
SPREJEM NAJBOLJŠIH UČENCEV OŠ BELTINCI,  

OŠ BAKOVCI - POŠ DOKLEŽOVJE IN GLASBENE ŠOLE BELTINCI  

V ŠOLSKEM LETU 2013-2014 

Spoštovani! 

V imenu Občine Beltinci vas pozdravljamo na sprejemu  naših najboljših učencev pri županu 

Občine Beltinci. 

Spoštovani prisotni. Veseli me,  da smo se zbrali v tako lepem številu, da proslavimo in 

čestitamo našim devetošolcem, ki ste letos zelo uspešno zaključili svojo osnovnošolsko 

izobraževalno pot in sedaj se za vas odpirajo nova, neznana vrata življenja, ko boste šli v 

srednje šole, kjer si boste nadgrajevali vso znanje, ki ste si ga sedaj že pridobili. Vsak začetek 

je težak, ampak ne obupajte, pogumno novim izzivom naproti. Če boste vztrajni in pozitivno 

naravnani Vam bo zagotovo uspelo vse, kar ste si zadali.  

Uvod v današnji sprejem je popestrila glasbenica Glasbene šole Beltinci BRINA PODGAJSKI 

KAMPUŠ NA VIOLINI,  pod mentorskim vodstvom SANJE MIHIČ, na KLAVIRJU pa jo spremljala 

glasbenica  JANJA BELIČ s  to prečudovito skladbo. 

 

Sedaj pa Vabim župana dr. Mateja Gombošija, da nam spregovori nekaj besed. 

 

Dragi devetošolci, sledi svečana podelitev nagrad… 

Razred (9.a) 

1.TEJA MAUČEC, Gančani 123, 9231 BELTINCI 

Dosegla je odličen uspeh v vseh devetih  letih osnovnošolskega izobraževanja. Osvojila je: 

Cankarjevo tekmovanje – bronasto priznanje (7. razred), na tekmovanju Matematični 

kenguru je prejela bronasto in srebrno priznanje (7. razred), na tekmovanju Matematični 

kenguru – je prejela bronasto priznanje (8. razred), na tekmovanju Matematični kenguru je 

dosegla bronasto in diamantno priznanje (9. razred). Na tekmovanju iz zgodovine je prejela 

bronasto priznanje (9. razred), na tekmovanju iz astronomije je dosegla bronasto priznanje 

(9. razred), na tekmovanju iz biologije je prejela bronasto proteusovo tekmovanje (9. razred). 

Opravila je izpit iz nemščine FIT 1 (9. razred). Postala je zlata bralka – dosežena bralna značka 

v vseh devetih razredih. Dosegala je vidne rezultate pri pouku, saj je bila zelo prizadevna in 

pridna. Sodelovala je prav tako pri folklori in tako prispevala k ohranjanju prekmurskega 

ljudskega izročila.  

 



2. SAŠO ZADRAVEC, Kmečka 19, 9231 Beltinci 

Dosegel je odličen uspeh v vseh devetih  letih osnovnošolskega izobraževanja. Opravljen ima 

izpit iz nemščine FIT 2 (7. razred) . Na tekmovanju iz matematike je osvojil bronasto 

tekmovanje (7. razred), na tekmovanju iz astronomije je osvojil bronasto priznanje (8. 

razred), na tekmovanju iz fizike je osvojil bronasto priznanje (8. razred), na tekmovanje 

Matematični kenguru je osvojil bronasto priznanje (8. razred), na tekmovanju  v znanju o 

sladkorni bolezni - bronasto priznanje (8. razred), na tekmovanju  Genius Logicus  je osvojil 

bronasto priznanje (8. raz.), na tekmovanju Mednarodni matematični kenguru je osvojil 

bronasto priznanje (9. razred), na tekmovanju iz fizike je prejel bronasto in srebrno priznanje 

(9. razred) ter na tekmovanju iz astronomije je prejel še bronasto priznanje (9. razred). 

