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Uvodnik

ZNANJE IN OPTIMIZEM
Minulo leto smo začeli nagovor s krizo in vanjo nekako nismo hoteli verjeti, letos v času globoke krize, začenjamo in
usmerjamo svoje misli v prihodnost. Znanje mladih, razvijanje trendov, ustvarjalnost, inovativnost, radovednost in
raziskovanje so vrednote, od katerih je odvisna naša prihodnost. Ali bomo kot družba in država napredovali, ali bomo
našemu gospodarstvu zagotovili dovolj inovativnih, iznajdljivih in spodobnih ter ustrezno izobraženih ljudi? Če smo
razumeli in spoznali, da moramo spremeniti pogled na svet
in zaporedje vrednot, ostane pred nami eno samo dejstvo.
Znanje, ki je edino vodilo naše prihodnosti, upanje, da spremenimo ravnanje naše družbe. Naj bosta misel in ponos
– letošnja osrednja osebnost našega kraja Barbara Celjska.
Slovela je po svoji izobraženosti, govorila je več jezikov, zanimala se je za politiko in gospodarstvo. V svojem času je
bila vodilo družbe.
Mladi raziskovalci, naj bo Barbara Celjska vaša spodbuda,
da lahko v življenju dosežete prav vse. Potrebni so znanje,
upanje, pogum in seveda optimizem, ki ga zadnje čase prav
pogrešamo. Skupek vseh teh vrednot mora prinesti rezultate in s tem našo lepšo ter boljšo prihodnost. V moderni
družbi je znanje navzoče skozi celotno človeško življenje,
vendar je najtesneje povezano prav z obdobjem mladosti,
za katerega je značilno intenzivno učenje ter pridobivanje
znanja in sposobnosti.
Mladi ustvarjalci, v vas je prihodnost in vi ste edina prava
pot, ki nas bo ob vseh spoznanjih pripeljala v boljši jutri.
Glejte v to prihodnost z vedrino, zanosom in s polno mero
znanja.

V 36. letu mladinskega raziskovalnega dela v Celju je sodelovalo 276 mladih osnovnošolskih in srednješolskih raziskovalcev, ki so izdelali 133 raziskovalnih nalog s 26 področij.
Pri tem so jim pomagali 107 mentorji in 22 koordinatorjev.
Naloge je ocenjevalo 90 strokovnih ocenjevalcev, delo pa je
ves čas koordinirala Komisija Mladi za Celje. Kot že vrsto let,
je tudi letos potekala predstavitev nalog za osnovnošolce
na Osnovni šoli Hudinja, srednješolci pa so naloge predstavili na Šolskem centru Celje. Hvala gostiteljema za sodelovanje in organizacijo.
Raziskovalci, katerih naloge so uvrščene v 1. skupino, so
nagrajeni z ekskurzijo na Primorsko. V Narodnem domu bo
5. 6. 2014 osrednja prireditev, kjer bomo zaključili 36. raziskovalno leto in mladim podelili županove zahvale.
»Vsak drobec znanja, ki ga učenec pridobi sam, vsak problem, ki ga sam reši, postane mnogo bolj njegov, kot bi
bil sicer. Dejavnost uma, ki je spodbudila učenčev uspeh,
koncentracija misli, potrebnih zanj, in vznemirjenje, ki sledi zmagoslavju, prispevajo k temu, da se dejstva vtisnejo v
spomin, kot se ne bi mogla nobena informacija, ki jo je slišal
od učitelja ali prebral v učbeniku.«
(Herbert Spencer)



Polona Ocvirk,
vodja Oddelka za družbene dejavnosti

NAGRADNA EKSKURZIJA SREDNJEŠOLCEV, PRIMORSKA, MAJ 2014
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ob obletnici

II. osnovna šola Celje –
predstavitev ob 40-letnici

Šola nekoč
Stara II. osnovna šola je bila zgrajena leta 1912 in je stala v
središču mesta. Med vojno (1941–1945) je poslopje služilo
kot nekakšen »vojaški lazaret«. Takoj po vojni pa je v velikih težavah spet začela z delom osnovna šola – naprej na
šolskem dvorišču, potem pa so se počasi preselili v šolske
prostore.
Prva povojna leta sta bili v mestu Celje samo dve osnovni
šoli in v »naši« zgradbi so gostovale številne šole: že pred
vojno dveletna trgovska šola, po vojni večerna tehniška
šola, obrtna šola, učiteljišče, pozneje Pedagoški šolski center in oddelek Pedagoške akademije iz Maribora.
V sklopu učiteljišča je bila vadnica, v kateri so mladi učitelji
opravljali praktični del strokovnega izpita, študentje pa so v
razredih II. osnovne šole hospitirali.
Leta 1972 je bil postavljen temeljni kamen Osnovne šole
Slavko Šlander (tako se je takrat preimenovala II. osnovna
šola), ki je vrata za učence odprla 29. novembra 1974. Po
osamosvojitvi Slovenije je Mestna občina Celje šolo spet
uradno poimenovala II. osnovna šola Celje.

Sodelovali smo še v dveh mednarodnih Comeniusovih projektih, v Mreži učečih se šol, Mentorski šoli, poleg tega smo
imeli in imamo na šoli še nekaj internih projektov, ki odražajo našo specifiko in prizadevanja učiteljev.
V tekmovanju iz znanj vsako leto posegamo po najvišjih
mestih in zlatih priznanjih, naši raziskovalci pa vsako leto
pokažejo raziskovalno vnemo z uvrstitvijo v I. kategorijo.
Šola je dejavna na mednarodnem področju. V maju smo
gostili učence in učitelje iz bivših jugoslovanskih republik
in sestavili projekt Vseeno skupaj, v okviru katerega bomo
dvakrat letno obravnavali skupno temo s področij, kot so
ekologija, etnologija, zgodovina in podobno.
S starši sodelujemo zgledno in so nam v veliko pomoč pri
pridobivanju sredstev za socialno ogrožene učence in pri
zagotovitvi nekaterih infrastrukturnih izboljšav.
							
Igor Topole
ravnatelj II. osnovne šole Celje

Šola danes
Na šoli uvajamo 9-letno OŠ že od vsega začetka, poleg tega
smo bili med prvimi osnovnimi šolami, ki so začele z mednarodno dejavnostjo. Aktivni smo na športnem in še posebej na kulturnem področju in na obeh področjih žanjemo
lepe uspehe. Leta 2012 smo bili razglašeni za kulturno šolo.
Da smo to dosegli, smo ustvarili celo kopico avtorskih projektov, kot so Levji kralj, Mesto cvetja in lani skupaj z Gimnazijo Celje - Center Krog življenja, ki si ga je ogledalo preko
dva tisoč obiskovalcev. Januarja pa smo pred odhodom slovenske olimpijske reprezentance na Olimpijske igre v Soči
pripravili kulturno prireditev, ki je privabila najuspešnejše
slovenske in celjske olimpijce.
5

MLADI ZA CELJE – CELJE ZA MLADE

ROŠEVI DNEVI – vseslovensko srečanje

osnovnošolskih literarnih ustvarjalcev 8. in 9. razredov

Osnovna šola Frana Roša nosi ime po pesniku, pisatelju in
dramatiku Franu Rošu, ki sta mu lepa slovenska beseda in
prenašanje le-te med mlade veliko pomenila, zato s ponosom goji svoje poslanstvo, v mladem človeku spodbujati
ljubezen do branja, pisanja in kreativnega ustvarjanja.
Prvo srečanje mlajših literarnih ustvarjalcev Roševi dnevi je
bilo leta 1986. Povezano je s proslavljanjem krajevnega praznika dela Celja, Nove vasi. Na prvem srečanju je z literarnimi prispevki sodelovalo 14 učencev, in sicer z Osnovne šole
Frana Roša, IV. osnovne šole in I. osnovne šole, šol, katerih
učenci so živeli v Novi vasi. Že naslednje leto je organizacijski odbor povabil k sodelovanju vse osnovne šole v občini
Celje. Leta 1996 pa je organizacijo 9. Roševih dni prevzela
OŠ Frana Roša. Tri leta kasneje se je organizaciji pridružil
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Območne izpostave Celje. Roševi dnevi so se tako razširili na
celjsko regijo, naslednje leto pa še na koroško regijo, v letu
2001 na celotno državo in leta 2006 še na zamejstvo. Letošnji Roševi dnevi so bili že 27. Na njih je sodelovalo kar
99 mladih s 67 osnovnih šol. Že po svoji zaporedni številki
povedo, da so neka stalnica, tradicija, dobro zastavljena in
trdno zasidrana literarno–kulturna dejavnost, ne le na šoli
Frana Roša, ampak v slovenskem prostoru.
Namen Roševih dni je, da se mladi osnovnošolski ustvarjalci
v marcu srečajo na naši šoli, izmenjajo izkušnje, spoznavajo
moč slovenske besede, prebirajo svoja dela, se v kreativni
delavnici seznanjajo z literarnimi dosežki svojih vrstnikov in
odraslega avtorja, ki je vsako leto gost na srečanju.
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Na vstopu v pomlad OŠ Frana Roša zaživi še bolj polno in
ustvarjalno. Ni lepšega kot doživljati trenutke uspeha, zadovoljstva, ponosa na dobro opravljeno delo z mladimi. In
ob Roševih dnevih doživljamo to z mladimi iz vse Slovenije.


Mojca Kolin
ravnateljica OŠ Frana Roša

raziskovalne naloge

OSNOVNE ŠOLE
Šola
I. osnovna šola Celje
II. osnovna šola Celje
III. osnovna šola Celje
IV. osnovna šola Celje
Osnovna šola Frana Kranjca
Osnovna šola Frana Roša
Osnovna šola Glazija
Osnovna šola Hudinja
Osnovna šola Lava
Osnovna šola Ljubečna
Osnovna šola Primoža Trubarja Laško
OŠ Franja Malgaja Šentjur
Skupaj:

Predprijav
3
6
8
5
5
2
0
22
7
12
2
1
73

Prijavljenih
4
6
8
5
5
2
0
22
7
12
2
1
74

Oddanih
4
6
8
5
5
2
0
22
7
12
2
1
74

I.
skupina
3
2
7
3
3
2
0
16
5
10
1
1
53

II.
skupina
1
4
1
2
2
0
0
6
2
2
1
0
21

III.
skupina
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sem.
nalog
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Učenci

Mentorji

11
11
15
15
11
4
0
53
16
25
3
2
166

4
7
7
5
6
2
0
19
9
4
2
1
66

Učenci

Mentorji

2
10
9
12
2

1
4
8
1
2

srednje ŠOLE
Šola
Ekonomska šola Celje
Gimnazija Celje Center
I. gimnazija v Celju
Srednja zdravstvena šola Celje
ŠCC, Gimnazija Lava
ŠCC, Srednja šola za gradbeništvo in
varovanje okolja
ŠCC, Srednja šola za strojništvo,
mehatroniko in medije
ŠCC,Srednja šola za kemijo,
elektrotehniko in računalništvo
Šola za hortikulturo in vizualne
umetnosti Celje
Skupaj:

Predprijav
0
7
5
7
2

Prijavljenih
1
7
5
7
2

1
7
5
7
2

I.
skupina
0
7
5
5
2

II.
skupina
1
0
0
1
0

III.
skupina
0
0
0
1
0

Sem.
nalog
0
0
0
0
0

5

5

5

2

3

0

0

11

5

11

13

13

7

4

2

0

32

9

18

18

18

11

4

2

1

30

9

2

2

2

1

1

0

0

2

2

57

60

60

40

14

5

1

110

41

Oddanih
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raziskovalne naloge

Osnovne šole

Področje
prehrana
geografija - družbena in ekonomska
pedagogika
psihologija
sociologija
književnost
slovenščina
umetnost
zgodovina in prazgodovina
šport
zdravstvena nega
arhitektura - gradbeništvo
elektrotehnika
metalurgija
promet
računalništvo
astronomija
biologija
ekologija-naravoslovni vidiki
fizika
geologija
kemija
medijska tehnika

Število
2
2
3
3
15
1
2
1
4
4
3
2
2
1
2
1
2
8
5
3
1
6
1

Področje
agronomija
psihologija
sociologija
jeziki
slovenščina
zgodovina in prazgodovina
zdravstvena nega
arhitektura - gradbeništvo
elektronika
elektrotehnika
energetika
promet
računalništvo
strojništvo
biokemija
biologija
kemija
medijska tehnika
mehatronika

Število
2
4
4
1
2
3
2
6
1
6
1
2
7
5
1
1
5
2
5

Srednje šole
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osnovne šole

I. OSNOVNA ŠOLA CELJE
NASLOV NALOGE: BESEDILNI KORPUSI SLOVENSKEGA
JEZIKA
AVTORJI: Luka Dimitrijević, Filip Burnik in Urh Burnik, vsi 9.
razred
MENTOR: Črt Močivnik
STROKOVNO PODROČJE: slovenščina
ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Darja Poglajen, prof. slo. in ruš. (predsednica)
Maja Lamut, prof. slo.
Alenka Golež, prof. slo.
Naloga je prejela 100,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Namen raziskovalne naloge je predstaviti elektronske zbirke besedil slovenskega jezika. Korpusi dajejo celovito podobo jezika in so v današnjem času izhodišče/merilo za sestavljanje slovnic in slovarjev.

NASLOV NALOGE: S ČIM ČISTIMO VETROBRANSKA
STEKLA AVTOMOBILA
AVTORJA: Timotej Fendre, 9. razred in Dominik Fendre,
8. razred
MENTORICA: Lea Červan, prof. mat. in fiz.
STROKOVNO PODROČJE: fizika
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Jožica Dolenšek, prof.mat.in fiz. (predsednica)
Silvestar Ovčar, prof. fiz.
Roman Ocvirk, prof. fiz.

Raziskovalna naloga prinaša pregled besedilnih oz. jezikovnih korpusov (npr. Gigafida, Nova beseda, Kres …). Ukvarjali
smo se z vprašanjem, koliko so korpusi poznani med učenci
in odraslimi, kakšna je njihova vloga v vzgojno-izobraževalnem procesu itd. Korpuse smo med sabo tudi primerjali in
ugotavljali, kaj imajo skupnega oz. v čem se razlikujejo. Namen korpusov je tudi ugotavljanje »živosti jezika«, zato nas
je zanimalo, katere novejše besede so npr. v korpusih in jih
v slovarjih trenutno še ni.
Z raziskovanjem korpusov smo opozorili na njihov pomen
in jih poskušali presojati in primerjati tudi na podlagi njihovih virov (leposlovje, publicistika, parlamentarni govori
idr.). Pregledno smo predstavili tudi njihovo delovanje oz.
praktično uporabo v vsakdanjem življenju.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201402662.pdf

nih temperatur smo določevali specifično toploto čistila za
vetrobransko steklo pri različnih koncentracijah čistila in s
tem ugotavljali primernost čistila za uporabo. Pri delu smo
imeli težave z natančnostjo meritev, zato smo morali s stiroporom izolirati posode za poskuse z mešanjem kapljevin.
Odslej bomo bolj pazljivi pri izbiranju čistil za vetrobranska
stekla in vedno izbirali primerno čistilo, glede na pričakovane vremenske razmere in glede na načrtovano pot, saj se
tako lahko izognemo težavam.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403069.pdf

Naloga je prejela 91,30 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Pri čiščenju vetrobranskih stekel avtomobila smo pogosto v
zadregi, ali imamo primerno čistilo, da ne bo ob nizkih temperaturah zamrznilo in pri zelo visokih temperaturah izparelo. Problemi nastanejo, ko se po vzponu na prelaz, kjer so
zelo nizke temperature, blizu ledišča vode, z avtomobilom
spustimo v dolino in nato ob morje, kjer so temperature čez
trideset stopinj Celzija. Prav gotovo takrat ne razmišljamo o
ustreznosti čistila za vetrobranska stekla.
Merili smo temperaturo vrelišča in ledišča različnih čistil in
s tem ugotavljali primernost uporabe določenega čistila v
različnih vremenskih pogojih. Merili smo tudi temperaturo
vrelišča in ledišča različnih koncentracij istega čistila, da bi
ugotovili primernost koncentracije čistila za uporabo v določenih vremenskih pogojih. Z mešanjem kapljevin različ-
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osnovne šole
NASLOV NALOGE: SE ZNAMO POGOVARJATI?
AVTORJI: Vita Komel, Ana Pilko in Žiga Rebeušek,
vsi 8. razred
MENTORICA: Višnja Praprotnik, prof. slov. in družb. mor. vzg.
STROKOVNO PODROČJE: psihologija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Jožica Cokan, univ. dipl. psih. (predsednica)
Edita Čebela, univ. dipl. psih.
Anton Leskovec, prof. ped. in psih.
Naloga je prejela 83,75 točk in se uvrstila v 2. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V današnjem svetu smo vedno bolj postavljeni pred izziv,
kjer preverjamo, če izrečene besede v neformalnem govoru
resnično držijo ali pa dobijo z upoštevanjem nebesedne komunikacije morda kakšen drug prizvok.
Zato smo se odločili narediti raziskovalno nalogo, kjer smo
ugotovili, kako reagirajo učenci 7. in 8. razredov v konfliktnih situacijah doma in kaj vse vpliva na njihove odzive.
Prav tako nas je zanimal tudi njihov socialni status, za katerega menimo, da vpliva na način odzivanja v neprijetnih
situacijah. Kako pogosto se sprejo s starši in kaj pri tem
počnejo, se tudi zlažejo ter ali imajo občutek, da se besede
staršev včasih ne ujemajo z njihovim izrazom telesa, nam je

NASLOV NALOGE: SLOVENIJA –
MOJA DRUGA DOMOVINA
AVTORICE: Albulena Ramani in Merite Xhini, obe 9. razred,
Dielleza Xhini, 8. razred
MENTORICA: Helena Stepišnik, prof. ang.
STROKOVNO PODROČJE: sociologija
ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Polonca Bajc Napret, univ. dipl. soc. (predsednica)
Branka Lazarevič, univ. dipl. soc.
Polona Kuzman, univ. dipl. soc.
Naloga je prejela 98,75 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Smo učenke – priseljenke s Kosova, ki na lastni koži doživljamo izkušnjo priselitve v drugačno življenjsko okolje in
vključitve v šolski sistem, ki od nas zahteva veliko truda tudi
zaradi jezika. S pisanjem raziskovalne naloge v slovenskem
jeziku smo želele dokazati, da smo kljub različnim izkušnjam priseljenci lahko uspešni. Moramo pa biti vztrajni in
pogumni, da težave lahko premagamo. Če bomo v Sloveniji
lahko našli drugo domovino, pa je odvisno od več dejavnikov, ki smo jih želele prikazati v naši raziskovalni nalogi.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403070.pdf

10

pokazal empirični del naloge.
Podatke smo zbrali na vzorcu 64 učencev. Izpolnjevali so
anketni vprašalnik, kako se odzivajo v različnih okoliščinah.
Posebno nas je zanimala domača situacija komuniciranja
ob prepiranju.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403096.pdf

osnovne šole

II. OSNOVNA ŠOLA CELJE
NASLOV NALOGE: DROGE NA ŠOLAH
AVTORJA: Nik Spolenak in Filip Robič, oba 7. razred
MENTORICI: Tjaša Nežmah, univ. dipl. ped., in Damjana Jazbinšek, univ. dipl. ped.
STROKOVNO PODROČJE: sociologija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Tanja Oprešnik, univ. dipl. soc. (predsednica)
Jerko Malinar, univ. dipl. kult.
Petra Kočevar, univ. dipl. soc.
Naloga je prejela 76,25 točk in se uvrstila v 2. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V teoretičnem delu sva najprej predstavila, katere so vrste
drog, v nadaljevanju pa opozorila na to, da so učinki drog
predvsem negativni, tudi ko gre za uživanje tobaka, alkohola in kofeina.
Razložila sva tudi, kaj je zasvojenost, kaj nas lahko v zasvojenost privede in kako lahko zasvojenost zdravimo.
NASLOV NALOGE: HERMAN POTOČNIK - NOORDUNG
AVTORICA: Vida Šturm, 9. razred
MENTORICA: Alenka Mužar, prof. defekt. in dom. ped.
STROKOVNO PODROČJE: astronomija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Jožica Dolenšek, prof. mat. in fiz. (predsednica)
Silvestar Ovčar, prof. fiz.
Roman Ocvirk, prof. fiz.

Z najino raziskovalno nalogo sva želela ugotoviti, ali učenci
in dijaki vedo, katere so prepovedane droge in če se zavedajo učinkov le-teh. Zanimalo naju je tudi, ali so komu že
ponudili drogo in če poznajo koga, ki je že bil v stiku z drogami.
Podatke, ki sva jih pridobila s pomočjo ankete, sva na sobotni šoli, ki so jo za raziskovalce pripravili naši mentorji, vnesla v program SPSS in izdelala preglednice. Grafe sva izdelala v programu MS Excel, celotno besedilo pa sva napisala in
uredila s pomočjo programa MS Word.
Ugotovila sva, da se učenci in dijaki spoznajo na droge (tako
vsaj trdijo) in se tudi zavedajo njihovih negativnih učinkov.
Le peščica anketirancev je že bila v stiku z drogami, kar je
vsekakor pozitivna ugotovitev te raziskovalne naloge. Presenetilo pa naju je, da več kot polovica anketirancev pozna
nekoga, ki je že bil v stiku z drogami.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201402933.pdf

mana Potočnika - Noordunga še niso slišali. Na temo Hermana Potočnika - Noordunga sem zasledila tri raziskovalne
naloge, ki s pomočjo anket preverjajo, ali ga učenci sploh
poznajo, ne pa tudi, kako dobro ga poznajo, po čemer se
moja raziskovalna naloga loči od preostalih treh.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201402934.pdf

Naloga je prejela 86,30 točk in se uvrstila v 2. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Raziskovalna naloga o Hermanu Potočniku - Noordungu
temelji predvsem na raziskovalnem vprašanju, kako dobro
učenci poznajo delo in življenje Hermana Potočnika - Noordunga. V teoretičnem delu sem na kratko povzelan jegovo
življenje, področja delovanja, vpliv in sledi. Anketirala sem
učence na II. osnovni šoli v Celju in na Osnovni šoli Vitanje.
Z anketo sem želela preveriti, kako dobro učenci poznajo
življenje in delo Hermana Potočnika Noordunga. Rezultate
obeh šol sem primerjala med sabo. Obiskala sem KSEVT,
opravila intervju z vodjo regionalnega programa in si ogledala tamkajšnjo razstavo. Ugotovila sem, da KSEVT vpliva
na poznavanje Hermana Potočnika - Noordunga, saj ga
obiskujejo tako domači kot tuji obiskovalci. KSEVT je tudi
vplival na to, da učenci OŠ Vitanje dobro poznajo življenje in
delo Hermana Potočnika - Noordunga in da je večina dobila
informacije o njem prav tam. Učenci na naši šoli pa za Her-
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osnovne šole
NASLOV NALOGE: NAJSTNIŠKA DEPRESIJA
AVTORICI: Tamara Macuh in Hanna Rotar, obe 9. razred
MENTORICI: Damjana Jazbinšek, univ. dipl. ped., in
Tjaša Nežmah, univ. dipl. ped.
STROKOVNO PODROČJE: sociologija

dili s pomočjo programa MS Word.
Ugotovili sva, da ima največ najstnikov depresijo zaradi slabe samopodobe. Večina anketirancev je odgovorila, da se
niso še nikoli samouničevali in da tudi nimajo želje po tem.
Pri tem je pomemben podatek, da se je samouničevati poskušalo že več deklet, delež fantov pa je dosti manjši.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201402932.pdf

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Tanja Oprešnik, univ. dipl. soc. (predsednica)
Jerko Malinar, univ. dipl. kult.
Petra Kočevar, univ. dipl. soc.
Naloga je prejela 86,25 točk in se uvrstila v 2. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V teoretičnem delu sva najprej predstavili, kaj je najstniška
depresija. V nadaljevanju sva našteli in opisali, katere vrste
depresije pozna strokovno literatura.
Razložili sva tudi, kateri so vzroki za depresijo.
Z najino raziskovalno nalogo sva želeli ugotoviti, kaj je
vzrok depresije pri najstnikih, koliko učencev je imelo željo
po samouničevanju in je to tudi storilo ter koliko učencev
pozna nekoga, ki je nagnjen k samomoru.
Podatke, ki sva jih pridobili s pomočjo ankete, sva na sobotni šoli, ki so jo za raziskovalce pripravili naši mentorji, vnesli
v program SPSS in izdelali preglednice. Grafe sva izdelali v
programu MS Excel, celotno besedilo pa sva napisali in ure-

NASLOV NALOGE: SLADKE PIJAČE MED
UČENCI

UČITELJI IN

AVTORICE: Lana Leskovšek, Staša Leonor Bulatović Reis
in Nina Pušnik, vse 8. razred
MENTORICI: Nataša Brence, prof. geo. in nem.
Tjaša Nežmah, univ. dipl. ped.
STROKOVNO PODROČJE: prehrana
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Vesna Božiček, prof. zdr. vzg. (predsednica)
Peter Čepin Tovornik, dipl. san. inž.
Mateja Božič, dipl. med. ses.
Naloga je prejela 91,25 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V raziskovalni nalogi raziskujemo razširjenost pitja sladkih
pijač med učenci in učitelji na II. OŠ Celje.
Zanimalo nas je predvsem, kako pogosto učenci in učitelji
uživajo sladke pijače, in če so seznanjeni s posledicami prekomernega pitja sladkih pijač.
V teoretičnem delu raziskovalne naloge smo predstavile
sladke pijače.Izvedele smo veliko novega in smo se želele
prepričati, če so tudi učenci in učitelji tako nevedni, kot smo
bile me pred našim raziskovanjem.
Anketirale smo učence od šestega do devetega razreda
naše šole. Rezultate anket smo predstavile v osrednjem
delu, kjer smo potrdile, ovrgle ali delno potrdile naše hipoteze.
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Ugotovile smo, da učenci še vedno prepogosto segajo po
sladkih pijačah in so premalo seznanjeni s posledicami pitja
le-teh.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201402967.pdf

osnovne šole
NASLOV NALOGE: SLOVENCI – KDO SMO, OD KOD PRIHAJAMO
AVTORICA: Alenka Sošić, 9. razred
MENTORICI: mag. Marlenka Drevenšek, prof. lik. um., in
Jasmina Sintič, prof. zgod.
STROKOVNO PODROČJE: zgodovina in prazgodovina
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
dr. Aleksander Žižek, prof. zgod. (predsednik)
Majda Omahen Zlatolas, prof. zgod. in um. zgod.
dr. Tone Kregar, prof. zgod.
Naloga je prejela 87,50 točk in se uvrstila v 2. skupino.

v Celju in okolici (II. OŠ Celje, III. OŠ Celje, OŠ Ljubečna in
OŠ Šempeter). Rezultati bodo koristili učencem, učiteljem
in strokovni javnosti kot pomemben poudarek ob spoznavanju naše zgodovine in spodbudili strokovnjake, da
se bolj zavzeto lotijo raziskav o izvoru Slovencev, Venetov
in Slo-venetov. Poudariti želimo pomen avtohtone teorije
in njeno potrditev z viri v nasprotju z alohtono teorijo, ki
je sicer uradno priznana, vendar slabo podkrepljena z viri.
Opozoriti moramo, da bi bilo potrebno prekiniti z zgodovino podrejenosti, majhnosti in nepomembnosti Slovencev,
kot so nam jo vsilili sosednji tako imenovani »zgodovinski«
narodi, in odstreti tančico naše preteklosti pred prihodom
Slovanov, katere zgodovinski spomin se je izgubljal od 19.
stoletja naprej. Raziskava odpira prostor za številne nove
raziskave.

POVZETEK VSEBINE:
Raziskovalna naloga obravnava Slovence in to, kaj nas opredeljuje kot narod: zgodovino, geografske značilnosti, jezik,
kulturo, šege in navade. Izpostavili smo dve teoriji o izvoru
Slovencev – alohtono, uradno, da smo Slovenci potomci
priseljenih Slovanov, in alternativno avtohtono teorijo, da
smo Slovenci potomci prebivalcev, ki kontinuirano naseljujejo naš prostor že 4000 let. S pomočjo zemljevidov in
strokovne literature smo si ogledali, kako se je skozi zgodovino spreminjala slovenska narodnostna meja. Opravili
smo intervjuje z učitelji in učenci na štirih osnovnih šolah

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201402931.pdf

NASLOV NALOGE: VIDNOST PEŠCEV V PROMETU

sami prepričali o učinkovitosti odsevnikov.

AVTORICI: Iva Planko in Vesna Ploštajner Mužar,
obe 8. razred
MENTORICA: Barbara Pistotnik, prof. slo.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201402968.pdf

STROKOVNO PODROČJE: promet
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Elvis A. Herbaj (predsednik)
mag. Matej Založnik, dipl. inž. teh. prom.
Stane Jerebic, univ. dipl. inž. grad.
Naloga je prejela 96,25 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V raziskovalni nalogi sva preučili problematiko vidnosti pešcev učencev ob zmanjšani vidljivosti in ponoči. S pomočjo
literature, anketiranja učencev druge in tretje triade mestne
šole in učencev šole izven mesta ter z intervjuvanjem policista sva želeli predvsem izvedeti, ali se učenci zavedajo
pomena vidnosti v prometu in uporabe odsevnih teles ter
zmanjšanja možnosti udeležbe v prometnih nesrečah, ki so
posledica slabe vidnosti. Ugotovili sva, da se 85 % anketiranih učencev zaveda pomena vidnosti, manj kot polovica
pa jih vedno nosi odsevnike. Za svojo varnost v prometu
učenci in ostali pešci storijo premalo. K izboljšanju prometne varnosti učencev lahko pripomorejo starši, policija in
učitelji, saj so učenci izrazili mnenje, da bi odsevnike pogosteje nosili, če bi jih na to opozarjali starši, učitelji in policija.
Nekaj učencev bi odsevnike bolj nosilo, če bi bili izdelani
kot modni dodatek. Na koncu sva se z delom na terenu še
13

osnovne šole

III. OSNOVNA ŠOLA CELJE
NASLOV NALOGE: ALI UPORABA FACEBOOKA VPLIVA NA
BRALNO PISMENOST?
AVTORICI: Eva Jurhar in Maruša Steiner, obe 9. razred
MENTORICA: Metka Vajdič, prof. slo. in angl.
STROKOVNO PODROČJE: sociologija
ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Polonca Bajc Napret, univ. dipl. soc. (predsednica)
Branka Lazarevič, univ. dipl. soc.
Polona Kuzman, univ. dipl. soc.
Naloga je prejela 97,50 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V raziskovalni nalogi sva želeli raziskati, ali ima uporaba sodobne tehnologije, ki se v vedno večji meri pojavlja na tržišču in katere zvesti uporabniki smo postali mladi, usoden
vpliv na našo bralno pismenost. Dejstvo je, da imamo manj
časa za učenje in ostale prostočasne aktivnosti, s katerimi
smo se ukvarjali pred pojavom priljubljenih tehnoloških
NASLOV NALOGE: CELJSKO SOKOLSTVO SKOZI OČI
ČASOPISA NOVA DOBA
AVTORJA: Žiga Šarman in Marko Zabav, oba 8. razred
MENTOR: Tomislav Golob, prof. zgod. in geo
Tjaša Nežmah, univ. dipl. ped.
STROKOVNO PODROČJE: zgodovina in prazgodovina
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
dr. Aleksander Žižek, prof. zgod. (predsednik)
Majda Omahen Zlatolas, prof. zgod. in um. zgod.
dr. Tone Kregar, prof. zgod.
Naloga je prejela 100,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V 60-ih letih 19. stoletja so Čehi v želji po narodni ohranitvi
in krepitvi zdravega slovanskega telesa in duha ustanovili sokolsko gibanje. Večstoletna germanska nadvlada je k
sodelovanju privabila tudi ostale slovanske brate in sestre.
V Pragi so prirejali vsesokolske zlete od leta 1882 do 1948,
ponovno so jih oživili leta 1994.
Celjski Sokol je vzniknil leta 1890 v takrat precej močni
nemški trdnjavi. Neizmeren boj z oblastmi, želja po preživetju, krepitev telesa in buditev narodne zavesti med člani Sokola in ljudmi, kjer so prirejali telovadbo, narodne govore,
veselice in pohode, je krepilo željo po svobodi v lastni državi. Sokoli so poleg telovadbe vključevali kolesarstvo, atletiko, plavanje, smučanje, streljanje ter glasbene in gledališke
prireditve, ki so jih začinili z igranjem tamburašev, godbami
in petjem narodnih pesmi. Narodni dom je leta 1897 postal
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igrač.
Med socialnimi omrežji na spletu, ki so na voljo brezplačno, sva se odločili, da največjo pozornost posvetiva uporabi
Facebooka, ki je med vsemi socialnimi omrežji najbolj množično obiskan, saj je razmeroma lahek za uporabo. Z namestitvijo uporabniškega računa se krog souporabnikov hitro
širi, kar ima za posledico redno preverjanje sprememb na
računu in dodajanje vedno novih podatkov.
Odločili sva se, da s pomočjo ankete in obstoječe literature ter spletnih virov preveriva, ali najine domneve držijo.
K sodelovanju sva povabili učence od 6. do 9. razreda, saj
sva menili, da mlajši učenci ne uporabljajo Facebooka tako
množično kot starejši.
V teoretičnem delu sva zapisali nekaj izhodišč o Facebooku
in o bralni pismenosti, pri čemer sva se opirali predvsem na
branje in pisanje.
Ob analizi sva primerjali pridobljene odgovore s splošno
znanimi dejstvi in tako prišli do novih spoznanj.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201402675.pdf

pribežališče Slovencev v Celju, pribežališče telovadcev pa
leta 1910 zgrajeni Sokolski dom v Gaberjah. 1. svetovna vojna je prekinila delovanje društva in leta 1910 ustanovljene
Celjske sokolske župe. Dokončno so sokoli prenehali z delovanjem na začetku 2. svetovne vojne.
Obdobje med 1. in 2. svetovno vojno povzema liberalni časopis Nova doba.
Živi priči sokolstva, Božena Pelikan in Božena Orožen, sta
zakladnici spominov iz tistih časov.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201402669.pdf

osnovne šole
NASLOV NALOGE: DRUŽINA CONRADI IN ŠTATENBERG
AVTORJA: Aja Conradi, 7. razred, in Matic Conradi, 8. razred
MENTORICA: Romana Daugul, prof. slo. in zgod.
STROKOVNO PODROČJE: zgodovina in prazgodovina
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
dr. Aleksander Žižek, prof. zgod. (predsednik)
Majda Omahen Zlatolas, prof. zgod. in um. zgod.
dr. Tone Kregar, prof. zgod.

arhivu Matricula v Gradcu.
Odkrila sva, da izhajava iz družine, katere korenine segajo
v daljne leto 1656 in ki izhaja iz Frankfurta v Nemčiji. Najini
predniki so se v času Avstro-Ogrske preselili v Slovenijo. Približno 60 let so bili lastniki dvorca Štatenberg, ki pa so ga na
koncu nesrečno izgubili.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201402672.pdf

Naloga je prejela 96,25 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V raziskovalni nalogi sva skušala najti svoje korenine in izvedeti več o spomeniku slovenske kulturne dediščine – dvorcu Štatenberg. Zadala sva si cilje, da raziščeva izvor najinega
priimka, daljno preteklost prednikov in povezanost rodbine
Conradi z enim najlepših baročnih dvorcev na Slovenskem.
Pregledala sva strokovno literaturo. Sorodniki so nama pomagali z informacijami, s fotografijami in z ustnimi pričevanji. Pokazali so nama tudi za družino dragocene predmete
iz druge polovice 19. stoletja. Na Facebooku sva ustanovila
skupino, ki se ji je pridružilo 173 ljudi s priimkom Conradi
z vsega sveta. Obiskala sva dvorec Štatenberg. Ključne dokumente sva našla v mariborskem pokrajinskem arhivu in
Nadškofijskem arhivu Maribor ter preko spleta v cerkvenem

NASLOV NALOGE: IZBIRNI PREDMETI IN ASTRONOMIJA V
OSNOVNI ŠOLI
AVTORICI: Carolina Ribič in Jona Veber, obe 9. razred
MENTORJA: Rajko Đudarić, prof. mat. in fiz., in
Gregor Marinšek, prof. športne vzgoje
STROKOVNO PODROČJE: astronomija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Jožica Dolenšek, prof. mat. in fiz. (predsednica)
Silvestar Ovčar, prof. fiz.
Roman Ocvirk, prof. fiz.

Ugotovili sva, da so najbolj pogosto izbrani predmeti s področja učenja tujih jezikov in športa; astronomije ni med
prvimi tremi.
Na seznamu manj priljubljenih izbirnih predmetov jih je
več kot petina. Ni nam uspelo razvozlati vzorca. Ti predmeti
so tako z družboslovno-humanističnega kakor tudi z naravoslovno-tehničnega področja. Med manj priljubljenimi
so tudi predmeti (npr. nekonfesionalni pouk o verstvih in
etiki ter pouk retorike), ki jih šole morajo obvezno ponuditi
učencem.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201402698.pdf

Naloga je prejela 75,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V tretji triadi moramo učenci izbrati izbirne predmete. V nalogi sva poskušali raziskati, za katere izbirne predmete se
najpogosteje odločamo, katerih ne maramo in kakšen položaj med njimi ima astronomija.
Ker je zelo malo literature s tega področja, sva se odločili za
raziskovalne metode: anketiranje učencev iz različnih krajev
Slovenije, iskanje ustreznih podatkov na uradnih spletnih
straneh osnovnih šol in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter intervju.
Ugotovili sva, da se učenci predvsem sami odločamo o tem,
katere predmete bomo izbrali. V naboru izbirnih predmetov, ki jih ponujajo šole, je okrog 20 izbirnih predmetov, ki
se predstavijo šestošolcem in potem še staršem aprila ali
maja. Nabor teh predmetov je iz leta v leto večinoma enak.
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osnovne šole
NASLOV NALOGE: JEZIKOVNA PRAVILNOST JAVNIH OBVESTIL V CELJU
AVTORICI: Pia Marolt, 9. razred, in Lana Skok, 9. razred
MENTORICA: Romana Daugul, prof. slo. in zgod.
STROKOVNO PODROČJE: slovenščina
ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Darja Poglajen, prof. slo. in rus. (predsednica)
Maja Lamut, prof. slo.
Alenka Golež, prof. slo.
Naloga je prejela 100,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

odrasli, kar so rezultati ankete tudi potrdili. Zaskrbljujoča in
nepričakovana pa je ugotovitev, da je na raziskovalnem območju Celja več javnih obvestil z jezikovnimi napakami kot
jezikovno pravilnih. Za stanje so delno kriva ohlapna določila Zakona o javni rabi slovenščine, ta namreč v javnih obvestilih izrecno ne zahtevajo rabe zborne slovenščine. Dejstvo
pa je, da jezikovna (ne)pravilnost javnih obvestil odraža tudi
odnos sporočevalcev do naslovnikov in slovenskega jezika
ter njihovo (ne)znanje slovenščine, zato bi si vsi morali bolj
prizadevati za privzgojo ljubezni do materinščine.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201402928.pdf

POVZETEK VSEBINE:
V javnosti načeloma velja pravilo uporabe zbornega jezika.
To je v praksi pogosto kršeno, naju pa je v raziskovalni nalogi zanimala jezikovna pravilnost javnih obvestil v Celju. Ob
tem sva raziskali tudi »občutljivost« osnovnošolcev, srednješolcev in odraslih iz Celja in okolice za jezikovne nepravilnosti v javnih obvestilih. Del zastavljenih hipotez sva preverili z
jezikovno analizo petdesetih javnih obvestil, del hipotez pa
z metodo anketiranja. Rezultati raziskave so bili večinoma
pričakovani. V javnih obvestilih so najpogostejše pravopisne napake, teh in drugih jezikovnih napak ljudje večinoma
ne opazijo, če pa jih, jih te motijo. Domnevali sva, da srednješolci opazijo več jezikovnih napak kot osnovnošolci ali

NASLOV NALOGE: JUNAKI SLOVENSKEGA MLADINSKEGA FILMA

filmov pred osamosvojitvijo Slovenije in po njej ter si zastavil nekaj hipotez, ki so se izkazale za pravilne ali pa tudi ne.

