državnem prvenstvu mažoret – kadet pari sta osvojili: NELI BEDENE in 

EMA PANGERC.  

2. mesto na državnem prvenstvu mažoret – kadet skupina pa: že omenjeni NELI 

BEDENE in EMA PANGERC,potem pa še: TJAŠA GOLE, JERCA GORENC, 

TAJA GORIŠEK, NUŠA JAKLIČ, ELA KOLAR, EVA KOLENC, PETRA KOVŠČEK, 

KAJA MEŽAN, NIKA POVHE, MANCA RAJNAR, JERCA RAKAR, SANDRA SIRK, 

METKA STRAHINIČ, MANCA UDOVIČ in ANJA UMEK. Mentorici: Špela Doles in 

Špela Strmec. 

1. mesto na državnem prvenstvu mažoret – junior pari sta osvojili: ANA ZARABEC 

in NUŠA BEDENE 



2. mesto v isti kategoriji pa: KLARA KUŽNIK in AMANDA POVHE.  

1. mesto na državnem prvenstvu mažoret – junior skupina pa so osvojile: že 

omenjene ANA ZARABEC, NUŠA BEDENE, KLARA KUŽNIK in AMANDA 

POVHE, potem pa še SARA BALE, LARISA BARLE, LARA FLORJANČIČ, 

NASTJA GREZNIK, MANICA KAMIN, PETRA KREVS, KATJA LENARČIČ, ZALA 

MLAKAR, MAŠA MOŽINA, TINA PEKOLJ, TJAŠA PETERLE, LANA RAJER, 

ZALA RIBIČ in VITA VIŠČEK. Mentorica: Maša Zarabec 

 

   3. Posebni dosežki po predlogu šol: 

 

a) OŠ TREBNJE: 

 

1. Glavni igralci v MUSICLU MAMMA MIA:  ŠPELO SKUBIC, MATICA 

RAJNARJA, TEJO GRIČAR, URBANA KUKENBERGERJA, URHA 

TRINKOTA, FLORIJANA VODETA, NASTJO NOVAK, KLARO KUŽNIK, 

NELI BEDENE, VITO VIŠČEK, VIDA VIDMARJA, ANDREJA MEGLIČA in 

JANA IGORJA KRŽANA. 

Priznanje za posebne dosežke pa se izreka tudi celotni delovni skupini, ki je 
izpeljala to predstavo, v kateri je nastopalo 151 učencev Osnovne šole 
Trebnje od 3. do 9. razreda.  
 
Pobudnica predstave, zborovodkinja in režiserka JOŽICA STANIČ je 
odgovorna za pevski in gledališki del, ki nas je popeljal v glasbeni svet skupine 
Abba. URŠKA BARLE je poskrbela za koreografijo glavnih igralcev. Kostume 
plesalcev je izdelala MARTINA ZUPANČIČ. Čudovito sceno je zasnovala 
ARIJANA NOVAK, izdelal pa jo je STANE AVGUŠTINČIČ, SAŠA BEDENE pa 
je bila lektorica za angleščino. ALEKSANDRA GRIČAR je koordinirala 
zahtevne priprave na predstavo in skrbela za tehnično podporo. 
 

 
2. STROKOVNI DELAVCI POŠ DOL. NEMŠKA VAS 

 
Zaposleni na PŠ Dolenja Nemška vas skrbijo za dobro sodelovanje s starši, z 
zunanjimi strokovnimi delavci, javnimi zavodi in drugimi ustanovami, ki 
prispevajo h kakovosti dela na šoli. Šola se lahko pohvali z izjemno odprtostjo 
kraju. 
 
Podružnica je znana po prireditvah za širšo javnost ter po vsakoletnem 
dobrodelnem koncertu. Letos so izvedli že tretjega. Namen dobrodelnih 
koncertov je pomoč pri zbiranju sredstev za klimo v telovadnici. Ker so zbrali 
že več kot polovico potrebnih sredstev, jih ne morejo preusmeriti v druge 
namene. Zato še vztrajajo, obenem pa upajo na pomoč pri nakupu, da bodo 



lahko sredstva dobrodelnih koncertov namenili predvsem za izboljšanje 
kakovosti dela z učenci in ostalimi, potrebnimi pomoči. To je njihova velika 
želja. Vsako leto pri organizaciji koncerta združijo moči: NEVENKA 
GREBENC, ANA AVBAR, IVA SAJOVIC, NUŠA VODE, VANJA KUŽNIK, 
META KMETIČ, MOJCA ŠTRITOF IN FRANC RAKAR.  