 

3. TIMOTEJ ŽERDIN, Žitna 10 , 9231 Beltinci 

Dosegel je odličen uspeh vseh devet let osnovnošoslkega izobraževanja, opravljen ima izpit iz 

nemščine FIT 2 (7. razred), na tekmovanju Matematični kenguru je osvojil bronasto priznanje 

(7. razred), na tekmovanju iz astronomije je prejel bronasto priznanje (8. razred), na 

tekmovanju iz kemije je osvojil bronasto priznanje (8. razred), na tekmovanju iz fizike je 

dosegel bronasto priznanje (9. razred) ter na tekmovanju iz nemščine je prejel  bronasto 

priznanje (9. razred). 

 

Razred (9.c) 

4. TAMARA DUH, Melinci 23, 9231 Beltinci 

Dosegla je odličen uspeh vseh devet let osnovnošolskega izobraževanja. Opravljen ima izpit 

iz nemščine FIT 1 (7. razred) in FIT 2 (8. razred), osvojila je cankarjevo tekmovanje – bronasto 

priznanje (8. in 9. razred), na tekmovanju Sladkorna bolezen je prejela v 9. Razredu zlato 

priznanje, na tekmovanju iz Vesele šole je osvojila srebrno priznanje (9. razred), na 

tekmovanju iz zgodovine je prejela bronasto priznanje v 9. Razredu, na tekmovanju – proteus 

je osvojila bronasto priznanje. Postala pa je zlata bralka, saj je dosegla bralno značko v vseh 

devetih razredih osnovne šole. 

 

5. BLAŽ MUJDRICA, Lipovci 175, 9231 Beltinci 

Dosegel je odličen uspeh vseh devet let osnovnega izobraževanja, na tekmovanju iz 

astronomije je dosegel bronasto priznanje v 9. Razredu. Sodeloval je v projektu Turizmu 

pomaga lastna glava kjer je osvoji 1 krat zlato in 1 x srebrno priznanje.  

 



6. LUCIJA VIDONJA, Ižakovci 60A, 9231 Beltinci 

Dosegla je odličen uspeh v vseh devetih letih osnovnošolskega izobraževanja. Na tekmovanju 

– matematični kenguru je osvojila bronasto priznanje v 7., 8. in 9. Razredu. Na tekmovanju 

Genius Logicus  je v 7. In 8. Razredu osvojila bronasto priznanje. Sodelovala je v projektu 

Turizmu pomaga lastna glava kje je osvojila 2x zlato priznanje in 1x srebrno priznanje (7., 8. 

in 9. raz.). Na tekmovanju iz fizike je osvojila bronasto priznanje (8. raz.), na tekmovanju - 

Šolski plesni festival je prejela srebrno priznanje (8. in 9. raz.) in zlato priznanje (9. raz.). Na    

Cankarjevem tekmovanju je osvojila bronasto in srebrno priznanje (9. razred), na 

tekmovanje iz geografije - srebrno priznanje (9. raz.). Na tekmovanju iz Vesele šole je osvojila 

srebrno priznanje (9. Razred). Opravljen ima izpit iz nemščine FIT 1 (7. razred) in FIT 2 (8. 

razred). Postala je zlata bralka, dosegla je bralno značko v vseh devetih razredih osnovne 

šole. Prav tako je sodelovala pri folklori - 8 let. 

  
Razred (9.b) 

7. KAJA KAROLINA GOMBOC, Lipovci 222 
 
Dosegla je odličen uspeh v 9. Razredu osnovne šole. Opravljen ima izpit iz nemščine FIT 1 (7. 

razred) in FIT 2 (8. razred), Na tekmovanju iz fizike (Stefanovo priznanje) je dosegla bronasto 

priznanje (8. razred), na tekmovanju je osvojila tudi Vegovo - bronasto priznanje (8. razred). 

Postala je zlata bralka – osvojila je bralno značko v vseh devetih razredih. 

 
 
8. TJAŠA HORVAT, Gančani 221 
 
Dosegla je odličen uspeh v 9. Razredu osnovne šole. Na tekmovanju -  Sladkorna bolezen – je 

osvojila bronasto priznanje (8. razred). Postala je zlata bralka – osvojila je bralno značko v 

vseh devetih razredih. 