AVTOR: Lan Oberžan, 9. razred
MENTORICA: Metka Vajdič, prof. slo. in angl.

Raziskovanje je potekalo s pomočjo anketnega vprašalnika, na katerega je odgovarjalo 168 učencev.Intervjuval sem
tudi Miha Hočevarja, režiserja dveh priljubljenih filmov, in
Marcela Štefančiča, filmskega kritika, ki sta mi posredovala
svoji mnenji o popularnosti slovenskih mladinskih filmov
ter tako pomagala pri analizi rezultatov.

STROKOVNO PODROČJE: umetnost
ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Darja Poglajen, prof. slo. in rus. (predsednica)
Alenka Golež, prof. slo.
Maja Lamut, prof. slo.
Naloga je prejela 97,50 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Leta 2012 sem imel priložnost nastopiti v filmu Gremo mi
po svoje 2 kot statist. Zame je bila to zanimiva izkušnja, saj
sem tako spoznal sedmo umetnost z drugega vidika. Ker
sem dobil vpogled v proces izdelave filma, me je to navdušilo za nadaljnje preučevanje in raziskovanje tega področja.
Želel sem raziskati, kako globoko je slovenski mladinski film
zasidran v srca mladih in koliko o njem sploh vedo. Splošno
znano dejstvo je, da mlade bolj pritegnejo filmi, ki nastajajo
v holivudski produkciji in v njih nastopajo slavni igralci, po
katerih se zgledujejo. Vprašanje je, ali se jim zdijo tudi boljši.
Namen te naloge je spoznati filme z vidika njihove priljubljenosti in poznavanja vsebine. Osredotočiti sem se želel
na slovenske mladinske filme s poudarkom na njihovi zgodbi in junakih. Tako sem zbral nekaj podatkov o produkciji
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Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201402674.pdf

osnovne šole
NASLOV NALOGE: PO ZNANJE V HERMANOV BRLOG
AVTORICI: Zorana Stjepanović, 9. razred, in Liza Brilej,
9. razred
MENTORICA: Darja Bastl, prof. RP
STROKOVNO PODROČJE: pedagogika
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Jožica Cokan, univ. dipl. psih. (predsednica)
Edita Čebela, univ. dipl. psih.
Anton Leskovec, prof. pedag. in psih.
Naloga je prejela 97,50 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Otroški muzej Hermanov brlog, ki že 19 let deluje v okviru
Muzeja novejše zgodovine Celje, je prvi in za zdaj edini
slovenski otroški muzej. Njegova maskota, Herman Lisjak,
ki ga je ustvarila akademska slikarka Jelka Reichman, je v
letih delovanja muzeja postal priljubljen lik, ki je polepšal
otroštvo marsikateremu otroku.

telji z njim dopolnjujejo vsebine, ki jih obravnavajo pri pouku? Kakšna je vrednost Hermanovega brloga v vzgoji otrok
za kulturne vsebine?
Vsa ta vprašanja so naju spodbudila, da sva se odločili podrobno raziskati Otroški muzej Hermanov brlog in odnos, ki
ga imajo do njegove ponudbe učenci zadnje triade osnovne šole, ki so ga še pred kratkim redno obiskovali, starši
celjskih osnovnošolcev ter učitelji razrednega pouka na
celjskih osnovnih šolah.
V raziskavo sva vključili pedagoške delavce muzeja ter 110
celjskih osnovnošolcev, 288 njihovih staršev in 81 učiteljev,
med katerimi sva izvedli anketo o poznavanju ponudbe in
vsebin Otroškega muzeja Hermanov brlog.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201402671.pdf

Koliko pa Celjani v resnici poznamo Hermanov brlog? Kako
pogosto ga obiskujejo? Je Herman Lisjak zgolj simpatičen
lik in ali se zavedamo pomembnega vzgojno-izobraževalnega poslanstva, ki ga opravlja ustanova, ki jo predstavlja?
Je program otroškega muzeja zasnovan tako, da lahko uči-

NASLOV NALOGE: UPRIZORITVE KNJIŽEVNIH DEL NA
FILMSKEM PLATNU
AVTORICI: Ema Ocvirk in Anuša Rojc, obe 8. razred
MENTOR: Tadej Gregorc, univ. dipl. bibl. in soc. kult.
STROKOVNO PODROČJE: književnost
ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Darja Poglajen, prof. slo. in rus. (predsednica)
Maja Lamut, prof. slo.
Alenka Golež, prof. slo.

bah književnih del vedo in kako jih sprejemajo tisti, ki so jim
holivudske uspešnice iz prvega odstavka v prvi vrsti namenjene. Zato sva izvedli anketo med učenci zadnje triade III.
osnovne šole Celje ter dijaki 2., 3. in 4. letnika I. gimnazije
Celje.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201402706.pdf

Naloga je prejela 95,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V zadnjem desetletju in še nekaj so filmski svet, predvsem
holivudsko produkcijo, preplavile številne filmske priredbe
sodobnih ali klasičnih knjižnih uspešnic. Ker sva se z njimi
srečevali, odkar pomniva, sva se odločili, da raziščeva, od
kod izvira ideja o filmskih priredbah književnih del, kako
dolgo so tovrstne priredbe že prisotne v svetu filma in kako
je sploh mogoče uspešno prevesti zgodbo iz knjižne v filmsko govorico.
Svoje predznanje sva želeli poglobiti in nadgraditi s prebiranjem strokovne literature ter opraviti izbor tujih in slovenskih filmov, si jih ogledati ter jih primerjati z njihovimi
knjižnimi predlogami, ki sva jih prav tako prebrali.
Seveda pa naju je tudi zanimalo, koliko o filmskih prired-
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osnovne šole

IV. OSNOVNA ŠOLA CELJE
NASLOV NALOGE: DAN S PREDSEDNIKOM REPUBLIKE
SLOVENIJE
AVTORICE: Ana Hribar, Anja Gominšek in Tjaša Šelih, vse
9. razred
MENTORICA: Dragica Kranjc, pred. učit.
STROKOVNO PODROČJE: sociologija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Tanja Oprešnik, univ. dipl. soc. (predsednica)
Jerko Malinar, univ. dipl. kult.
Petra Kočevar, univ. dipl. soc.
Naloga je prejela 92,50 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Osnovni namen naloge je bil ugotoviti, kako poteka delovni dan predsednika Republike Slovenije, g. Boruta Pahorja,
in sicer na osnovi obiska ter intervjuja. Poleg tega sta bila
predmet raziskave tudi poznavanje dosedanjih predsednikov ter ocena Boruta Pahorja v Ljubljani, Mariboru in Celju.

NASLOV NALOGE: NOGOMET V DRUŽBI IN DRUŽBA V NOGOMETU
AVTORJI: Žan Mikola, Nastja Turkanović in Staša Turnšek,
vsi 9. razred
MENTOR: Melita Broz, prof. ang. in zgod.
STROKOVNO PODROČJE: sociologija
ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Mateja Fidler, univ. dipl. soc. (predsednica)
Sandra Stajnko, univ. dipl. soc.
Nina Trojner, prof. soc.
Naloga je prejela 87,50 točk in se uvrstila v 2. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V šolskem letu 2013/14 sta v zvezi z nogometom dve pomembni letnici: 2013 je minilo natanko 150 let od uradnega rojstva nogometa – ustanovitve angleške nogometne
zveze; 2014 pa se bo zgodilo svetovno prvenstvo v Braziliji,
katere prebivalce nekateri štejejo za najbolj nogometno nacijo na svetu.
Nogomet je več kot samo šport. V njem se zrcalijo številne
zakonitosti ter dobre in slabe značilnosti delovanja človeške družbe. Morda je tako zato, ker je tako zelo priljubljen
po vsem svetu. Ali pa ravno obratno: morda je ravno zaradi
tega tako priljubljen.
V tej raziskovalni nalogi smo želeli odkriti številne povezave
in vzporednice med nogometom in sodobno družbo. Zanimalo nas je mnenje naših vrstnikov ter slehernikov, ki jih
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Ugotovile smo, da so zaposleni v Uradu predsednika RS izredno sproščeni, odprti ter pripravljeni na pogovor in sodelovanje. Predsednik svojo odprtost navzven kaže tudi z
večinoma na stežaj odprtimi vsemi vrati v predsedniški palači, tudi svojimi.
10. oktobra 2013 je predsednik označil kot nenaporen dan
– imel je tri večje obveznosti (dva sprejema in eno podelitev odlikovanj), vmes je opravil intervju z raziskovalkami
in napisal govor. Vsak dogodek poteka po točno določenih
pravilih – po protokolu.
Rezultati ankete so pokazali, da zna predsednike Republike
Slovenije od osamosvojitve do danes našteti (v Ljubljani,
Mariboru in Celju) dve tretjini vprašanih, največ v Ljubljani.
Anketiranci so predsednikovo učinkovitost ocenili s povprečno 6 točkami; med mesti ni bilo bistvenih razlik.
Najpogosteje so se odločali, da predsednika Boruta Pahorja
najbolje označuje beseda »ljudski« (največkrat mlajši anketiranci), nato oznaka »diplomat«, najmanj vprašanih (večinoma starejša populacija) pa ga ocenjuje kot poštenjaka.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403404.pdf

srečujemo na ulici in v trgovini. Tokrat smo medijske objave
in novice pustili ob strani, saj imamo teh informacij več kot
dovolj.
Naše ugotovitve ne ponujajo nič pretresljivo novega ali
nepričakovanega. Odpirajo pa številna nova vprašanja in
priložnosti za še nadaljnje in bolj poglobljene raziskave na
to temo.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201402963.pdf

osnovne šole
NASLOV NALOGE: SPREMEMBA MOTORIČNIH
SPOSOBNOSTI IN TELESNIH ZNAČILNOSTI UČENCEV OD
6. DO 9. RAZREDA
AVTORJI: Omar Blažević, Jaka Bizjak in Jernej Glavan, vsi 9.
razred
MENTOR: Simon Dražumerič, prof. šp. vzg.
STROKOVNO PODROČJE: šport
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Maja Medvešek, prof. športne vzgoje (predsednica)
Urban Stopar, prof. športne vzgoje
Anton Ojstršek, prof. športne vzgoje
Naloga je prejela 76,25 točk in se uvrstila v 2. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Športnovzgojni karton je sistem za spremljavo telesnega in
gibalnega razvoja učencev osnovnih in srednjih šol. Namen
naloge je ugotoviti spremembe telesnih značilnosti in motoričnih sposobnosti učencev med šestim in devetim razredom. Pomembnejše ugotovitve naloge so, da dečki dekleta
prerastejo v osmem razredu, težji pa postanejo v devetem
razredu. Dekleta so ves čas bolj gibljiva, dečki pa so hitrejši,
močnejši in bolj vzdržljivi.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403389.pdf

NASLOV NALOGE: STEREOTIPI – PREIZKUS
NAJPOGOSTEJŠIH STEREOTIPOV OSNOVNOŠOLCEV
AVTORJI: Zala Božanič, Jasna Hadžić in Rok Klajnšek Grajž,
vsi 7. razred
MENTOR: Mojmir Mosbruker, prof. geo.
STROKOVNO PODROČJE: sociologija
ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Polonca Bajc Napret, univ. dipl. soc. (predsednica)
Branka Lazarevič, univ. dipl. soc.
Polona Kuzman, univ. dipl. soc.

ni na podlagi pretiravanja in posploševanja. Ugotovili smo
tudi, da imajo stereotipi v vsakdanjem življenju pomembno
vlogo. Z njimi poenostavljamo stvarnost in se hitro prilagodimo na socialno okolje. Kljub temu, da so stereotipi učinkoviti, pa izkrivljajo stvarnost, predvsem njeno enkratnost,
različnost in spremenljivost.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403383.pdf

Naloga je prejela 98,75 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Stereotip je neko splošno in poenostavljeno prepričanje o
nekih lastnostih, ljudeh, stvareh ali dogodkih, ki ukaluplja
pogled na posamezne in posebne značilnosti, ki zaradi tega
začnejo delovati kot splošne. Nekateri stereotipi so trdovratni. Vanje smo prepričani. Z nekaterimi stereotipi živimo, jih
samoumevno sprejmemo in se tako tudi obnašamo.
V raziskavi smo teoretično predstaviti stereotipe, predvsem
njihov izvor in vrste. Z analiziranjem mnenj 94 sošolcev smo
preverili njihovo mnenje o resničnosti izbranih stereotipov
ter stereotipe preizkusili. Predvidevali smo, da bodo sošolci
prepoznali stereotipe, da jih bodo večinoma označili za neresnične ter da so izbrani stereotipi neresnični.
Z raziskavo smo dokazali, da stereotipi so prisotni, da so
trdovratni, da so poenostavljene resnice ter da so sestavlje-
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osnovne šole
NASLOV NALOGE: URBANO VRTIČKARSTVO V CELJU
AVTORJI: Anja Kolar, Nikita Kroflič in Urh Kundih, vsi 8. razred
MENTORICA: Jerneja Pavlič, prof. nem in zgod.

več ljudi obdelovati svojo gredo, a je zemljišč, namenjenih
vrtičkarstvu, premalo.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403393.pdf

STROKOVNO PODROČJE: arhitektura – gradbeništvo
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Tatjana Hren, dipl. inž. grad. (predsednica)
Darja Zabukovec, univ. dipl. inž. arh.
Iztok Uranjek, univ. dipl. inž. prom.
Naloga je prejela 92,50 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Vrtičkarstvo je pomembna prostočasna dejavnost mestnih
ljudi, ki iščejo stik z naravo, se želijo oskrbeti z zelenjavo ali
pa se z delom sprostiti. Namen naloge je zajeti vrtičkarska
območja v Mestni občini Celje, ugotoviti lastništvo te zemlje ter izvesti anketo med prebivalci Nove vasi.
Ugotovitve naloge so, da MOC še nima nobenega predpisa
s tega področja, saj zaradi onesnaženosti tal, ki so jih potrdile številne raziskave, primernega zemljišča v Celju še ni, a
kljub temu vrtičkarska dejavnost v mestu ne zamre. V nalogi je prikazanih osem vrtičkarskih območij, med katerimi
je največje na Golovcu, najbolj urejeno pa je na Dobrovi ob
Šmartinskem jezeru. Rezultati ankete nam kažejo, da si želi

OSNOVNA ŠOLA FRANA KRANJCA
NASLOV NALOGE: FENOLOŠKA OPAZOVANJA DREVES
OŠ FRANA KRANJCA CELJE
AVTORICI: Alisa Kiker in Živa Nardin, obe 8. razred
MENTORICA: Barbara Petan, prof. bio. in kem.
STROKOVNO PODROČJE: sociologija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Tatjana Jagarinec, univ. dipl. bio. (predsednica)
Saša Ogrizek, univ. dipl. bio.
Bojan Kmecl, prof. bio in kem.
Naloga je prejela 85,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V raziskovalni nalogi sva preučili vpliv podnebnih dejavnikov na posamezne fenološke faze dreves, ki uspevajo ob
osnovni šoli. Zanimal naju je predvsem vpliv temperature
na pojav posameznih fenofaz. V ta namen sva spremljali
dnevne temperature, določili drevesne vrste, ki uspevajo
ob šoli in opazovali pojav posameznih fenofaz. Raziskovalne metode so temeljile na natančnem opazovanju, fotografiranju posameznih fenofaz in spremljanju vremenskih
pogojev. Ugotovili sva, da so fenofaze odvisne predvsem od
vremenskih pogojev, ki pa so v zadnjem času zelo nepredvidljivi.
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Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201402616.pdf

osnovne šole
NASLOV NALOGE: GEOGRAFSKI »DUO« V KS POD
GRADOM
AVTORJI: Urh Končan, Bor Lazar in Matej Planinšek, 9. razred
MENTOR: Bojan Rebernak, prof. zgod. in geo.
STROKOVNO PODROČJE: geologija
ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Nataša Marčič, prof. geo. in ped. (predsednica)
Dunja Čurković Peperko, prof. zgod. in geo.
Barbara Arzenšek, prof. zgod. in geo.
Naloga je prejela 98,75 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V domači pokrajini smo preučevali kamnine in relief. Obravnavano območje predstavlja Grajski in Miklavžev hrib, sotočje Savinje in Voglajne do južne meje Mestne občine Celje.
S terenskim delom smo ugotovili, da območje obsega gričevja, hribovja in dolino reke Savinje.
Po preučitvi literature smo se lotili terenskega preučevanja,
s pomočjo katerega smo prišli do spoznanj osrednjega dela
raziskovalne naloge. Poiskali in preučili smo prevladujoče
sedimentne kamnine. Poskušali smo razložiti nastanek domače pokrajine.
Opazili smo naslednje reliefne oblike in pojave: zemeljski
plaz, usad, vrtače, podor, grapo, hudournik, ravnino, me-

NASLOV NALOGE: MARJAN FABJAN – OSEBNOST
MOJEGA KRAJA
AVTORICI: Zala Čečko in Nika Pušnik, obe 7. razred
MENTORICA: Jana Draksler, prof. mat.
STROKOVNO PODROČJE: zgodovina in prazgodovina

ander … Ugotovili smo, kje reka akumulira in kje erodira.
Na terenu smo izmerili naklon – dejavnik rabe prostora v
pokrajini. Naklon smo izračunali tudi po matematični poti
in s tem potrdili delo na terenu.
Naše hipoteze in cilji naloge so bili večinoma uresničeni.
Otipljivi rezultati so šolska geološka zbirka, maketa nastanka kamnin in fotografska razstava reliefnih oblik v domači
pokrajini.
Postavili bomo še geološko steno, s pripadajočo informacijsko tablo. Ugotovili smo, da učenje iz učbenika, brez opazovanja in preučevanja pojavov v pokrajini, ne more nadomestiti dela na terenu.
V raziskovalni nalogi smo osvetlili dva naravnogeografska
elementa v pokrajini, kjer živimo. Ugotovljena dejstva predstavljajo temelj za nadaljnje vrednotenje naravnih elementov v domači pokrajini.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201402620.pdf

skih in svetovnih prvenstev ter z olimpijskih iger. S svojo
učenko Urško Žolnir pa se je povzpel celo na vrh Olimpa,
saj je na olimpijskih igrah v Londonu postala olimpijska prvakinja.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403472.pdf

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
dr. Aleksander Žižek, prof. zgod. (predsednik)
Majda Omahen Zlatolas, prof. zgod. in um. zgod.
dr. Tone Kregar, prof. zgod.
Naloga je prejela 98,75 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Marjan Fabjan se je rodil v skromni družini na obrobju Celja.
Otroštvo, polno pomanjkanja in krivic, ga je izoblikovalo v
trdnega človeka. V želji, da bi se znal sam boriti za svoj prav,
se je, bolj za samoobrambo, naučil veščin juda, ki pa so njegovo življenjsko pot speljale na drug tir. Judu in izpopolnjevanju njegovih veščin je posvetil vsak prosti trenutek. Postal
je uspešen tekmovalec, ki se, ob vseh drugih uspehih, lahko
pohvali z bronasto medaljo z mladinskega evropskega prvenstva.
Judu pa je ostal zvest tudi po končani športni karieri. Vse
svoje znanje sedaj posreduje mlajšim generacijam.S trdimi
in neizprosnimi treningi oblikuje vrhunske športnike. Postal
je eden najboljših trenerjev juda na svetu. Mnogi, ki zdržijo
njegov delovni tempo, so se povzpeli na sam svetovni vrh.
Med njegovimi varovanci so številni nosilci medalj z evrop-

21

osnovne šole
NASLOV NALOGE: SONARAVNO UREJANJE VODA NA PRIMERU POLULSKEGA POTOKA
AVTORICI: Lara Gobec in Neja Novak, obe 7. razred
MENTORICA: Sabina Hriberšek, prof. geo. in zgod.
STROKOVNO PODROČJE: ekologija – naravoslovni vidiki
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Andreja Slapnik, univ. dipl. bio. (predsednica)
Franc Rebeušek, univ. dipl. bio.
Gregor Kalan, prof.bio. in kem.
Naloga je prejela75,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Reke so od nekdaj del človekovega življenja, žal pa se je
človek naselil preblizu njih, zato ga ogrožajo poplave. To
velja tudi za reko Savinjo in njene pritoke, med katere sodi
Polulski potok. Da bi se človek zavaroval pred tem, je začel
naravne struge rek kanalizirati. Voda torej hitro steče naprej
in se nikjer ne razlije. Kar pa seveda ni dobro za pokrajino
in ravnovesje v njej. Zaradi hitrega pretoka je manjše napajanje podtalnice. Poglobljenja in očiščena struga je manj
ugodna za bivanje številnih vodnih organizmov. Ker so bregovi kanala utrjeni, je malo rastlin, ki bi zmanjševale hitrost
vode. Skratka, uničen je vodni in obvodni ekosistem. Da bi
to preprečili ter se vseeno zaščitili pred poplavami, mora-
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jo biti naši posegi v struge vodotokov sonaravni. Pri tem si
lahko pomagamo z ekoremediacijami, ki varujejo in čistijo
okolje z naravnimi ali sonaravnimi ekosistemi. Njihov glavni cilj je, da voda ostane v pokrajini, saj le-ta nudi številne
ugodnosti človeku in živalskim ter rastlinskim vrstam. Tok
vode je potrebno upočasniti, kar lahko storimo s pilotnimi
pragovi, z brzicami, s tolmuni in meandri. Prevelika količina
vode pa se lahko izlije v stranski rokav ter tako prepreči poplavljanje naselij.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201402632.pdf

osnovne šole
NASLOV NALOGE: VREDNOTE – TO SEM JAZ
AVTORICI: Nina Jakop in Laura Rozman, obe 8. razred
MENTORICI: Iris Frelih, prof. def., in Alja Žekar, prof. RP
STROKOVNO PODROČJE: pedagogika
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Jožica Cokan, univ. dipl. psih. (predsednica)
Edita Čebela, univ. dipl. psih.
Anton Leskovec, prof. ped in psih.
Naloga je prejela 91,25 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Vrednote nam pomenijo smerokaz, so vodila, po katerih
naj bi uravnavali svoje življenjske odnose z drugimi (Musek,
1993).
Ko sva začeli raziskovati, kaj sploh vrednote so in na kaj vse
vplivajo, sva ugotovili, kako pomembno vlogo imajo v našem življenju. Med raziskovanjem se je najino zanimanje za
vrednote še povečalo, saj sva ugotovili, da na neki način dajejo smisel našemu bivanju.
S pomočjo raziskave sva želeli ugotoviti, kakšna so stališča
staršev in učiteljev glede vrednot. Zanimalo naju je predvsem, kako starši in učitelji ocenjujejo svojo vlogo pri oblikovanju vrednot otrok/učencev in katere vrednote so po
njihovem mnenju med najpomembnejšimi. Prav tako sva

želeli ugotoviti, kateri dejavniki po njihovem mnenju pomembno vplivajo na oblikovanje vrednot otrok/učencev.
Po mnenju anketiranih je vloga staršev in učiteljev v življenju otrok oziroma učencev zelo pomembna. Zanimivo se
nam zdi, da učitelji za razliko od staršev menijo, da starši
v zgodnjem otroštvu za privzgajanje vrednot otrokom še
vedno ne naredijo dovolj.
Glede na pridobljene podatke se nam zdi spodbudno, da so
vrednote, ki so jih izbirali starši kot pomembne, izbirali tudi
njihovi otroci. Kljub predvidevanju, da bosta pri obeh skupinah anketiranih prevladovala predvsem denar in družbeni
ugled, se kaže predvsem želja po poglobljenem prijateljstvu in ljubezni, družini in zdravju.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201402624.pdf

OSNOVNA ŠOLA FRANA ROŠA
NASLOV NALOGE: BARVILA V JESENSKEM IN ZIMSKEM
LISTJU
AVTORICI: Maja Cilenšek in Eva Polutnik, obe 9. razred
MENTORICA: Lotty Cojhter, prof. bio. in kem.
STROKOVNO PODROČJE: kemija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Mojca Alif, univ. dipl. inž. kem. (predsednica)
Marko Tukarič, univ. dipl. inž. kem.
Ludvik Stepančič, univ. dipl. kem. teh.

kromatografije za ločevanje naravnih barvil. Čeprav gre na
prvi pogled za preproste metode, pa sva spoznali, da zahtevajo veliko mero natančnosti ter časa in da je treba za čim
boljše rezultate analizo večkrat ponoviti. Urili sva se v laboratorijskem delu ter ponovili in poglobili znanje o topnosti
in polarnosti spojin.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201402609.pdf

Naloga je prejela 91,25 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V raziskovalni nalogi sva želeli poiskati odgovore na vprašanja, kaj se dogaja v listih rastlin v jeseni, ko se barve listov
spremenijo. Prav tako naju je zanimalo, kako je z zimzelenimi listi v jeseni in pozimi.
Raziskali sva klorofil in še druga (predvsem karotenoide)
barvila, ki se pojavljajo v jesenskem in zimskem listju. Ugotavljali sva pojavnost in spreminjanje klorofila a, klorofila b,
ksantofilov ter karotenov.
Spoznali sva metodo ekstrakcije barvil ter metodo papirne
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osnovne šole
NASLOV NALOGE: PAINTBALL V OSNOVNI ŠOLI – DA ALI
NE?
AVTORJA: Tilen Kolšek in Tim Teršek, oba 8. razred
MENTOR: Vojin Mlinarević, prof. športne vzgoje
STROKOVNO PODROČJE: šport
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Maja Medvešek, prof. športne vzgoje (predsednica)
Urban Stopar, prof. športne vzgoje
Anton Ojstršek, prof. športne vzgoje
Naloga je prejela 90,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Z raziskovalno nalogo sva želela raziskati poznavanje in priljubljenost paintballa med učenci zadnjega triletja osnovne
šole, dobiti odgovor na dilemo, ali je ta šport primeren za
učence zadnjega triletja osnovne šole, in pridobiti mnenje
o tej dejavnosti od športnih pedagogov po vsej Sloveniji.

učence zadnjega triletja osnovne šole. Drugo anketo pa je
izpolnilo sto učencev zadnjega triletja OŠ Frana Roša Celje.
Z njihovo pomočjo sva ugotovila, da se večina učencev zaveda, da je paintball šport in da so navdušeni nad zamislijo,
da bi se ga udeležili v okviru izbirnega predmeta.
Upava, da bo najino raziskovanje pripomoglo k pestrejši
ponudbi športov, med katerimi je tudi paintball, v okviru
izbirnih vsebin, projekta zdravega življenjskega sloga ali
obveznih športnih dni. Prav je, da imamo besedo pri ponudbi tudi učenci, še posebej, če se izbora ponujenih vsebin lotimo tako načrtno in sistematično, kot sva se midva te
raziskovalne naloge.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201402614.pdf

Po pogovorih s sošolci in z branjem literature na temo paintballa sva postavila štiri hipoteze. Potrebne podatke sva dobila iz anketnih vprašalnikov in iz intervjuja z g. Gorazdom
Meškom. Izdelala sva dve spletni anketi. Prvo so izpolnili
učitelji in profesorji športne vzgoje po vsej Sloveniji. Večina
vprašanih je menila, da je paintball primerna dejavnost za

OSNOVNA ŠOLA HUDINJA
NASLOV NALOGE: ALKOHOL V OSNOVNI ŠOLI
AVTORICI: Živa Teršek in Marina Tepež, obe 8. razred
MENTORICA: Danijela Sanja Berložnik, prof. mat. in teh.
STROKOVNO PODROČJE: sociologija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Tanja Oprešnik, univ. dipl. soc. (predsednica)
Jerko Malinar, univ. dipl. kult.
Petra Kočevar, univ. dipl. soc.
Naloga je prejela 93,75 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Uživanje alkohola med osnovnošolci postaja čedalje večji problem. Izsledki različnih raziskav kažejo, da starostna
meja ob prvem poskusu alkohola pada. Skoraj 90% otrok
poskusi alkohol že v osnovni šoli, delež le-teh pa se vsako
leto še veča. Odločili sva se raziskati to temo na osnovni šoli
Hudinja v Celju in na osnovni šoli Nazarje. Ker ti dve osnovni
šoli spadata v različni okolji, prva v mestno, druga pa v podeželsko, sva želeli raziskati, če se pojavljajo kakšne razlike
med prisotnostjo alkohola med učenci, glede na to pač, kje
živijo. V raziskavo sva vključili učence osmega in devetega
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razreda.
Zanimalo naju je, če so učenci že kdaj zaužili alkohol, kdaj so
ga prvič zaužili, katere alkoholne pijače so že poskusili, kateri so razlogi, da mladostniki sploh posežejo po alkoholu,
kje se najpogosteje srečajo z alkoholom, kako pridejo do alkohola, ter kakšno je njihovo mnenje o škodljivosti alkohola
in ali sploh poznajo posledice alkohola. Osredotočili sva se
na razlike, ki so se pojavile med odgovori anketirancev glede na okolje. Pri nekaterih vprašanjih so razlike zelo očitne,
pri nekaterih pa manjše. Spoznali sva, da je večina najinih
vrstnikov že poskusila alkohol in da se ne zavedajo popolnoma, kakšne so lahko posledice uživanja alkohola.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201402191.pdf

osnovne šole
NASLOV NALOGE: BARVANJE LAS
AVTORJI: Nuša Ribežl Medved, Katarina Bračun in Miha
Melavc, vsi 7. razred
MENTORICA: Natalija Mlinar, univ. dipl. prav.
STROKOVNO PODROČJE: zdravstvena nega
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Vesna Božiček, prof. zdr. vzg. (predsednica)
Peter Čepin Tovornik, dipl. san. inž.
Mateja Božič, dipl. med. ses.

naše šole si barva lase in zakaj. Osredotočili smo se tudi na
vse ostale, kjer so nas predvsem zanimali razlogi proti barvanju. Da bi dobili informacije iz prve roke, smo se odpravili
v frizerski salon na pogovor z osebo, ki se dnevno srečuje z
barvanjem in različnimi zahtevami strank.
Ob pisanju naloge smo dobili kar nekaj koristnih podatkov,
ki bi gotovo zanimali tudi naše vrstnike.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201402158.pdf

Naloga je prejela 96,25 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Samo zdravi lasje so lepi lasje in da to dosežemo, moramo nekaj storiti. Z vidika osebne higiene je potrebno lase
umiti vsaj enkrat ali dvakrat na teden, da se z njih odstrani
umazanija. Sveže umiti in počesani lasje gotovo prispevajo
k lepšemu zunanjemu videzu človeka. Marsikomu pa to ne
zadostuje in ni zadovoljen z lasmi oziroma njihovo barvo.
Danes to ne predstavlja problema, saj so na voljo številni
pripravki za barvanje las doma ali v frizerskem salonu.
Prihajamo v leta, ko pogosto nismo zadovoljni s svojim telesom, zato smo se odločili, da v raziskovalni nalogi raziščemo, kaj naši vrstniki menijo o barvanju las. Sestavili smo anketo, ki nam je omogočila, da smo ugotovili, koliko učencev

NASLOV NALOGE: DEBELOST MED UČENCI NAŠE ŠOLE
AVTORICI: Žana Čović in Meliha Imamović, obe 7. razred
MENTORICA: Nika Cvirn, prof. ang.
STROKOVNO PODROČJE: sociologija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Vesna Božiček, prof. zdr. vzg (predsednica)
Peter Čepin Tovornik, dipl. san. inž.
Mateja Božič, dipl. med.ses.
Naloga je prejela 97,50 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V najini raziskovalni nalogi sva želeli ugotoviti, koliko učencev naše šoleima prekomerno težo ter pri katerem spolu težave prevladujejo.Zanimalo naju je tudi, kako na svojo težo
gledajo učenci sami.Ker je za prekomerno telesno težo kriv
nezdrav način življenja (napačna prehrana, preveč sladkih
pijač ter premalo gibanja), sva želeli ugotoviti tudi, v kolikšni meri se načel zdravega življenja držijo naši učenci.
Prišli sva do zanimivih podatkov. Na šoli imamo malo učencev s prekomerno težo, več pa je učencev, pri katerih je
indeks telesne mase pod priporočeno vrednostjo. Večina
učencev ocenjuje svojo težo za višjo, kot je v resnici. Učenci
se zavedajo pomena zdravega življenja ter mu v večji meri
tudi sledijo.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403072.pdf
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osnovne šole
NASLOV NALOGE: DETEKTOR HRUPA
AVTORJA: Rene Ratej in Urban Ratej, oba 7. razred
MENTOR: Jože Berk, prof. mat. in fiz.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201402929.pdf

STROKOVNO PODROČJE: fizika
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Jožica Dolenšek, prof. mat. in fiz. (predsednica)
Silvestar Ovčar, prof. fiz.
Roman Ocvirk, prof. fiz.
Naloga je prejela 90,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Zakonodaja predpisuje, da je dovoljena jakost hrupa v učilnicah 40 dB, mejna vrednost v šolskih prostorih je 60 dB,
človeku škodljiv hrup pa je več kot 80 dB. V jedilnici se v
času malice ali kosila jakost hrupa pogosto močno poveča
in se je učenci niti ne zavedajo. Res je, da jakost hrupa ni
dolgotrajna in zato praviloma ne povzroča resnejših zdravstvenih posledic. Kljub temu nas je zanimalo, kako bi učence opozorili na preveliko jakost hrupa in v ta namen smo izdelali detektor hrupa. Gre za elektronsko napravo, ki deluje
tako, da se ob določeni jakosti hrupa prižge rdeča lučka in
s tem opozori učence na preseženo jakost hrupa. Detektor
omogoča nastavitev treh različnih jakosti hrupa: 50 dB, 70
dB in 85 dB.

NASLOV NALOGE: DOMAČE NALOGE
AVTORICI: Nadja Kac in Tinkara Žerovnik, obe 8. razred
MENTORICA: Laura Belak, prof. RP
STROKOVNO PODROČJE: sociologija
ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Mateja Fidler, univ. dipl. soc. (predsednica)
Sandra Stajnko, univ. dipl. soc.
Nina Trojner, prof. soc.
Naloga je prejela 85,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Domače naloge so zelo pomemben člen v procesu poučevanja in predstavljajo nadgradnjo učnih ur. Z njimi se
izboljšujejo sposobnosti pomnjenja in razumevanja učne
snovi učencev. Domače naloge nimajo le izobraževalnega,
ampak tudi vzgojni pomen. Učenci z opravljanjem domačega dela pridobivajo delovne navade, samostojnost, samoiniciativnost, odgovornost in sposobnost iskanja podatkov
v drugih virih.
S pomočjo anketnega vprašalnika sva želeli ugotoviti in
raziskati, kakšen je odnos učencev predmetne stopnje do
domačih nalog na Osnovni šoli Hudinja.
Izkazalo se je, da večina anketiranih učencev redno in samostojno opravlja domače naloge, vendar so po njihovem
mnenju naloge preveč obsežne. Ugotovitve so pokazale, da
imajo učenci za opravljanje domače naloge ustrezne pogoje. Učenci se zavedajo pomembnosti domačih nalog, saj z
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njimi učno snov ponovijo, utrdijo, poglobijo, pridobivajo
vrline sprotnega dela ter zmožnost iskanja novih informacij
in povezovanja le- teh z drugimi področji.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201402206.pdf

osnovne šole
NASLOV NALOGE: DOMET IN NATANČNOST DOMA
IZDELANEGA SAMOSTRELA
AVTORJI: Andraž Mihelin, Urban Mikic in Tomaž Rejc
Zagožen, vsi 8. razred
MENTORICA: Milica Šteger, pred. učit.
STROKOVNO PODROČJE: metalurgija

mostrel enako natančen kot serijsko izdelan, njegov domet
pa je res nekoliko manjši.
Oba samostrela sta nas navdušila s svojo močjo izmeta puščic. Zanimivo bi bilo naš samostrel dopolniti še z merilnikom za bolj natančno zadevanje, daljnogledom…
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403473.pdf

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Dimitrij Režun, dipl. inž. el. (predsednik)
Tomaž Črnej, dipl. ekon.
Beno Karner, prof. fiz. in tit.
Naloga je prejela 92,50 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Sošolec in raziskovalec Andraž ima rad strelsko orožje, nože.
Navdušen je bil nad izdelavo samostrela in s svojo idejo je
navdušil še dva raziskovalca. Najprej smo na spletu poiskali
dovolj podatkov, da smo lahko narisali skico izdelka.
V domači delavnici nam ga je uspelo izdelati. Najbolj pomembno pri njem je, da je natančen in dovolj močen. To
smo preverili tako, da smo se odpravili na strelišče Lokostrelskega društva Sokol, ki se nahaja v Ložnici pri Žalcu.
Od znanca smo si sposodili vojaški samostrel. Z obema
samostreloma smo streljali v tarčo in ugotavljali njuno natančnost in domet. Ugotovili smo, da je doma izdelan sa-

NASLOV NALOGE: ELEKTROPREVODNA BARVA
AVTORJI: Jan Vrečer, Rok Vrečer in Tim Šlosar, vsi 9. razred
MENTOR: Uroš Kalar, prof. šport. vzg.
STROKOVNO PODROČJE: elektrotehnika
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Dimitrij Režun, dipl. inž. el. (predsednik)
Tomaž Črnej, dipl. ekon.
Beno Karner, prof. fiz. in tit.
Naloga je prejela 96,25 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Cilj raziskovalne naloge je bil poiskati način, kako izdelati
elektroprevodno barvo, ki bi jo lahko uporabili za izdelavo preprostega električnega vezja. Raziskovanje je bilo
usmerjeno v iskanje cenovno ugodne rešitve, ki bi hkrati
omogočala izdelavo takšne barve doma, s prosto dostopnimi elementi. Preizkušenih je bilo več možnosti z različnimi
elementi, vendar v nobenem od naštetih primerov rezultati
niso dosegali pričakovanj.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201402184.pdf
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osnovne šole
NASLOV NALOGE: EU – TE POZNAM?
AVTORICI: Ema Košak in Larisa Šmarčan, obe 7. razred
MENTORICA: Mateja Turk, prof. nem . in geo.

bolje poznajo devetošolci, sledijo jim sedmošolci, najslabše
pa je poznavanje Evropske unije med osmošolci. Je pa ta
tema za učence manj zanimiva, saj. učenci menijo, da se jih
ta tematika trenutno ne dotika.