 

b) OŠ VELIKI GABER: 

 

 

JAN REBOLJ in HELENA FORTUNA sta si s svojo predanostjo plesu v 

zadnjih dveh letih priplesala naslov »regijska  prvaka Dolenjske za šolsko leto 

2012/13 in 2013/14«. Tak uspeh na regijskem nivoju odpira vrata 

tekmovalcem, da se pomerijo z najboljšimi pari s cele Slovenije. 

  

Lani sta bila na državnem tekmovanju  2. v standardnih plesih (tango, fokstrot 

in angleški valček) in 4. v latinskoameriških plesih (samba, ča-ča in boogie-

woogie),  letos sta bili obe kategoriji združeni in sta osvojila odlično 2. mesto in 

tako postala državna podprvaka v angleškem valčku, ča-ča-ju in rokenrolu.  V 

svoji dosedanji plesni karieri sta osvojila že  vrsto pokalov in  dobila 

poleg  bronastih, srebrnih tudi  kar 3 zlata priznanja.   

Mentorica: MARIJA MAJZELJ-OVEN 

 

4. Priznanja učiteljem za uspešno delo po predlogu šole: 

 

a) OŠ TREBNJE 
 
ANDREJ ANŽLOVAR 
 
Andrej Anžlovar je zaposlen v Osnovni šoli Trebnje 4 leta. Poučuje fiziko, 
matematiko, izbirne predmete iz astronomije ter multimedije. Pri svojem delu je 
dosleden in zanesljiv. Vedno skrbi, da pri svojem poučevanju vnaša novosti, s 
katerimi poskuša predmete čim bolj približati učencem. S številnimi učenci pri svojih 
predmetih dosega najvišje rezultate, tako na regijskem kot tudi državnem nivoju. 
Poleg tega, da je dober učitelj, je tudi odličen sodelavec, vedno pripravljen priskočiti 
na pomoč ali s svojim optimizmom spraviti v dobro voljo marsikaterega sodelavca. 
 
METODA LIVK 
 
Metoda Livk je učiteljica slovenščine in zgodovine na Osnovni šoli Trebnje. Poznamo 
jo po številnih uspešno izpeljanih projektih za učence. V tem šolskem letu je bila ena 
od vodij projekta Igrače za učence cele šole. Ob njeni spodbudi so učenci izdelovali 
igrače in družabne igre, zapisovali pogovore s starejšimi o igrah nekoč, zbirali igrače 
za obširno razstavo, ki jo je skupaj postavila s sodelavkami.  Učenci so pripravili tudi 
posebno številko Zarij. 
 
 



V tem letu je aktivno sodelovala tudi pri projektu CIK-a Trebnje Rastoča knjiga, ki je 
potekal v okviru projekta Abeceda odličnosti, in se bo v naslednjem letu nadaljeval na 
Osnovni šoli Trebnje. 
 
 
MARIJA STRAH 
 
Marija Strah poučuje na Osnovni šoli Trebnje tehniko in tehnologijo, krožke in izbirne 
predmete s področja tehnike. Učenke  in učence spodbuja k strokovnemu delu na 
svojem področju ter udeležbam na tekmovanjih, kjer so njeni učenci pogosto zelo 
uspešni. Je pobudnica in vodja prizadevanja za uspešno oživitev in uporabo 
šolskega vrta, s katerim hoče približati učencem stik z naravo. 
 
V tem šolskem letu je bila tudi ena od vodij projekta Igrače za učence cele šole. 
Njena ustvarjalnost je bila najbolj razvidna pri izdelavi igrač za oddelke podaljšanega 
bivanja in organizaciji razstave v šolski avli. 
 
 
DARJA KORELEC 
 
Darja Korelec poučuje šport, krožke in izbirne predmete  na Osnovni šoli Trebnje. 
Večkrat smo že slišali o njenih uspehih na športnih področjih, kjer sodelujejo njeni 
učenci. Še posebej je prepoznavna kot mentorica trebanjskih mažoret. Poleg 
tekmovalk je usposobila mlade koreografinje, trenerke in sodnice. Trebanjske 
mažorete so na letošnjem državnem prvenstvu osvojile tri zlate, dve srebrni in še 
bronasto medaljo. S tem so si vse skupine pridobile pravico do nastopa na 
evropskem tekmovanju. Je tudi članica upravnega odbora Mažoretne in twirling 
zveze Slovenije, sekcija mažorete, kjer se trudi za strokovnost izvedenih dejavnosti. 
 