 

 
9. JERNEJ JEREBIC, Gančani 162 
 
Dosegel je odličen uspeh vseh devet let osnovnošolskega izobraževanja. Na tekmovanju iz 

fizike  je prejel bronasto Štefanovo priznanje (8. in 9.  razred). Na tekmovanju iz  znanja 

astronomije je prejel srebrno priznanje (9.  Razred) ter bronasto priznanje (8. in 9.  razred). 

Osvojil je Cankarjevo bronasto priznanje (7. in 8. razred). Na tekmovanju iz angleščine – je 

prejel bronasto priznanje (9. razred). Na tekmovanju iz znanja geografije je prejel bronasto 

priznanje (8. in 9.  razred). Dosegel je tudi Vegovor bronasto priznanje (7., 8. in 9. razred) ter 

vegovo  srebrno priznanje (8. in 9. razred). Na tekmovanju Genius Logicus je osvojil bronasto 

priznanje (7. in 8. razred). V tekmovanju iz logike je prejel bronasto priznanje (7., 8. in 9. 

razred). Prav tao je osvojil diamantno Vegovo priznanje (diamantni kenguru – vseh devet 



let). Na tekmovanju - Sladkorna bolezen je osvojil bronasto priznanje (8. razred). Prav tako je 

sodeloval pri folklori – 8 let za kar je prejel priznanje. 

 
 
10. POLONA KOVAČIČ, Lipovci 148 
 
Dosegla je odličen uspeh vseh devet let osnovnošolskega izobraževanja. Na tekmovanju - 

Šolski plesni festival je osvojila srebrno priznanje ter zlato priznanje obakrat v  7., 8. in 9. 

Razredu. Na tekmovanju iz fizike (Stefanovo priznanje)  je prejela bronasto priznanje ( 9.  

razred). Na cankarjevem tekmovanju je osvojila  bronasto priznanje (7., 8. in 9. razred). 

Opravljen ima  izpit iz nemščine FIT 1 (7. razred) in FIT 2 (8. razred). Na tekmovanju: Genius 

Logicus je prejela bronasto priznanje (7. razred). Osvojila je tudi Bronasto vegovo priznanje v 

7. in 8. Razredu. Na tekmovanju iz znanja geografije je osvojila bronasto priznanje v 9. 

Razredu. Postala je zlata bralka saj je osvojila bralno značko v vseh devetih razredih osnovne 

šole. 

 
 
11. ŽIVA TIVADAR, Gančani 25 

 

Dosegla je odličen uspeh vseh devetih letih osnovnošolskega izobraževanja. Na cankarjevem 

tekmovanju je  osvojila bronasto priznanje v 9. Razredu. Na tekmovanju iz znanja geografije 

je osvojila bronasto priznanje v 9. Razredu. Postala je zlata bralka, saj je osvjoila  bralno 

značko v vseh devetih razredih osnovne šole. 

 

12. NUŠA TKALEC, Lipovci 198 
 

- Odličen uspeh vseh devet let 

- Tekmovanje: Vegovo - bronasto priznanje (7., 8. in 9. razred) 

- Tekmovanje: Vegovo - srebrno priznanje (7. in 8. razred) 

- Tekmovanje iz logike - bronasto priznanje (7., 8. in 9. razred) 

- Tekmovanje iz znanja astronomije – bronasto priznanje (8. in 9. razred) 

- Tekmovanje iz znanja astronomije – srebrno priznanje (9. razred) 

- Tekmovanje iz fizike (Stefanovo priznanje) - bronasto priznanje (8. razred) 

- Tekmovanje iz fizike (Stefanovo priznanje) - srebrno priznanje (8. razred) 

- Bronasto Preglovo priznanje (8. razred) 

- Tekmovanje iz znanja geografije – bronasto priznanje (8. in 9.  razred) 

- Cankarjevo tekmovanje – bronasto priznanje (7. in 8. razred) 

- Tekmovanje iz angleščine – bronasto priznanje (9. razred) 

- Tekmovanje iz angleščine – srebrno priznanje (9. razred) 