STROKOVNO PODROČJE: geografija – družbena in
ekonomska

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201402173.pdf

ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Nataša Marčič, prof. geo. in ped. (predsednica)
Dunja Čurković Peperko, prof. prof. zgo. in geo.
Barbara Arzenšek, prof. zgo. in geo.
Naloga je prejela 87,50 točk in se uvrstila v 2. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Naloga je nastala z namenom ugotoviti, kako učenci zadnje triade na splošno poznajo Evropsko unijo. Zagotovo
je tema aktualna, saj Evropska unija vpliva na vsakdan naših
državljanov, le da se tega morda premalo zavedamo. Letos
je deset let, kar je Slovenija članica Evropske unije.
Verjetno smo mnogi prepričani, da biti v EU pomeni morda le uporabo plačilnega sredstva. Vendar seveda ni samo
to. Je sistem, ki vpliva na mnoga področja našega življenja.
Poznavanje dejstev o Uniji spada k splošni razgledanosti
učencev.-Kakšno je to poznavanje, sva poskusili preveriti
tudi medve z raziskovalno nalogo.
Z raziskovalnim delom sva ugotovili, da Evropsko unijo naj-

NASLOV NALOGE: IZDELAVA LAKA ZA LES
AVTORICI: Živa Knez in Anika Maček, obe 8. razred
MENTOR: Boštjan Štih, prof. bio. in kem.
STROKOVNO PODROČJE: kemija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Mojca Alif, univ. dipl. inž. kem. (predsednica)
Marko Tukarič, univ. dipl. inž. kem.
Ludvik Stepančič, univ. dipl. kem. teh.
Naloga je prejela 90,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V najini raziskovalni nalogi sva poskušali izdelati neko vrsto
laka za les, s katerim bi premazali leseno deščico in ji na tak
način dodali lesk. Ugotovili sva, da je to zelo težka naloga,
saj na voljo ni bilo skoraj nobenih virov, s katerimi bi si lahko
pomagali. Edini namig je bil v starem učbeniku za organsko kemijo. Ugotovili sva, da smrekova smola za ta namen
ni primerna, saj les še dolgo potem ostane lepljiv. Zato sva
pripravili raztopine kolofonije v različnih topilih, nato pa izbrali tisto topilo, v katerem je topnost kolofonije najvišja. S
to raztopino sva nato premazali letvice iz različnih vrst lesa.
Tako premazan les bi bil primeren za kakšne predmete, ki
ne bi bili izpostavljeni večji mehanski obrabi.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403092.pdf
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osnovne šole
NASLOV NALOGE: KALJENJE SEMEN
AVTORJI: Sara Šarlah, Zala Jeram in Uroš Polimac, vsi
7. razred
MENTORICA: Andreja Škorjanc Gril, pred. učit.

dobro kalivost, poleg tega pa je bolj odporno na okužbe,
saj je razkuženo.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201402930.pdf

STROKOVNO PODROČJE: biologija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Barbara Pistivšek, univ. dipl. mikrobiol. (predsednica)
Natalija Trček Kovše, univ. dipl. inž.
Marjana Mastnak, mag. farm.
Naloga je prejela 92,50 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Ideja za raziskovalno nalogo se nam je porodila v šestem
razredu, ko smo se pri naravoslovju učili o zgradbi, razmnoževanju in razvoju rastlin, dokončno pa se je izoblikovala
ob opazovanju gojenja rastlin na domačem vrtu. V svoji raziskavi smo s preizkusom kalivosti primerjali kalivost
doma vzgojenih semen in semen, ki jih kupimo v trgovinah.
Ugotoviti smo želeli, katera nam zagotavljajo večji in boljši pridelek. Pričakovali smo, da bodo bolje kalila domača
semena, saj so nam stari starši priskrbeli same preizkušene
vrste semen, a rezultat raziskave je bil drugačen. Za boljši
pridelek je, po naših ugotovitvah bolje uporabljati seme,
pripravljeno v semenskem laboratoriju, ki ima zagotovljeno

NASLOV NALOGE: JE MOJA SKLADNOST
(KOORDINACIJA) GIBANJA BOLJŠA KOT TVOJA?

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201402162.pdf

AVTORJI: Gal Gaberšek, Idris Gadour Šentjurc in
Neža Ručigaj, vsi 7. razred
MENTORICA: Maja Kmecl, prof. RP
STROKOVNO PODROČJE: šport
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Maja Medvešek, prof. športne vzgoje (predsednica)
Urban Stopar, prof. športne vzgoje
Anton Ojstršek, prof. športne vzgoje
Naloga je prejela 86,25 točk in se uvrstila v 2. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Šport kot obvezni predmet v osnovni šoli skrbi za pridobivanje gibalnih sposobnosti, med katerimi je tudi koordinacija celega telesa. Vendar, če nam to predstavlja edino obliko gibanja, nam to ne pomaga k boljše razviti koordinaciji,
kar smo dokazali v tej raziskovalni nalogi.
Preverili smo, ali obstajajo razlike v koordinaciji med tistimi
učenci, ki se dodatno ukvarjajo s športom, in tistimi, ki se
ne. S športnovzgojnega kartona smo izbrali nalogo premagovanje ovir nazaj (PON), saj z njo preverjamo koordinacijo
celega telesa. Rezultati so pokazali, da je za boljšo koordinacijo celega telesa potrebno aktivno ukvarjanje s športom,
dobro koordinirano telo pa je tudi preventiva pred poškodbami.
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osnovne šole
NASLOV NALOGE: KRAJEVNA IDENTITETA PREBIVALCEV
MESTNE ČETRTI HUDINJA IN KRAJEVNE SKUPNOSTI
ŠKOFJA VAS
AVTORICI: Karin Krajšek in Laura Gloria Pratnemer, obe
9. razred
MENTOR: Sandi Šarman, prof. zgod. in geo.
STROKOVNO PODROČJE: geografija – družbena in
ekonomska
ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Nataša Marčič, prof. geo. in pedag. (predsednica)
Dunja ČurkovićPeperko, prof. zgod. in geo.
Barbara Arzenšek, prof. zgod. in geo.
Naloga je prejela 98,75 točk in se uvrstila v 1. skupino.

želskemu okolju.
Ugotovili sva, da razlike v občutku krajevne identitete obstajajo, a niso velike. Vsekakor velja, da imajo prebivalci
Krajevne skupnosti Škofja vas večji občutek povezanosti in
sodelovanja ter da bolj sodelujejo v krajevnih društvih in pri
organizaciji lokalnih prireditev kot prebivalci Mestne četrti
Hudinja.
Kljub temu, da gre pri Hudinji za mestno območje, pri Škofji
vasi pa za podeželsko, pa je potrebno posebej poudariti, da
Škofja vas nima več veliko skupnega s tradicionalno vaško
identiteto. V preteklih desetletjih je bila Škofja vas namreč
podvržena močni urbanizaciji in ima danes zato več značilnosti urbanega kot ruralnega območja. Vse to je zagotovo
vplivalo tudi na krajevno identiteto prebivalcev.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201402208.pdf

POVZETEK VSEBINE:
Krajevna identiteta je pojav, ki predstavlja pripadnost oziroma povezanost posameznika z okoljem, v katerem živi.
Kaže se predvsem v povezanosti prebivalcev, njihovih skupnih interesih, medsebojnem komuniciranju med prebivalci in skupnih problemih ter krajevnih posebnostih.
V najini raziskovalni nalogi sva raziskovali razlike v krajevni identiteti prebivalcev Mestne četrti Hudinja in Krajevne
skupnosti Škofja vas. Primerjava se nama je zdela zanimiva
zato, ker Hudinja pripada mestnemu, Škofja vas pa pode-

NASLOV NALOGE: LOČEVANJE ODPADKOV V
GOSPODINJSTVU
AVTORICE: Ines Ermenc, Tea Kelavić in Ana Sečki,
vse 7. razred
MENTORICA: Tina Presker, prof. mat. in ped.
STROKOVNO PODROČJE: ekologija – naravoslovni vidiki
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Andreja Slapnik, univ. dipl. bio. (predsednica)
Franc Rebeušek, univ. dipl. bio.
Gregor Kalan, prof. bio. in kem.
Naloga je prejela 91,25 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Vsak dan se srečujemo z odpadki. V šoli imamo zbiralne akcije papirja, pri naravoslovju in gospodinjstvu smo se učili o
pravilnem ločevanju odpadkov, v naravi še vedno opazimo
veliko odpadkov, čeprav je v bližini koš za odpadke.
V naši raziskovalni nalogi smo želele izvedeti, ali učenci ločujejo odpadke, katerih odpadkov odložijo največ, ali sploh
vedo, zakaj je potrebno ločevati odpadke in če poznajo pojem recikliranje.
Rezultate smo pridobile z anketnim vprašalnikom, ki so jih
izpolnili učenci četrtih in sedmih razredov.
V teoretičnem delu raziskovalne naloge smo raziskale, kaj
so odpadki, katere vrste odpadkov poznamo in kako ločujemo odpadke na Celjskem.
Raziskale smo, koliko odpadkov proizvede ena družina na
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leto in ta podatek primerjale s slovenskim povprečjem.
Ugotovile smo, da učenci ločujejo odpadke in da so starejši
učenci s to problematiko bolj seznanjeni.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201402183.pdf

osnovne šole
NASLOV NALOGE: MERJENJE IN VPLIV ELEKTROSMOGA
MOBILNIH NAPRAV NA ZDRAVJE LJUDI

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403064.pdf

AVTORJI: Klemen Kolar, Marcel Prašnikar in Maksim Čoper,
vsi 7. razred
MENTOR: Gregor Pančur, prof. fiz in teh.
STROKOVNO PODROČJE: fizika
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Jožica Dolenšek, prof. mat. in fiz. (predsednica)
Silvestar Ovčar, prof. fiz.
Roman Ocvirk, prof. fiz.
Naloga je prejela 78,80 točk in se uvrstila v 2. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
S to raziskovalno nalogo bi radi povedali, kako je pomembno sevanje nekaterih telefonov. V sodobnem času poskušamo zmanjšati količino sevanja telefonov. Telefonov s kritičnim sevanjem ni več veliko v uporabi.
Zanima nas, koliko sevanja oddajajo telefoni med uporabo
različnih aplikacij.
Predstavili smo sevanja telefonov skozi čas, bolezni in posledice, ki jih povzroča dolgotrajno izpostavljanje sevanju,
ter zgodovino elektronskih naprav.
Raziskovali smo s pomočjo spleta, knjig in s pomočjo svojega znanja.

NASLOV NALOGE: MLADOSTNIKI IN ZAŠČITA PRED
SONCEM

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403071.pdf

AVTORICE: Žana Hočevar, Nina Maček in Anja Žerjav,
vse 9. razred
MENTOR: Boštjan Štih, prof. bio. in kem.
STROKOVNO PODROČJE: zdravstvena nega
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Vesna Božiček, prof. zdr. vzg. (predsednica)
Peter Čepin Tovornik, dipl. san. inž.
Mateja Božič, dipl. med. ses.
Naloga je prejela 97,50 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V naši raziskovalni nalogi smo ugotavljale, kako so učenci
osveščeni o škodljivih vplivih sonca, kakšne načine zaščite
pred sončnimi žarki uporabljajo, ali se pred soncem zaščitijo redno ali zgolj občasno ter zakaj se zaščitijo. Ugotovile
smo, da se večina učencev redno oz. pogosto zaščiti pred
soncem in da je delež le-teh večji pri mlajših učencih in med
dekleti. Najpogosteje se zaščitijo s kremo za sončenje in s
sončnimi očali. Večina se zaščiti, ker se zaveda nevarnosti
sonca, pomemben delež pa tudi, ker tako od njih zahtevajo
starši. Večina pozna škodljive učinke sonca, kljub temu pa
je velik delež poleti ves dan ali v najbolj vročem delu dneva
na soncu.
Uporabljali smo metodo anketiranja in obdelave podatkov.

31

osnovne šole
NASLOV NALOGE: MOBILNE APLIKACIJE
AVTORICI: Staša Klovar Rupnik, 8. razred, in Eva Leber,
6. razred
MENTOR: Gregor Pančur, prof. fiz in teh.
STROKOVNO PODROČJE: računalništvo
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Dimitrij Režun, dipl. inž. el. (predsednik)
Tomaž Črnej, dipl. ekon.
Beno Karner, prof. fiz. in tit.
Naloga je prejela 83,75 točk in se uvrstila v 2. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V raziskovalni nalogi sva se lotili raziskovanja razširjenosti
in uporabe aplikacij za pametne telefone. Danes ima veliko
mladih pametne telefone, na katere si lahko nalagajo najrazličnejše aplikacije, zato raziskujeva kakšne aplikacije imajo
najraje, katere so najbolj razširjene…
Zanimalo naju je, koliko časa mladi porabijo za aplikacije.
V raziskovalni nalogi sva predstavili, kako so se razvili mobilni telefoni in aplikacije.
Raziskovali sva z pomočjo ankete in spleta.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201402186.pdf

NASLOV NALOGE: NADARJENI UČENCI NAŠE ŠOLE
AVTORJA: Ana Krajnc Zagrušovcem in Urh Zorko,
oba 9. razred
MENTORICA: Petra Galič, prof. slo.
STROKOVNO PODROČJE: psihologija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Jožica Cokan, univ. dipl. psih. (predsednica)
Edita Čebela, univ. dipl. psih.
Anton Leskovec, prof. ped. in psih.
Naloga je prejela 95,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V raziskovalni nalogi naju je zanimalo, kako se nadarjeni
učenci počutijo znotraj šole, kako zaznavajo vlogo »identificiranega nadarjenega učenca« ter kako ocenjujejo vzgojno-izobraževalne prilagoditve, ki jih zanje zagotavlja šola. Vse
to pa sva primerjala tudi z mnenji njihovih sošolcev oz. kako
se nadarjeni učenci kažejo v njihovih očeh.
Tako sva na vzorcu 66 nadarjenih učencev od 5. do 9. razreda in 186 njihovih sošolcev ugotovila, da se nadarjeni
učenci v prvi vrsti na šoli odlično počutijo in da so vlogo
identificiranega nadarjenega učenca sprejeli kot neko novo
spoznanje o sebi, ki jim ponuja nove možnosti v življenju,
medtem ko njihovi sošolci menijo, da se nadarjeni učenci
zaradi te oznake ne počutijo nič drugače kot prej. Odnos
sošolcev do nadarjenih učencev se, po mnenju nadarjenih
učencev, odkar so bili spoznani za nadarjene, ni nič spre-
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menil. Prav tako sami pri sebi nadarjeni učenci ne opažajo nobenih sprememb, medtem ko njihovi sošolci v večini
menijo, da dosegajo dobre učne rezultate. Po mnenju obeh
anketiranih skupin šola odlično oz. dobro skrbi za nadarjene učence, največ pozornosti pa po mnenju obeh namenja
dejavnostim v šoli izven pouka, torej dodatnemu pouku,
pripravi na tekmovanja, krožkom itd.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403067.pdf

osnovne šole
NASLOV NALOGE: NARCIZEM NA FACEBOOKU
AVTORICI: Ajda Ajradinovik in Neža Vengust, obe 8. razred
MENTORICA: Romana Podbregar, pred. učit.
STROKOVNO PODROČJE: sociologija
ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Mateja Fidler, univ. dipl. soc. (predsednica)
Sandra Stajnko, univ. dipl. soc.
Nina Trojner, prof. soc.
Naloga je prejela 90,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Raziskovalna naloga predstavlja narcizem na Facebooku in
njegovo uporabo med učenci predmetne stopnje. Raziskovali sva, ali učenci objavljajo svoje fotografije, po možnosti
retuširane, število prijateljev, doživljanje nasilja, oziroma
njegovo izvajanje. Preverili sva, v kakšni meri starši nadzirajo uporabo Facebooka pri svojih otrocih. Pri raziskovanju
smo uporabljali metodo pregledovanja pisnih virov in spletnih strani, metodo anketiranja in intervjuja.
Večina učencev predmetne stopnje uporablja Facebook in
svoj profil opremi s fotografijo, ki jo menja enkrat mesečno.
Dve tretjini uporabnikov svojo fotografijo retušira. Merilo
priljubljenosti je število prijateljev in lajkov na Facebooku.
Večina učencev ima petdeset do sto prijateljev, ki jih na-

čeloma poznajo, podobno je s številom lajkov. S kritiko in
žaljenjem se je na Facebooku soočila tretjina anketiranih,
petina pa ga je tudi izvajala. Žalili so priljubljenost, obleko in postavo. Kaj učenci delajo na Facebooku, nadzira le
polovica staršev, manj kot petina je staršev devetošolcev.
Strokovnjaki opozarjajo, da je dobra ozaveščenost o nevarnostih zlorabe otrok s strani socialnih omrežij ključna. Pri
tem otroke sicer ščitijo evropska in slovenska zakonodaja
ter priporočila spletne strani Safe.si. Glavno vlogo pa imajo
starši, ki s pogovorom o varni uporabi, in ne s prepovedjo
uporabe Facebooka, lahko najbolje zaščitijo otroka pred
zlorabo na Facebooku.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201402188.pdf

NASLOV NALOGE: PRIDOBIVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE
Z GORIVNO CELICO
AVTORICA: Eva Šorn, 8. razred
MENTOR: Boštjan Štih, prof. bio. in kem.
STROKOVNO PODROČJE: elektrotehnika
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Dimitrij Režun, dipl. inž. el. (predsednik)
Tomaž Črnej, dipl. ekon.
Beno Karner, prof. fiz. in tit.
Naloga je prejela 97,50 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V raziskovalni nalogi sem ugotavljala razmerje med vloženo
in pridobljeno električno energijo (električni izkoristek) vodikove gorivne celice iz didaktičnega kompleta. Ugotovila
sem, da se električni izkoristek vedno giblje okoli 37%, ne
glede na to, kakšen porabnik napaja gorivna celica ali pri
kateri temperaturi deluje.
Pri delu sem uporabljala pisne vire, glavni del pa predstavlja
eksperimentalno delo in merjenje ter računanje električne
energije, ki se veže pri sintezi vodika oz. sprošča pri delovanju gorivne celice.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403073.pdf
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osnovne šole
NASLOV NALOGE: SLIKAM, KAKO RASTE
AVTORJI: Hana Ocvirk in Pia Žižek, obe 7. razred ter
Žan Krošl, 9. razred
MENTOR: Uroš Stilin, dipl. inž. kom.
STROKOVNO PODROČJE: medijska tehnika
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Dimitrij Režun, dipl. inž. el. (predsednik)
Tomaž Črnej, dipl. ekon.
Beno Karner, prof. fiz. in tit.
Naloga je prejela 93,75 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V raziskovalni nalogi smo se lotili evidentiranja dlje časa trajajočega procesa, in sicer rasti fižola češnjevca, ki smo ga
posadili in mesec dni fotografirali njegovo rast. Uporabili
smo time lapse tehniko, s katero je pogostost slik, ki so zajete v filmu, veliko manjša in jih lahko postavimo v zaporedje.
Tako smo posneli 49-sekundni video rasti fižola.
Pri delu smo uporabljali več raziskovalnih metod, od dela s
pisnimi viri do raznih načinov evidentiranja, ki je zajemalo
predvsem fotografiranje.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403061.pdf

NASLOV NALOGE: ŠOLSKE UNIFORME NA OŠ HUDINJA
AVTORICE: Teja Arzenšek, Nika Klančnik in Hana Stante, vse
7. razred
MENTORICA: Maruša Zorko, prof. RP
STROKOVNO PODROČJE: sociologija
ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Mateja Fidler, univ. dipl. soc. (predsednica)
Sandra Stajnko, univ. dipl. soc.
Nina Trojner, prof. soc.
Naloga je prejela 92,50 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V raziskovalni nalogi smo raziskovale, kakšen odnos do šolskih uniform imajo učenci in kakšnega njihovi starši, zakaj
jih na šoli ne bi oziroma bi imeli, ali učenci svoj slog oblačenja prilagajajo šoli, ali so deklice v šoli naličene, kakšno je
mnenje učencev o slogu oblačenja ostalih učencev na šoli
in če so učenci že kdaj bili diskriminirani zaradi sloga oblačenja. Poleg tega smo raziskovale, če se med temi relacijami
kažejo tudi kakšne razlike v spolu in starosti učencev. Spraševale pa smo se še, kakšne barve uniform bi izbrali učenci,
če bi le-te bile obvezne.
Ugotovile smo, da tako učenci kot starši ne podpirajo uvedbe šolskih uniform. Učenci menijo, da bi z uvedbo le-teh izgubili lastno identiteto, hkrati pa ocenjujejo, da bi jih s tem
doletela manjša finančna obremenitev. Ugotovile smo, da
učenci svoj slog oblačenja prilagodijo šoli, deklice pa se za
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v šolo večinoma ne ličijo. Raziskava je pokazala, da učenci
menijo, da se ostali na šoli z oblačili postavljajo, veliko učencev pa je že bila diskriminirana zaradi sloga oblačenja. Večina učencev pa bi v primeru svobodne izbire izbrala modro
barvo za deško in rdečo za žensko uniformo.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201402204.pdf

osnovne šole
NASLOV NALOGE: UPORABA ANALGETIKOV MED UČENCI
NAŠE ŠOLE
AVTORICI: Eva Vervega in Ana Radmanović, obe 9. razred
MENTORICA: Darja Jeran, prof. RP
STROKOVNO PODROČJE: biologija
ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Barbara Pistivšek, univ. dipl. mikrobiol. (predsednica)
Natalija Trček Kovše, univ. dipl. inž.
Marjana Mastnak, mag. farm.

so učenci naše šole seznanjeni z analgetiki – protibolečinskimi zdravili. Ali jih sami tudi uporabljajo? Zanimalo naju
je tudi, če jih redno jemljejo in zakaj jih po navadi vzamejo.
Izkazalo se je, da so učenci seznanjeni z uporabo analgetikov, da se jih tudi poslužujejo, vendar ne ob vsakem nastanku bolečine. Po uporabi analgetikov so se počutili bolje.
Vzeli so jih zaradi lajšanja bolečin, za boljše počutje, zaradi
bolezni in podobnih stvari.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201402199.pdf

Naloga je prejela 80,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
»Bolečina je samo to, kar si dovolimo, da je.«
Zdravje je ena naših najpomembnejših vrednot. Ker živimo
v svetu, kjer je veliko stresa, raznih nenadnih odločitev, natrpanih urnikov, se velikokrat zgodi, da se soočamo s kakšno
bolečino, ki preseneti naše telo ali pa se samo slabo počutimo. Včasih se tej bolečini diplomatsko izognemo, velikokrat pa je potrebno poseči po zdravilih ali kakšnem drugem
načinu, da odpravimo kratkotrajne bolečine (npr. glavobol,
zobobol …). Kadar pa vemo za vzrok nastanka bolečine
ali da se bolečina daljša, pa je potrebno vsekakor poiskati
zdravniško pomoč.
S pomočjo anketnega vprašalnika sva želeli ugotoviti, kako

OSNOVNA ŠOLA LAVA
NASLOV NALOGE: ADITIVI IN MLADI
AVTOR: Kevin Goršič, 9. razred
MENTOR: Bojan Poznič, prof. kem in bio.
STROKOVNO PODROČJE: kemija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Mojca Alif, univ. dipl. inž. kem. (predsednica)
Marko Tukarič, univ. dipl. inž. kem.
Ludvik Stepančič, univ. dipl. kem. teh.
Naloga je prejela 83,75 točk in se uvrstila v 2. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Aditive uporabljamo v živilski industriji. Z aditivi lahko dosežemo različne učinke, kot so na primer lepše in privlačne
barve, novi okusi, zanimive teksture. Aditivi zgostijo, emulgirajo, omogočijo daljši rok uporabe in drugo. Aditiv je snov,
ki je običajno ne uživamo kot živilo in ne sodi med njegove
običajne sestavine, ampak se namensko dodajajo zaradi
potreb proizvodnje, transporta in prodaje živila. Ugotovilasem, da učenci slabo poznajo aditive. Največ anketiranih
pozna klorofil (51%). Klorofil poznajo, ker se o njem učimo v
osnovni šoli. Ugotovilasem, da največ anketiranih sestavine
na embalaži ne prebere (40%) ali pa jo preberejo, kadar jih

na to opozorijo (30%). 20% učencev prebere sestavine na
embalaži ob prvem nakupu, 12% učencev pa vedno prebere sestavine. Učenci raje izbirajo živila, ki so intenzivnih
barv, na primer rdeče barve. Ugotovilasem, da učenci zavračajo živila, ki so označena z oznakami (''E-ji''). Kot potrošniki
smo lahko tako zavedeni, saj nekateri proizvajalci namesto
oznak »E« zapisujejo trivialna imena aditivov, ki pa jih učenci ne poznajo dovolj dobro, ali pa zapišejo določeno število
aditivov z imeni in preostalo z oznakami. Menimo, da bi morali v osnovni šoli več časa nameniti osveščanju in izobraževanju mladih o pomenu, uporabi in označevanju aditivov.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201402961.pdf
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osnovne šole
NASLOV NALOGE: BLIŽNJICE
AVTORJI: Maj Antončič, Maj Mravlak in Marko Vrečer,
vsi 7. razred
MENTOR: Urh Kodre, prof. lik. um.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201402965.pdf

STROKOVNO PODROČJE: arhitektura – gradbeništvo
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Mag. Tatjana Hren, dipl. inž. grad. (predsednica)
Darja Zabukovec, univ. dipl. inž. arh.
Iztok Uranjek, univ. dipl. inž. prom.
Naloga je prejela 93,75 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V želji po skrajšanju prehojene poti učenci na poti v šolo in
iz nje pogosto uporabljajo bližnjice, ki potekajo preko zelenic ali drugih zelenih površin v mestu. Mladi raziskovalci
smo jih odkrili, označili in vrisali v zemljevid. Ustvarili smo
spletno stran, kjer lahko učenci in drugi uporabniki glasujejo za najboljšo, najbolj uporabno bližnjico (https://sites.
google.com/site/najboljsabliznjica/). S pomočjo ankete
smo ugotovili, da so mladi pogostejši uporabniki bližnjic
kot odrasli. Prav tako smo ugotovili, da fantje pogosteje
prečkajo zelene površine kot dekleta. S pomočjo spletne
strani smo odkrili najbolj priljubljeno bližnjico, glasovalce
pa smo spodbudili k aktivnemu raziskovanju urbanega prostora.
NASLOV NALOGE: DEBATNI KLUBI V SLOVENIJI
AVTORICE: Klara Brežnik, Ana Lipovšek in Katja Petrič, vse
9. razred
MENTORICA: Janja Rozman, prof. ang. in soc.
STROKOVNO PODROČJE: pedagogika
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Jožica Cokan, univ. dipl. psih. (predsednica)
Edita Čebela, univ. dipl. psih.
Anton Leskovec, prof. ped. in psih.
Naloga je prejela 92,50 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Cilj naše raziskovalne naloge je bil izvedeti čim več o debatnih klubih, jih predstaviti in pojasniti, kako potekajo debatni turnirji. Mislimo namreč, da pomen debat v Sloveniji ni
dovolj ozaveščen. Debatni klubi so na vseh ravneh šolanja,
ampak ljudje ne vedo veliko o njih. Želele smo predvsem
izvedeti nekaj o začetkih debatiranja, kdo in zakaj se odloči,
da bi debatiral. Poudarek je bil na osnovnošolskih debatah,
kjer se debatira po debatnem formatu Karl Popper.
Pri raziskovanju smo si pomagale z anketami, ki so bile glavno sredstvo, da smo ovrgle oz. potrdile hipoteze, in z različnimi viri o debatah, ki smo jih našle predvsem na svetovnem spletu. Hipoteze smo postavile glede na naše izkušnje
o debatah in poznavanju le-teh. Postavile smo štiri hipoteze. Od teh smo dve potrdile, eno smo ovrgle, eno trditev pa
smo delno potrdile.
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Mislimo, da smo našo raziskovalno nalogo uspešno opravile. Najprej so nam bila pomembna dejstva o debati, nato
novosti o tej temi in ne nazadnje, kakšno mnenje imajo o
debatah tisti, ki se jih udeležujejo, kako argumentirajo svoja
stališča o določeni trditvi in kako se zagovarjajo. Izvedele
pa smo veliko več. Čeprav smo tudi me debaterke, je bilo
zanimivo vse pogledati še z drugega vidika.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201402936.pdf

osnovne šole
NASLOV NALOGE: HIŠNI LJUBLJENČKI – PSI
AVTORICI: Tajda Gradišnik in Anka Hernavs, obe 8. razred
MENTORICA: Ksenija Koštomaj, pred. učit.
STROKOVNO PODROČJE: sociologija
ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Polonca Bajc Napret, univ. dipl. soc. (predsednica)
Branka Lazarevič, univ. dipl. soc.
Polona Kuzman, univ. dipl. soc.
Naloga je prejela 91,25 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Namen najine raziskovalne naloge je bil ugotoviti, kateri hišni ljubljenčki so najpogostejši. Ker sva predvidevali, da so
to psi, sva se osredotočili predvsem na njih.
V teoretičnem delu sva predstavili prehrano, nego psov,
pasji bonton, pomen pasje šole ter raziskali, kakšni so lastniki psov.
Drugi del naloge pa je bil namenjen raziskavi. Anketirali sva
učence razredne in predmetne stopnje OŠ Lava in njihove
odgovore analizirali. Postavili sva si sedem hipotez, ki sva jih
na koncu potrdili oziroma ovrgli.
Opravili sva tudi intervju z veterinarko Klavdijo Ašenberger
iz veterinarske ustanove Zvitorepka v Trnovljah pri Celju, saj
sva želeli izvedeti njene izkušnje in opažanja o hišnih lju-

NASLOV NALOGE: PROSTI ČAS – GA MLADI
PREŽIVLJAMO AKTIVNO?
AVTORICI: Pia Erjavec in Nanja Kikelj, obe 7. razred
MENTORICI: Andreja Golouh, prof. RP, in Jasmina Vidmar,
prof. RP
STROKOVNO PODROČJE: sociologija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Tanja Oprešnik, univ. dipl. soc. (predsednica)
Jerko Malinar, univ. dipl. kult.
Petra Kočevar, univ. dipl. soc.

bljenčkih in njihovih lastnikih.
Pri raziskovanju sva uporabili več različnih metod, med drugimi tudi metodo opazovanja lastnikov psov. Vse te oblike
dela so naju pripeljale do zanimivih rezultatov.
Izkazalo se je, da za pse lastniki dobro poskrbijo, in sicer jih
redno cepijo, peljejo na sprehod večkrat na dan, jih redno
negujejo. Kljub vsemu pa lastniki še vedno niso dovolj dobro osveščeni o tem, da bi za svojimi psi, kadar jih peljejo
na sprehod, redno počistili njihove iztrebke. Bolezni, ki se
pojavljajo pri starejših psih, so pokazatelji tega, da lastniki
psov vedno ne izbirajo primerne hrane za svoje ljubljenčke.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201402937.pdf

večinoma razlikujemo. Tako mestni kot tudi podeželski fantje so v prostem času najraje za računalnikom, medtem ko
dekleta raje poslušajo glasbo. Najina glavna ugotovitev, in
sicer da podeželski otroci večino prostega časa ne preživijo za elektronskimi napravami, tako kot ga mestni otroci, je
bila pričakovana. Ob najinem prvem raziskovanju sva prišli
do marsikaterih spoznanj, ki pa jih lahko preberete v najini
raziskovalni nalogi. Toda ena ugotovitev je zelo pomembna
in zelo resnična – prosti čas je pomemben za vse, saj se ob
njem sprostimo in pozabimo na vse skrbi.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201402964.pdf

Naloga je prejela 95,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Prosti čas je čas, ki je pomemben del vsakdanjega življenja
in ni zapolnjen z obveznostmi. Prosti čas vsak preživi po
svojem okusu. Osnovnošolci prosti čas večinoma namenimo poslušanju glasbe, druženju s prijatelji, branju knjig,
gledanju filmov..., velikokrat pa se udeležujemo tudi raznih
aktivnostih, kot so šport, igranje na inštrumente, izdelovanje izdelkov. Med prostim časom obiskujemo tudi razne
ustanove, kot so muzeji, kino, gledališče, včasih pa prosti
čas preživimo kar doma, pred televizijo ali za drugimi elektronskimi napravami.
Zanimalo naju je, kako osnovnošolci preživljamo prosti čas
in kaj medtem počnemo. Zato sva se odločili raziskati to področje – v mestu in tudi na podeželju.
Ugotovili sva, da se preživljanje prostega časa osnovnošolci
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osnovne šole
NASLOV NALOGE: RAZŠIRJENOST NEZDRAVE PREHRANE
MED OSNOVNOŠOLCI
AVTORICE: Lana Požlep, Tea Planko in Tinkara Strenčan,
vse 8. razred
MENTORICI: Tanja Stermecki, prof. slo., in Petra Pandža, prof.
nem.
STROKOVNO PODROČJE: prehrana
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Vesna Božiček, prof. zdr. vzg. (predsednica)
Peter Čepin Tovornik, dipl. san. inž.
Mateja Božič, dipl. med. ses.

točili predstaviti predvsem na nezdravo hrano, ki povzroča
številne bolezni, ki smo jih prav tako opisali. Za motivacijo
ob odločitvi po bolj zdravem življenju pa predstavljamo
tudi hrano, ki koristi našemu počutju in zdravju.
Želimo si, da bi osnovnošolci dojeli, kako pomembno je
zdravo prehranjevanje v našem življenju.
Raziskovanje te teme nas je zelo pritegnilo, poleg tega pa
smo izvedeli in se naučili veliko novega.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201402938.pdf

Naloga je prejela 93,75 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Hrana je nujno potrebna za življenje. Je vir energije in hranil, ki jih naše telo potrebuje za rast, razvoj, gibanje, delo,
igro, razmišljanje in učenje. Hrana prispeva k življenjskemu
ugodju, ko uživamo pri skupnem obedu z družino ali s prijatelji. Ima pa tudi pomembno vlogo pri različnih družabnih
dogodkih in praznovanjih.
Vsak dan se je potrebno redno in zdravo prehranjevati. Nas
je zanimalo, kako so sestavljeni obroki osnovnošolcev, v kakšnih količinah so in koliko jih je. Posledično smo se osredo-

NASLOV NALOGE: UČNI USPEH IN DOVOLJ SPANCA –
STA RES POVEZANA?
AVTORJA: Saša Jovanović in Ina Trefalt, oba 9. razred
MENTORICA: Vanja Ocvirk Karner, univ. dipl. org. dela, pred.
uč. teh. in mat.
STROKOVNO PODROČJE: sociologija
ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Mateja Fidler, univ. dipl. soc. (predsednica)
Sandra Stajnko, univ. dipl. soc.
Nina Trojner, prof. soc.
Naloga je prejela 88,75 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Spanje, čarobna beseda, pod katero si vsak morda predstavlja svoje sanjsko poležavanje. Prav tako pa si vsak želi, da
se zbudi naspan in spočit za nove vsakodnevne obveznosti
in avanture. Učenje je v našem obdobju ena najpomembnejših nalog, ki jo imamo. Bolj kot smo spočiti, uspešnejši
naj bi bili. Pogosto opaziva, da so najini vrstniki zelo pozno
v noč prijavljeni na družabnih omrežjih, tako se tudi zgodi,
da je kdo zjutraj pošteno nenaspan, ker je … Zato sva želeli
ugotoviti, ali so dober in zadosten spanec ter učni uspeh
povezani.
Da bi prišli do ustrezne ugotovitve, sva v prvem delu naloge
zbrali in predstavili teoretična izhodišča o spanju. Predstavljava vam, kaj je spanje, kakšne faze spanja poznamo, kaj
se z nami dogaja med spanjem, koliko naj bi spali …
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Osrednji del naloge zajema predstavitev ankete, ki sva jo
izvedli med učenci naše šole. Z njo sva skušali ugotoviti,
koliko časa spimo, kdaj vstajamo, koliko časa se učimo, ali
menimo, da spanje vpliva na naš uspeh v šoli, zbranost …
Rezultate, ki so naju pri nekaterih vprašanjih presenetili, sva
pregledno predstavili s preglednicami in grafi.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201402935.pdf

osnovne šole

OSNOVNA ŠOLA LJUBEČNA
NASLOV NALOGE: ALI NA MOKROTNIH TRAVNIKIH OB
POTOKU DOBJE ŠE ŽIVITA METULJA STRAŠNIČIN IN
TEMNI MRAVLJIŠČAR?
AVTORICA: Ina Podkoritnik, 9. razred
MENTORICA: Marjeta Gradišnik Mirt, pred. učit.
STROKOVNO PODROČJE: ekologija – naravoslovni vidiki
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Andreja Slapnik, univ. dipl. bio. (predsednica)
Franc Rebeušek, univ. dipl. bio.
Gregor Kalan, prof. bio. in kem.
Naloga je prejela 96,25 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Na območju Nature 2000 ob potoku Dobje pri Cerovcu sem
preučevala prisotnost dveh vrst dnevnih metuljev, strašničnega in temnega mravljiščarja, katerih obstoj je odvisen od
zdravilne strašnice. Popisi metuljev na tem območju so v
preteklosti že bili opravljeni in potrjujejo, da sta strašničin
NASLOV NALOGE: ANALIZA UPORABE VARNOSTNEGA
PASU PRI STARŠIH IN UČENCIH NAŠE ŠOLE
AVTORJA: Nina Planinšek in Jan Grušovnik, oba 9. razred
MENTORICI: Marjeta Gradišnik Mirt, pred. učit., in
Sonja Kugler, prof. RP
STROKOVNO PODROČJE: promet
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Elvis A. Herbaj (predsednik)
mag. Matej Založnik, univ. dipl. inž. teh. prom.
Stane Jerebic, univ. dipl. inž. grad.
Naloga je prejela 98,75 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Mnogi posamezniki v svojem življenju doživijo prometno
nesrečo ali pa so udeleženci v prometni nesreči njihovi
svojci. Mnogokrat ljudem v takšnem primeru reši življenje
uporaba varnostnega pasu med vožnjo v avtomobilu. V
svoji raziskovalni nalogi sva ugotavljala, kako vestno starši
in učenci uporabljajo varnostne pasove, ko zjutraj pripeljejo
otroka v šolo.
Domnevala sva, da le manjši delež staršev in njihovih otrok
ne uporablja varnostnih pasov med vožnjo. Žal je takšnih
kar 30 %.
Hipotezo, v kateri sva domnevala, da je med nevestnimi
uporabniki varnostnih pasov večji delež moških kot žensk,

in temni mravljiščar na tem območju prisotna. Zanimalo
me je, v kakšnem številu sta ti dve vrsti prisotni na tem območju. Hkrati sem želela ugotoviti, kakšna je vrstna pestrost
dnevnih metuljev na tem območju. Zato sem se med poletjem 2013 odločila opraviti popis dnevnih metuljev na travnikih ob potoku Dobje pri Cerovcu. Na terenskem delu sem
izbrala od tri do štiri travnike, ki so se med seboj razlikovali
po vrsti (intenzivni mokrotni, ekstenzivni travnik ali intenzivni pašnik) in na njih izvedla popis metuljev. Pri drugem
popisu metuljev mi je na pomoč priskočila entomologinja
ga. Nika Kogovšek. Na nobenem izmed travnikov nisem
med svojimi popisi zasledila predstavnikov strašničnega ali
temnega mravljiščarja. Vzrok za to je lahko moja neizkušenost na tem področju ali pa na splošno slabi pogoji za uspevanje teh dveh vrst metuljev. Kljub vsemu je vrstna pestrost
dnevnih metuljev na tem območju kar velika, najpogostejši
so bili navadni modrin, navadni lešnikar, mali okarček, zasledila pa sem še številne druge vrste dnevnih metuljev.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201402229.pdf

lahko potrdiva. Vendar morava poudariti, da je razlika, ko
gre za neuporabo varnostnega pasu, med spoloma manjša,
kot sva sprva domnevala.
Sklepala sva, da je večji delež pripasanih na zadnjih sedežih
avtomobila, saj se tam po navadi prevažajo otroci. Izkazalo
se je, da se na zadnjih sedežih ne pripaše kar 38 % otrok.
Hipotezo, v kateri sva predpostavljala, da več kot 95 % otrok
v avtomobilih uporablja varnostni pas, sva morava zavreči,
saj je bilo pripasanih le 59 % vseh otrok, ki sva jih zajela v
popisu.
Iz vsega ugotovljenega sledi, da bomo morali na naši šoli
posvečati prometni varnosti in z njo povezani rabi varnostnega pasu še veliko pozornosti.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201402597.pdf
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osnovne šole
NASLOV NALOGE: KAKO TEŽA IN REDNA TELESNA
VADBA VPLIVATA NA POVEČANJE SRČNEGA UTRIPA
AVTORJI: Ana Maria Mlakar, Jaka Slapnik in Svit Dolenc, vsi
9. razred
MENTORICI: Danica Vergilas, prof. šport. vzgoje, in Marjeta
Gradišnik Mirt, pred. učit.
STROKOVNO PODROČJE: šport
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Maja Medvešek, prof. športne vzgoje (predsednica)
Urban Stopar, prof. športne vzgoje
Anton Ojstršek, prof. športne vzgoje
Naloga je prejela 75,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.