 
UROŠ PRIMC 
 
Uroš Primc je vzgojitelj, ki ima izreden posluh za delo z najmlajšimi in je pogosto 
drugi strokovni delavec v prvem razredu na Osnovni šoli Trebnje. Otrokom zna 
približati šport, predvsem nogomet in igranje šaha. Ob kitari z otroki zapoje in 
pogosto spremlja pevske zbore. V letošnjem šolskem letu je pripravil kratke dramske 
igrice z otroki podaljšanega bivanja in se uspešno povezal z varovanci Varstveno 
delovnega centra Trebnje. Skupaj so pripravili kulturno srečanje. S tem je prispeval k 
uspešnemu povezovanju drugačnosti med otroki. 
 
BARBARA HROVAT 
 
Barbara Hrovat je učiteljica, ki poleg zanimivega pouka pogosto rada domiselno 
poskrbi za ureditev šolskih kotičkov, ki so tematsko obarvani in polepšajo šolske 
prostore. Je polna dobrih idej, ki pa jih dosledno in uspešno izpelje. Njeno delo je bilo 
vidno tudi že na šolskih prireditvah, tako na uspešni izpeljavi programa kot na 
scenski postavitvi. Vsako delo izpelje dosledno in strokovno. 
 
 
 



MAJA GRIČAR 
Maja Gričar je učiteljica angleščine na Osnovni šoli Trebnje. Je vodja aktiva tujih 
jezikov na šoli in vodja študijske skupine za angleščino. Svoje delo opravlja vestno, 
stalno razmišlja, kako bi izboljšala svoj predmet in ima veliko novih idej. S 
sodelavkami izmenjuje dobre ideje, ki popestrijo ure angleščine. Letos se je 
preizkusila tudi v snemanju in montaži promocijskega filma za francoščino, skupaj s 
svojo kolegico, ki je zmagal na natečaju za najboljši promocijski videoposnetek za 
francoščino. 
 
NADJA  MARN 
 

Nadja je na začetku učiteljske kariere in dela na Osnovni šoli Trebnje, Podružnična 
šola Dobrnič. S svojo širino je že pokazala, da je njeno poučevanje polno dobrih idej. 
Poleg pedagoškega dela v razredu uspešno vodi plesni, mažoretni in ustvarjalni 
krožek. Z izvirnimi točkami plesalk in mažoret se vključuje v kulturni program na 
prireditvah v šoli in v kraju. 
 
Pri ustvarjalnem krožku izdelujejo domiselna priložnostna darila, ki obiskovalce lahko 
še vrsto let spominjajo na dobrniško šolo. Svojo ustvarjalnost prenaša na učence, saj 
skupaj skrbijo za urejenost šolskih prostorov, razstav in pripravo scen za prireditve. 
Dokazala je že, da bo njena strokovna in inovativna pot učiteljevanja prinesla še 
veliko uspehov.  
 

b) OŠ VELIKI GABER 

VESNA RAJAR  

Vedno najde pravo pot do učencev in jim zna vzbuditi zanimanje za predmet, ki ga 

poučuje. Vsako leto predano pripravlja učence na Proteusovo tekmovanje iz znanja 

biologije ter na tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni, kjer so njeni varovanci zelo 

uspešni in večkrat posežejo po najžlahtnejši nagradi. S svojo pestro ponudbo izbirnih 

predmetov omogoča otrokom, da se vedno naučijo kaj novega in uporabnega. 

Poleg svojega rednega dela, pa je v letošnjem šolskem letu gospa Vesna veliko 

truda in dela vložila tudi v pripravo raziskovanja vaške luže na Orlaki, ki je bilo 

izvedeno v okviru projekta Obnova vasi Sela pri Šumberku. Skupaj z učenci so 

dodobra proučili vaško lužo, pripravila pa je tudi kvalitetne učne liste, ki so na 

razpolago vsem, ki bi radi obiskali in raziskovali lužo. 

 

TANJA KOROŠEC  

je učiteljica z veliko začetnico. Kot učiteljica v prvi triadi zna z otroki vzpostaviti 

odnos, ki je ravno prav prijateljski a kljub vsemu dovolj strog, da otroke v treh letih 

vzgoji v odgovorne učence, ki vedno, kaj je šolsko delo. Kot mentorica plesnega 

krožka je v šolo prinesla folkloro, ne samo slovensko folkloro, ampak plese vsega 

sveta. S svojo skupino redno nastopa na prireditvah v šoli in tudi izven. S svojo 



natančnostjo poskrbi, da so nastopi izpiljeni do potankosti. Svoje znanje pa ne deli 

samo med učence, temveč tudi med svoje kolegice iz šole in tudi iz vrtca. Rada 

priskoči na pomoč pri proslavah in se aktivno vključuje tudi v prireditve vrtca. S svojo 

natančnostjo in predanostjo delu je lahko zgled vsakemu od nas. 

 