- Tekmovanje iz zgodovine – bronasto priznanje (9. razred) 

- Tekmovanje iz zgodovine – srebrno priznanje (9. razred) 

- Tekmovanje: Genius Logicus - srebrno priznanje (7. in 8. razred) 



- Tekmovanje: Šolski plesni festival – srebrno priznanje (9. razred)  

- Zlata bralka – dosežena bralna značka v vseh devetih razredih 

 
 
13. EVA TRATNJEK,  Lipovci 141 
 

- Odličen uspeh vseh devet let 

- Opravljen izpit iz nemščine FIT 1 (7. razred) in FIT 2 (8. razred) 

- Tekmovanje: Šolski plesni festival – srebrno priznanje (7. in 8. razred)  

- Tekmovanje: Šolski plesni festival – zlato priznanje (8. razred)  

- Cankarjevo tekmovanje – bronasto priznanje (8. in 9. razred) 

- Tekmovanje iz logike - bronasto priznanje (7. in 8. razred) 

- Tekmovanje iz znanja astronomije – bronasto priznanje (8. razred) 

- Tekmovanje iz fizike (Stefanovo priznanje) - bronasto priznanje (8. razred) 

- Tekmovanje: Genius Logicus - bronasto priznanje (7. in 8. razred) 

- Tekmovanje: Vegovo - bronasto priznanje  (8. razred) 

- Zlata bralka – dosežena bralna značka v vseh devetih razredih 

 
 

OŠ Bakovci - POŠ Dokležovje 

14. JULIJAN ŠKRABAN, Nova 25, Dokležovje, 9231 Beltinci 

Dosegel je odličen uspeh v osmih letih osnovnošolskega izobraževanja. Od 7. Do 9. Razreda si 

je bogatil besedni zaklad z branjem knjig v nemščini in angleščini ter osvojil srebrna priznanja 

iz nemške in angleške bralne značke. V 8. Razredu je na matematičnem področju osvojil 

priznanje na tekmovanju Genius Logicus. Vestno je bral knjige za bralno značko in tako 

osvojil zlato priznanje za dvetletno zvestobo bralni znački. Julijan je vsa leta šolanja uspešno 

in zavzeto sodeloval na šolskih proslavah in prireditva. Zelo uspešen je bil tudi na glasbenem 

področju. Že osem let obiskuje Glasbeno šolo v Murski Soboti. Igra na kromatično harmoniko 

in je sodeloval na regijskih državnih in mednarodnih tekmovanjih, kjer je dosegel visoke 

rezultate. V šolskem letu 2013/2014 je osvojil: štiri prva mesta na mednarodnih srečanjih 

harmonikarjev, prvo mesto na regijskem tekmovanju mladih glsbenikov Pomurja in 

Štajerske, številna druga priznanja in nagrade. Na Osnovni šoli Bakovci je Julijan imel vrsto let 

status kulturnika, kar je pohvale vredno.  

 

Glasbena šola Beltinci 

15. 

Vabim spoštovane goste, če bi želeli nameniti kakšno besedo misel našim devetošolcem. 



Ker glasba veseli dušo in srce, pa vabim mladi glasbenici BRINO IN JANJO da  nam zaigrata še 

eno skladbo za konec. 

Potem pa vsi lepo vabljeni, da se zberete pred grajskim poslopjem, kjer bo skupno 

fotografiranje, nato pa sledi neformalno druženje v gostilni Zvezda Beltinci.  

 

Iskrene čestitke dragi naši devetošolci in naj današnje druženje zaključim z lepo  

mislijo Toneta Pavčka: 

»Na svetu si, da gledaš sonce. 

Na svetu si, da greš za soncem. 

Na svetu si da SAM SI SONCE 

In da s sveta odganjaš – sence. 

 

Ne glede na to, kam Vas bo v življenju peljala Vaša pot, ostanite vedrega duha, s soncem v 

srcih in tako boste izžarevali radost vse povsod okrog sebe in bodo srečni vsi, ki se bodo 

srečevali z Vami. 

 

Hvala vsem za Vašo cenjeno udeležbo. 

 