pomanjkljivih podatkov ni bila potrjena, vendar je del rezultatov nakazoval pravilnost te hipoteze. Z zbranimi podatki
nismo uspeli potrditi hipoteze, da se mlajšim učencem po
intenzivni telesni vadbi bolj poveča srčni utrip kot starejšim učencem. Potrdili smo le tretjo hipotezo, v kateri smo
domnevali, da se učencem s povečanim indeksom telesne
teže po telesni vadbi bolj poveča srčni utrip kot učencem
z normalnim indeksom telesne teže. Raziskovanje nam je
spremenilo pogled na vsakodnevno gibanje in skrb za primerno telesno težo. S svojimi novimi spoznanji bomo seznanili čim več učencev naše šole, da bi jim približali zdrav
način življenja in jih spodbudili k redni telesni vadbi.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403422.pdf

POVZETEK VSEBINE:
Raziskovali smo, kako redna telesna vadba, v primerjavi z
opuščanjem gibanja, po kratki fizični aktivnosti vpliva na
povečanje srčnega utripa pri učencih. Spraševali smo se, ali
se srčni utrip enako poveča pri učencih četrtega in devetega razreda. Zanimalo nas je, če se učencem s povečanim
indeksom telesne teže (BMI) bolj poveča srčni utrip po telesni vadbi kot učencem z normalnim indeksom telesne teže.
V okviru raziskovalne naloge smo si zastavili tri delovne
hipoteze. Domneva, da se srčni utrip po športnih aktivnostih bolj poveča učencem, ki se dnevno manj gibajo, zaradi

NASLOV NALOGE: POJAVLJANJE IN PREPOZNAVANJE
PELINOSLISTE ŽVRKLJE OB JUŽNEM DELU
ŠMARTINSKEGA JEZERA
AVTORICA: Klementina Zavšek, 9. razred
MENTORICA: Marjeta Gradišnik Mirt, pred. učit.
STROKOVNO PODROČJE: ekologija-naravoslovni vidiki
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Andreja Slapnik, univ. dipl. bio. (predsednica)
Franc Rebeušek, univ. dipl. bio.
Gregor Kalan, prof. bio. in kem.
Naloga je prejela 95,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V nalogi sem se ukvarjala z ugotavljanjem pogostosti pojavljanja pelinolistne žvrklje ali ambrozije (Ambrosiaartemisiifolia L.) na travnikih, njivah in poteh južno od Šmartinskega jezera na področju Runtol, Dobrove in Loč. Predvidevala
sem, da je poraščenost ambrozije okoli jezera velika in da
mimoidoči obiskovalci v večini ambrozije ne bodo prepoznali in ne bodo poznali njenih škodljivih vplivov na zdravje
in okolje. V poletnih mesecih sem opravila terensko delo,
ki je zajemalo popis pelinolistne žvrklje na prej omenjenih
območjih in anketiranje naključnih obiskovalcev. V jesenski
analizi sem prišla do zanimivih rezultatov. Kot sem pričakovala, velika večina anketiranih oseb ambrozije ni prepoznala. Prav tako večina ni poznala njenih lastnosti, kot sta
invazivnost in alergenost. Zanimive izsledke je dala analiza
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predlogov anketiranih oseb, kaj lahko skupaj storimo glede
omejitve širjenja pelinolistne ambrozije kot invazivne vrste.
Marsikdo je v anketi navedel lokacijo nahajališča pelinolistne ambrozije, kar mi je olajšalo delo pri popisu. Bila sem
zelo vesela najrazličnejših predlogov za ukrepanje, ki so bili
izvirni in premišljeni. Žal sem ugotovila, da je nedaleč od
povezovalne ceste med Prekorjami in Runtolami obsežen
pas gosto razraščene pelinolistne ambrozije, kjer je število
rastlin na kvadratni meter večje kot 20. Takšna gosta razrast
je povsem zavrla rast poljščin na teh parcelah.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201402226.pdf

osnovne šole
NASLOV NALOGE: POPIS PTIC, KI PREZIMUJEJO NA
ŠMARTINSKEM JEZERU
AVTORICE: Nika Banovšek, Nina Cingl in Klara Hribernik,
vse 9. razred.
MENTORICA: Marjeta Gradišnik Mirt, pred. učit.
STROKOVNO PODROČJE: biologija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Tatjana Jagarinec, univ. dipl. bio. (predsednica)
Saša Ogrizek, univ. dipl. bio.
Bojan Kmecl, prof. bio. in kem.

zajete še mnoge druge vrste vodnih ptic. V celoten popis je
bilo zajetih kar 11 vrst. Na območju najbolj obiskanega dela
Šmartinskega jezera (na lokaciji 2 in 3), med mostom čez jezero in pregrado Loče, smo popisale največje število vodnih
ptic. Upamo, da smo z našo raziskovalno nalogo vsaj malo
prispevale k ozaveščanju javnosti, da je Šmartinsko jezero
pomembno tudi za številne vrste vodnih ptic in drugih živali, zato morajo biti vse dejavnosti in posegi, povezani s tem
okoljem, načrtovani premišljeno in z občutkom.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201402213.pdf

Naloga je prejela 96,25 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Pri obisku Šmartinskega jezera smo lansko zimo opazile veliko število labodov grbcev in rac mlakaric, ki so se zadrževale na tistih območjih jezera, ki jih Celjani radi obiskujemo.
Predvidevale smo, da bo na Šmartinskem jezeru v letošnji
zimi prezimovalo podobno število labodov grbcev in mlakaric kot v pretekli zimi. Ugotovile smo, da je število preštetih osebkov omenjenih ptic pri zimskem štetju manjše
kot preteklo leto. Čeprav se je njihovo število v primerjavi z
lanskim letom zmanjšalo, so največja skupina prezimujočih
vodnih ptic na Šmartinskem jezeru. Z veseljem ugotavljamo, da so bile v popis med jesensko-zimskim opazovanjem

NASLOV NALOGE: PRIDOBIVANJE DOMAČEGA PIVA
AVTORICI: Taja Hribernik in Malvina Đermanović,
obe 9. razred
MENTORICA: Marjeta Gradišnik Mirt, pred. učit.
STROKOVNO PODROČJE: kemija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Mojca Alif, univ.dipl. inž. kem. (predsednica)
Marko Tukarič, univ. dipl. inž. kem.
Ludvik Stepančič, univ. dipl. kem. teh.

lo je podobne lastnosti kot industrijsko pivo, le da je bilo
manj polnega okusa. Meniva, da je domače najboljše in da
je potrebno nekoč poznane postopke pridobivanja hrane in
pijač, ki so jih vešče uporabljali naši predniki, prenašati na
mlade rodove. Veseli naju, da sva se v tej raziskovalni nalogi
naučili zvariti pšenično in ječmenovo pivo.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201402212.pdf

Naloga je prejela 90,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V tej raziskovalni nalogi sva želeli v domači kuhinji pridobiti
ječmenovo in pšenično pivo po postopku, ki so ga uporabljali že naši predniki. Veliko kmečkih gospodinj v Savinjski dolini in na Celjskem je pivo varilo doma. Z njim so se
odžejali po napornem delu, saj pivo vsebuje manj alkohola
kot vino. Najprej sva pripravili pšenični in ječmenov slad.
Zdrobili sva ga v multipraktiku. Nato sva sladu dodali ustrezno količino vode in ga segrevali točno določen čas na temperaturi 45ºC in 63ºC, zaključili pa s segrevanjem na 78ºC.
Nastala je prijetno dišeča brozga, od katere sva s precejanjem ločili sladko tekočino, imenovano sladica. Sladico sva
prekuhali skupaj s hmeljem, jo na hitro ohladili in v nastalo
pivino dodali glive kvasovke. Encimi gliv kvasovk so sladkor
spremenili v alkohol etanol in ogljikov dioksid. Nastalo je
mlado pivo, po krajšem času zorenja pa običajno pivo. Ime-

41

osnovne šole
NASLOV NALOGE: PRIMERJAVA KOLIČINE ETERIČNEGA
OLJA POPROVE METE IN METE SPEARMINT, PRIDOBLJENEGA PO POSTOPKU DESTILACIJE Z VODNO PARO
AVTORICI: Anja Stopinšek in Lana Kores, obe 8. razred
MENTORICA: Marjeta Gradišnik Mirt, pred. učit.
STROKOVNO PODROČJE: kemija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Mojca Alif, univ. dipl. inž. kem. (predsednica)
Marko Tukarič, univ. dipl. inž. kem.
Ludvik Stepančič, univ. dipl. kem. teh.
Naloga je prejela 90,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

poprove mete ter mete spearmint, pridobljenega v postopku destilacije z vodno paro. V prvi hipotezi sva predvidevali,
da bo v svežih rastlinah več eteričnega olja kot v posušenih. Rezultati najine raziskovalne naloge so pokazali, da za
enako količino eteričnega olja porabimo v primerjavi s suho
poprovo meto štirikrat večjo maso sveže poprove mete. Pri
tem porabimo enkrat več energije in časa.
V drugi hipotezi sva domnevali, da se poprova meta in meta
spearmint ne bosta razlikovali v količini eteričnega olja. Pokazalo se je, da lahko pridobimo iz enakih mas suhih snovi
obeh rastlin skoraj enkrat več eteričnega olja iz poprove
mete kot iz mete spearmint.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403413.pdf

POVZETEK VSEBINE:
Ker v življenju radi sprejemava nove izzive, sva se odločili,
da bova nova znanja in izkušnje osvajali še preko raziskovalnega dela. Zanimalo naju je, kako bi lahko iz izbrane
zdravilne rastline izvlekli dišeče eterično olje, ki ga vsebuje.
S pomočjo strokovne literature sva ugotovili, da je izvedba
mogoča s pomočjo postopka destilacije z vodno paro. Eksperimentalno delo je neizvedljivo z razpoložljivo opremo
v osnovni šoli, zato sva na najino prošnjo postopek izvajali
v laboratorijih podjetja Etol, kjer sta takšna oprema in strokovno znanje na voljo.
Primerjali sva količino eteričnega olja, iz sveže in posušene

NASLOV NALOGE: PRIMERJAVA PASIVNEGA IN
AKTIVNEGA PREŽIVLJANJA PROSTEGA ČASA MED
UČENCI NAŠE ŠOLE
AVTORICI: Lina Čater in Nika Ivanuš, obe 8. razred
MENTORICA: Marjeta Gradišnik Mirt, pred. učit.
STROKOVNO PODROČJE: sociologija
ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Polonca Bajc Napret, univ. dipl. soc. (predsednica)
Branka Lazarevič, univ. dipl. soc.
Polona Kuzman, univ. dipl. soc.
Naloga je prejela 95,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Mladi se moramo zavedati, da je potrebno vzpostaviti sorazmerje med pasivnim in aktivnim preživljanjem prostega
časa. Opravili sva anketo, na podlagi katere sva ugotovili,
kolikšen delež prostega časa učenci na naši šoli preživimo
na pasiven in kolikšen na aktiven način. Analiza ankete je
pokazala, da ima med delavniki 67 % učencev in 74 % učenk
več kot 3 ure prostega časa na dan, še več prostega časa pa
imajo ob koncu tedna.
Predvidevali sva, da večina mladostnikov naše šole preživlja
prosti čas na pasiven način. V zadnjem času strokovnjaki
pogosto opozarjajo, da veliko mladih samo poseda pred
televizijo in računalnikom. Skupni rezultat je pokazal, da
57 % vseh anketiranih učencev preživi prosti čas na aktiven
način, le 43 % pa na pasiven način. Iz rezultatov je bilo moč
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razbrati, da odstotek učencev, ki preživljajo prosti čas na pasiven način narašča od 4. do 9. razreda. V celoti med učenci prevladuje aktivno preživljanje prostega časa. Kar 95 %
anketiranih se zaveda pomena vsakodnevnega gibanja. Več
kot eno uro na dan se giba 41 % fantov in 37 % deklet, kar je
skupno 78 %. Ta podatek je zelo razveseljiv, gotovo pa se da
poiskati načine, da bi se v takšnem obsegu začelo gibati še
preostalih 22 % učencev.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403421.pdf

osnovne šole
NASLOV NALOGE: PRIMERJAVA UČINKOV DOMAČEGA IN
KUPLJENEGA MEDU NA IZBRANE VRSTE BAKTERIJ
AVTORICA: Sara Kopriva, 9. razred
MENTORICA: Marjeta Gradišnik Mirt, pred. učit.
STROKOVNO PODROČJE: biologija
ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Barbara Pistivšek, univ. dipl. mikrobio. (predsednica)
Natalija Trček Kovše, univ. dipl. inž.
Marjana Mastnak, mag. farm.
Naloga je prejela 100,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Med je zelo zanimivo živilo, tako po okusu in vsestranski
uporabnosti kot tudi po njegovi dolgoletni uporabi v preteklosti.
Predpostavljala sem, da bo imel domači med večji zaviralni
učinek na rast bakterij kot v trgovini kupljeni med. Želela
sem dokazati, da med s segrevanjem izgubi večino učinkovin ter da imajo temnejše vrste medu večji zaviralni učinek
na razvoj določenih bakterij kot svetle vrste.
Poskuse sem opravljala v mikrobiološkem laboratoriju Zavoda za zdravstveno varstvo Celje. Najprej sem v šoli pripravila vzorce medu. Posamezne vzorce sem segrela na 50
in 90 °C in jih nato v laboratoriju nanesla na gojišča izbra-

NASLOV NALOGE: PRISOTNOST NEGATIVNIH ČUSTEV DO
KAČ MED UČENCI NAŠE ŠOLE
AVTORICI: Klara Salmister in Lara Ulaga, obe 9. razred
MENTORICA: Marjeta Gradišnik Mirt, pred. učit.
STROKOVNO PODROČJE: kemija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Tatjana Jagarinec, univ. dipl. bio. (predsednica)
Saša Ogrizek, univ. dipl. bio.
Bojan Kmecl, prof. bio. in kem.

nih vrst bakterij. Po določenem času sem ponovno prišla
v laboratorij, da sem pogledala rezultate. Potrebno je bilo
izmeriti premer zaviralnega pasu, od katerega je odvisna
učinkovitost medu.
Domači med se je izkazal za nekoliko bolj učinkovitega kot
kupljeni. Prav tako je toplotno neobdelan med imel več
učinkov kot med, segret na 50 °C. Med, segret na 90 °C, ni
imel nobenega učinka. Rezultati so pokazali, da suhi koščki
propolisa niso zavirali rast bakterij in so te neovirano rasle,
zato sem se odločila poskuse opraviti še na alkoholni tinkturi, otroškem propolisu in 50-odstotnem etanolu. Alkoholna
tinktura je imela večji zaviralni pas kot otroški propolis.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201402227.pdf

se jih prestraši le 28 %, kar ni veliko. Domnevali sva, da se
učenci premalo zavedajo pomena kač v naravi in ne vedo,
da sodijo med zavarovane vrste. Iz ankete sva razbrali, da 68
% učencev ve, da imajo kače v naravi pomembno mesto in
pomen, vendar jih večina ne ve, da spadajo med zavarovane vrste živali.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403420.pdf

Naloga je prejela 93,75 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V šolskem letu 2013/2014 je bila na tekmovanju iz biologije
izbrana tema Slovenske kače. Tema naju je že takoj prevzela in začutili sva, da bi morali nekaj storiti za ohranitev te
živalske skupine v naravi. Ker sva s pridobljenim znanjem
takoj izboljšali svoj odnos do kač, naju je zanimalo, kakšen
odnos imajo do njih učenci naše šole. Predvidevali sva, da
ima več kot 50 % učencev strah in neprijetne občutke pred
kačami, pri čemer ni razlik med spoloma. Ugotovili sva, da je
ta odstotek veliko manjši in da je v veliko večji meri prisoten
med dekleti kot med fanti. Domnevali sva, da imajo zaradi
pridobljenega znanja skozi šolanje starejši učenci bolj pozitiven odnos do kač kot mlajši učenci. V povprečju imajo
starejši učenci manj pozitiven odnos do kač kot mlajši učenci, imajo pa več znanja o kačah kot mlajši učenci. Sklepali
sva, da se večina učencev kač v naravi zelo prestraši, vendar
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osnovne šole
NASLOV NALOGE: UPORABA HOMEOPATSKIH ZDRAVIL V
NAŠIH DOMOVIH
AVTORICE: Kaja Kovše, Maša Lesjak in Nina Razgoršek,
vse 7. razred
MENTORICA: Mateja Samastur, prof. slov.
STROKOVNO PODROČJE: biologija
ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Barbara Pistivšek, univ. dipl. mikrobio. (predsednica)
Natalija Trček Kovše, univ. dipl. inž.
Marjana Mastnak, mag. farm.
Naloga je prejela 86,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Otroci pogosto zbolimo, še posebej v zimskem obdobju.
Ker gre večinoma za virozna obolenja, za katera zdravniki
ne predpisujejo posebnih zdravil, nam starši pri prebolevanju pomagajo z raznimi domačimi zdravili in alternativnimi
načini zdravljenja. Med slednje spada tudi homeopatija.
Ker se nam zdi homeopatija zelo zanimiv alternativni način zdravljenja, smo se odločile, da raziščemo, kako razširjena je uporaba homeopatskih zdravil v naših domovih.
O temi naše raziskovalne naloge smo se najprej poučile
iz strokovne literature in izvedele marsikaj zanimivega. K
razumevanju homeopatije nam je zelo pripomogla gospa

NASLOV NALOGE: ŽIVLJENJE V POTOKU DAJNICA
AVTORJI: Sven Pirš, Tadej Jeršič in Alen Lamper, vsi 8. razred
MENTORICA: Marjeta Gradišnik Mirt, pred. učit.
STROKOVNO PODROČJE: ekologija – naravoslovni vidiki
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Andreja Slapnik, univ. dipl. bio. (predsednica)
Franc Rebeušek, univ. dipl. bio.
Gregor Kalan, prof. bio. in kem.
Naloga je prejela 96,25 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Predstavljajte si, da na informativni tabli ob potoku, ki teče
skozi vašo vas, naletite na podatek, da v vodi ni življenja.
Najbrž bi vsakega zelo zaskrbelo, v kakšnem okolju živi. Prav
zato smo z veseljem poprijeli za delo, da bi ugotovili, ali trditev drži za potok Dajnica, ki izvira pod hribom Petelinjek
kot zbir več površinskih pritokov in teče skozi Arclin med
Škofjo vasjo in Zadobrovo proti Šmarjeti. V ta namen smo
izvedli biološko in kemijsko analizo vode v potoku. Pri tem
smo se oprli na indikatorske skupine nevretenčarjev, ki nam
zaradi različnih zahtevnosti do življenjskega okolja pokažejo stopnjo onesnaženosti. Najprej smo odkrili, da v potoku
Dajnica živi kar 21 vrst različnih nevretenčarjev, ki smo jih
s pomočjo določevalnega ključa Sladkovodne živali prepoznali. Veliko vrst smo našli, vendar jih nismo prepoznali. Glede na prisotnost vrst ocenjujemo, da voda v zgornjem toku
ni onesnažena, v srednjem toku pa srednje do malo one-
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Marjana Mastnak, magistrica farmacije, ki nam je razumljivo razložila, kaj je homeopatija in kako deluje. Na osnovna
raziskovalna vprašanja oziroma hipoteze smo odgovorile s
pomočjo anketnega vprašalnika, na katerega so odgovarjali
starši učencev naše šole. Anketa je bila sestavljena iz dveh
delov; v prvem delu nas je zanimalo poznavanje alternativnih načinov zdravljenja na splošno, v drugem delu pa
smo se usmerile na poznavanje in uporabo homeopatskih
zdravil. Izvedele smo, da anketirani zaupajo v alternativne
načine zdravljenja, homeopatijo poznajo in so seznanjeni
z možnostjo nakupa homeopatskih zdravil v nekaterih slovenskih lekarnah, vendar le-ta med njimi še niso razširjena
v večji meri.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201402225.pdf

snažena. Hkrati smo v kemijski učilnici s pomočjo kovčka za
kemijsko analizo vode ocenjevali stopnjo onesnaženosti z
različnimi ioni. Pokazalo se je, da je v potoku Dajnica veliko
nitratov, kar pa ni čudno, saj je v neposredni bližini veliko
kmetijskih površin in urbanih naselij.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201402214.pdf

PROJEKTU PRIDRUŽENI osnovnI šolI

OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA
LAŠKO – PŠ DEBRO
NASLOV NALOGE: OVREDNOTENJE OKOLJU PRIJAZNEGA
POSTOPKA ZA KOLIČINO IZOLIRANE DNA IZ
EKOLOŠKEGA IN BIOLOŠKEGA OKOLJA
AVTORICI: Ana Blatnik in Taja Jančič, obe 9. razred
MENTORJA: Marko Jeran, kem. teh., in Milena Žohar, prof.
kem. in bio.
STROKOVNO PODROČJE: biologija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Tatjana Jagarinec, univ. dipl. bio. (predsednica)
Saša Ogrizek, univ. dipl. bio.
Bojan Kmecl, prof. bio. in kem.
Naloga je prejela 85,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.

se sprosti pri mehanski obdelavi vzorca, saj ima fizična dosti
pomanjkljivosti. Pri višji temperaturi in daljši časovni izpostavljenosti DNA razpada in s tem se njena funkcija prekine.
Pri nižjih temperaturah ne opazimo bistvenih sprememb,
kar predstavlja velik plus pri skladiščenju biološkega materiala v medicinskih in biokemijskih krogih. V sklopu raziskovalne naloge sva testirali serijo vzorcev vsakdanje rabe, vanj
je bil vključen tudi modelni primer iztrebka. Rezultati kažejo, da je možno obravnavani postopek uporabiti za izolacijo
konkretnega biološkega materiala (primer konjski iztrebki),
kar predstavlja dodatno vrednost metodi, ki je bila razvita
samo za živila.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201402633.pdf

POVZETEK VSEBINE:
Raziskovalno delo opisuje ovrednotenje in uporabo metode izolacije DNA iz bioloških in ekoloških vzorcev. Metoda je
za izvedbo in rokovanje hitra in enostavna, z ekološkega vidika pa okolju prijazna in komercialna, saj vsebuje reagente, s katerimi je moč rokovati v pedagoški praksi (NaCl, detergent za pomivanje posode, tekočina za kontaktne leče).
V delu opisujemo kvalitativni pristop k izolaciji DNA iz vzorcev splošne rabe. Na količino sproščene DNA iz celic vplivajo različni dejavniki, kot npr. temperatura, starost vzorca in
mehanska oz. fizična obdelava vzorca. Največji delež DNA

NASLOV NALOGE: RAZVOJ IN UPORABA REAKCIJSKEGA
SISTEMA NA OSNOVI KEMILUMINISCENCE ZA CILJANE
FORENZIČNE APLIKACIJE
AVTOR: Nik Kajtna, 9. razred
MENTORJA: Marko Jeran, kem. teh., in
Milena Žohar, prof. kem. in bio.
STROKOVNO PODROČJE: kemija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Mojca Alif, univ. dipl. inž. kem. (predsednica)
Marko Tukarič, univ. dipl. inž. kem.
Ludvik Stepančič, univ. dipl. kem. teh.
Naloga je prejela 91,25 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Kemiluminiscenca je področje, ki se v veliki meri uveljavlja
kot aplikacija na področju forenzike, in sicer pri analizi kaznivih dejanj. Pri analizi krvnih sledi služi kemiluminiscenca
kot ogrodje tvorbe svetlobe, ki se sprosti iz vira. Sestavlja
vzorec hemoglobina, ki ob pomoči drugih reagentov pomagajo proizvesti tako imenovano vzbujeno stanje. Modelni reagent, ki oddaja svetlobo, je predstavnik hidrazidov

aromatskih karboksilnih kislin, luminol. Kemiluminiscenčno
reakcijo izvajamo v vodnem mediju, kjer je pH 9. V reakcijo
lahko uvedemo emisijske občutljivce, ki povzročijo povečanje emisije svetlobe in podaljšanje časa reakcije; spremenimo lahko katalizator in uvedemo gostejši medij. Opisani
pogoji so bili osrednji del tega raziskovalnega dela. Reakcija
na trdnem reagentu, ki vsebuje več istoimenskih kovinskih
atomov (posnjakit, 4 atomi Cu), glede na slabo topnost
poveča emisijo svetlobe in podaljša čas delovanja reakcije. Pomemben prispevek igra tudi vloga gostejšega sredstva, gela, ki na prehodu z redkejšim (raztopina oksidanta,
vodikovega peroksida) tvori emisijo svetlobe. Ko oksidant
prodira v gel, reakcija počasi poteka in tvori stabilno stanje
ter s tem podaljša čas. Količina gela na reakcijo je omejena:
previsok volumski del reakcijo v določenih tipih »zaduši«
in emisija svetlobe ni vidna. Prispevek omenjenih pogojev
predstavlja uvodni primer aplikacij v forenzičnih študijah za
analizo krvi in krvnih madežev v nizkem območju.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201402634.pdf
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OSNOVNA ŠOLA FRANJA MALGAJA
ŠENTJUR
NASLOV NALOGE: ČESA NAS JE STRAH?
AVTORICI: Monika Smrečnik in Nika Plošnik, obe 8. razred
MENTORICA: Jožica Novak, prof. ped. in zgod.
STROKOVNO PODROČJE: psihologija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Jožica Cokan, univ. dipl. psih. (predsednica)
Edita Čebela, univ. dipl. psih.
Anton Leskovec, prof. ped. in psih.
Naloga je prejela 92,50 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V teoretičnem delu raziskovalne naloge sva opisali, kaj je
strah, česa je strah različno stare otroke, ali je strah prirojen
ali pridobljen, funkcije in posledice strahu, kako pomagati
otroku pri obvladovanju strahu, kaj je fobija in kaj je strah
pred živalmi. Z anketnim vprašalnikom sva ugotavljali, ali in
česa je strah učence naše šole, stare med 10 in 15 let. Zanimalo naju je, ali se o svojih strahovih pogovarjajo, kako reagirajo, ko jih je strah. S tremi občani, starimi približno 80 let,
sva naredili intervju. Zanimalo naju je, katere strahove so
imeli v svoji mladosti. Analiza anketnega vprašalnika kaže,
da je kar 83 % anketiranih česa strah. Le 4 % deklet ima večji
občutek strahu kot fantov. Tretjino učencev je bilo v otroštvu najbolj strah teme, zdaj pa se jih kar četrtina boji šole.
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Veliko anketiranih se boji pajkov in kač, nekateri celo žuželk.
23 % učencev meni, da imajo fobijo.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403429.pdf
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Uvrstitve učencev na tekmovanjih iz znanj
v šolskem letu 2012/13
Tekmovanje iz znanja materinščine za Cankarjevo priznanje
Janez Lončarič Škorjanec, 9. b
III. OŠ Celje
Zarja Lednik

srebrno priznanje

državno

Špela Vodeb

Blanka Skočir

srebrno priznanje

državno

Nik Leban
OŠ Frana Kranjca Celje
Saša Gerlj
OŠ Hudinja
Anja Žerjav
OŠ Hudinja
Urška Frangež
IV. OŠ Celje
Tjaša Šelih, Ana Hribar
IV. OŠ Celje
Tekmovanje za bralno priznanje - zlati bralci
Adriana Marlene Felician
III. OŠ Celje
Anita Tomič
III. OŠ Celje
Lora Voglar Guček
III. OŠ Celje
Urban Globovnik Lesjak
III. OŠ Celje
Yoshinaka Jošt Gerl
III. OŠ Celje
Filip Filipič
III. OŠ Celje
Janez Lončarič Škorjanec
III. OŠ Celje
Andrej Stanišič
III. OŠ Celje
Miha Mohorčič
III. OŠ Celje
Tekmovanje v znanju angleščine
Domen Goste
OŠ Ljubečna
Urh Ferlež
OŠ Ljubečna
Sebastjan Tkavc
OŠ Ljubečna

Kristina Radoš Janežič
Petra Galič
Petra Galič
Jelka Hribernik
Jelka Hribernik

srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje

državno
regijsko
regijsko
regijsko
regijsko

Urška Sotler
Urška Sotler
Urška Sotler
Urška Sotler
Urška Sotler
Urška Sotler
Urška Sotler
Urška Sotler
Urška Sotler

zlati bralec
zlati bralec
zlati bralec
zlati bralec
zlati bralec
zlati bralec
zlati bralec
zlati bralec
zlati bralec

državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno

Darja Arh Centrih
Darja Arh Centrih
Darja Arh Centrih

državno
državno
regijsko

Filip Filipič

Aleksander Verhovšek
Aleksander Verhovšek
Maja Skakić
Ingrid Zupanc Brečko
Brigita Ornik
Brigita Ornik
Janja Rozman
Karmen Hrastnik Koštomaj
Nika Cvirn
Karmen Hrastnik Koštomaj
Karmen Hrastnik Koštomaj
Karmen Hrastnik Koštomaj
Suzana Križnik
Suzana Križnik
Bojana Cmok Mlinarič

srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
zlato priznanje, srebrno
priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
zlato priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
zlato priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje

Bojana Cmok Mlinarič

zlato priznanje

državno

Bojana Cmok Mlinarič

zlato priznanje

državno

Bojana Cmok Mlinarič

zlato priznanje

državno

Petra Merc
Mateja Turk
Jerneja Pavlič

zlato priznanje
srebrno priznanje
zlato priznanje

državno
regijsko

Jerneja Pavlič

zlato priznanje

OŠ Frana Roša

III. OŠ Celje

Manca Bračič
III. OŠ Celje
Urša Krajnc, Sebastijan Rajšter
OŠ Frana Roša
Per Pintarič
I. OŠ Celje
Pia Kučič
I. OŠ Celje
Niko Preložnik
I. OŠ Celje
Maša Radi
OŠ Lava
Saša Gerlj
OŠ Hudinja
Matic Premuš
OŠ Hudinja
Ana Veronika Popovič
OŠ Hudinja
Ana Cvelfar
OŠ Hudinja
Ana Veronika Popovič
OŠ Hudinja
Urška Frangež
IV. OŠ Celje
Alek Parfant
IV. OŠ Celje
Luka Gornik
IV. OŠ Celje
Bralna Značka - Epi Reading Badge
Ana Hribar, Maruša Udrih, Anja
IV. OŠ Celje
Gominšek
Bor Luka Urlep, Hana Prtenjak,
IV. OŠ Celje
Lara Pilko, Ema Pečnik
Zala Božanič, Jasna Hadžić
IV. OŠ Celje
Tekmovanje iz nemškega jezika
Eva Peserl
OŠ Ljubečna
Petra Žohar
OŠ Hudinja
Ingrid Mirnik
IV. OŠ Celje
Luka Gornik, Nastja Turkanović,
IV. OŠ Celje
Maruša Udrih

državno
državno
državno
državno
regijsko
državno
državno
regijsko
regijsko
regijsko
regijsko
državno
regijsko
regijsko
regijsko
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Benjamin Lokmič, Anja Lugariček,
Žiga Fijavž, Gašper Gril, Hana
IV. OŠ Celje
Prtenjak, Bor Luka Urlep, Kristjan
Ašanin
Zala Božanič, Maja Šelih, Luka
IV. OŠ Celje
Gregorc, Tinkara Pirh
Tekmovanje iz francoščine
Doman Goste
OŠ Ljubečna
Urh Ferlež
OŠ Ljubečna
Tekmovanje iz matematike za Vegova priznanja
Domen Goste
OŠ Ljubečna
Urh Ferlež
OŠ Ljubečna
Žan Kroflič
OŠ Ljubečna
Kevin Šarlah
OŠ Ljubečna
Nina Cingl
OŠ Ljubečna
Jure Tilen Agrež
OŠ Ljubečna
Tadej Jeršič
OŠ Ljubečna
Domen Slemenšek
Rojk Leon Štupar
Žiga Šarman
Tjaša Škerl Rifelj
Brina Jenček
Lan Oberžan
Liza Brilej
Filip Filipič
Sebastijan Rajšter
Rok Bosil
Živa Ferara
Tim Zaveršek
Miha Ambrož
Tjaša Belak
Tilen Kolšek
Ana Pilko
Vita Komel
Luka Dimitrijevič
Niko Preložnik
Andraž Rebeušek
Živa Nardin
Nik Leban
Klara Drofenik
Zoja Zorko
Žan Velenšek
Urh Zorko
Urban Ratej
Urban Mikic
Urban Bratina
Staša Klovar Rupnik
Saša Gerlj
Rene Ratej
Miha Melavc
Klemen Pučko
Jan Vukovič
Dado Brković
Saša Gerlj
Luka Bor Urlep, Hana Prtenjak
Jaka Bizjak, Jernej Glavan
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Jerneja Pavlič

zlato priznanje

Jerneja Pavlič

zlato priznanje

Darja Arh Centrih
Darja Arh Centrih

srebrno priznanje
srebrno priznanje

državno
državno

Mojca Trobentar
Mojca Trobentar
Monika Kaluža
Monika Kaluža
Monika Kaluža
Darja Potočnik
Darja Potočnik

srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
zlato priznanje, srebrno
priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
zlato priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje

državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno

III. OŠ Celje

Rajko Đudarić

III. OŠ Celje
III. OŠ Celje
III. OŠ Celje
III. OŠ Celje
III. OŠ Celje
III. OŠ Celje
III. OŠ Celje
OŠ Frana Roša
OŠ Frana Roša
OŠ Frana Roša
OŠ Frana Roša
OŠ Frana Roša
OŠ Frana Roša
OŠ Frana Roša
I. OŠ Celje
I. OŠ Celje
I. OŠ Celje
I. OŠ Celje
I. OŠ Celje
OŠ Frana Kranjca Celje
OŠ Frana Kranjca Celje
OŠ Frana Kranjca Celje
OŠ Frana Kranjca Celje
OŠ Hudinja
OŠ Hudinja
OŠ Hudinja
OŠ Hudinja
OŠ Hudinja
OŠ Hudinja
OŠ Hudinja
OŠ Hudinja
OŠ Hudinja
OŠ Hudinja
OŠ Hudinja
OŠ Hudinja
OŠ Hudinja
IV. OŠ Celje
IV. OŠ Celje

Zorislava Sevšek
Marinka Špan
Marinka Špan
Zorislava Sevšek
Zorislava Sevšek
Marinka Špan
Rajko Đudarić
Marjetka Rovšnik
Marjetka Rovšnik
Marjetka Rovšnik
Marjetka Rovšnik
Marjetka Rovšnik
Marjetka Rovšnik
Marjetka Rovšnik
Lea Červan
Lea Červan
Lea Červan
Breda Krajnc
Breda Krajnc
Jana Draksler
Jana Draksler
Jana Draksler
Jana Draksler
Jani Čede
Jani Čede
Jani Čede
Tina Presker
Jani Čede
Irena Cure
Jani Čede
Irena Cure
Tina Presker
Tina Presker
Jani Čede
Jani Čede
Jani Čede
Nataša Lemež
Gregor Ivšek

državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
področno
področno
področno
področno
področno
državno
državno
državno
državno
regijsko
regijsko
regijsko
regijsko
regijsko
regijsko
regijsko
regijsko
regijsko
regijsko
regijsko
regijsko
državno
področno
področno
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Tekmovanje iz razvedrilne matematike
Jan Hartman
III. OŠ Celje
Domen Slemenšek
III. OŠ Celje
Janez Lončarič Škorjanec
III. OŠ Celje
Gal Guštin
I. OŠ Celje
Andraž Rebeušek
I. OŠ Celje
Niko Preložnik
I. OŠ Celje
Ana Pilko
I. OŠ Celje
Klara Drofenik
OŠ Frana Kranjca Celje
Laura Rozman
OŠ Frana Kranjca Celje
Lara Gobec
OŠ Frana Kranjca Celje
Živa Nardin
OŠ Frana Kranjca Celje
Vito Drofenik
OŠ Frana Kranjca Celje
Nik Leban
OŠ Frana Kranjca Celje
Zoja Zorko
OŠ Frana Kranjca Celje
Urban Ratej
OŠ Hudinja
Saša Gerlj
OŠ Hudinja
Sara Šarlah
OŠ Hudinja
Rene Ratej
OŠ Hudinja
Saša Gerlj
OŠ Hudinja
Tekmovanje iz znanja logike
Brina Jenček
III. OŠ Celje
Liza Brilej
III. OŠ Celje
Lan Oberžan
III. OŠ Celje
Tim Zaveršek
OŠ Frana Roša
Ana Pilko
I. OŠ Celje
Niko Preložnik
I. OŠ Celje

Rajko Đudarić
Rajko Đudarić
Rajko Đudarić
Lea Červan
Lea Červan
Lea Červan
Lea Červan
Jana Draksler
Jana Draksler
Jana Draksler
Jana Draksler
Jana Draksler
Jana Draksler
Jana Draksler
Tina Presker
Tina Presker
Tina Presker
Tina Presker
Tina Presker

srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje; I. nagrada
zlato priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
zlato priznanje

državno
državno
državno
Državno
Državno
Državno
Državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
regijsko
regijsko
regijsko
regijsko
državno

Marinka Špan
Marinka Špan
Marinka Špan
Marjetka Rovšnik
Lea Červan
Lea Červan

srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje

OŠ Lava

Vanja Ocvirk Karner

srebrno priznanja

IV. OŠ Celje

Dragica Kranjc

zlato priznanje

državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
tekmovanje
državno

Ina Podkoritnik

OŠ Ljubečna

Monika Kaluža

srebrno priznanje

Rok Drgajner

OŠ Ljubečna

Monika Kaluža

srebrno priznanje

Lan Lavrinc

OŠ Ljubečna

Monika Kaluža

srebrno priznanje

Nastja Škoberne

OŠ Ljubečna

Monika Kaluža

srebrno priznanje

Mihael Strnad

OŠ Ljubečna

Monika Kaluža

srebrno priznanje

Anja Horvat

OŠ Ljubečna

Monika Kaluža

srebrno priznanje

Luka Murn

OŠ Ljubečna

Monika Kaluža

srebrno priznanje

Klara Drofenik

OŠ Frana Kranjca Celje

Jana Draksler

srebrno priznanje

Mark Fabjan

OŠ Frana Kranjca Celje

Jana Draksler

zlato priznanje

Erazem Rozoničnik

OŠ Frana Kranjca Celje

Jana Draksler

zlato priznanje

Luka Segečič

OŠ Frana Kranjca Celje

Jana Draksler

zlato priznanje

Tomaž Šporin

OŠ Frana Kranjca Celje

Jana Draksler

zlato priznanje

Grega Štor

OŠ Frana Kranjca Celje

Jana Draksler

zlato priznanje, 21. mesto

Jan Titan

OŠ Frana Kranjca Celje

Jana Draksler

zlato priznanje

Živa Dušak
Ana Hribar
Tekmovanje Genius Logicus

mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
državno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
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Timotej Cvikl

OŠ Frana Kranjca Celje

Jana Draksler

zlato priznanje

Sonja Drofenik

OŠ Frana Kranjca Celje

Jana Draksler

zlato priznanje

Bor Ogrizek

OŠ Frana Kranjca Celje

Jana Draksler

zlato priznanje

Anastazija Šrot

OŠ Frana Kranjca Celje

Jana Draksler

zlato priznanje

Sebastjan Baš

OŠ Frana Kranjca Celje

Jana Draksler

zlato priznanje

Iza Vodenik

OŠ Frana Kranjca Celje

Jana Draksler

zlato priznanje

Jan Vodenik

OŠ Frana Kranjca Celje

Jana Draksler

zlato priznanje

Gregor Špan

OŠ Frana Kranjca Celje

Jana Draksler

zlato priznanje, 10. mesto

Lovro Drofenik

OŠ Frana Kranjca Celje

Jana Draksler

zlato priznanje, 4. mesto

Kaja Roš

OŠ Frana Kranjca Celje

Jana Draksler

zlato priznanje

Lara Gobec

OŠ Frana Kranjca Celje

Jana Draksler

zlato priznanje

Mia Malinger

OŠ Frana Kranjca Celje

Jana Draksler

zlato priznanje, 10. mesto

Neja Novak

OŠ Frana Kranjca Celje

Jana Draksler

zlato priznanje

Nika Pušnik

OŠ Frana Kranjca Celje

Jana Draksler

zlato priznanje

Živa Nardin

OŠ Frana Kranjca Celje

Jana Draksler

zlato priznanje

Vito Drofenik

OŠ Frana Kranjca Celje

Jana Draksler

zlato priznanje

Nik Leban

OŠ Frana Kranjca Celje

Jana Draksler

zlato priznanje

Anita Mernik

OŠ Frana Kranjca Celje

Jana Draksler

zlato priznanje, 3. mesto

Maja Apat

OŠ Frana Kranjca Celje

Jana Draksler

zlato priznanje

Klara Drofenik

OŠ Frana Kranjca Celje

Jana Draksler

zlato priznanje, 12. mesto

Zoja Zorko

OŠ Frana Kranjca Celje

Jana Draksler

zlato priznanje

Martin Malinger

OŠ Frana Kranjca Celje

Jana Draksler

srebrno priznanje

Eva Odlazek

OŠ Frana Kranjca Celje

Jana Draksler

srebrno priznanje

Andraž Skok

OŠ Frana Kranjca Celje

Jana Draksler

srebrno priznanje

Nika Roš

OŠ Frana Kranjca Celje

Jana Draksler

srebrno priznanje

Maša Štern

OŠ Frana Kranjca Celje

Jana Draksler

srebrno priznanje

Lucija Vinko

OŠ Frana Kranjca Celje

Jana Draksler

srebrno priznanje

Jakob Zupanc

OŠ Frana Kranjca Celje

Jana Draksler

srebrno priznanje

Luka Klep

OŠ Frana Kranjca Celje

Jana Draksler

srebrno priznanje

Ana Šuster

OŠ Frana Kranjca Celje

Jana Draksler

srebrno priznanje

Žana Košenina

OŠ Frana Kranjca Celje

Jana Draksler

srebrno priznanje
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mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
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Matevž Ozvatič

OŠ Frana Kranjca Celje

Jana Draksler

srebrno priznanje

Ema Stegu

OŠ Frana Kranjca Celje

Jana Draksler

srebrno priznanje

Jaka Kodlja

OŠ Frana Kranjca Celje

Jana Draksler

srebrno priznanje

Tito Ogrizek

OŠ Frana Kranjca Celje

Jana Draksler

srebrno priznanje

Zala Čečko

OŠ Frana Kranjca Celje

Jana Draksler

srebrno priznanje

Pia Polutnik

OŠ Frana Kranjca Celje

Jana Draksler

srebrno priznanje

Sara Petecin

OŠ Frana Kranjca Celje

Jana Draksler

srebrno priznanje

Filip Rakita

OŠ Frana Kranjca Celje

Jana Draksler

srebrno priznanje

Adrijana Hyseni

OŠ Frana Kranjca Celje

Jana Draksler

srebrno priznanje

Tilen Udovč

OŠ Frana Kranjca Celje

Jana Draksler

srebrno priznanje

Zala Ana Zupanc

OŠ Frana Kranjca Celje

Jana Draksler

srebrno priznanje

Laura Rozman

OŠ Frana Kranjca Celje

Jana Draksler

srebrno priznanje

Neža Arnol

OŠ Frana Kranjca Celje

Jana Draksler

srebrno priznanje

Andraž Pušnik

OŠ Frana Kranjca Celje

Jana Draksler

srebrno priznanje

Darja Potočnik

zlato in srebrno priznanje

mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno

Tekmovanje iz fizike za Stefanovo priznanje
Domen Goste

OŠ Ljubečna

Sebastjan Tkavc
OŠ Ljubečna
Darja Potočnik
Žan Kroflič
OŠ Ljubečna
Darja Potočnik
Kevin Šarlah
OŠ Ljubečna
Darja Potočnik
Jaka Slapnik
OŠ Ljubečna
Darja Potočnik
Lan Lavrinc
OŠ Ljubečna
Darja Potočnik
Lan Oberžan
III. OŠ Celje
Rajko Đudarić
Domen Slemenšek
III. OŠ Celje
Marinka Špan
Žiga Vipotnik, Matija Lovšin
I. OŠ Celje
Lea Červan
Klara Drofenik
OŠ Frana Kranjca Celje
Andrej Plešej
Saša Gerlj
OŠ Hudinja
Gregor Pančur
Urban Bratina
OŠ Hudinja
Gregor Pančur
Meliha Imamović
OŠ Hudinja
Jože Berk
Jernej Glavan, Taj Koprivnik, Ana
IV. OŠ Celje
Marja Poteko
Hribar
Tilen Ravnak
IV. OŠ Celje
Marja Poteko
Tekmovanje iz znanja astronomije za Dominkovo priznanje
Lan Oberžan
III. OŠ Celje
Rajko Đudarić
Tim Zaveršek
OŠ Frana Roša
Erika Herman
Špela Vodeb
OŠ Frana Roša
Erika Herman
Lara Berložnik
OŠ Frana Roša
Erika Herman
Nace Kovačič
OŠ Frana Roša
Erika Herman
Tim Zaveršek
OŠ Frana Roša
Erika Herman
Tekmovanje iz kemije za Preglova priznanja
Domen Goste
OŠ Ljubečna
Marjeta Gradišnik Mirt
Klara Hribernik
OŠ Ljubečna
Marjeta Gradišnik Mirt
Klementina Zavšek
OŠ Ljubečna
Marjeta Gradišnik Mirt
Tim Zaveršek
OŠ Frana Roša
Bojana Zorko
Sven Rautner Pungartnik
OŠ Frana Roša
Bojana Zorko

srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
zlato priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje

državno in
regijsko
regijsko
regijsko
regijsko
regijsko
regijsko
državno
državno
področno
državno
regijsko
regijsko
regijsko

srebrno priznanje

področno

srebrno priznanje

področno

srebrno priznanje
zlato priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje

državno
državno
državno
državno
državno
Državno

zlato priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
zlato priznanje
srebrno priznanje

državno
državno
državno
državno
državno
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Tjaša Belak
OŠ Frana Roša
Sebastijan Rajšter
OŠ Frana Roša
Rene Ratej
OŠ Hudinja
Meliha Imamović
OŠ Hudinja
Nika Jeromel
OŠ Hudinja
Tekmovanje iz biologije za Proteusova priznanja
Sara Kopriva
OŠ Ljubečna
Urh Ferlež
OŠ Ljubečna
Eva Pesrl
OŠ Ljubečna
Klara Hribernik
OŠ Ljubečna
Nika Banovšek
OŠ Ljubečna
Saša Gerlj
OŠ Hudinja
Meliha Imamović
OŠ Hudinja
Jan Vrečer
OŠ Hudinja
Ana Hribar
IV. OŠ Celje
Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni
Maša Radi
OŠ Lava
Tajda Turnšek
OŠ Lava
Živa Dušak
OŠ Lava
Saša Gerlj
OŠ Hudinja
Veronika Kos
IV. OŠ Celje
Tekmovanje iz znanja zgodovine
Eva Peserl
OŠ Ljubečna
Urh Ferlež
OŠ Ljubečna
Janez Lončarič Škorjanec
III. OŠ Celje
Tilen Letner
III. OŠ Celje
Lenart Brložnik
III. OŠ Celje
Aljaž Jelenko
OŠ Frana Kranjca Celje
Saša Gerlj
OŠ Hudinja
Meliha Imamović
OŠ Hudinja
Ana Cvelfar
OŠ Hudinja
Tekmovanje iz znanja geografije
Janez Lončarič Škorjanec
III. OŠ Celje
Živa Nardin
OŠ Frana Kranjca Celje
Klara Drofenik
OŠ Frana Kranjca Celje
Rene Ratej
OŠ Hudinja
Meliha Imamović
OŠ Hudinja
Mativ Premuš
OŠ Hudinja
Anita Žekš
OŠ Hudinja
Tekmovanje iz računalništva
Jaka Komplet
OŠ Ljubečna
Manca Lenart
OŠ Ljubečna
Sebastjan Tkavc
OŠ Ljubečna
Tekmovanje iz tehnike
Tadej Trobiš
OŠ Ljubečna
Lovro Repas
OŠ Ljubečna
Matic Absec
OŠ Ljubečna
Jure Šarlah
OŠ Ljubečna
Vesela šola
Jaka Brilej
III. OŠ Celje
Nika Kovačič
III. OŠ Celje
Izza Zakošek
III. OŠ Celje
Liam Mesarec
III. OŠ Celje
Mina Brezič
III. OŠ Celje
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Bojana Zorko
Bojana Zorko
Boštjan Štih
Boštjan Štih
Boštjan Štih

srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
zlato priznanje

državno
državno
državno
državno
državno

Marjeta Gradišnik Mirt
Marjeta Gradišnik Mirt
Marjeta Gradišnik Mirt
Marjeta Gradišnik Mirt
Marjeta Gradišnik Mirt
Andreja Škorjanc Gril
Andreja Škorjanc Gril
Andreja Škorjanc Gril
Leopold Hribernik

zlato priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
zlato priznanje
srebrno

državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno

Bojan Poznič
Bojan Poznič
Bojan Poznič
Olga Kožel
Simona Zobec

srebrna priznanja
srebrna priznanja
srebrna priznanja
zlato priznanje
srebrno priznanje

državno
državno
državno
državno
državno

Katja Medved
Katja Medved
Tomislav Golob
Tomislav Golob
Tomislav Golob
Bojan Rebernak
Romana Podbregar
Romana Podbregar
Romana Podbregar

srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje

državno
državno
državno
državno
državno
državno
regijsko
regijsko
regijsko

Jasmina Bornšek
Sabina Hriberšek
Sabina Hriberšek
Sandi Šarman
Sandi Šarman
Sandi Šarman
Sandi Šarman

srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje

državno
državno
državno
regijsko
regijsko
regijsko
regijsko

Dragana Prepelič
Dragana Prepelič
Dragana Prepelič

srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje

državno
državno
državno

Mojca Trobentar
Mojca Trobentar
Mojca Trobentar
Tina Juršič

zlato priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje
srebrno priznanje

državno
državno
državno
državno

Andreja Cvelfer
Andreja Cvelfer
Andreja Cvelfer
Andreja Cvelfer
Andreja Cvelfer

srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje

državno
državno
državno
državno
državno

tekmovanja osnovnih šol
Aja Conradi
III. OŠ Celje
Lan Oberžan
III. OŠ Celje
Maša Lilija
OŠ Lava
Živa Lilija
OŠ Lava
Pia Lilija
OŠ Lava
Martin Deželak , 5.a
OŠ Lava
Aljaž Pevec
OŠ Ljubečna
Raziskovalna dejavnost
Yoshinaka Jošt Gerl, Miha
III. OŠ Celje
Mohorčič
Jaka Bizjak, Nataša Maksimović,
IV. OŠ Celje
Nina Grušovnik
Tekmovanje Kaj veš o prometu
Jakob Turnšek
III. OŠ Celje
Janez Lončarič Škorjanec
III. OŠ Celje
Tekmovanje Zlata kuhalnica
Katja Zapušek
I. OŠ Celje
Dominik Fendre
I. OŠ Celje
Igor Stjepanović
I. OŠ Celje
Patricija Cvikl, Srečko Želimorski,
IV. OŠ Celje
Sven Ojsteršek
Debatni turnir
Maša Radi,Edina Merdanović, Živa
OŠ Lava
Dušak
Maša Radi

OŠ Lava

Šolski plesni festival
Ina Trefalt
OŠ Lava
Ana Lipovšek
OŠ Lava
European schools for clean water
Ana Gošnjak, Nika Jakovljević

OŠ Lava

Tekmovanje Za zlato kuhalnico
Patricija Cvikl, Srečko Želimorski,
IV. OŠ Celje
Sven Ojsteršek

Andreja Cvelfer
Andreja Cvelfer
Alenka Žerovnik
Alenka Žerovnik
Alenka Žerovnik
Alenka Žerovnik
Marjanca Tanšek

srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje

državno
državno
državno
državno
državno
državno
regijsko

Tomislav Golob

zlato priznanje

državno

Mojmir Mosbruker

srebrno priznanje

državno

Nadja Robnik
Nadja Robnik

2. mesto v državi
6. mesto v državi

državno
državno

Nevenka Čater Jeušnik
Nevenka Čater Jeušnik
Nevenka Čater Jeušnik

srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje

področno
področno
področno

Albina Herman

srebrno priznanje

državno

Janja Rozman

1. ekipa

Janja Rozman

1. najboljša govorka

Ksenika Senegačnik
Ksenika Senegačnik

zlato priznanje
zlato priznanje

državno
državno

Urh Kodre

1. mesto v Sloveniji

mednarodno

Albina Herman

srebrno priznanje

državno

mednarodno
mednarodno
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MATEMATIKA - TEKMOVANJE ZA VEGOVO PRIZNANJE
Maša Jeršič
II. OŠ Celje

Marjana Robič

Jana Dragar

II. OŠ Celje

Marjana Robič

Matija Cvikl

II. OŠ Celje

Marjana Robič

Marta Vulović

II. OŠ Celje

Marjana Robič

Anej Zupanc

II. OŠ Celje

Marjana Robič

Vesna Štorek

II. OŠ Celje

Marjana Robič

Patrick Bončina

II. OŠ Celje

Marjana Robič

Frenk Dragar

II. OŠ Celje

Tomaž Končan

Maja Humar

II. OŠ Celje

Tomaž Končan

Iva Planko

II. OŠ Celje

Marjana Robič

Aleks Čoklc

II. OŠ Celje

Marjana Robič

Gašper Kolar

II. OŠ Celje

Marjana Robič

MLADI RAZISKOVALCI
Frenk Dragar
II. OŠ Celje
Jana Dragar
II. OŠ Celje
FIZIKA - TEKMOVANJE ZA STEFANOVO PRIZNANJE

Tomaž Končan
Tomaž Končan

Maša Jeršič

II. OŠ Celje

Primož Hudi

Frenk Dragar

II. OŠ Celje

Primož Hudi

Jana Dragar

II. OŠ Celje

Primož Hudi

Tjaša Ovčar

II. OŠ Celje

Primož Hudi

Žan Spolenak

II. OŠ Celje

Primož Hudi

TEKMOVANJE IZ LOGIKE
Jana Dragar
II. OŠ Celje
Frenk Dragar
II. OŠ Celje
Iva Planko
II. OŠ Celje
DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA O SLADKORNI BOLEZNI
Maša Jeršič
II. OŠ Celje
Jana Dragar
II. OŠ Celje
Matija Cvikl
II. OŠ Celje
CANKARJEVO TEKMOVANJE
Jana Dragar
II. OŠ Celje
GENIUS LOGICUS
Marta Vulović
II. OŠ Celje
Lucija Krpan
II. OŠ Celje
Maša Jeršič
II. OŠ Celje
Maja Humar
II. OŠ Celje
Lana Leskovšek
II. OŠ Celje
Matija Cvikl
II. OŠ Celje
Rok Renner
II. OŠ Celje
Jana Dragar
II. OŠ Celje
Vesna Štorek
II. OŠ Celje
Tilen Beloševič
II. OŠ Celje
Anej Zupanc
II. OŠ Celje
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zlato Vegovo priznanje
srebrno Vegovo
priznanje
srebrno Vegovo
priznanje
srebrno Vegovo
priznanje
srebrno Vegovo
priznanje
srebrno Vegovo
priznanje
srebrno Vegovo
priznanje
srebrno Vegovo
priznanje
srebrno Vegovo
priznanje
srebrno Vegovo
priznanje
srebrno Vegovo
priznanje
srebrno Vegovo
priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
zlato Stefanovo
priznanje
srebrno Stefanovo
priznanje
srebrno Stefanovo
priznanje
srebrno Stefanovo
priznanje
srebrno Stefanovo
priznanje

državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno

Marjana Robič
Marjana Robič
Marjana Robič

zlato priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje

državno
državno
državno

N. Dragar
N. Dragar
N. Dragar

zlato priznanje
zlato priznanje
srebrno priznanje

državno
državno
državno

Lidija P. Kodrun

srebrno priznanje

področno

Marjana Robič
Marjana Robič
Marjana Robič
Marjana Robič
Marjana Robič
Marjana Robič
Marjana Robič
Marjana Robič
Marjana Robič
Marjana Robič
Marjana Robič

zlato priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje

mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
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Tilen Čepin
II. OŠ Celje
Nuša Karo
II. OŠ Celje
Frenk Dragar
II. OŠ Celje
Jan Karlaš
II. OŠ Celje
Matic Pesjak
II. OŠ Celje
Iva Planko
II. OŠ Celje
Ana Krašovic
II. OŠ Celje
Urh Hedrih
II. OŠ Celje
Vanja Verbovšek
II. OŠ Celje
Eva Plevnik
II. OŠ Celje
Hana Železnik
II. OŠ Celje
Sara Meh
II. OŠ Celje
Eva Drenik
II. OŠ Celje
Žan Spolenak
II. OŠ Celje
Tjaša Ovčar
II. OŠ Celje
Petra Pušnik
II. OŠ Celje
Marja Zakelšek
II. OŠ Celje
Edin Husaković
II. OŠ Celje
Pavlina Stropnik
II. OŠ Celje
Patrick Bončina
II. OŠ Celje
Vida Šturm
II. OŠ Celje
Jan Šumečnik
II. OŠ Celje
Tana Čater
II. OŠ Celje
Timotej Sever
II. OŠ Celje
Nal Volf
II. OŠ Celje
Žiga Rovšek
II. OŠ Celje
Jakob Hernavs
II. OŠ Celje
Tina Radakovič
II. OŠ Celje
Gašper Zevnik
II. OŠ Celje
TEKMOVANJE V 3D MODELIRANJU
Matija Cvikl
II. OŠ Celje
GLASBENA OLIMPIJADA
Nal Volf
II. OŠ Celje
Petrisa Čanji
II. OŠ Celje
TEKMOVANJE IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA
Jana Dragar
II. OŠ Celje
Žan Spolenak
II. OŠ Celje

Marjana Robič
Marjana Robič
Marjana Robič
Marjana Robič
Marjana Robič
Marjana Robič
Marjana Robič
Marjana Robič
Marjana Robič
Marjana Robič
Marjana Robič
Marjana Robič
Marjana Robič
Marjana Robič
Marjana Robič
Marjana Robič
Marjana Robič
Marjana Robič
Marjana Robič
Marjana Robič
Marjana Robič
Marjana Robič
Marjana Robič
Marjana Robič
Marjana Robič
Marjana Robič
Marjana Robič
Marjana Robič
Marjana Robič

srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje

mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno

Primož Hudi

zlato priznanje

državno

Andreja Vahen
Andreja Vahen

srebrno priznanje
srebrno priznanje

državno
državno

Marjeta Prah
Marjeta Prah

srebrno priznanje
srebrno priznanje

področno
področno

55

srednje šole

SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA CELJE
NASLOV NALOGE: VPLIV STATUSA NA UČNI USPEH
DIJAKA
AVTORICI: Lara Cigler in Anja Skale, obe 2. letnik
MENTORICA: Tatjana Ivšek, prof. nem. in ang.
STROKOVNO PODROČJE: psihologija
ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Andreja Grobelšek, univ. dipl. soc. ped. (predsednica)
Jožica Cokan, univ. dipl. psih.
Edita Čebela, univ. dipl. psih.

dnosti glede prilagajanja šolskih obveznosti, torej statusa.
Izvedeli sva veliko novega in koristnega. Meniva, da bo naloga koristna tudi za posamezne šole in za Mestno občino
Celje. Nekaj stvari sva predvideli, vendar so naju nekateri
rezultati kljub temu presenetili.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403428.pdf

Naloga je prejela 80,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Statusi omogočajo lažje usklajevanje šolskih in izvenšolskih obveznosti. Najin namen je bil preveriti, kakšna mnenja imajo o tem dijaki, profesorji in starši dijakov nekaterih
celjskih srednjih šol. Rezultate sva pridobili s pomočjo anketirancev. Anketirali sva dijake štiriletnih šol, profesorje in
starše.
Raziskovalna naloga vsebuje veliko zanimivih podatkov in
ugotovitev, kot so trenutno število kulturnikov in športnikov po celjskih srednjih šolah, mnenje staršev in profesorjev o vplivu statusa na učni uspeh, mnenje o sodelovanju z
mentorji/trenerji in še marsikaj.
V primerjavi z dijaki drugih držav imamo pri nas večje ugo-

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
NASLOV NALOGE: MOBILNA APLIKACIJA E-MATURA
AVTOR: Uroš Hercog, 4. letnik
MENTOR: Otmar Uranjek, prof. mat. in fiz.
STROKOVNO PODROČJE: računalništvo
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Marjan Brus, univ. dipl. inž. el. (predsednik)
Mojca Šket Knez, univ. dipl. inž. el.
Marjeta Nosan, univ. dipl. inž. el.
Naloga je prejela 97,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Cilj moje raziskovalne naloge je razviti mobilno androidno
aplikacijo in spletno aplikacijo, ki uporabnikom omogočata
enostaven dostop do maturitetnih vsebin. Uvod je namenjen predstavitvi tehnologij in orodij, ki sem jih uporabil pri
razvoju sistema. Pri opisu uporabljenih tehnologij sem se
osredotočil predvsem na operacijski sistem Android (v na56

daljevanju Android OS) in njegove komponente.
V nadaljevanju teoretičnega dela raziskovalne naloge je
opisano razvojno okolje in želene funkcionalnosti novo razvitega sistema.
Jedro raziskovalne naloge vsebuje opis praktičnega dela,
v katerem je predstavljena mobilna aplikacija eMatura in
njena podporna spletna aplikacija. Opisal sem tudi izvorne
datoteke aplikacij. Za lažje razumevanje sem navedel tudi
posamezne dele programske kode in primere načrtovanja
podatkovnih baz, uporabljenih znotraj sistema.
Rezultat praktičnega dela raziskovalne naloge sta mobilna
aplikacija eMatura in njena podporna spletna aplikacija, nameščena na strežniku. Aplikacija se lahko uporablja na vseh
mobilnih napravah z operacijskim sistemom Android različice 2.1 ali novejše.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403137.pdf

srednje šole
NASLOV NALOGE: ANOREKSIJA KOT PROBLEM SODOBNE
DRUŽBE
AVTORICA: Katja Gobec, 4. letnik
MENTOR: Sergej Vučer, prof.soc.
STROKOVNO PODROČJE: sociologija
ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Polonca Bajc Napret, univ. dipl. soc. (predsednica)
Sandra Stajnko, univ. dipl. soc.
Branka Lazarevič, univ. dipl. soc.
Naloga je prejela 99,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

tnosti. Zanimajo me dejavniki, ki vplivajo na njen pojav, in
okoliščine, ki jo spremljajo. Sodobna potrošniška družba je
namreč tista, ki s svojimi mehanizmi močno vpliva na našo
samopodobo in način življenja. V empiričnem delu me zanimajo izkušnje in mnenja vrstnikov, njihovo poznavanje
problematike anoreksije in njihov odnos do potrošniškega
telesnega ideala, v nadaljevanju pa tudi izkušnje deklet, ki
so anoreksijo prebolele ali se z njo še borijo. Ugotavljam,
da je v našem okolju premalo preventive posvečene ozaveščanju mladostnikov ter njihovih staršev o problematiki
motenj hranjenja ter njihovi nevarnosti.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403377.pdf

POVZETEK VSEBINE:
Živimo v družbi, ki jo zaznamuje kultura razpolaganja z lastnimi telesi. Tetovaže, prebadanje, lepotne operacije, diete,
fitnes in uporaba dekorativne kozmetike so samo nekateri
izmed številnih načinov, s katerimi spreminjamo svoje telo.
Ideal lepega človeškega telesa se je skozi zgodovino spreminjal. Danes smo kot pripadniki zahodne potrošniške družbe
prišli do točke, ko nam ideal predstavljajo retuširane fotografije, ki nam obljubljajo srečo in uspeh, če bomo le dovolj
vitki. Nasveti za hujšanje, diete, prehranska dopolnila, vse
to našo generacijo že od malih nog spremlja na vsakem koraku. V svoji nalogi raziskujem anoreksijo, duševno bolezen,
ki ima med vsemi motnjami hranjenja najvišjo stopnjo smrNASLOV NALOGE: DIABETIKI IN NJIHOVA PREHRANA
AVTORICI: Urška Cimperšek in Maja Sinkovič, obe 2. letnik
MENTORICA: Danica Centrih, prof. bio. in kem.
STROKOVNO PODROČJE: zdravstvena nega
ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Nuša Konec Juričič, dr. med. (predsednica)
Miljana Žitko Mastnak, dr. med.
Brigita Fižuleto, kineziologinja
Naloga je prejela 94,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Sladkorna bolezen je ena najbolj razširjenih kroničnih bolezni. Urejenost sladkorne bolezni je nujna za dobro počutje
sladkornega bolnika.
Najina raziskovalna naloga je sestavljena iz treh delov.
V prvem delu sva se osredotočili na sladkorno bolezen. V
drugem delu sva se osredotočili na pomen prehrane pri
sladkornem bolniku. Tretji del pa je bil namenjen anketiranju sladkornih bolnikov, kjer sva se osredotočili na njihovo
splošno razgledanost o sladkorni bolezni in na pomen zdrave prehrane v vsakdanjem življenju.
Ugotovili sva, da je prehrana ključ do uspeha pri urejanju
sladkorne bolezni. Tako kot pri zdravem človeku je tudi pri
sladkornem bolniku zelo pomembno, da zaužije na dan pet
obrokov in pri tem upošteva načela zdrave prehrane.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403246.pdf
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NASLOV NALOGE: FEMINIZEM V MODERNI DRUŽBI
AVTORICA: Barbara Kaučič, 4. letnik
MENTOR: Sergej Vučer, prof. soc.
STROKOVNO PODROČJE: sociologija
ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Polonca Bajc Napret, univ. dipl. soc. (predsednica)
Sandra Stajnko, univ. dipl. soc.
Branka Lazarevič, univ. dipl. soc.
Naloga je prejela 93,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
S časom se stvari spreminjajo. Ne glede na to, ali govorimo
o posamezniku ali pa o vsakdanjih dogodkih in situacijah,
s katerimi se srečujemo, dejstvo je, da nič ne ostane za vedno enako. To lahko opazimo tudi v zgradbi in delovanju
družbene strukture. Pred nekaj stoletji, v času tradicionalne družbe, so bili na vodilnih in z odgovornostjo postlanih
položajih prisotni večinoma le moški. Takšna ureditev sega
že davno nazaj, natančneje v prazgodovino, kjer moški
predstavlja lovca in varuha svoje družine, nato pa se njegova vloga skupaj z zgodovinskim razvojem le še povečuje
(moški si pridobi glavno vlogo v družbi, politične pravice in
možnosti za kariero ter zaslužek). Ob tem se nam v mislih
poraja vprašanje: ''Kaj pa ženska in njena vloga v družbi?''
NASLOV NALOGE: IDEALNE PODOBE ŽENSKE SKOZI
STOLETJA
AVTORICA: Flavija Bornšek, 4. letnik
MENTORICA: Danica Centrih, prof. bio. in kem.
STROKOVNO PODROČJE: sociologija
ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Polonca Bajc Napret, univ. dipl. soc. (predsednica)
Sandra Stajnko, univ. dipl. soc.
Branka Lazarevič, univ. dipl. soc.
Naloga je prejela 95,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Lepota za žensko igra veliko vlogo pri iskanju potencialnih
partnerjev in vpliva na to, ali se dobro počutijo v lastni koži
in so sprejete v družbi. Skozi zgodovino se pojavljajo idealne podobe ženske, ki so zaznamovale stoletja. Lepotni
ideali se skozi čas spreminjajo, vendar je največjo revolucijo
videza ženska doživela v 20. stoletju. Začela se je osvobajati
izpod nadzora moškega ter mu postala enakovredna. To se
je začelo kazati tudi v njenem videzu. Kozmetična industrija
ter oglaševanje so postali del našega vsakdana. Mogočne
vladarice so zamenjali retuširani modeli. Anketa dijakov je
pokazala, da imajo mediji velik vpliv na njihova življenja ter
prepričanja.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403134.pdf
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V zadnjih nekaj letih so si ženske pridobile mnogo pravic,
ugleda in spoštovanja ter se s tem postavile ob bok moškim. Zahvala za to gre predvsem feminističnemu gibanju,
ki je ženskam omogočilo boljše in kvalitetnejše življenje.
Spola postajata vedno bolj enakovredna in marsikoga povsem upravičeno navdaja prepričanje, da razlik med moškim
in žensko v prihodnosti praktično ne bo več.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403376.pdf

srednje šole
NASLOV NALOGE: IMENA IN NAŠ ODNOS DO NJIH
AVTORICE: Eva Kučera Šmon, Lara Čalasan Dorn in Tinkara
Gode, vse 2. letnik
MENTORICA: Helena Maher Resinovič, univ. dipl. psih.
STROKOVNO PODROČJE: psihologija
ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Andreja Grobelšek, univ. dipl. soc. ped. (predsednica)
Jožica Cokan, univ. dipl. psih.
Edita Čebela, univ. dipl. psih.
Naloga je prejela 91,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

kov celjskih srednjih šol. Prav tako smo dodobra pregledale
vso literaturo, povezano z našo temo o imenih in se spustile
tudi v bolj psihološke vode, z namenom, da izvemo kaj več
o obdobju mladostništva.
Raziskovalna naloga nam je pomagala do zastavljenih vprašanj, izvedele pa smo še kup drugih podatkov, ki so našo
nalogo še bolj popestrili. Še vedno ostajamo zveste našim
stališčem in še vedno menimo, da je potrebno vsaj enkrat v
življenju pomisliti, če nas ime res definira kot posameznika.
Nenazadnje je ime edino, kar nas spremlja vse od zibelke
pa do groba.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403138.pdf

POVZETEK VSEBINE:
‘Nomenestomen’ ali po naše ‘Ime je znamenje’ pravi star latinski pregovor, ki je v nas vzbudil zanimanje za imena. Že
iz samega pregovora je moč sklepati, da so imenom včasih posvečali veliko pozornosti, nas pa je v naši raziskovalni
nalogi zanimalo, kolikšen delež našega časa je danes sploh
namenjen razmišljanju o lastnih imenih. Omejile smo se na
mlade, saj se med svojim obdobjem odraščanja velikokrat
srečajo z vprašanjem, kdo sploh so in kdo hočejo biti. In če
kaj, nas ime še najbolje predstavlja in označuje kot posameznika.
Izvedle smo intervju z gospodom Silvom Torkarjem z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ter anketirale sto dijaNASLOV NALOGE: JEHOVOVA PRIČA SEM
AVTORICA: Lucija Cestnik, 4. letnik
MENTOR: Sergej Vučer, prof. soc.
STROKOVNO PODROČJE: sociologija
ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Polonca Bajc Napret, univ. dipl. soc. (predsednica)
Sandra Stajnko, univ. dipl. soc.
Branka Lazarevič, univ. dipl. soc.

njihova verska vzgoja in izobraževanje pripomoreta k lažji
integraciji v družbo. Z analizo sekundarnega gradiva sem
prišla do ugotovitve, da imajo Jehovove priče zaradi svojega odnosa najverjetneje prednosti na trgu dela, intervju s
sociologom religije pa mi je pomagal priti do zaključka, da
Jehovove priče niso sekta.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403136.pdf

Naloga je prejela 99,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Mnogi ljudje se vključijo v katero izmed oblik organizirane
religije, vendar se pripadniki organiziranih religij razlikujejo
– za nekatere je religija zgolj neka etiketa, za druge pa način
življenja. Ena izmed religij, ki zajema tako formalno kot neformalno okolje in zahteva od vernika predanost v celoti, so
Jehovove priče – krščanska verska skupnost. Kot pripadnica
Jehovovih prič v svojem okolju opažam določene nestrpnosti. Zanimalo me je, kaj povzroča takšno vedenje, in to
sem v svojem raziskovalnem delu tudi podrobneje raziskala. Poleg omenjenega sem se osredinila tudi na izobrazbo
Jehovovih prič – splošno izobrazbo, položaj na trgu dela
in odnos mladih do izobraževanja. Z izvedbo ankete med
gimnazijci in analizo sekundarnega gradiva sem ugotovila,
da so predsodki do Jehovovih prič med Slovenci večinoma
plod strahu pred tujim (ksenofobija). Ko sem izvedla anketo med mladimi, ki so Jehovove priče, sem ugotovila, da
imajo le-ti svoje versko prepričanje za način življenja in jim
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I. GIMNAZIJA V CELJU
NASLOV NALOGE: JE LATINŠČINA RES MRTEV JEZIK?
AVTORICE: Ana Pasarič, 2. letnik, Neža Ema Komel in
Ana Klemen, obe 3. letnik
MENTORICI: Ivana Šikonija, prof. lat. in ang., in Irena Robič
Selič, prof. slo.
STROKOVNO PODROČJE: jeziki
ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Darja Poglajen, prof. slo. in rus. (predsednica)
Maja Lamut, prof. slo.
Alenka Golež, prof. slo.
Naloga je prejela 100,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

ne literature dokazale, da je med latinščino in slovenščino
mogoče narediti veliko vzporednic. Ugotovile smo, da ima
latinski izvor precejšnji del osebnih imen, besed in rekov v
vsakdanji rabi ter vsi meseci. S pomočjo ankete smo ugotovile, da imajo dijaki, ki se ne učijo latinščine, dobro predstavo o njej.
Ker je bila latinščina dolgo časa vodilni jezik evropskih izobražencev in je s tem pustila svoj pečat na terminologiji
različnih znanosti, smo se pogovarjale s pravnikom, zdravnikom, botanikom in duhovnikom. Ugotovile smo, da se
latinska terminologija uporablja vsakodnevno.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403250.pdf

POVZETEK VSEBINE:
Latinščina je bila jezik Rimljanov in z večanjem moči Rimskega imperija se je večalo območje, kjer so govorili latinsko. Dolgo časa po razpadu Rimskega imperija je bila sporazumevalni jezik evropskih izobražencev ter duhovščine.
Danes se ne uporablja več kot sporazumevalni jezik.
V tej raziskovalni nalogi smo s pomočjo ankete ter strokovNASLOV NALOGE: NA SLEDI PETEMU OKUSU
AVTORICI: Jana Gulin in Diana Podgoršek, obe 3. letnik
MENTORICA: Tatjana Jagarinec, prof., univ. dipl. biol
STROKOVNO PODROČJE: biologija
ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Meta Širca, univ. dipl. bio. (predsednica)
Urša Drugovič, univ. dipl. bio.
Jana Urlep, univ. dipl. inž.agr.
Naloga je prejela 100,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Ste se kdaj vprašali, zakaj ima hrana v restavracijah tako
močan, pogosto zelo prijeten okus? Skrivnost navadno ni v
kvalitetnih sestavinah ali mojstrskih kuharjih, temveč v natrijevem glutaminatu – to je ojačevalec okusa, ki naše možgane prelisiči, da se jim zdi hrana okusnejša. Z natrijevim
glutaminatom ne prihajate v stik samo v restavracijah, ampak se najverjetneje trenutno nahaja tudi v vašem hladilniku: v mešanicah začimb, prigrizkih, solatnih prelivih, instant
juhah ter v vnaprej pripravljeni hrani. V človeškem telesu
lahko ta aditiv naredi veliko škode, zato naju je zanimalo,
ali in koliko so ljudje z njim seznanjeni. Želeli sva jih poučiti
o škodljivosti, opozoriti na njegovo pogosto pojavljanje v
živilskih izdelkih, zanimalo pa naju je tudi, ali njegova prisotnost dejansko izboljša okus. Raziskovali sva s pomočjo že
napisane literature, spletnega vprašalnika, strukturiranega
intervjuja, statistične obdelave podatkov, fotografiranja in s
preizkusi. Ugotovili sva, da večina ljudi ne pozna natrijeve60

ga glutaminata, prav tako ga ne prepoznavajo pod drugimi
imeni, pod katerimi ga skrivajo proizvajalci. V primeru, da je
med dvema izdelkoma edina razlika prisotnost natrijevega
glutaminata, bo večina izbrala izdelek, ki ga vsebuje.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403344.pdf

srednje šole
NASLOV NALOGE: SEMENA: NAŠ ZAKLAD,
NAŠA PRIHODNOST
AVTORICA: Sara Črepinšek, 2. letnik
MENTORICA: Nataša Marčič, prof. geo.
STROKOVNO PODROČJE: agronomija
ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Meta Širca, univ. dipl. bio. (predsednica)
Urša Drugovič, univ. dipl. bio.
Jana Urlep, univ. dipl. inž. agr.
Naloga je prejela 99,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Avtohtona semena so zaklad Slovenije. So rezultat součinkovanja naravnih dejavnikov in vpliva ljudi, temelj prehranske samooskrbe ter s tem tudi prehranske neodvisnosti od
tujih držav in multinacionalk.
Z ohranjanjem semen bomo zaščitili slovensko biodiverziteto, ki je v zadnjih nekaj letih precej na udaru, saj naj bi
izginilo 85 % starih avtohtonih slovenskih vrst. Za zbiranje
in shranjevanje semenskega materiala skrbi Semenarstvo
Slovenije.
Preskrba z lastnim semenom v Sloveniji je samo 10-odstotna. V trgovinah lahko večinoma kupimo tretirana konvencionalna semena (zaščitena s kemikalijami). Večina jih je
NASLOV NALOGE: STO LET CELJSKE PALAČE ZNANJA
AVTORICA: Urh Ferlež, 1. letnik
MENTORJA: Marko Moškotevc, prof. zgod. in geo., in Vesna
Milojević, prof. umet. zgod.
STROKOVNO PODROČJE: zgodovina in prazgodovina
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Marjana Gajšek, prof. (predsednica)
dr. Aleksander Žižek, prof. zgod.
Metka Irgolič, učit. šport. vzg.

hibridnih, ki nadpovprečno obrodijo samo prvo leto, nastalega semena pa ne moremo več uporabiti za razmnoževanje. Uporaba tretiranih semen je škodljiva za žive organizme in okolje.
S pomočjo dosegljive literature in dela na terenu sem na
primeru KS Šmartno v Rožni dolini ugotovila, da se tudi pri
nas ljudje zaradi pomanjkanja znanja še vedno premalo zavedajo pomena uporabe avtohtonih semen, da jih več uporabljajo vrtičkarji, kmetje pa večji delež tretiranih semen.
Za večjo ozaveščenost prebivalstva sem se odločila, da bom
na POŠ Šmartno v Rožni dolini v tednu med 7. in 11. aprilom
s pomočjo društva Ekoci organizirala aktivnosti v sklopu
Štafete semen z naslovom Iz malega zraste veliko.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403266.pdf

ponekod pa sem dobil tudi precej zanimive odgovore.
Da bi o pomenu in utripu obravnavanega obdobja dobil
boljšo predstavo, sem v nalogo vključil tudi znamenito in
zloglasno celjsko »gimnazijsko vprašanje« ter spomenico, iz
katere se lahko razbere, s kako hudimi problemi so se srečevali Slovenci in slovensko šolstvo v Avstro-Ogrski tik pred
prvo svetovno vojno.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403340.pdf

Naloga je prejela 99,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Ker o stavbi I. gimnazije v Celju ne obstaja nobeno strokovno delo, sem se odločil, da raziščem okoliščine in dejstva
zidave ter tako ustvarim nalogo, ki bo uporabna tudi za prihodnje rodove.
Začetek 20. stoletja je v Celju zaznamovala gradnja novih
šolskih stavb. V tem času so skoraj sočasno nastale nekatere
najlepše šolske zgradbe mesta ob Savinji. Ker je decembra
2013 minilo natanko 100 let od dograditve sedanjega šolskega poslopja I. gimnazije v Celju, sem to obletnico obeležil na nekoliko drugačen način – z raziskovalno nalogo, ki
naj o impozantni palači na Otoku pove, kar je le mogoče. In
morda še kaj več od doslej znanega.
Anketiral sem dijake vseh letnikov in vseh programov I.
gimnazije v Celju, saj sem predvideval, da dobro poznajo
zgodovino šole. V anketo sem zajel tudi Celjane različnih
starostnih skupin. Rezultati so bili večinoma pričakovani,
61

srednje šole
NASLOV NALOGE: VPLIV POZITIVNO NABITIH
PROTEINOV NA INTERNALIZACIJO EKSOGENE DNA
AVTORJA: Jan Gojznikar in Nejc Kejžar, oba 4. letnik
MENTORICI: dr. Mojca Benčina, univ. dipl. inž. kem., in
mag. Mojca Alif, univ. dipl. inž. kem.
STROKOVNO PODROČJE: biokemija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Peter Juvančič, univ. dipl. inž. kem. teh. (predsednik)
dr. Dejan Vrhovšek
Ludvik Stepančič, univ. dipl. inž. kem. teh.
Mišo Jonak, univ. dipl. inž. živ. teh.
Naloga je prejela 100,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
DNK je ena najpomembnejših molekul življenja, saj shranjuje in prenaša informacije v molekulskem svetu. Vendar
mora za svoje učinkovito delovanje vstopiti v celico, kjer
lahko skupaj z vrsto encimov prevede svojo informacijo
v proteine, ki vodijo večino biokemijskih procesov, pomembnih za življenje. Vstopanje tako velike molekule pa ni
enostavno, zato smo se v tej raziskavi posvetili izboljšanju
mehanizma prehajanja DNK preko celične membrane, pri
čemer se funkcionalnost DNK ne spremeni.
DNK je negativno nabita molekula, zato smo v tej nalogi

predpostavili, da bomo s pozitivno nabitimi proteini dosegli vezavo med DNK in beljakovinami ter tako omogočili
varen in hiter prehod v notranjost celice. V ta namen smo
uporabili polilizine, poskuse pa izvajali na HEK celičnih kulturah v laboratorijih Kemijskega inštituta v Ljubljani.
Eksperimentalni del je bil sestavljen iz označevanja polilizinov z barvili za lažje sledenje njihove lokacije v celici,
opazovanja pozicije polilizinov, DNK in TLR9 receptorjev, ki
smo jih uporabili za zaznavanje prisotnosti DNK in merjenja
hitrosti vstopanja kompleksov polilizina in DNK.
Ugotovili smo, da dodatek teh beljakovin izboljša učinkovitost in hitrost vstopanja enoverižne DNK v celico, v njeni
notranjosti pa polilizini DNK prav tako zaščitijo pred razgradnjo.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403303.pdf

ŠCC, SREDNJA ŠOLA ZA ELEKTROTEHNIKO,
KEMIJO IN RAČUNALNIŠTVO
NASLOV NALOGE: ANDROID APLIKACIJA
ZAVAROVALNIŠKI AGENT

na telefonu operacijski sistem android, ali igra igre na svojem telefonu.

AVTORJI: Matej Simonič, Sergey Lobanov in
Andraž Podpečan, vsi 4. Letnik
MENTOR: mag. Boštjan Resinovič, univ. dipl. inž. el.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403467.pdf

STROKOVNO PODROČJE: računalništvo
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Marjan Brus, univ. dipl. inž. el. (predsednik)
Mojca Šket Knez, univ. dipl. inž. el.
Marjeta Nosan, prof.
Naloga je prejela 68,00 točk in se uvrstila v 3. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V naši raziskovalni nalogi smo si zadali problem. Želeli smo
ustvariti aplikacijo, ki bo tako mlajšim kot starejšim na zanimiv in zabaven način predstavila zavarovalništvo. Raziskava
je zajela predvsem področji pametnih telefonov in izdelavo
aplikacije na platformi android. Pri pripravi raziskovalne naloge smo tudi uporabili anketo z mnenji anketirancev. Preden smo anketo objavili za reševanje, smo morali pripraviti
tudi analizo problema. Anketa je vsebovala vprašanja, kot
so, ali anketiranec uporablja pametni telefon, ali uporablja
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NASLOV NALOGE: AVTO ROBOT
AVTORJA: Klemen Šprajc in Anton Črešnar, oba 4. letnik
MENTOR: Gregor Kramer, univ. dipl. inž. el.
STROKOVNO PODROČJE: elektrotehnika
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Roman Tušek, univ. dipl. inž. el. (predsednik)
Andrej Arh, univ. dipl. inž. el.
Dimitrij Režun, dipl. inž. el.

računalnik. Poleg brezžične komunikacije imava na vezje
priključeno dodatno manjše vezje za ročno upravljanje avta
(kot daljinec). Seveda je v vezju še AtmelovmikrokrmilnikATmega 8, ki sprejema vse podatke in jih izvaja. Na avtu
imava še luči in smernike ter ultrazvočni senzor, ki nam služi
zato, da se avto ne zaleti oz. poškoduje.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403470.pdf

Naloga je prejela 93,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V tej raziskovalni nalogi je predstavljen najin izdelek, ki ga
imenujeva avto robot. Preden sva se podala v projekt, sva se
morala seveda informirati, ali je zadeva izvedljiva in pri tem
upoštevati višino stroškov.
Najprej sva začela z brskanjem po internetu, da bi našla primerno podvozje avtomobilčka, saj izdelava lastnega podvozja predstavlja problem predvsem pri izdelavi krmilnega
sistema. Nato je sledilo iskanje motorjev, baterije, brezžičnega vmesnika, ultrazvočnega senzorja, led diod ter komponent za mikrokrmilnik.
Avto deluje tako, da ga vodimo z računalnikom preko brezžične komunikacije. Imamo en sprejemno-oddajni modul
v vezju, drug sprejemno-oddajni modul pa priključen na
NASLOV NALOGE: DOLOČANJE CIANOVODIKOVE
KISLINE V ŽGANIH PIJAČAH

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403453.pdf

AVTORICI: Ana Arh in Alma Bilajac, obe 4. letnik
MENTORICA: Irena Drofenik, univ.dipl. inž.kem.
STROKOVNO PODROČJE: kemija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Peter Juvančič, univ. dipl. kem. teh. (predsednik)
dr. Dejan Verhovšek
Ludvik Stepančič, univ. dipl. inž. kem. teh.
Mišo Jonak, univ. dipl. inž. živ. teh.
Naloga je prejela 94,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Že marsikje smo slišali, da ne smemo pretiravati s surovimi
jedrci marelic, pa tudi z mandlji ne. Vsebovali naj bi določeno količino amigdalina (snov, iz katere v našem prebavnem
sistemu nastaja cianovodikova kislina), zaradi česar je uživanje prevelike količine mareličnih jedrc in mandljev lahko
tudi smrtno nevarno.
V naši raziskovalni nalogi smo se vprašali, ali tudi žgane pijače vsebujejo cianovodikovo kislino ter koliko in ali bi lahko
uživanje prevelikih količin žganih pijač iz koščičastega sadja
povzročalo zastrupitve ali celo smrt.
V nalogi smo ugotavljali koncentracijo cianovodikove kisline v določenih vrstah žganih pijač. Na podlagi vzorcev smo
ugotovili, da je te v sami sestavi žganih pijač zelo malo. Tolikšna koncentracija ob zmernem pa tudi ob prekomernem
pitju alkohola ne bi povzročala resnih težav.
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NASLOV NALOGE: DOLOČEVANJE NASIČENOSTI MAŠČOB
V RAZLIČNIH OLJIH
AVTOR: Gašper Virant, 4. letnik
MENTORICA: Mojca Drofenik Čerček, univ. dipl. inž. kem.
STROKOVNO PODROČJE: kemija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Peter Juvančič, univ. dipl. kem. teh. (predsednik)
dr. Dejan Verhovšek
Ludvik Stepančič, univ. dipl. inž. kem. teh.
Mišo Jonak, univ. dipl. inž. živ. teh.

Skozi oči nutricista se maščobe razdelijo še v dve skupini, in
sicer esencialne in neesencialne. Esencialne so nujne za delovanje našega telesa in jih lahko dobimo le s hrano, medtem ko neesencialne telo lahko proizvede samo.
V nalogi sem z določitvijo jodovega števila ugotavljal nasičenost in nenasičenost petih vzorcev in prišel do rezultata,
da so najbolj nenasičene maščobe v OMEGA 3 kapsulah,
najbolj nasičena pa je kokosova mast.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403469.pdf

Naloga je prejela 93,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Maščobe uvrščamo med umiljive lipide. So estri glicerola
in maščobnih kislin. Poznamo nasičene, enkrat nenasičene
in večkrat nenasičene maščobe, kar je odvisno od njihove
zgradbe. Prav tako so od zgradbe odvisne njihove kemijske
in biološke lastnosti. Bolj kot so maščobe nenasičene, bolj
zdrave so za naše telo, bolj kot so nasičene, primernejše so
za toplotno obdelavo (npr. cvrtje).
Maščobe glede na izvor delimo na rastlinske in živalske. Kadar govorimo o rastlinskih, so to največkrat olja (po navadi
so bolj nenasičene), kadar pa o živalskih, pa so to masti (po
navadi so bolj nasičene).
NASLOV NALOGE: HAIKU

NASLOV NALOGE: LED PRIKAZOVALNIK

AVTOR: Klemen Gumzej, 3. letnik
MENTORICA: Anita Laznik, prof. slo.

AVTOR: Jure Vrbovšek, 4. letnik
MENTOR: Gregor Kramer, univ. dipl. inž. el.

STROKOVNO PODROČJE: slovenščina

STROKOVNO PODROČJE: elektrotehnika

ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Darja Poglajen, prof. slo. in rus. (predsednica)
Maja Lamut, prof. slo.
Alenka Golež, prof. slo.

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Miloš Bevc, univ. dipl. inž. el. (predsednik)
Vlado Goste, univ. dipl. inž. el.
mag. Vladimir Vrečko, univ. dipl. inž. el.

Naloga je prejela 30,00 točk in končala kot seminarska
naloga.

Naloga je prejela 85,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
V raziskovalni nalogi sem raziskoval pot haikuja skozi njegovo zgodovino, predvsem pa sem se zanimal za odkrivanje
razlik in sprememb med originalnimi in tradicionalnimi haikuji z novimi, modernimi haikuji. Poleg tega me je zanimalo,
kdaj se je ta začel širiti po svetu, predvsem pa kje. Sestavil
pa sem tudi anketni vprašalnik, s katerim sem želel izvedeti,
kako na haiku gledajo drugi, kaj ob njih občutijo ter kakšno
je njihovo poznavanje le-teh.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403459.pdf

64

POVZETEK VSEBINE:
Ob pogledih na prikazovalne table različnih reklamnih napisov in opozoril, ki jih srečamo v naši okolici, sem dobil zamisel izdelati lastni prikazovalnik. Za prikazovanje sem uporabil SMD LED diode v matriki 8x8, na površini 100x100mm.
Krmiljenje predstavlja mikrokrmilnik družine ATmega,
proizvajalca ATMEL. Na prikazovalniku lahko prikazujemo
različne simbole in vzorce poljubne velikosti. V programu
EAGLE sem sprojektiral vezje, kisem ga s CNC rezkalnikom
izdelal na plošči vitroplast. Za delovanje prikazovalnika sem
uporabil 5V-napajalnik.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403455.pdf
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NASLOV NALOGE: MEDPLATFORMSKI SISTEM ZA URNIKE
IN NADOMEŠČANJA

NASLOV NALOGE: MERILNIK ČASA ZA GASILSKA
TEKMOVANJA

AVTORJI: David Šket, Jani Pezdevšek in Klemen Uršič,
vsi 4. letnik
MENTOR: mag. Boštjan Resinovič, univ. dipl. inž. el.

AVTORJA: David Tiselj in Tilen Cmok, oba 4. letnik
MENTOR: Gregor Kramer, univ. dipl. inž. el.

STROKOVNO PODROČJE: računalništvo
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Matej Zdovc, univ. dipl. inž. el. (predsednik)
Bojan Štorman, prof. mat. in rač.
Matjaž Seničar, rač. teh.
Naloga je prejela 92,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V raziskovalni nalogi smo se odločili poenostaviti in izboljšati dostop do urnikov in nadomeščanj, zato smo izdelali
sistem, ki podatke shranjuje v podatkovni bazi na oddaljenem strežniku ter jih zna posredovati programom s pomočjo spletnega servisa. Za dostop do podatkov smo napisali
okenski program za platformo Windows ter programa za
mobilni platformi Android in Windows Phone. Pri tem smo
uporabili medplatformski pristop, ki omogoča uporabo iste
kode za vse zgoraj omenjene platforme.

STROKOVNO PODROČJE: elektrotehnika
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Roman Tušek, univ. dipl. inž. el. (predsednik)
Andrej Arh, univ. dipl. inž. el.
Dimitrij Režun, dipl. inž. el.
Naloga je prejela 79,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V raziskovalni nalogi sva predstavila izdelavo merilne ure za
gasilska tekmovanja. Za izdelavo merilne ure sva se odločila, ker sva tudi sama prostovoljna gasilca in se udeležujeva
tekmovanj. Izdelala sva celotno uro, napisala program za
merjenje časa, izrisala vezje in naredila ohišje. Za programiranje sva uporabila program BASCOM AVR in čip ATmega8.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403458.pdf

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403454.pdf

NASLOV NALOGE: RAČUNALNIŠKO VODEN AVTO
AVTOR: Tilen Klinar, 4. letnik
MENTOR: Gregor Kramer, univ. dipl. inž. el.
STROKOVNO PODROČJE: elektrotehnika
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Miloš Bevc, univ. dipl. inž. el. (predsednik)
Vlado Goste, univ. dipl. inž. el.
mag. Vladimir Vrečko, univ. dipl. inž. el.
Naloga je prejela 97,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V nalogi sem predstavil moj projekt, ki ga imenujem računalniško vodeni avto. Zadeva deluje tako, da avto krmili
računalnik z uporabo dveh xBee brezžičnih RF modulov, v
vezju pa podatke sprejme Atmelovmikrokrmilnik ATmega8.
Te podatke sprejme iz sprejemnika, vgrajenega v vezju, ta
pa brezžično sprejme vse podatke iz oddajnika, ki je priključen v računalnik. Na mikrokrmilnik sta priključena TowerPro
SG90 – MicroServo ter čip L298 in ta z motorjem.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403456.pdf

NASLOV NALOGE: RAČUNALNIŠKO VODEN SISTEM ZA
NADZOR GASILSKEGA TEKMOVANJA
AVTORJA: Peter Močnik in Mitja Gologranc, oba 4. letnik
MENTOR: mag. Boštjan Resinovič, univ. dipl. inž. el.
STROKOVNO PODROČJE: računalništvo
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Matej Zdovc, univ. dipl. inž. el. (predsednik)
Bojan Štorman, prof. mat. in rač.
Matjaž Seničar, rač. teh.
Naloga je prejela 90,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V raziskovalni nalogi želiva predstaviti pomembnost natančnega merjenja rezultatov gasilskega tekmovanja in
poudariti predvsem to, kako zelo je elektronsko merjenje
natančnejše od ročnega. Hkrati pa lahko z avtomatiziranim
sistemom hitro pridemo do končnih rezultatov in podatkov
o poteku gasilskega tekmovanja. Najina naloga je izdelati
popolnoma avtomatski sistem, tako za merjenje in zbiranje rezultatov kot tudi za hranjenje ter nadaljnjo obdelavo.
Predvsem na strojnem delu projekta morava zagotoviti točnost podatkov, saj lahko že najmanjša odstopanja povzročijo dvom v verodostojnost gasilskega tekmovanja.
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Na programskem delu morava narediti uporabniku prijazen, jasen vmesnik, ki bo lahek za uporabo ter bo vseboval
vse potrebne komponente. Zagotoviti morava tudi brezžično komunikacijo xBee modulov z računalnikom.

NASLOV NALOGE: RAZVOJNA PLOŠČA

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403464.pdf

STROKOVNO PODROČJE: elektrotehnika

AVTORJA: Danijel Jovanovič in Nejc Podgoršek, oba 3. letnik
MENTOR: Andrej Grilc, univ. dipl. inž. el.

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Roman Tušek, univ. dipl. inž. el. (predsednik)
Andrej Arh, univ. dipl. inž. el.
Dimitrij Režun, dipl. inž. el.
Naloga je prejela 68,00 točk in se uvrstila v 3. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V današnjem času imajo mikrokrmilniki vse večjo vlogo, saj
so zelo vsestranski in prilagodljivi. Njihova največja prednost je, da jih lahko programiramo in tako dosežemo, da
opravljajo več nalog. Odločila sva se, da izdelava razvojno
ploščo za mikrokrmilniško vezje na osnovi mikrokrmilnika
ATmega8. Na razvojno ploščo bo možno priključiti razne
vhodne in izhodne naprave. Za prikaz možnosti uporabe
sva si zamislila mobilni programirljivi robot.
Cel sistem bo možno tudi nadgraditi. To pomeni, da bova
lahko priključila še dodatne zunanje vhodno/izhodne enote.
V raziskovalni nalogi je predstavljena tako izdelava razvojne
plošče kot tudi možnosti uporabe.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403460.pdf

NASLOV NALOGE: ROKOMET V CELJU – OD ZAČETKOV
DO DANES
AVTOR: Oskar Žveglič, 3. letnik
MENTOR: Jernej Jančič, prof. športne vzgoje
STROKOVNO PODROČJE: zgodovina in prazgodovina
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Marjana Gajšek, prof. geo. (predsednica)
dr. Aleksander Žižek, prof. zgod.
Metka Irgolič, učit. šport. vzg.
Naloga je prejela 85,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V tej raziskovalni nalogi je predstavljena rokometna zgodovina Rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško. Opisano je,
kdaj so bila napisana pravila rokometne igre, nadaljuje se z
zgodovino rokometa v Celju, opisuje, kako se je klub ustanovil in kako so je klub predstavljal v Jugoslaviji. Predstavljen je intervju, ki je bil narejen na temo zgodovine kluba
v Jugoslaviji in Sloveniji. Naloga se nadaljuje s podrobno
zgodovino kluba v samostojni Republiki Sloveniji, prav tako
pa so predstavljeni največji dosežki kluba. Na koncu sta na
podlagi sinteze literature, intervjuja in obdelanih statističnih podatkov obravnavani v začetku postavljeni hipotezi.
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Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403461.pdf
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NASLOV NALOGE: SINTEZA GRAFENA
AVTOR: Matevž Korošec, 3. letnik
MENTOR: Sebastjan Klovar, inž. kem. teh.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403465.pdf

STROKOVNO PODROČJE: kemija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Peter Juvančič, univ. dipl. inž. kem. teh. (predsednik)
dr. Dejan Verhovšek
Ludvik Stepančič, univ. dipl. kem. teh.
Mišo Jonak, univ. dipl. inž. živ. teh.
Naloga je prejela 84,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Grafen je doslej še dokaj neraziskan nanomaterial, ki ima
zelo velik potencial kot sredstvo za množično uporabo na
več področjih. Vendar lahko zaradi do zdaj še neodkritega
načina masovne proizvodnje ter še neraziskanih fizikalnih
in kemijskih lastnosti tega materiala, v bližnji prihodnosti
pričakujemo preboj v znanosti ter množično proizvodnjo
grafena. Sam sem se odločil za to raziskovalno nalogo, ker
sem navdušen nad potencialom tegamateriala ter bi rad
prispeval nekaj svojih idej k razvoju grafena. Predvsem me
je navdušilo to, da ga proizvajamo v mikrokoličinah, ko pišemo s svinčnikom in da je material prihodnosti.

NASLOV NALOGE: SPLETNO NASILJE V LITERATURI
AVTOR: Miha Žolek, 3. letnik
MENTORICA: Anita Laznik, prof. slo.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403462.pdf

STROKOVNO PODROČJE: slovenščina
ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Darja Poglajen, prof. slo. in rus. (predsednica)
Maja Lamut, prof. slo.
Alenka Golež, prof. slo.
Naloga je prejela 99,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Razmah informacijske tehnologije in spleta je spremenil
naše življenje v mnogih pogledih. Spletna socialna omrežja,
klepetalnice, elektronska pošta idr. so povsem spremenili
način komuniciranja.
V raziskovalni nalogi preučujem spletno nasilje na primeru
literarnega besedila, in sicer romana Kate McCaffrey
Uničimo jo.
V teoretičnem delu predhodno na kratko predstavljam
spletna socialna omrežja, brez katerih spletnega nasilja
pravzaprav ne bi bilo. Bolj podrobno je predstavljeno spletno nasilje, kje in v kakšni obliki se najpogosteje pojavlja.
Sledi kratka obnova ter predstavitev spletnega nasilja v
delu Kate McCaffrey Uničimo jo.
V zadnjem delu naloge sledi še predstavitev rezultatov ankete, v kateri med dijaki raziskujem poznavanje pojma spletno nasilje in njihove morebitne izkušnje z njim.
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NASLOV NALOGE: STABILIZATOR LETENJA RADIJSKO
VODENEGA LETALA

NASLOV NALOGE: UPRAVLJANJE AVTOMOBILA Z
RASPBERRY PI-JEM

AVTOR: Anže Jurkošek, 3. letnik
MENTOR: Gregor Kramer, univ. dipl. inž. el.

AVTORJI: Žan Korez, Anže Lazar in Rok Mešiček, vsi 4. letnik
MENTOR: Borut Slemenšek, univ. dipl. inž. el.

STROKOVNO PODROČJE: elektrotehnika

STROKOVNO PODROČJE: računalništvo

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Miloš Bevc, univ. dipl. inž. el. (predsednik)
Vlado Goste, univ. dipl. inž. el.
mag. Vladimir Vrečko, univ. dipl. inž. el.

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Matej Zdovc, univ. dipl. inž. el. (predsednik)
Bojan Štorman, prof. mat. in rač.
Matjaž Seničar, rač. teh.

Naloga je prejela 93,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

Naloga je prejela 90,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Z raziskovalno nalogo sem poskušal narediti svoj stabilizator letenja radijsko vodenega letala, pri katerem bo senzor
pospeška in nagiba (MPU6050) v vezavi GY-521 meril nagib
ter odstopanja od vodoravne ravnine odpravljal tako, da bo
letalo ostalo vodoravno po vzdolžni osi (nagib).
Za raziskovalno nalogo sem se odločil zato, ker me zanimajo radijsko vodeni modeli in elektronika ter sem skušal
nekako povezati ta dva svetova z napravo, kot je stabilizator
letenja, z malo modifikacij pa bi se dalo narediti tudi stabilizator kamere za snemanje v vodoravnem položaju.

POVZETEK VSEBINE:
V raziskovalni nalogi smo raziskovali upravljanje avtomobila preko spletne strani z Raspberrypi-jem. Tak način upravljanja smo tudi izvedli. Praktični rezultat našega dela je
upravljanje avtomobila s pomočjo vezja v daljincu; vezje
smo uspešno povezali na Raspberrypi.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403463.pdf
NASLOV NALOGE: VSEBNOST ALKOHOLA V RAZLIČNIH
VRSTAH PIVA
AVTOR: Domen Divjak, 4. letnik
MENTORICA: Mojca Drofenik Čerček, univ. dipl. inž. kem.
STROKOVNO PODROČJE: kemija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Peter Juvančič, univ. dipl. kem. teh. (predsednik)
dr. Dejan Verhovšek
Ludvik Stepančič, univ. dipl. inž. kem. teh.
Mišo Jonak, univ. dipl. inž. živ. teh.
Naloga je prejela 94,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V raziskovalni nalogi sem pripravil štiri različne vrste piva, in
sicer ječmenovo pivo, ječmenovo pivo z dodatkom glukoze,
pšenično pivo in pšenično pivo z dodatkom glukoze. Po pripravi piva sem vsakemu pivu določil vsebnost etanola tako,
da sem jim izmeril gostoto s piknometri v treh paralelkah,
nato pa sem vsebnost alkohola odčital s tabele.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403468.pdf
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Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403466.pdf

srednje šole
NASLOV NALOGE: VSEBNOST KALIJA V RAZLIČNIH
VRSTAH RASTLINSKEGA PEPELA
AVTORJA: Primož Hren in Anita Žohar, oba 4. letnik
MENTORICA: Mojca Drofenik Čerček, univ. dipl. inž. kem.
STROKOVNO PODROČJE: kemija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Peter Juvančič, univ. dipl. kem. teh. (predsednik)
dr. Dejan Verhovšek
Ludvik Stepančič, univ. dipl. inž. kem. teh.
Mišo Jonak, univ. dipl. inž. živ. teh.

masni delež pepela (anorganskih ostankov) ter določila
vsebnost kalija s titracijo in plamensko fotometrijo. Ugotovila sva, da je najprimernejši način sežiga žganje lesa v žarilni peči in da na vsebnost kalija v lesu močno vplivata tako
lokacija kot drevesna vrsta.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403457.pdf

Naloga je prejela 94,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V najini raziskovalni nalogi sva primerjala vsebnost kalija
glede na drevesno vrsto in lokacijo prsti, na kateri zraste
drevo. Najin namen je bil ugotoviti, kako vplivata drevesna vrsta in rastišče drevesa na vsebnost kalija v lesu. Pri
postopku analize lesa sva naredila po tri paralelke sežiga in
izračunala masni delež pepela ter primerjala rezultate analiz glede na vrsto in lokacijo. Zanimalo naju je, ali je možno
izvajati analizo na dva načina, zato sva žarila vzorce lesa na
dva različna načina: v žarilni peči (1. način) in v digestoriju
nad ognjem (2. način). Pri vsaki vrsti sežiga sva izračunala
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srednje šole

SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA CELJE
NASLOV NALOGE: ARHITEKTURA BIVALNEGA PROSTORA
ŽIVALI V OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOLAH
AVTORICI: Maja Ključevšek in Maša Ključevšek, obe 1. letnik
MENTOR: Peter Čepin Tovornik, dipl. san. inž.
STROKOVNO PODROČJE: arhitektura – gradbeništvo
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Tatjana Hren, univ. dipl. inž. grad. (predsednica)
Darja Zabukovec, univ. dipl. inž. arh.
Iztok Uranjek, univ. dipl. inž. prom.
Naloga je prejela 90,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Namen raziskovalne naloge je bil ugotoviti odnos učencev/
dijakov ter šolskega osebja do živali, raziskati možnosti življenja živali v šolah in katere živali imajo na osnovnih in
srednjih šolah. Cilji naloge pa so spodbujati spoštovanje do
živali ter razviti občutek dolžnosti in odgovornosti, da za žiNASLOV NALOGE: DELO MEJNE POLICIJE NA POLICIJSKI
UPRAVI CELJE
AVTORICI: Lucija Novak in Tjaša Arnik, obe 3. letnik
MENTOR: Peter Čepin Tovornik, dipl. san. inž.
STROKOVNO PODROČJE: promet
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Elvis A. Herbaj (predsednik)
Miran Gaberšek, univ. dipl. inž. prometa
Dušan Mraz, univ. dipl. inž. teh. prom.
Naloga je prejela 73,00 točk in se uvrstila v 3. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Namen raziskovalne naloge je bil ugotoviti, kako poteka
delo policije na mejnih prehodih pri zagotavljanju varnosti
cestnega prometa, cilj pa, da bi dijaki in širša javnost izvedeli več o delu in nalogah mejne policije.
V teoretičnem delu sva razložili vrste mejnih prehodov, kako
poteka mejna kontrola in kakšno je delo policistov na meji.
Osnova za empirični del je bilo 25 anketnih vprašalnikov,
ki so jih izpolnili policisti, zaposleni na mejnih prehodih s
Hrvaško in jih pokriva Policijska uprava Celje, in še en intervju. Rezultati so pokazali, da se je 52% policistov odločilo
za ta poklic zaradi veselja do tega dela in da jih je 84% zadovoljnih s svojim delom. 72% policistom se delo na meji
ne zdi nevarno, 52% ocenjuje odnos med policisti in ljudmi,
ki prečkajo državno mejo, kot dober, 20% pa kot zelo do70

vali poskrbimo.
Osnova za empirični del je bilo 90 spletnih anketnih vprašalnikov, ki so jih izpolnili ravnatelji/-ce osnovnih in srednjih
šol po Sloveniji. Rezultati so pokazali, da na 55 osnovnih
in srednjih šolah imajo živali, med njimi so najpogostejši
paličnjaki, sledijo ribe. Zanje so se najpogosteje odločili
na pobudo biologa, ki tudi najpogosteje skrbi za čiščenje
njihovih prostorov. Bivalni prostori živali se najpogosteje
nahajajo v učilnici. Večina ravnateljev/-ic je seznanjena s
Pravilnikom o zaščiti živali v šolah. Velikost bivalnega prostora so najpogosteje določili po informacijah, ki jih je podal prodajalec. Učenci/dijaki redko jemljejo živali iz njihovih
bivalnih prostorov. Ravnatelji/-ce se najpogosteje strinjajo s
trditvami, da živali na šolah pripomorejo k boljšemu učenju,
da je šola primeren kraj za živali in da živali na šoli zmanjšajo
strah učencev/dijakov do živali.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403363.pdf

ber. Sodelovanje s hrvaškimi policisti v 28% ocenjujejo kot
odlično, v 36 % pa kot zelo dobro ali dobro. 64% policistov
meni, da na mejnih prehodih pri nadzoru cestnega prometa ni potrebno zaposliti dodatnih policistov. Ker je prometna varnost zelo pomembna, je potrebno v prihodnje še
naprej izvajati nadzor na meji.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403102.pdf

srednje šole
NASLOV NALOGE: KAKO GLEDAMO NA UMIRANJE IN
SMRT?
AVTORICI: Marija Seničar in Sanja Seničar, obe 2. letnik
MENTOR: Peter Čepin Tovornik, dipl .san. inž.
STROKOVNO PODROČJE: psihologija
ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Andreja Grobelšek, univ. dipl. soc. ped. (predsednica)
Jožica Cokan, univ. dipl. psih.
Edita Čebela, univ. dipl. psih.
Naloga je prejela 95,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

in učitelji v največjem odstotku (od 50 % do 73 %) redko
pogovarjajo o umiranju in smrti, tudi v največjem odstotku (od 43 % do 55 %) redko razmišljajo o svojem umiranju
in smrti, pri tem jih je najbolj strah bolečine, sledi pa strah
pred odvisnostjo od drugih. Dobro umiranje dijaki in učitelji
v največjem odstotku (od 31 % do 43 %) razumejo kot umiranje brez bolečin. Da sta umiranje in smrt še vedno tabu
tema, se delno strinja od 64 % do 77 % dijakov in učiteljev,
zaradi tega bi bilo potrebno še več pogovora in okroglih
miz na to temo.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403098.pdf

POVZETEK VSEBINE:
Namen raziskovalne naloge je ugotoviti, kaj o umiranju in
smrti mislijo dijaki in učitelji Srednje zdravstvene šole Celje,
cilj pa, spodbuditi današnjo družbo, da začnejo razmišljati
o tej temi.
V teoretičnem delu je opisana zgodovina Hospica, pravice
in potrebe umirajočih ter kaj jim pomeni mir.
Osnova za empirični del je bilo 274 anketnih vprašalnikov,
ki so jih izpolnili dijaki in učitelji Srednje zdravstvene šole
Celje ter 9 intervjujev. Rezultati so pokazali, da so se dijaki
in učitelji od 67 % do 90 % že srečali s smrtjo. Doma se dijaki
NASLOV NALOGE: OPRAVLJANJE VOZNIŠKEGA IZPITA
PARAPLEGIKOV
AVTORJA: Neja Grobelnik in Sanel Sinanović, oba 1. letnik
MENTOR: Peter Čepin Tovornik, dipl. san. inž.
STROKOVNO PODROČJE: promet
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Elvis A. Herbaj (predsednik)
Miran Gaberšek, univ. dipl. inž. prometa
Dušan Mraz, univ. dipl. inž. teh. prom.

nja s tega področja, tako meni tudi 45% inštruktorjev. 80%
paraplegikov meni, da v cestnem prometu ne predstavljajo večjega tveganja za nastanek prometnih nesreč, a tako
meni samo 55% inštruktorjev šol vožnje. 14% paraplegikov
sodi, da morajo imeti več ur vožnje pri opravljanju vozniškega izpita, enako pa meni 36% inštruktorjev.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403132.pdf

Naloga je prejela 95,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Namen raziskovalne naloge je bil ugotoviti, kje in kako se
lahko izobražuje paraplegik kot kandidat za voznika ter
kako poteka celoten postopek pridobivanja vozniškega izpita za paraplegika. Cilj pa je, da se javnosti predstavi opravljanje vozniškega izpita paraplegikov.
V teoretičnem delu so opisani invalidi, ocenjevanje vozniške
sposobnosti paraplegikov in predelava avtomobila zanje.
Osnova za empirični del je bilo 46 anketnih vprašalnikov, ki
so jih izpolnili paraplegiki (35) in predstavniki šol vožnje po
Sloveniji (11). Rezultati so pokazali, da je 52% paraplegikov
opravljalo vozniški izpit med 18. in 20. letom starosti, v 57%
so ga opravljali kot zdravi ljudje. V 91% niso imeli slabih izkušenj s predstavniki šol vožnje, prav tako 64% inštruktorjev
ne navaja težav s paraplegiki. 60% paraplegikov meni, da
bi morali inštruktorji v šoli vožnje imeti dodatna izobraževa71

srednje šole
NASLOV NALOGE: POGLEDI DIJAKOV NA TRANSPLANTACIJO ORGANOV
AVTORICI: Kaja Koštomaj, 1. letnik, in Ana Sajovic, 3. letnik
MENTOR: Peter Čepin Tovornik, dipl. san. inž.
STROKOVNO PODROČJE: zdravstvena nega
ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Nuša Konec Juričič, dr. med. (predsednica)
Miljana Žitko Mastnak, dr. med.
Brigita Fižuleto, kineziologinja

nov in da se jim zdi to pozitivno dejanje. Največ koristnih
informacij o tej temi so dijaki zdravstvene šole dobili v šoli
(32%), dijaki gimnazije pa na televiziji in radiu (33%). Večina
dijakov se z bližnjimi še ni pogovarjala o darovanju organov. Dijaki bi v 54% šli na transplantacijo rajši v tujino. Menijo, da bi morala šola poskrbeti za predavanja in delavnice
na to temo. Nihče od dijakov nima kartice Sem darovalec.
Še več bo potrebno narediti na promociji te dejavnosti in
pri tem lahko precejšen prispevek da tudi šola.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403103.pdf

Naloga je prejela 100,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Namen raziskovalne naloge je bil ugotoviti, koliko dijakov
Srednje zdravstvene šole Celje in I. gimnazije v Celju je seznanjenih z darovanjem organov. Cilj raziskovalne naloge
pa je ozavestiti dijake in ostalo javnost o pomenu transplantacije organov.
Osnova za empirični del je bilo 205 anketnih vprašalnikov,
ki so jih izpolnili dijaki Srednje zdravstvene šole Celje (111
anketnih vprašalnikov) in dijaki I. gimnazije v Celju (94 anketnih vprašalnikov) od 1. do 4. Letnika, ter trije intervjuji.
Rezultati so pokazali, da 81% dijakov zdravstvene šole in
87% dijakov gimnazije ve, kaj pomeni transplantacija orgaNASLOV NALOGE: POZNAVANJE IN UPORABA RAČUNALNIŠTVA V TRETJEM ŽIVLJENJSKEM OBDOBJU
AVTORICA: Tinkara Kozovinc, 1. letnik
MENTOR: Peter Čepin Tovornik, dipl. san. inž.
STROKOVNO PODROČJE: računalništvo
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Marjan Brus, univ. dipl. inž. el. (predsednik)
Mojca Šket Knez, univ. dipl. inž. el.
Marjeta Nosan, univ. dipl. inž. el.
Naloga je prejela 89,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Namen raziskovalne naloge je ugotoviti mnenje ljudi v 3.
življenjskem obdobju o računalništvu, pomembnost računalništva za te ljudi in kako bi spodbudili še več ljudi k uporabi računalništva. Cilj je bil, da se spomnimo na tiste, ki jim
je težko zaradi nove tehnologije in mlade ozavestiti, da so
starejši ljudje še vedno pomembni.
V teoretičnem delu je predstavljen pomen računalništva na
splošno in potrebe starejših ljudi.
V empiričnem delu so predstavljeni rezultati 151 anketnih
vprašalnikov, ki so jih izpolnjevali udeleženci (117) in vodje računalniškega tečaja (14) ter vodje univerz (20) za 3. življenjsko obdobje, in 2 intervjuja.
Rezultati so pokazali, da udeleženci računalniškega tečaja v
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3. življenjskem obdobju v 84,6% menijo, da je računalništvo
zelo uporabno znanje; 74,4% se jih je udeležilo računalniškega tečaja zaradi večje povezanosti z okoljem. Udeleženci
in vodje računalniškega tečaja ter vodje univerze za 3. življenjsko obdobje večinsko menijo, da je računalništvo v
starejših letih zelo pomembno. Več kot četrtina vseh anketirancev meni, da bi še več ljudi spodbudili k obisku računalniškega tečaja preko medijev. Najpogosteje se udeleženci
računalniškega tečaja želijo naučiti shranjevanja datotek,
največ predhodnega znanja pa imajo s področja vključitve
računalnika.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403056.pdf

srednje šole
NASLOV NALOGE: ZGODOVINA TEKMOVANJA ZA
PRIZNANJE ANGELE BOŠKIN
AVTORICA: Petra Emilija Kompan, 1. letnik
MENTOR: Peter Čepin Tovornik, dipl. san. inž.
STROKOVNO PODROČJE: zgodovina in prazgodovina
ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Marjana Gajšek, prof. geo. (predsednica)
dr. Aleksander Žižek, prof. zgod.
Metka Irgolič, učit. šport. vzg.
Naloga je prejela 95,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

Angele Boškin ni seznanjena. Tisti dijaki, ki so že sodelovali
na tekmovanju za priznanje Angele Boškin, so najpogosteje
odgovorili, da so jih s temo seznanili mentorji in jih povabili
k sodelovanju. Od mentorja za tekmovanje dijaki pričakujejo, da tekmovalcem priskrbi literaturo ter jim pomaga pri
pripravi na tekmovanje. Dijaki bi najpogosteje za tekmovanje predlagali aktualne teme in zato menijo, da je to tekmovanje koristno. Najpogosteje dijaki tudi ne vedo, če na
njihovih šolah poteka šolsko tekmovanje za izbor dijakov
na državno tekmovanje za priznanje Angele Boškin.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403133.pdf

POVZETEK VSEBINE:
Namen raziskovalne naloge je ugotoviti, koliko so dijaki srednjih zdravstvenih šol po Sloveniji osveščeni o tekmovanju
za priznanje Angele Boškin. Cilj naloge pa je spodbuditi dijake, da se tovrstnega tekmovanja udeležijo.
V teoretičnem delu naloge je opisana Angela Boškin in pojasnjen kronološki pregled tekmovanja.
Osnova za empirični del je bilo 776 spletnih anketnih vprašalnikov, ki so jih izpolnjevali dijaki od 1. do 4. letnika 9 srednjih šol, ki se izobražujejo za zdravstvene poklice. Rezultati
so pokazali, da večina dijakov o tekmovanju za priznanje

ŠCC, GIMNAZIJA LAVA
NASLOV NALOGE: 3D-KOCKA
AVTOR: Klemen Cvetko, 4. letnik
MENTOR: Marko Vrečko, prof.
STROKOVNO PODROČJE: elektronika
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Miloš Bevc, univ. dipl. inž. el. (predsednik)
Vlado Goste, univ. dipl. inž. el.
mag. Vladimir Vrečko, univ. dipl. inž. el.

se nahajala v določenem 3D-prostoru. Rezultat raziskave
je 3D-kocka (8x8x8).Opisane so karakteristike vseh uporabljenih komponent pri izdelavi kocke. V empiričnem delu je
opredeljena gradnja kocke, izdelava vezja, testiranje in prenos programa. Izdelava kocke je finančno sprejemljiva, ker
je sestavljena le iz 512 enobarvnih svetlečih diod. Za večje
zaslone je potrebno uporabiti RGB-svetleče diode ter večje
število le-teh.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403430.pdf

Naloga je prejela 96,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Z raznimi zasloni se srečujemo vsak dan in so tako že vsem
dobro poznani, saj je bila prva televizija izumljena pred skoraj 100 leti. Tako je tehnologija napredovala do ploščatih
LCD-zaslonov, ki jih danes najdemo povsod (telefoni, televizije, radiji, ure…). Na trgu zaslonov se vedno bolj pojavljajo 3D-zasloni. Vendar je zaslon še vedno ploščat, kar nam
onemogoča, da bi sliko videli z vseh strani. Raziskovalna
naloga odgovarja na vprašanje, ali je možno narediti 3D-zaslon v realnem 3D-prostoru. Prednost takega zaslona
je, da bi lahko informacije z zaslona razbrali z vseh zornih
kotov, prav tako pa bi lahko ustvarili realno 3D-sliko, ki bi
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srednje šole
NASLOV NALOGE: IZDELAVA SPLETNEGA BRSKALNIKA
AVTOR: David Simunič, 2. letnik
MENTOR: Tomislav Viher, univ. dipl. org. dela
STROKOVNO PODROČJE: računalništvo
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Matej Zdovc, univ. dipl. inž. el. (predsednik)
Bojan Štorman, prof. mat. in rač.
Matjaž Seničar, rač. teh.
Naloga je prejela 90,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Tema naloge je izdelava spletnega brskalnika. Temeljno
vprašanje je, ali je sploh izvedljiva in ali se dejansko splača.
Najprej sem predstavil razvojne možnosti (programski jezik,
okolje itd.), nato postopek izdelave (načrtovanje, izvedba
vmesnika, koda). Nato sem kot primer doma narejenega
brskalnika predstavil lasten brskalnik in izpostavil njegove
ključne lastnosti. Na koncu sem predstavil še ugotovitve
naloge.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403431.pdf

ŠCC, SREDNJA ŠOLA ZA GRADBENIŠTVO
IN VAROVANJE OKOLJA
NASLOV NALOGE: MACESNIKOV PLAZ
AVTORICI: Urška Ošep, 3. letnik, in Klara Nemec, 4. letnik
MENTOR: Ljubomir Milenkovič, univ. dipl. inž. grad.
STROKOVNO PODROČJE: arhitektura – gradbeništvo
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Tatjana Hren, univ. dipl. inž. grad. (predsednica)
Darja Zabukovec, univ. dipl. inž. arh.
Iztok Uranjek, univ. dipl. inž. prom.
Naloga je prejela 75,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Odločili sva se, da bova raziskali plazove v Sloveniji. Predvsem sva želeli raziskati Macesnikov plaz v Solčavi. Zanimal
naju je njegov nastanek, vpliv na okolico in ukrepi, ki jih
je naredila občina, v povezavi s plazom. Raziskali sva tudi
uspešnost sanacije in trenutno stanje plazu. Ugotovili sva,
da je zemeljski plaz nekontroliran premik večje količine zemlje, blata, kamenja in drobirja po pobočju hriba navzdol.
Plaz je posledica fizikalnih in kemijskih sprememb, ki nastanejo zaradi več dejavnikov, kot so potresi, vulkanske aktivnosti, erozija rek ali ledenikov, delovanje morskih valov,
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tresenje zemlje zaradi prometa, večjih strojnih del, večjih
nenadnih prekomernih zbiranj vode, ki so posledica močnih padavin (dežja in snega). Ti dejavniki vplivajo na spremembo sil, predvsem na silo teže. Posledica je, da nestabilne sestave zdrsijo v ugodnejši stabilen položaj. Obiskali sva
občino Solčava, kjer naju je sprejel gospod Rudi Jezernik.
Podrobneje nama je razložil nastanek Macesnikovega plazu
in potek sanacije. Odpravili smo se tudi na samo plazišče,
kjer smo si ogledali umetno narejene struge potoka, drenaže, vodnjaka in pontonski most, ki premošča plaz. Na koncu
sva raziskovali, kaj lahko pričakujemo v prihodnosti. Plaz se
je relativno stabiliziral, njegovo premikanje je zelo počasno
in omejeno.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403432.pdf

srednje šole
NASLOV NALOGE: MIKROKLIMA STANOVANJSKEGA
OBJEKTA
AVTORJA: Kristina Kramar Kokalj, 3. letnik, in Mell Garmut,
4. letnik
MENTOR: Andrej Hrastnik, univ. dipl. inž. grad.
STROKOVNO PODROČJE: arhitektura – gradbeništvo
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Tatjana Hren, univ. dipl. inž. grad. (predsednica)
Darja Zabukovec, univ. dipl. inž. arh.
Iztok Uranjek, univ. dipl. inž. prom.

Izmerila sva različne parametre mikroklime, kot so temperatura, relativna vlažnost ter količina CO² (ogljikov dioksid)
v prostoru. Pri merjenju sva uporabljala multifunkcijsko napravo (vernier), na katero sva priključila sonde za izmerjene
parametre.
Pri rezultatih meritev velikih odstopanj nisva opazila, izstopal je le CO², katerega količina je bila zjutraj velika, saj zračenja v nočnem času ni bilo. Prav tako se poveča njegova
količina ob večjem številu ljudi v prostoru.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403437.pdf

Naloga je prejela 79,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Raziskovala sva mikroklimo v bivalnih objektih. Za to temo
sva se odločila po opravljenem projektu Mikroklima v slovenskih hišah, ki sva se ga udeležila v mesecu januarju.
Ker je bil to vseslovenski projekt, so sodelovali dijaki okoljevarstvenih šol po vsej Sloveniji. Svoje podatke sva interpretirala v obliki energetskega pregleda nepremičnine. Za
nadaljnje raziskovanje sva se odločila, ker sva hotela ugotoviti rezultate mikroklime v vseh prostorih svojega bivalnega
objekta in se zavzeti za boljše, zdravo človekovo življenje v
svojem domu.
NASLOV NALOGE: PREZRAČEVANJE NAŠIH ZGRADB

NASLOV NALOGE: VODNJAKI V DOBOVCU IN TURNEM

AVTORICI: Barbara Škorjanc in Klara Barbara Krajnc,
obe 3. letnik
MENTORICA: Meta Petriček, univ. dipl. inž. arh.

AVTORICI: Tjaša Antolinc in Tjaša Romih, obe 3. letnik
MENTOR: Ljubomir Milenkovič, univ. dipl. inž. grad.

STROKOVNO PODROČJE: arhitektura – gradbeništvo
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Tatjana Hren, univ. dipl. inž. grad. (predsednica)
Darja Zabukovec, univ. dipl. inž. arh.
Iztok Uranjek, univ. dipl. inž. prom.
Naloga je prejela 75,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Naše hiše so naše zavetje, v njih si ustvarjamo najprimernejšo klimo za življenje. Eden najpomembnejših pogojev je
popolnoma neviden. To je svež zrak v prostorih. Vpliva na
dobro počutje in zdravje prebivalcev. Se tega dovolj zavedamo? Stare zgradbe so se zračile naravno in samodejno
skozi netesnosti v ovoju zgradbe, skozi okna in vrata. V
skrbi za čim manjšo porabo energije za ogrevanje pa smo
zgradbe zatesnili in sedaj jih prezračujemo nadzorovano
skozi napeljave in izmenjevalnike toplote. V želji po večjem
bivalnem ugodju prostore poleti hladimo. V veliki meri smo
v sodobni gradnji odvisni od prezračevalnih naprav. Preučili smo različne načine prezračevanja in prišli do zaključka:
danes imamo lahko v zgradbah kvaliteten zrak in hkrati varčujemo z energijo.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403438.pdf

STROKOVNO PODROČJE: arhitektura – gradbeništvo
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Tatjana Hren, univ. dipl. inž. grad. (predsednica)
Darja Zabukovec, univ. dipl. inž. arh.
Iztok Uranjek, univ. dipl. inž. prom.
Naloga je prejela 91,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V najini raziskovalni nalogi sva se posvetili vodnjakom.
Najprej sva raziskali, kaj sploh vodnjaki so, kakšne vrste vodnjakov poznamo in kako vodnjake delimo. Prav tako sva
želeli raziskati ohranjenost in uporabo vode iz vodnjakov
ter kaj lastnikom dandanes sploh še pomenijo. Postavili sva
hipotezo, da je voda iz vodnjakov slabe kakovosti. Nato sva
raziskali svoj domači kraj in ugotovili, da je kar nekaj stanovanjskih hiš, ob katerih stoji vodnjak. Prebivalci Dobovca
uporabljajo vodo iz vodnjakov predvsem v poletnem času,
in sicer za zalivanje vrtov in rož. Le v enem primeru uporabljajo to vodo tudi za pitje. V okolici Šentjurja, natančneje v
vasi Turno in njeni okolici, so prebivalci vodnjake postavili
na mesta, bogata z vodo, bili pa so pozorni tudi na to, da so
bili vodnjaki dostopni vsem ljudem. Nekaj se jih nahaja v
bližini pokopališča in cerkve, nekaj v bližini vinogradov, kjer
so služili za zalivanje trte in rož ter za pitje. Seveda pa voda
iz vodnjakov za pitje ni primerna, razen če bi vanje vgradili
filtre in črpalke.
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srednje šole
Vodnjake sva fotografirali in iz vsakega odvzeli približno
pol litra vzorca vode. V šoli sva vodo iz vodnjakov analizirali s pomočjo spektrofotometrične naprave. Rezultate sva
predstavili v tabeli. Posamezne lastnosti vode sva grafično
predstavili in opisali.

NASLOV NALOGE: ŽIVLJENJE NA VISOKEM

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403436.pdf

STROKOVNO PODROČJE: arhitektura – gradbeništvo

AVTORICE: Kristina Kaučič in Špela Kok, obe 3. letnik, ter
Saša Osek, 4. letnik
MENTORICA: Tanja Barle, univ. dipl. inž. arh.

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Tatjana Hren, univ. dipl. inž. grad. (predsednica)
Darja Zabukovec, univ. dipl. inž. arh.
Iztok Uranjek, univ. dipl. inž. prom.
Naloga je prejela 95,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V nalogi raziskujemo hiše na drevesu, zgrajene v obdobju
zadnjih 10 let. Preučevale smo tudi zgodovino drevesnih
hiš, od prvih primerov do današnjih modernih izvedb, ter
najpogostejše tehnike gradnje oziroma možne postavitve
na drevo ali ob njega. Največ pozornosti smo namenile
ugotavljanju raznovrstnosti uporabe drevesnih hiš, tudi
njihovo vlogo v aktivističnem boju za ohranjanje naravnega okolja. Zanimalo nas je, kakšne hiše na drevesu imamo
v Sloveniji. Obiskale smo hišo Raduha v Lučah in opravile
intervju z lastniki, ki so nam podrobno opisali gradnjo in
uporabo te hiše v turistične namene. Pogovor z njimi ter
uspešni rea lizirani primeri drevesnih hiš drugod po svetu
dokazujejo, kako pomembno vlogo imajo hiše na drevesu v
današnjem ekološkem turizmu.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403435.pdf

ŠCC, SREDNJA ŠOLA ZA STROJNIŠTVO,
MEHATRONIKO IN MEDIJE
NASLOV NALOGE: DALJINSKO VODENJE HIDRAVLIČNE
PRIKOLICE ZA PREVOZ HMELJA
AVTOR: Klemen Ocvirk, 4. letnik
MENTORJA: Matej Veber, univ. dipl. inž. stroj.,
in mag. Andro Glamnik, univ. dipl. inž. stroj.
STROKOVNO PODROČJE: mehatronika
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Srečko Potočnik, univ. dipl. inž. stroj. (predsednik)
Matjaž Cizej, univ. dipl. inž. stroj.
Igor Lah, univ. dipl. inž. stroj.
Naloga je prejela 96,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V hmeljarstvu se uporabljajo različni stroji, ki so hmeljarjem
tuji, saj ne prihajajo s hmeljarskega področja. Eden od teh
strojev je prikolica za prevoz hmeljskih trt, ki se lahko vodi
s pomočjo hidravlike, ki jo imamo tudi pri nas doma. Ker
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je bila vodena preko navadnih hidravličnih ventilov, sem se
odločil, da jo posodobim na način, kot je ni še nihče. Podobne predelave so hmeljarji že delali na svojih prikolicah, vendar so ob tem naleteli na veliko težav. Hotel sem narediti
takšno nadgradnjo, da prekaša vse druge in jo je še kasneje
mogoče posodabljati. Čeprav so stroški za takšno nadgradnjo kar visoki, se investicija v nekaj letih vlagatelju povrne.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403447.pdf

srednje šole
NASLOV NALOGE: GOZDARSKA DESKA S HIDRAVLIČNIMI
KLEŠČAMI ZA HLODOVINO
AVTORJA: Rok Krivec in Rok Poznič, oba 4. letnik
MENTOR: Roman Zupanc, inž. stroj.
STROKOVNO PODROČJE: strojništvo
ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Anton Žličar, univ. dipl. inž. stroj. (predsednik)
Franc Lovec, univ. dipl. inž. stroj.
Florjan Šamec, univ. dipl. inž. stroj.
Naloga je prejela 99,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

podlagi omejitev izdelave izdelka sva se odločila, da izdelava desko s hidravličnimi kleščami, ki jo bo možno priklopiti
na vse traktorje, ki imajo nameščeno čelno hidravliko kategorije 2. Tako bo izdelek postal konkurenčen izdelkom, ki
so že na trgu. Pri izdelavi izdelka sva veliko časa namenila
oblikovanju kosov, da se ti čim lepše prilegajo deski. Uporabljala sva standardne materiale, s čimer sva zelo znižala
ceno izdelka, za razrez materiala pa sva uporabljala laser, ki
je cenovno ugoden in doseže zadovoljivo toleranco za natančno izdelavo izdelka.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403450.pdf

POVZETEK VSEBINE:
Raziskovalna naloga predstavlja konstrukcijo traktorskega
priključka, in sicer desko za zlaganje lesa na deponiji, od
koder ga odpelje tovornjak. Raziskava se je začela s pregledovanjem videoposnetkov in slik tega priključka. Raziskati
je bilo potrebno tudi trg ponujenih izdelkov, kjer sva prišla
do ugotovitve, da taki priključki že obstajajo, vendar imajo
določene pomanjkljivosti in visoko ceno. Želela sva izdelati
varen, funkcionalno uporaben, robusten, univerzalen za vse
čelne hidravlike in cenovno ugoden priključek. Na podlagi
teh zahtev sva se odločila za obliko in konstrukcijo izdelka.
Prve ideje so nastale na papirju, kasneje pa sva začela izdelovati 3D-modele s pomočjo programa ProEngineer. Na
NASLOV NALOGE: HIDRAVLIČNA ZAGOZDA
AVTORJA: Urban Rat in Anže Sedoner, oba 4. letnik
MENTOR: Roman Zupanc, inž. stroj.
STROKOVNO PODROČJE: strojništvo

tudi postopke izdelave nekaterih delov, preračune, končne
zaključke ter ugotovitve.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403451.pdf

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Anton Žličar, univ. dipl. inž. stroj. (predsednik)
Franc Lovec, univ. dipl. inž. stroj.
Florjan Šamec, univ. dipl. inž. stroj.
Naloga je prejela 91,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V raziskovalni nalogi bomo predstavili hidravlično zagozdo,
ki se uporablja pri podiranju dreves. Za nalogo smo se odločili po ogledu posnetka, ki je prikazoval uporabo naprave
pri delu. Raziskava trga, ki smo jo opravili po ogledu posnetkov, je pokazala, da tovrstne naprave v Sloveniji in sosednjih
državah ni. Poleg podiranja dreves z navadnimi zagozdami
se to lahko stori tudi z ročnimi hidravličnimi batnimi dvigalkami, vendar pa je za to potrebno izžagati večji kos debla.
Hidravlično zagozdo, kakršno smo izdelali, proizvajajo na
Švedskem, vendar se niso razširile na svetovni trg. V Evropi so za zdaj manj znane. Iz videnih slik in videoposnetkov
smo začeli konstruirati in snovati hidravlično zagozdo, ki bi
imela večjo moč in bi bila cenejša od obstoječe, že predstavljene na trgu. Poleg tega smo spremenili notranji mehanizem oziroma samo delovanje. V nalogi so opisani postopki izdelovanja, rešitve oziroma ideje, ki smo jih narisali na
papir, in težave, s katerimi smo se soočali. Predstavili smo
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srednje šole
NASLOV NALOGE: KOLO Z MOTORJEM NA ELEKTRIČNI
POGON
AVTORJI: Lovro Borovnik, Blaž Režabek in Blaž Štor,
vsi 4. letnik
MENTORJA: Roman Zupanc, inž.stroj.,
in mag. Andro Glamnik, univ. dipl. inž. stroj.

ko bi pri mopedu imeli težave z vgradnjo akumulatorjev.
Skuter smo projektirali v programu SolidWorks, kasneje pa
smo začeli s prilagoditvami in predelavami. Na koncu smo
izdelali še nosilce za akumulator in skuter olepšali.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403442.pdf

STROKOVNO PODROČJE: strojništvo
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Anton Žličar, univ. dipl. inž. stroj. (predsednik)
Franc Lovec, univ. dipl. inž. stroj.
Florjan Šamec, univ. dipl. inž. stroj.
Naloga je prejela 93,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Raziskovalna naloga predstavlja izdelavo kolesa z motorjem
na električni pogon. Najprej je bilo potrebno raziskati trg.
Ugotovili smo, da takšne oz. podobne izvedbe skuterjev že
obstajajo. Prvotna ideja je bila, da bi električni motor vezali
na menjalnik, vendar smo se kasneje odločili za variomat.
Razlog za to je bil prostor, saj ima skuter že vgrajen prtljažnik, ki bi ga izkoristili za vgradnjo akumulatorjev,medtem
NASLOV NALOGE: MERJENJE ZMOGLJIVOSTI TOPLOTNE
ČRPALKE ZA SEGREVANJE SANITARNE VODE
AVTORJI: Primož Vranič, Nejc Korent in Klemen Vasle,
vsi 4. letnik
MENTORJA: Jože Prezelj, univ. dipl. inž.,
in Franc Marovt, univ. dipl. inž.
STROKOVNO PODROČJE: energetika
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Roman Tušek, univ. dipl. inž. el. (predsednik)
Andrej Arh, univ. dipl. inž. el.
Dimitrij Režun, dipl. inž. el.
Naloga je prejela 91,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Pri raziskovalni nalogi smo raziskali področje toplotnih črpalk. Osredotočili smo se na toplotno črpalko za ogrevanje
sanitarne vode. Pri tem smo raziskali, kako deluje, kako je
sestavljena in kakšen je izkoristek. Pri podjetju Termo-tehnika smo dobili nalogo izračunati izkoristek toplotne črpalke,
za kar smo potrebovali podatke, ki smo jih dobili z meritvami. Med meritvami smo naleteli tudi na težave, saj so bili nekateri senzorji onemogočeni oz. jih ni bilo mogoče vključiti.
Zaradi tega nismo mogli pridobiti določenih podatkov. Posledično smo prvotno nalogo zožili. Po končanem postopku
meritev smo morali narediti grafe in preglednice, iz katerih
smo kasneje lahko ugotovili, ali so naše hipoteze potrjene
ali ovržene. Na koncu smo meritve primerjali še s standardnimi in ugotovili, da jih toplotna črpalka ne presega.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403452.pdf
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NASLOV NALOGE: OPREMA TV STUDIA
AVTORICA: Sabina Zupanc, 4. letnik
MENTORJA: Natalija Talan Fošnarič, dipl. inž. graf. teh.,
in Alen Pavšar, inž.
STROKOVNO PODROČJE: medijska tehnika
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Božo Zlatečan, graf. tehnik (predsednik)
Aljoša Bončina, elektrotehnik elektronik
Gregor Podkoritnik, inž. multim.
Naloga je prejela 88,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Za to raziskovalno nalogo smo se odločili predvsem zato,
ker nas področje televizije in njenega delovanja zelo zanima. V raziskovalni nalogi smo primerjali opremo Televizije
Celje z opremo šolske televizije VI-TV. Zanimalo nas je tudi,
ali bi lahko šolska televizija VI-TV oddajala program v živo
tako kot Televizija Celje.
Opremo smo raziskali tako, da smo vsak kos popisali in
opredelili njegovo uporabnost. Uporabili smo metode opazovanja, primerjanja in intervju. Ugotovili smo, da bi šolska televizija lahko oddajala program v živo, saj ima dovolj
opreme, ki je dovolj kvalitetna, da bi dobili dovolj dober izdelek in bi ga lahko predvajali na nacionalni televiziji.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403440.pdf

srednje šole
NASLOV NALOGE: PEKA KOSTANJA IN DRUGIH ŽIVIL V
BOBNU
AVTORJI: Grega Vogrinc, Dejan Kresnik, in Tilen Gobec,
vsi 2. letnik
MENTORJA: Anton Ovtar, dipl. inž.,
in Stevo Romanić, dipl. inž.

kovostne in okusne hrane. V bobnu je možno z nekoliko iznajdljivosti peči tudi vse jedi z žara, tako raznovrstno meso
kot tudi zelenjavo.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403445.pdf

STROKOVNO PODROČJE: strojništvo
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Anton Žličar, univ. dipl. inž. stroj. (predsednik)
Franc Lovec, univ. dipl. inž. stroj.
Florjan Šamec, univ. dipl. inž. stroj.
Naloga je prejela 76,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Cilj raziskovalne naloge je bil narediti izdelek za enakomerno peko kostanja in drugih živil, v večjih količinah, na
enostavnejši in bolj ekonomičen način. Cilj smo uresničili in
izdelali boben iz nerjavnega materiala. Za ta material smo
se odločili predvsem zato, ker ne vpliva na okus živil, dobro
prevaja toploto in ga je enostavno očistiti. Velikost bobna in
način peke – ročno vrtenje nad ognjem omogočata hitrejšo
postrežbo večjega števila oseb ter zagotavljata pripravo ka-

NASLOV NALOGE: PREDELAVA AVTOMOBILA NA
ELEKTRIČNI POGON
AVTORJI: Anže Plevnik, Rok Kresnik in Gregor Kramer,
vsi 4. letnik
MENTOR: Roman Zupanc, inž. stroj.
STROKOVNO PODROČJE: strojništvo
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Anton Žličar, univ. dipl. inž. stroj. (predsednik)
Franc Lovec, univ. dipl. inž. stroj.
Florjan Šamec, univ. dipl. inž. stroj.

uporabili modelirnik Pro/ENGINEER in programa za analizo avtomobilov AutoData in Vivid. Pri tem smo se srečali z
mnogimi težavami pri konstruiranju, saj so morale vse pozicije, ki so bile prisotne pri menjalniku in dizelskem motorju,
sovpadati z novim izdelkom. Projekt smo uspešno zaključili.
Pri konstruiranju in iskanju idej smo se srečali s številnimi
avtomobilističnimi znanji ter ob tem spoznali tudi veliko
novega v naši stroki.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403441.pdf

Naloga je prejela 99,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Naša raziskovalna naloga predstavlja predelavo motorja
DacieSandero, ki bi namesto motorja z notranjim izgorevanjem, uporabljala električni motor. Najprej smo se odločili
raziskati trg, saj nas je zanimalo, kako masovno se takšne
predelave izvajajo. Izvedeli smo, da te predelave niso pogoste in da je njihova izvedba precej zahtevna. Velik problem
pri takšnih avtomobilih predstavljajo baterije, ki so zelo drage in zavzamejo velik del prostora avtomobila, ter kratko
prevožene razdalje, brez vmesnega polnjenja. Obiskali smo
tudi slovenskega predelovalca avtomobilov v električne
Andreja Pečjaka, ki nam je dal nekaj koristnih nasvetov za
našo raziskovalno nalogo. Raziskovalna naloga predstavlja
izdelavo vmesne plošče med menjalnikom motorja z notranjim izgorevanjem in električnim motorjem ter pesta
električnega motorja, ki bi nadomestil predhodni motor. Za
konstruiranje in iskanje idej smo kot raziskovalno metodo
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NASLOV NALOGE: PREDREZILO NA TRAČNI ŽAGI ZA
RAZREZ HLODOVINE
AVTORJI: Matjaž Črešnar, Urban Remic in Tomaž Oprešnik,
vsi 4. letnik
MENTORJA: mag. Andro Glamnik, univ. dipl. inž.,
in Matej Veber, univ. dipl. inž.
STROKOVNO PODROČJE: mehatronika
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Srečko Potočnik, univ. dipl. inž. stroj. (predsednik)
Matjaž Cizej, univ. dipl. inž. stroj.
Igor Lah, univ. dipl. inž. stroj.
Naloga je prejela 92,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

nov raziskovalnega tima in ji tako dodamo avtomatizirano
predrezilno napravo.
Raziskovalni učni projekt vsebuje celoten postopek izdelovanja, vse od ideje do konstruiranja in izdelave predrezilne
naprave na tračni žagi za razrez hlodovine. V industrijah je
mnogo predrezilnih naprav, vendar so vse vodene ročno.
Naš namen je izdelati kvalitetno napravo v nižjem cenovnem razredu. Tako, ki bi popolnoma avtomatizirano delovala in bi ji bilo mogoče dodati vse potrebne elektronske
komponente za samostojno delovanje.
Naprava bo izdelana iz delov močnega jekla, ki bodo med
sabo zvarjeni ali zvijačeni. To bo napravi zagotavljalo togost
ter natančno delovanje.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403439.pdf

POVZETEK VSEBINE:
Sodobne tehnologije omogočajo virtualizacijo realnih naprav in njihovo simulacijo v virtualnem prostoru. To odpira
nove možnosti v inovatorstvu in izobraževanju. V prispevku
so obravnavani različni tipi tračnih žag za prečni in vzdolžni
razrez lesa.
Odločili smo se, da izdelamo izboljšavo horizontalne tračne
žage za razrez hlodovine, ki jo imamo pri enem izmed člaNASLOV NALOGE: PRIMER PIKTOGRAFIJE:
OD PIKTOGRAMA DO TISKA

NASLOV NALOGE: RAZMETALNIK SILAŽE

AVTORICI: Sara Rosc in Špela Goričnik, obe 4. letnik
MENTORICA: Natalija Talan Fošnarič, dipl. inž. graf. teh.

AVTORJI: Rok Kotnik, David Kugler in Tine Jurak, vsi 4. letnik
MENTORJA: mag. Andro Glamnik, univ. dipl. inž.,
in Matej Veber, univ. dipl. inž.

STROKOVNO PODROČJE: medijska tehnika

STROKOVNO PODROČJE: mehatronika

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Božo Zlatečan, graf. tehnik (predsednik)
Aljoša Bončina, elektrotehnik elektronik
Gregor Podkoritnik, inž. multim.

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Srečko Potočnik, univ. dipl. inž. stroj. (predsednik)
Matjaž Cizej, univ. dipl. inž. stroj.
Igor Lah, univ. dipl. inž. stroj.

Naloga je prejela 88,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.

Naloga je prejela 79,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
V podjetju Gorenje, d. d., Velenje smo raziskali proces izdelave piktogramov na pralnih strojih. Raziskali smo slovenski
trg, piktograme različnih podjetij, ki izdelujejo pralne stroje,
ter jih primerjali med seboj. Oblikovali smo nove piktograme in jih naredili uporabniku razumljivejše. Z anketo med
uporabniki pralnih strojev smo potrdili enostavnost novih
piktogramov. Izdelali smo tudi brošuro, v kateri smo strnili
proces izdelave od ideje do tiska.

POVZETEK VSEBINE:
Raziskovalna naloga predstavlja izdelavo traktorskega priključka – razmetovalnik silaže. Za raziskavo nas je spodbudila cena, ki je na trgu zanj zelo visoka. Najprej smo pobrskali po spletu, si ogledali videoposnetke teh naprav, njihov
način delovanja in raziskali trg. Ugotovili smo, da je teh naprav na trgu veliko, njihova cena pa glede na naše potrebe
zelo visoka.
Pri izbiri tehnike izdelka smo razmišljali tudi o razmetalniku
s stranskim vpetjem razmetovalnega valja, a se je izkazal za
neučinkovitega. Odločili pa smo se, da bomo izdelali preprost, varen in cenejši izdelek. Za izdelavo smo uporabili
enostavne elemente in z njimi poenostavili naš izdelek.
Idejo smo realizirali z risanjem v programu SolidWorks, kjer
smo dobili podobo razmetalnika. Izdelek smo prilagodili širini traktorja, silosa in velikosti kupa, ki nastane ob sipanju
silaže. Načrtovali smo okroglo gred, ki bi nosila valj, vendar
nam je zaradi lažje in enostavnejše konstrukcije postala zanimivejša 6-kotna.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403444.pdf
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Pri konstrukciji smo veliko časa namenili oblikovanju elementov, uporabili standardne materiale, ki so na trgu poceni in tako izdelali razmetalnik silaže z nižjimi stroški izdelave.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403448.pdf

NASLOV NALOGE: ROLKA NA MOTOR
(MOTORIZED MOUNTAINBOARD)
AVTORJI: Gašper Košak Pevec, Jožef Fidler in Aliaksandr
Khatsko, vsi 4. letnik
MENTORJA: mag. Andro Glamnik, univ. dipl. inž.,
in Matej Veber, univ. dipl. inž.
STROKOVNO PODROČJE: mehatronika
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Srečko Potočnik, univ. dipl. inž. stroj. (predsednik)
Matjaž Cizej, univ. dipl. inž. stroj.
Igor Lah, univ. dipl. inž. stroj.
Naloga je prejela 51,00 točk in se uvrstila v 3. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Za izdelavo rolke na motor (Motorizedmountainboard) smo
se odločili zaradi različnih neizpolnjenih potreb posameznikov po adrenalinu. V nalogi so predstavljeni različni tipi
rolk s pogonom na bencinski pogon. Najprej smo si ogledali že obstoječe modele motornih rolk ter poiskali njihove
pomanjkljivosti, jih nato odstranili in izboljšali. 3D-model
smo izrisali v programu SolidWorks. Zamislili smo si čim
bolj izpopolnjeno rolko, ki jo bo poganjal zelo zmogljiv
49-kubičnidvotaktni motor. Dodajanje plina na motorju in
hidravlični zavorni sistem je izveden preko servomotorjev.
Servomotorji pa so krmiljeni preko upogibljivih senzorjev
na roki, ki so pritrjeni na rokavice. Komunikacijo med rolko
in rokavicami omogočata radijski oddajnik in sprejemnik.
Tako je rolka vodena povsem brezžično. Ima kovinski okvir,
prednje in zadnje visokokakovostno vzmetenje za premagovanje zahtevnih terenov. Za izdelavo delov kovinskega
okvirja smo uporabili laserski rezalnik, saj so zaradi tega načina rezanja deli zelo natančno izdelani

NASLOV NALOGE: STROJ ZA RAVNANJE ALU-PLATIŠČ
AVTORJI: Jure Gojzdnik, David Kumer in Žiga Klančnik,
vsi 4. letnik
MENTORJA: mag. Andro Glamnik, univ. dipl. inž.,
in Matej Veber, univ. dipl. inž.
STROKOVNO PODROČJE: mehatronika
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Srečko Potočnik, univ. dipl. inž. stroj. (predsednik)
Matjaž Cizej, univ. dipl. inž. stroj.
Igor Lah, univ. dipl. inž. stroj.
Naloga je prejela 50,00 točk in se uvrstila v 3. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Popravilo poškodovanih ALU-platišč je panoga, na področju katere se v današnjem času pojavlja kar precejšnje povpraševanje. Da bi popravilo le-teh postalo kar najbolj kvalitetno in obenem hitro ter varno, se je v podjetju pojavila
zahteva po stroju, s katerim bi lahko poravnali zvita platišča.
Ker pa smo ob podrobni analizi izdelkov na trgu ugotovili,
da le-ti za dano ceno ne zagotavljajo primernih rešitev za
ravnanje ALU-platišč, smo izdelali svoj, našim potrebam prilagojen stroj, katerega razvoj in izdelava sta cenovno bolj
dostopna. Postopek same izdelave in možnosti, ki nam jih
stroj ponuja, smo predstavili v tej raziskovalni nalogi.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403449.pdf

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403443.pdf
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ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE
UMETNOSTI CELJE
NASLOV NALOGE: KAKO PRAVLJICE VPLIVAJO NA
LOGIČNO RAZMIŠLJANJE
AVTORICA: Marina Kovač, 4. letnik
MENTORICA: Sergeja Jekl, prof. soc. in slo.
STROKOVNO PODROČJE: psihologija
ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Andreja Grobelšek, univ. dipl. soc. ped. (predsednica)
Jožica Cokan, univ. dipl. psih.
Edita Čebela, univ. dipl. psih.
Naloga je prejela 76,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.

od mojih hipotez. V raziskovalni nalogi so zbrani vsi odgovori in rezultati vseh anketirancev ter analiza le-teh. Dobila
sem zelo zanimive rezultate raziskave ter si odgovorila na
svoje ključno vprašanje pri tej raziskavi: Ali so pravljice in logično razmišljanje povezani dejavnik? Na koncu sem dopustila možnost nadaljnjega raziskovanja v tej smeri, saj sem
ugotovila, da je to še dokaj neraziskano področje. In če vas
že zdaj zanima odgovor na moje vprašanje, ne da bi prebrali
celotno nalogo, naj vam povem: pravljice in logično razmišljanje sta povezana dejavnika.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403426.pdf

POVZETEK VSEBINE:
Ko sem nekoč zasledila Einsteinov rek: »Če želite, da bo vaš
otrok inteligenten (bister), mu berite pravljice; če želite, da bo
še pametnejši (bistrejši), mu berite še več pravljic«, sem sklenila, da bom to tudi enkrat preverila. Tako se mi je letos ponudila idealna priložnost, saj sem sklenila, da bom o tem
napisala raziskovalno nalogo. Z mentorico sva naredili načrt
poteka raziskovanja. Odločili sva se, da bova med različnimi
generacijami mladostnikov izvedli anketo o branju pravljic
in logičnem razmišljanju. Poleg ankete so vsi sodelujoči morali rešiti še logično nalogo v določenem času. Dvema skupinama pa je bila prebrana tudi pravljica za raziskavo ene
NASLOV NALOGE: VPLIV UPORABE RASTLINSKIH
HORMONOV NA USPEŠNOST CEPILNE ZVEZE MED
PODLAGO IN CEPIČEM JABLANE (MALUS DOMESTICA)
AVTOR: Domen Štamic, 5. letnik
MENTORICA: Romana Špes, mag. kmet.
STROKOVNO PODROČJE: agronomija
ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Meta Širca, univ. dipl. bio. (predsednica)
Urša Drugovič, univ. dipl. bio.
Jana Urlep, univ. dipl. inž. agr.
Naloga je prejela 91,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Sadjarstvo v Savinjski dolini je še vedno zelo pomembna
panoga. Prevladujejo intenzivni nasadi s tržno zanimivimi sortami, stare slovenske sorte pa postopoma izginjajo.
Značilnost te regije so bili v preteklosti travniki, posajeni s
srednje in visoko debelnimi sadnimi drevesi, ki so tudi odpornejši na bolezni in škodljivce.
Raziskovalna naloga temelji na poskusu, pri katerem smo
opazovali uspešnost cepilne zveze z uporabo dveh različnih
rastlinskih hormonov.
Poizkus smo izvedli na Šoli za hortikulturo in vizualne ume-

82

tnosti Celje kot bločni preizkus v šolskem plastenjaku na
podlagah jablan (Malus domestica) MM 9 sorte Gala v treh
ponovitvah. Za cepiče smo uporabili dobro priznano in uveljavljeno sorto Boskopski kosmač. V poskusu smo beležili
uspešnost cepljenja na budno oko z navadno kopulacijo pri
uporabi dveh različnih rastnih hormonov (Rhizopon AA in
Chrysal) s kontrolo.
Predvidevali smo, da bomo s poskusom dokazali boljši in hitrejši uspeh cepilne zveze pri cepljenkah, kjer smo uporabili
rastna hormona. Z rezultati smo kasneje predvidevanja tudi
potrdili. V poskus je bilo vključenih 30 podlag jablan MM 9,
potekal pa je od 1.1.2013 do 17.10.2013. Rezultati raziskovalne naloge bi se lahko uporabili v primeru uvajanja starih
sort.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201403424.pdf

tekmovanja srednje šole
Tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje
Marina Kovač
SŠHVU
Segeja Jekl
Anže Korenjak
SŠHVU
Segeja Jekl
Lucija Cestnik
GCC
Duška Safran
Lili Frece
ŠCC, SŠGVO
Nina Markovič Korent
Karmen Majcen
PGC
Irena Robič Selič
Zorica Momirović
EŠ Celje
Tanja Štante Benčina
Nastja Fijavž
EŠ Celje
Alenka Gotlin Polak
Maša Motoh
EŠ Celje
Helena Muha
Barbara Golavšek
EŠ Celje
Alenka Gotlin Polak
Kaja Škorjanc
ŠCC, SŠSMM
Siuzana Slana
Aleksandra Jurak
SZŠCE
Alenka Košec Klarič
Neža Brezovnik
ŠCC, GL
Simona Jereb
Tekmovanje iz znanja angleščine
Jaka Koren
GCC
Aleksandra Komadina
Nika Bedek, Ajla Dokl, Jerneja
PGC
Uršula Zdovc
Jelen, Ana Žlof
Naja Bedek
Damjana Rebek, prof
PGC
Damjana Rebek
srebrno priznanje
Nejc Povšič
PGC
Alenka Blake
Angleška bralna značka
Pia Brlogar
ŠCC, SŠKER
Klavdija Špur Jereb
Žan Naglič
ŠCC, SŠKER
Klavdija Špur Jereb
Marina Kovač
SŠHVU
Evelina Klanšek
Katja Vidmar
SŠHVU
Karmen Volavšek
Angleško tekmovanje Poliglot
Ljabinot Mustafa
ŠCC, SŠGVO
Eva Arbanas
Aljoša Počuč
EŠ Celje
Alenka Pavlin
Klemen Klavs
ŠCC, SŠSMM
Simona Vincelj
Luan Haliti
ŠCC, SŠSMM
Barbara Škorc
Tekmovanje iz znanja nemščine
Matic Dokler
GCC
Sašo Šonc, Gregor Deleja
Žan Augustinčič
GCC
Bojan Kostanjšek
Marina Gabor
GCC
Marjana Turnšek
Ana Marija Pušnik
GCC
Marjana Turnšek
Maša Petan
GCC
Romana Padovnik Rajšter
Adna Huseinbegović
GCC
Bojan Kostanjšek
Ana Kovač
GCC
Bojan Kostanjšek
Kaja Rabuza
GCC
Bojan Kostanjšek
Tamara Ibrić
GCC
Marjana Turnšek

zlato priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje
bronasta trstika
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje

državno
državno
državno

bronasto priznanje

državno

srebrno priznanje

državno

srebrno priznanje

državno

srebrno priznanje

državno

srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje

državno
državno
državno
državno

srebrno priznanje
2. mesto
srebrno priznanje
srebrno priznanje

državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno

Dušanka Veronek
Dušanka Veronek
Darja Kapus Leban
Darja Kapus Leban
Darja Kapus Leban
Simona Brečko

srebrno priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje, 11.
mesto
srebrno priznanje, 15.
mesto
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje

Carmen Deržek

zlato priznanje, 5. mesto

državno

Polona Škornik

zlato priznanje, 8. mesto
srebrno priznanje, 14.
mesto

državno

Petra Dobrajc

PGC

Dušanka Veronek

Thys Grobelnik

PGC

Tanja Petrič

Kristjan Obrez
PGC
Nina Selič
PGC
Peter Kovačevič
ŠCC, GL
Marisa Harder
ŠCC, GL
Patricia Povšnar
ŠCC, GL
Amadej Lisec
ŠCC, GL
Državno tekmovanje iz znanja francoščine
Taja Kuzman
PGC
Tekmovanje iz znanja španščine
Alma Mudri
PGC
Iva Đekić Tajnšek

PGC

Polona Škornik

državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno

državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno

državno
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Sara Senica

PGC

Polona Škornik

Lea Mraz
GCC
Lučka Rednak
Ana Pia Robič
GCC
Lučka Rednak
Marjeta Krevelj
GCC
Lučka Rednak
Kamila Marta Novak
GCC
Lučka Rednak
Katarina Slipčević
GCC
Lučka Rednak
Tekmovanje iz francoščine
Doman Goste
OŠ Ljubečna
Darja Arh Centrih
Urh Ferlež
OŠ Ljubečna
Darja Arh Centrih
Državno tekmovanje iz znanja matematike za Vegovo priznanje
Aljaž Mlinarič
ŠCC, SŠKER
Helena Klepej Viher
Gašper Virant
ŠCC, SŠKER
Helena Klepej Viher
Patricija Majger
ŠCC, SŠKER
Nataša Besednjak
Anja Tanšek
ŠCC, SŠKER
Nataša Besednjak
Nejc Zagrušovcem
ŠCC, SŠKER
Martina Omerzel
Mitja Brezovnik
ŠCC, SŠKER
Helena Klepej Viher
Tajda Glamočak
ŠCC, SŠGVO
Smiljan Čujež
Gašper Nemec
ŠCC, SŠGVO
Alenka Lah Kalan
Jure Vavdi
ŠCC, SŠGVO
Slavica Volčanjšek
Damjan Dević
ŠCC, SŠGVO
Slavica Volčanjšek
Adil Vezaj
ŠCC, SŠGVO
Slavica Volčanjšek
Rok Krumpak
ŠCC, GL
Dragica Pavšek Guzej
Alja Kolenc
ŠCC, GL
Dragica Pavšek Guzej
Doris Keršič
ŠCC, GL
Dragica Pavšek Guzej
Alen Kovše Škerget
ŠCC, SŠSMM
Brigita Mastnak
Tomaž Grobelnik
ŠCC, SŠSMM
Terezija Igrišnik
Jernej Polak
ŠCC, SŠSMM
Terezija Igrišnik
Bernie Bezenšek
ŠCC, SŠSMM
Terezija Igrišnik
Anja Sivka
SŠHVU
Branka Turšič
Aljaž Nunčič
GCC
Anamarija Jeler
Nik Škorja
GCC
Anamarija Jeler
Jerneja Švent
GCC
Danijela Marolt
Nejka Pažon
GCC
Danijela Marolt
Nejc Maček
GCC
Marija Zdolšek
Brina Fir
GCC
Danijela Marolt
Adna Huseinbegović
GCC
Apolonija Jurkovšek
Lucija Božnik
GCC
Anamarija Jeler
Maja Vodušek
GCC
Danijela Marolt
Maruša Turnšek
GCC
Miro Skalicky
Matej Strašek
GCC
Miro Skalicky
Mojca Hunski
GCC
Tatjana Ravničan Ganzitti
Lucija Bizjak
GCC
Marija Zdolšek
Matic Broz
GCC
Tatjana Ravničan Ganzitti
Sabina Boršič
GCC
Anamarija Jeler
Anamarija Jagodič
GCC
Anamarija Jeler
Martina Marovšek
GCC
Anamarija Jeler
Barbara Žurej
GCC
Miro Skalicky
Monika Janežič
GCC
Apolonija Jurkovšek
Sergeja Cilenšek
GCC
Apolonija Jurkovšek
Patricija Drozg
GCC
Sonja Denša
Nina Turnšek
GCC
Sonja Denša
Nika Drev
GCC
Sonja Denša
Petra Žnidarčič
GCC
Rok Lipnik
Mha Rajh

PGC

Kristijan Kocbek

David Horvat

PGC

Kristijan Kocbek
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srebrno priznanje, 19.
mesto
zlato priznanje
srebrno priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje

državno
državno
državno
državno
državno
državno

srebrno priznanje
srebrno priznanje

državno
državno

zlato priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje
1. mesto in 1. nagrada
zlato priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje, 2. nagrada
zlato priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje, 2. nagrada
zlato priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
zlato priznanje,1. mesto,
1. nagrada
zlato priznanje, 1. mesto,
1. nagrada

državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
regijsko
regijsko
regijsko
regijsko
regijsko
regijsko
regijsko
regijsko
regijsko
regijsko
regijsko
regijsko
regijsko
regijsko
regijsko
regijsko
regijsko
regijsko
regijsko
regijsko
regijsko
regijsko
regijsko
regijsko
državno
državno

tekmovanja srednje šole
Timeja Strašek
Jan Travenšek
Klara Nosan

PGC
PGC
PGC

Kristijan Kocbek
Kristijan Kocbek
Kristijan Kocbek

Tjaša Košenina

PGC

Kristijan Kocbek

Maša Stanič

PGC

Kristijan Kocbek

Jan Geršak
Taja Kuzman
Manja Cafuta

PGC
PGC
PGC

Kristijan Kocbek
Kristijan Kocbek
Alojz Robnik

Mihaela Pušnik

PGC

Kristijan Kocbek

PGC
PGC
SZŠCE

Kristijan Kocbek
Vlasta Pospeh-Fischer
Andreja Čeperlin

PGC
PGC

Anja Drofenik
Alojz Robnik

Krištof Skok

PGC

Vlasta Pospeh - Fischer

Miha Bastl
Timeja Strašek
Mihael Rajh
Tara Patricija Bosil
Maruša Pečovnik

PGC
PGC
PGC
PGC
PGC

Katja Orož
Anja Drofenik
Anja Drofenik
Vlasta Pospeh - Fischer
Tanja Veber

Urška Červan

PGC

Anja Drofenik

Klara Nosan

PGC

Kristijan Kocbek

GCC
GCC
GCC
PGC
PGC
PGC
PGC
PGC
PGC
PGC
PGC
PGC
ŠCC, SŠSMM
ŠCC, GL
ŠCC, GL
ŠCC, GL

Sonja Denša
Danijela Marolt
Marija Zdolšek
Tanja Veber
Tanja Veber
Tanja Veber
Tanja Veber
Tanja Veber
Tanja Veber
Tanja Veber
Tanja Veber
Tanja Veber
Maja Lesjak
Mihaela Koštomaj
Mihaela Koštomaj
Mihaela Koštomaj

srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
zlato priznanje, 1. nagrada
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje

Manja Cafuta

PGC

Anja Drofenik

6.mesto

Jona Krulec

PGC

Anja Drofenik

22.mesto

Klara Nosan

PGC

Anja Drofenik

5.mesto

David Horvat

PGC

Anja Drofenik

6.mesto

Tjaša Košenina

PGC

Anja Drofenik

14.mesto

Maruša Pečovnik
Luka Zlatečan
Ana Berdnik
Razvedrilna matematika
Tjaša Košenina
Manja Cafuta

Tekmovanje iz znanja logike
Saša Gerlj
Klavdija Bastl
Nejc Maček
Nika Bedek
Urška Červan
Miha Bombek
Taja Rebov
Mihael Rajh
Miha Bastl
Klara Nosan
Ana Halužan Vasle
Tjaša Košenina
Lovro Borovnik
Rok Krumpak
Rožle Toš
Alen Rupnik
Genius logicus

zlato priznanje, 8. mesto
zlato priznanje, 10. mesto
zlato priznanje, 16. mesto
zlato priznanje, 5. mesto,
3. nagrada
zlato priznanje,5. mesto,
3. nagrada
zlato priznanje, 11. mesto
zlato priznanje, 11. mesto
zlato priznanje, 21. mesto
zlato priznanje, 2. mesto,
2. nagrada
zlato priznanje, 8. mesto
zlato priznanje, 18. mesto
zlato priznanje

državno
državno
državno

zlato priznanje, 4. mesto
zlato priznanje, 5. mesto
zlato priznanje, 3. mesto,
3. nagrada
zlato priznanje, 7. mesto
zlato priznanje, 15. mesto
zlato priznanje, 5. mesto
zlato priznanje, 6. mesto
zlato priznanje, 5. mesto
srebrno priznanje, 22.
mesto
srebrno priznanje, 13.
mesto

državno
državno

državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno

državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
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tekmovanja srednje šole
Mednarodna matematična olimpijada
Klara Nosan

PGC

Kristijan Kocbek

uvrstitev

Mihaela Pušnik

PGC

Kristijan Kocbek

pohvala za prikazano
znanje

Kristijan Kocbek

bronasta medalja

mednarodno
mednarodno

Srednjeevropska matematična olimpijada
Klara Nosan

PGC

mednarodno

Evropska dekliška matematična olimpijada
Klara Nosan

PGC

Kristijan Kocbek

uvrstitev

Mihaela Pušnik

PGC

Kristijan Kocbek

pohvala za prikazano
znanje

Maruša Pečovnik

PGC

Tanja Veber

bronasta medalja

Tekmovanje v znanju astronomije za Dominkova priznanja
Krištof Skok
PGC
Roman Ocvirk
Luka Brenko
PGC
Roman Ocvirk
Denis Arnšek
PGC
Roman Ocvirk
Miha Bastl
PGC
Roman Ocvirk
Timja Strašek
PGC
Roman Ocvirk
Astronomsko - astrofizikalna olimpijada
Krištof Skok

PGC

Roman Ocvirk

Predizbor za mednarodni turnir fizikov
Žiga Kotnik Klovar
ŠCC, GL
Vitomir Babič
Tekmovanje ACM v znanju računalništva in informatike
Žan Pevec
ŠCC, GL
Karmen Kotnik
Tekmovanje v informacijski in računalniški pismenosti Bober
Doris Keršič
ŠCC, GL
Karmen Kotnik, Tomislav Viher
Rok Krumpak
ŠCC, GL
Karmen Kotnik, Tomislav Viher
Kristjan Turnšek Zdešar
ŠCC, GL
Karmen Kotnik, Tomislav Viher
Tekmovanje v programiranju mobilnih robotov
Jernej Klarić, Simon Oberžan,
ŠCC, GL
Karmen Kotnik, Tomislav Viher
Špela Pečnik
Jan Časl, Rok Krumpak
ŠCC, GL
Karmen Kotnik, Tomislav Viher
Domen Kosem, Andrej Simončič,
ŠCC, GL
Karmen Kotnik, Tomislav Viher
Janez Turnšek
Tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo nagrado
Lucija Bizjak
GCC
Saša Ogrizek
Katja Gobec
GCC
Majda Kamenšek Gajšek
Rok Gorenšek
GCC
Majda Kamenšek Gajšek
Ana Kugovnik
GCC
Majda Kamenšek Gajšek
Tjaša Čretnik
GCC
Bernarda Špegel Berdič
Tamara Hribernik
GCC
Majda Kamenšek Gajšek
Jernej Kralj
GCC
Majda Kamenšek Gajšek
Eva Kučera-Šmon
GCC
Bernarda Špegel Berdič
Tomaž Goričnik
GCC
Bernarda Špegel Berdič
Izidor Friškovec
GCC
Majda Kamenšek Gajšek
Uroš Herzog
GCC
Saša Ogrizek
Matic Orel
GCC
Saša Ogrizek
Lucija Cestnik
GCC
Saša Ogrizek
Alja Polšak
GCC
Majda Kamenšek Gajšek
Barbara Lipovšek
GCC
Majda Kamenšek Gajšek
Urška Koštomaj
GCC
Saša Ogrizek
Eva Moličnik
GCC
Saša Ogrizek
Nika Pavčnik
GCC
Saša Ogrizek
Eva Kozman
GCC
Saša Ogrizek
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mednarodno
mednarodno
mednarodno

zlato priznanje, 1. mesto
zlato priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje

državno
državno
državno
državno
državno

srebrno priznanje

mednarodno

srebrno priznanje

državno

srebrno priznanje

državno

zlato priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje

državno
državno
državno

1. mesto

državno

3. mesto

državno

4. mesto

državno

zlato priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje

državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno

tekmovanja srednje šole
Nina Pušnik
Anja Poljanšek
Nika Šaloven
Martin Melanšek
Andraž Kukovičič
Lara Anja Lešnik
Anže Godicelj
Nejc Jemec
Žiga Kreča
Miha Bastl
Tilen Mavrič
Jan Gojznikar
Ana Halužan Vasle
Eva Pavčnik
Anja Bolčina
Jure Črepinšek
Teja Štrukelj
Biološka olimpijada
Anže Godicelj

GCC
GCC
GCC
GCC
PGC
PGC
PGC
PGC
PGC
PGC
PGC
PGC
PGC
PGC
PGC
PGC
ŠCC, GL

Saša Ogrizek
Saša Ogrizek
Majda Kamenšek Gajšek
Majda Kamenšek Gajšek
Tatjana Jagarinec
Tatjana Jagarinec
Tatjana Jagarinec
Tatjana Jagarinec
Eva Černelč
Uroš Arnuš
Uroš Arnuš
Eva Černelč
Tatjana Jagarinec
Tatjana Jagarinec
Uroš Arnuš
Eva Černelč
Marija Kresnik

bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje - 1. mesto
zlato priznanje - 1. mesto
zlato priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje

državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno

PGC

Tatjana Jagarinec

bronasta medalja

mednarodno

Boštjan Lilija
Boštjan Lilija
Janja Čuvan
Janja Čuvan
Tatjana Trupej
Tatjana Trupej
Tatjana Trupej
Tatjana Trupej
Tatjana Trupej
Saša Lužar

zlato priznanje
zlato priznanje
1. mesto
1. mesto
zlato priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
3. mesto

državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno

Državno tekmovanje v ekokvizu
Gašper Habjan
ŠCC, SŠKER
Rok Rečnik
ŠCC, SŠKER
Jure Vavdi
ŠCC, SŠGVO
Tajda Glamočak
ŠCC, SŠGVO
Žan Bergant
EŠ Celje
Mihael Jošt
EŠ Celje
Tjaša Sadek
EŠ Celje
Barbara Golavšek
EŠ Celje
Jasna Obrez
EŠ Celje
Patricija Revinšek
SZŠCE
Tekmovanje v poznavanju flore
Jan Gojznikar

PGC

Eva Černelč

zlata plaketa - 1. mesto

Pia Klančar

PGC

Eva Černelč

zlata plaketa - 1. mesto

Žiga Kreča

PGC

Eva Černelč

srebrna plaketa

Katarina Drame

PGC

Eva Černelč

srebrna plaketa

Majda Kamenšek Gajšek
Saša Ogrizek
Bernarda Špegel Berdič
Bernarda Špegel Berdič
Saša Ogrizek
Majda Kamenšek Gajšek
Majda Kamenšek Gajšek
Majda Kamenšek Gajšek
Bernarda Špegel Berdič
Majda Kamenšek Gajšek
Majda Kamenšek Gajšek
Bernarda Špegel Berdič
Saša Ogrizek
Majda Kamenšek Gajšek

zlato priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje

Uroš Arnuš

zlato priznanje

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni
Urša Podgrajšek
GCC
Maša Pavlič
GCC
Eva Sedovšek
GCC
Špela Ulaga
GCC
Lenart Štaut
GCC
Ana Kugovnik
GCC
Jan Strašek
GCC
Teja Štrempfelj
GCC
Janja Kumprej
GCC
Tamara Hribernik
GCC
Anja Gaber
GCC
Tjaša Lisac
GCC
Tjaša Pavčnik
GCC
Blaž Žnidarčič
GCC
Katarina Vodopivc

PGC

državno
tekmovanje
državno
tekmovanje
državno
tekmovanje
državno
tekmovanje
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
tekmovanje
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tekmovanja srednje šole

srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje

državno
tekmovanje
državno
tekmovanje
državno
državno
državno
državno

srebrna plaketa
srebrna plaketa
srebrna plaketa
srebrna plaketa
zlata plaketa, 1.mesto
zlata plaketa, 1.mesto
zlata plaketa, 2.mesto
zlata plaketa, 9.mesto
srebrna plaketa
zlata plaketa
zlata plaketa
srebrna plaketa
srebrna plaketa

državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno

zlato priznanje
zlato priznanje, 12. mesto
zlato priznanje, 25. mesto
zlato priznanje, 29. mesto
zlato priznanje

državno
državno
državno
državno

Juš Jagarinec

PGC

Uroš Arnuš

srebrno priznanje

Jan Travnšek

PGC

Uroš Arnuš

srebrno priznanje

Martina Majger
SZŠCE
David Novak, Cvetka Pangerl
Katarina Martinčič
SZŠCE
David Novak, Cvetka Pangerl
Urška Simončič
SZŠCE
David Novak, Cvetka Pangerl
Teja Štrukelj
ŠCC, GL
Marija Kresnik
Tekmovanje v znanju kemije za Preglovo plaketo
Peter Robič
ŠCC, SŠKER
Mojca Drofenik Čerček
Žan Bevcar
ŠCC, SŠKER
Irena Drofenik
Klavdija Bastl
GCC
Jožica Kovač
Lucija Bizjak
GCC
Smiljana Adamič Vasič
Mihael Rajh
PGC
Janja Simoniti
Nejc Kejžar
PGC
Mojca Alif
Marko Kočevar
PGC
Janja Simoniti
Maruša Pečovnik
PGC
Janja Simoniti
Aljaž Pirc
PGC
Mojca Plevnik Žnidarec
Neža Drofenik
ŠCC, GL
Andrejka Debelak Arzenšek
Rok Krumpak
ŠCC, GL
Andrejka Debelak Arzenšek
Alja Kolenc
ŠCC, GL
Andrejka Debelak Arzenšek
Peter Kovačević
ŠCC, GL
Peter Juvančič
Tekmovanje iz znanja geografije
Marina Kovač
SŠHVU
Lidija Oblak
David Horvat
PGC
Marko Moškotevc
Julia Fijavž
PGC
Marko Moškotevc
Ana Klemen
PGC
Marko Moškotevc
Gregor Blazinšek
ŠCC, GL
Darinka Grešak
Tekmovanje iz znanja zgodovine

srebrno priznanje, 7.
mesto
srebrno priznanje, 12.
mesto

Žiga Jurij Urlep

GCC

Barbara Arzenšek

Jernej Kralj

GCC

Barbara Arzenšek

GCC

Barbara Arzenšek

4. mesto

ŠCC, SŠGVO
ŠCC, SŠGVO

Milan Andrić
Milan Andrić

PGC

Blanka Rojnik Rom

zlato priznanje
bronasto priznanje
srebrno priznanje, 8.
mesto

Žiga Jurij Urlep, Jernej Kralj,
Aljoša Gajšek
David Pušnik
Nik Čančala
Lucija Zalokar

Flora in poroka/Čokoladni užitki skozi zgodovino umetnosti
Lavra Maze in Samanta Čoh
SŠHVU
Petra Pižmoht
Tekmovanje za Naj bodočega cvetličarja in vrtnarja Flore 2012
Tjaša Fric in Irena Majerič
SŠHVU
Veronika Cvetko
Tilen Soklič in Miha Vovk
SŠHVU
Sergej Kos
Simona Romih
SŠHVU
Mojca Sodin
Brigita Klinar
SŠHVU
Ana Sotošek
Arhitekturno risanje - Program Autocad
Luka Čepin
ŠCC, SŠGVO
Katarina Conradi
Barbara Škorjanc
ŠCC, SŠGVO
Katarina Conradi
Program Autocad - olimpiada
Program Autocad - olimpiada
Tekmovanje gradbenih šol - Gradbeniada - tekmovanje gradbenih tehnikov
Barbara Škorjanc
ŠCC, SŠGVO
Marjeta Petriček
Klara Barbara Krajnc
ŠCC, SŠGVO
Marjeta Petriček

88

državno
državno
ekipno
državno
državno
državno
državno

1.mesto

državno

2.mesto
3.mesto
1.mesto
2.mesto

državno
državno
državno
državno

1. mesto
3. mesto

državno
državno

3. mesto
4. mesto

državno
državno

tekmovanja srednje šole
Gradbeniada - tekmovanje tesarjev
Jure Vavdi
ŠCC, SŠGVO
Janez Kričej
Klemen Poljanšek
ŠCC, SŠGVO
Janez Kričej
Matej Poljanšek
ŠCC, SŠGVO
Janez Kričej
Gradbeniada - pečarjev-polagalcev keramičnih oblog
Driton Ademi
ŠCC, SŠGVO
Tadej Ozebek
Gregor Terbovc
ŠCC, SŠGVO
Tadej Ozebek
Gašper Vipotnik
ŠCC, SŠGVO
Tadej Ozebek
Tekmovanje izvajalcev suhomontažne gradnje - Knauf Junior Trophy

1. mesto

državno
državno
državno

3. mesto

državno
državno
državno
mednarodno
mednarodno

Tadej Jesenko

ŠCC, SŠGVO

Srečko Draksler

3. mesto

Urban Sajovic

ŠCC, SŠGVO

Srečko Draksler

4. mesto

PGC

Uroš Arnuš

srebrno priznanje

državno
tekmovanje

ŠCC, SŠKER

Klavdija Špur Jereb

podeljen naziv Naj
dijakinje v šolskem letu
2012/2013

državno

Naravoslovje
Miha Bastl
NAJ DIJAK/ NAJ DIJAKINJA Slovenije
Anja Tanšek

Tekmovanje v poznavanju ekonomije
Maja Keglič
EŠ Celje
Katja Teršek
srebrno priznanje
Tekmovanje o tehniki prodaje
Simon Jelaš
EŠ Celje
Lidija Plevčak
zlato priznanje
Aleksandra Zupan
EŠ Celje
Lidija Plevčak
zlato priznanje
Žan Bergant
EŠ Celje
Lidija Plevčak
srebrno priznanje
Anja Krajnc
EŠ Celje
Lidija Plevčak
srebrno priznanje
Srečko Kotnik
EŠ Celje
Lidija Plevčak
srebrno priznanje
Mihael Jošt
EŠ Celje
Lidija Plevčak
srebrno priznanje
Tjaša Sadek
EŠ Celje
Lidija Plevčak
srebrno priznanje
Vid Kovač
EŠ Celje
Lidija Plevčak
bronasto priznanje
Državno tekmovanje srednjih zdravstvenih šol Slovenije – Zdravstvena nega
Metka Černoša, Martina
Teja Lapornik, Tjaša Štadler
SZŠCE
Jevšinek, Ljudmila Par, Peter
srebrno priznanje
Čepin Tovornik
Državno tekmovanje Zdrav dih
Zlato priznanje/zlata
Maja Glinšek
SZŠCE
Peter Čepin Tovornik
trstika
Zlato priznanje/zlata
Valentina Leskovšek
SZŠCE
Peter Čepin Tovornik
trstika
Zlato priznanje/zlata
Sanel Sinanović
SZŠCE
Peter Čepin Tovornik
trstika
Zlato priznanje/zlata
Petra Emilija Kompan
SZŠCE
Peter Čepin Tovornik
trstika
Srebrno priznanje/srebrna
Aleksandra Jurak
SZŠCE
Alenka Košec Klarič
trstika
Srebrno priznanje/srebrna
Katja Brilej
SZŠCE
Petra Pižmoht
trstika
Srebrno priznanje/srebrna
Tjaša Lesničar Ojstrež
SZŠCE
Petra Pižmoht
trstika
Srebrno priznanje/srebrna
Katarina Kunej
SZŠCE
Peter Čepin Tovornik
trstika
Srebrno priznanje/srebrna
Monika Doler
SZŠCE
Peter Čepin Tovornik
trstika
Srebrno priznanje/srebrna
Patricija Lipovšek
SZŠCE
Peter Čepin Tovornik
trstika
Srebrno priznanje/srebrna
Amela Alić
SZŠCE
Peter Čepin Tovornik
trstika

državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno

državno

državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
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Srebrno priznanje/srebrna
trstika
Bronasto priznanje/broAnja Zapušek
SZŠCE
Peter Čepin Tovornik
nasta trstika
Mednarodno tekmovanje oblikovanja nohtov NAIL DESIGN 2013 – Permanentno lakiranje

Petra Emilija Kompan

Klara Gerič

SZŠCE

SZŠCE

Peter Čepin Tovornik

Marija Bec, Sonja Cesar

3. mesto

državno
državno
mednarodno

Mednarodno tekmovanje oblikovanja nohtov NAIL DESIGN 2013 – Boxed mixed
Sabina Šmid

SZŠCE

Marija Bec, Sonja Cesar

2. mesto

Tjaša Amon

SZŠCE

Marija Bec, Sonja Cesar

3. mesto

Gašper Vipotnik
ŠCC, SŠGVO
Tadej Ozebek
Mednarodno tekmovanje oblikovanja nohtov NAIL DESIGN 2013 – Total look
Nina Centrih

SZŠCE

Marija Bec, Sonja Cesar

1. mesto

Sara Vrbek

SZŠCE

Marija Bec, Sonja Cesar

1. mesto

Patricija Peklar

SZŠCE

Marija Bec, Sonja Cesar

1. mesto

Dijana Lazić,

SZŠCE

Marija Bec, Sonja Cesar

1. mesto

mednarodno
mednarodno
državno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno

Mednarodno tekmovanje oblikovanja nohtov NAIL DESIGN 2013 – Manikira
mednarodno
mednarodno

Nina Centrih

SZŠCE

Marija Bec, Sonja Cesar

1. mesto

Klara Kulovec

SZŠCE

Marija Bec, Sonja Cesar

3. mesto

Gregor Kramer
Dušan Fugina
Dušan Fugina
Boštjan Resinovič
Dušan Fugina
Boštjan Resinovič
Boštjan Resinovič
Mojca Drofenik Čerček
Roman Ocvirk
Tanja Tušek
Nataša Marčič
Kristijan Kocbek
Luka Božič
Romana Daugul

zlato priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
zlato priznanje
srebrno priznanje
bronasto priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje

državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno

Marko Moškotevc

bronasto priznanje

državno

Peter Čepin Tovornik
Peter Čepin Tovornik
Peter Čepin Tovornik
Peter Čepin Tovornik
Peter Čepin Tovornik
Peter Čepin Tovornik
Peter Čepin Tovornik
Peter Čepin Tovornik
Peter Čepin Tovornik
Monika Brglez
Monika Brglez

Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Zlato priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje

državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno

Državno tekmovanje mladih raziskovalcev
Janez Ogrizek
ŠCC, SŠKER
Gašper Gračner
ŠCC, SŠKER
Luka Koštomaj
ŠCC, SŠKER
Blaž Nunčič
ŠCC, SŠKER
Martin Oprešnik
ŠCC, SŠKER
Aleš Papič
ŠCC, SŠKER
Alen Verk
ŠCC, SŠKER
Matej Antolić
ŠCC, SŠKER
Krištof Skok
PGC
Nadja Ogrinc
PGC
Nika Bedek, Jerneja Jelen
PGC
Blaž Kešpert, Pia Klančar
PGC
Matej Gamser, Jure Novak
PGC, EŠ
Tajda Pikl
PGC
Lejla Valentič, Nina Žlof, Filip
PGC
Komplet
Uršča Oprčkal,
SZŠCE
Envera Selimović
SZŠCE
Lena Zgonec,
SZŠCE
Lidija Podbregar
SZŠCE
Barbara Novak,
SZŠCE
Nina Zdolšek
SZŠCE
Lucija Novak,
SZŠCE
Ana Sajovic,
SZŠCE
Tajda Krajnc,
SZŠCE
Svetlana Nikolič,
SZŠCE
Dajana Dunovič
SZŠCE
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REZULTATI NA MEDNARODNIH TEKMOVANJIH V ŠOLSKEM
LETU 2012/2013
IME IN PRIIMEK

DISCIPLINA

MENTOR

KOREPETITOR

TEKMOVANJE
(KRAJ, DATUM)

DOSEŽEK

Andrej Hernavs

tolkala

Borut Pinter, mag.art.

/

Fermo – Italija
(8.–12.9.2012)

Priznanje za udeležbo na
tekmovanju

/

1. mednarodno
klavirsko
tekmovanje
˝Aci Bertoncelj˝
(Velenje,
26.-28.10.2012)

Zlato priznanje

2. nagrada

Vitomir Janez Zagode

klavir

mag. Primož Mavrič

Nataša Hudej

klavir

Jelena Dukić Segečić, prof.

/

Mednarodno
tekmovanje
pianistov
˝Azurna obala˝
(Nica, 6.11.2012)

Ina Podkoritnik

violina

Petra Arlati Kovačič, prof.

Tamara Povh, prof.

Mednarodno
tekmovanje
Ars nova
(Trst,
28.11.2012)

Priznanje za udeležbo

Mednarodno
tekmovanje
Ars nova
(Trst,
1.12.2012)

2. nagrada, 94 točk

Mednarodno
tekmovanje
Ars nova
(Trst,
1.12.2012)

2. nagrada, 94 točk

Anja Križnik

flavta

Mirjana Brežnik, spec.

Mateja Hladnik, prof.

Mateja Hladnik, prof.

Manca Klepej

flavta

Mirjana Brežnik, spec.

Trio:
Klara Krumpak(flavta)
Vesna Ploštajner Mužar
(flavta)
Sonja Marguč (klavir)

Komorna igra

Mirjana Brežnik, spec.

/

Mednarodno
tekmovanje
Ars nova
(Trst,
1.12.2012)

2. nagrada, 90 točk

Katja Božnik

rog

Tadej Kopitar

Karine Gishyan, prof.

Mednarodno
tekmovanje ˝Davorin
Jenko˝(Beograd,
28.2- 11.3.2013)

3. nagrada,
88,25 točk

Nejc Zahrastnik

trobenta

Miran Majcen, prof.

Karine Gishyan, prof.

Mednarodno
tekmovanje ˝Davorin
Jenko˝(Beograd,
28.2- 11.3.2013)

Laureat, 1. nagrada,
100 točk

Peter Firšt

trobenta

Miran Majcen, prof.

Karine Gishyan, prof.

Mednarodno
tekmovanje ˝Davorin
Jenko˝(Beograd,
28.2- 11.3.2013)

Laureat, 1. nagrada,
99 točk

Živa Žohar

trobenta

Miran Majcen, prof.

Karine Gishyan, prof.

Mednarodno
tekmovanje ˝Davorin
Jenko˝(Beograd,
28.2- 11.3.2013)

1. nagrada,
98,80 točk

Tobija Hrastnik

trobenta

Miran Majcen, prof.

Karine Gishyan, prof.

Mednarodno
tekmovanje ˝Davorin
Jenko˝(Beograd,
28.2- 11.3.2013)

3. nagrada
87,2 točk

Erik Brezovšek

trobenta

Miran Majcen, prof.

Karine Gishyan, prof.

Mednarodno
tekmovanje ˝Davorin
Jenko˝(Beograd,
28.2- 11.3.2013)

Pohvala,
82,80 točk

Kaja Romih

flavta

Urška Hrovat, prof.

Jelena Dukić Segečić, prof.

Mednarodno
tekmovanje ˝Davorin
Jenko˝(Beograd,
28.2- 11.3.2013)

1. nagrada,
95,17 točk

Kvartet trobent:
Peter Firšt
Živa Žohar
Tobija Hrastnik

Komorne skupine s trobili

Miran Majcen, prof.

/

Mednarodno
tekmovanje ˝Davorin
Jenko˝(Beograd,
28.2- 11.3.2013)

Laureat, 1. nagrada
98,2 točk

Katja Božnik

rog

Tadej Kopitar

Karine Gishyan, prof.

Mednarodno
tekmovanje ˝Davorin
Jenko˝(Beograd,
28.2- 11.3.2013)

3. nagrada,
88,25 točk

Nejc Zahrastnik

trobenta

Miran Majcen, prof.

Karine Gishyan, prof.

Mednarodno
tekmovanje ˝Davorin
Jenko˝(Beograd,
28.2- 11.3.2013)

Laureat, 1. nagrada,
100 točk
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Peter Firšt

trobenta

Miran Majcen, prof.

Karine Gishyan, prof.

Mednarodno
tekmovanje ˝Davorin
Jenko˝(Beograd,
28.2- 11.3.2013)

Laureat, 1. nagrada,
99 točk

Živa Žohar

trobenta

Miran Majcen, prof.

Karine Gishyan, prof.

Mednarodno
tekmovanje ˝Davorin
Jenko˝(Beograd,
28.2- 11.3.2013)

1. nagrada,
98,80 točk

Tobija Hrastnik

trobenta

Miran Majcen, prof.

Karine Gishyan, prof.

Mednarodno
tekmovanje ˝Davorin
Jenko˝(Beograd,
28.2- 11.3.2013)

3. nagrada
87,2 točk

Erik Brezovšek

trobenta

Miran Majcen, prof.

Karine Gishyan, prof.

Mednarodno
tekmovanje ˝Davorin
Jenko˝(Beograd,
28.2- 11.3.2013)

Pohvala,
82,80 točk

Kaja Romih

flavta

Urška Hrovat, prof.

Jelena Dukić Segečić, prof.

Mednarodno
tekmovanje ˝Davorin
Jenko˝(Beograd,
28.2- 11.3.2013)

1. nagrada,
95,17 točk

Kvartet trobent:
Peter Firšt
Živa Žohar
Tobija Hrastnik

Komorne skupine s trobili

Miran Majcen, prof.

/

Mednarodno
tekmovanje ˝Davorin
Jenko˝(Beograd,
28.2- 11.3.2013)

Laureat, 1. nagrada
98,2 točk

Kvartet trobent:
Peter Firšt
Živa Žohar
Tobija Hrastnik
Erik Brezovšek

Komorne skupine s trobili

Miran Majcen, prof.

/

Mednarodno tekmovanje
˝Davorin Jenko˝(Beograd,
28.2- 11.3.2013)

Laureat, 1. nagrada
98,2 točk

Ina Podkoritnik

violina

Petra Arlati Kovačič, prof.

Tamara Povh, prof.

Mednarodno tekmovanje
Antonio Salieri
(Legnano,
5.-14.4. 2013)

3. nagrada,
87 točk

Ana Viher

violina

Alenka Firšt, prof.

Marjanca Ocvirk

Mednarodno tekmovanje
Antonio Salieri
(Legnano,
5.-14.4. 2013)

1. nagrada,
98 točk,
Laureat

Katarina Viher

violina

Alenka Firšt, prof.

Marjanca Ocvirk

Mednarodno tekmovanje
Antonio Salieri
(Legnano,
5.-14.4. 2013)

1. nagrada,
100 točk,
Laureat

Nina Lilija Sotler

violina

Petra Arlati Kovačič, prof.

Tamara Povh, prof.

Mednarodno tekmovanje
Antonio Salieri
(Legnano,
5.-14.4. 2013)

3. nagrada,
88 točk

Alma Pleteršek Fajfer

violončelo

Aleksandar Kuzmanovski,
prof

Tamara Povh, prof.

Mednarodno tekmovanje
Antonio Salieri
(Legnano,
5.-14.4. 2013)

2. nagrada,
92 točk

Zala Oblak

violina

mag. Kristian Kolman

Veronika Hauptman, spec.

Mednarodno tekmovanje
Antonio Salieri
(Legnano,
5.-14.4. 2013)

Diploma di merito,
81 točk

Hana Lavrinc

viola

mag. Kristian Kolman

Benjamin Govže, spec.

Mednarodno tekmovanje
Antonio Salieri
(Legnano,
5.-14.4. 2013)

3. nagrada,
85 točk

Alma Gunzek

violina

Petra Arlati Kovačič, prof.

Tamara Povh, prof.

Mednarodno tekmovanje
Antonio Salieri
(Legnano,
5.-14.4. 2013)

3. nagrada,
88 točk

Lucija Bogataj

violina

Alenka Firšt, prof.

Marjanca Ocvirk

Mednarodno tekmovanje
Antonio Salieri
(Legnano,
5.-14.4. 2013)

3. nagrada,
86 točk

Urban Jerman

violina

Alenka Firšt, prof.

Marjanca Ocvirk

Mednarodno tekmovanje
Antonio Salieri
(Legnano,
5.-14.4. 2013)

3. nagrada,
85 točk

Violinski duo:
Lucija Bogataj
Urban Jermna

Komorna igra

Alenka Firšt, prof.

/

Mednarodno tekmovanje
Antonio Salieri
(Legnano,
5.-14.4. 2013)

2. nagrada,
91 točk

Klavirski trio:
Vitomir Janez Zagode
Katarina Viher Alma
Pleteršek Fajfer

Komorna igra

Alenka Firšt, prof.

/

Mednarodno tekmovanje
Antonio Salieri
(Legnano,
5.-14.4. 2013)

1. nagrada,
100 točk, Laureat

Nika Pušnik

kitara

Matjaž Brežnik

/

Mednarodno tekmovanje
Krško
(6.,7. april 2013)

Srebrno priznanje, 88,33
točk

92

tekmovanja Glasbena šola
Matjaž Kreča

kitara

Lucija Šorn, spec.

/

Mednarodno tekmovanje
Krško
(6.,7. april 2013)

Priznanje za udeležbo,
81,33

Pihalni trio:
Vesna Ploštajner Mužar
Klara Krumpak
Sonja Marguč

Komorna igra

Mirjana Brežnik, spec.
Mateja Hladnik, prof.

/

Mednarodno tekmovanje
Svirel
(Štanjel, 6.-14. 4. 2013)

1. nagrada,
Zlato priznanje,
99 točk,
finalisti tekmovanja

Kvartet trobent:
Peter Firšt
Erik Brezovšek
Živa Žohar
Gregor Vinko

Komorna igra

Miran Majcen, prof.

/

Mednarodno tekmovanje
Svirel
(Štanjel, 6.-14. 4. 2013)

Zlato priznanje,
95 točk

Ana Kovačič

harfa

Erika Frantar, prof.

/

Mednarodno tekmovanje
Svirel
(Štanjel, 6.-14. 4. 2013)

Zlato priznanje,
97 točk

Beatrice Kastelic

harfa

Erika Frantar, prof.

/

Mednarodno tekmovanje
Svirel
(Štanjel, 6.-14. 4. 2013)

Srebrno priznanje,
94 točk

Vita Živa Pečak

harfa

Erika Frantar, prof.

/

Mednarodno tekmovanje
Svirel
(Štanjel, 6.-14. 4. 2013)

Srebrno priznanje,
93 točk

Dominika Kastelic

harfa

Erika Frantar, prof.

/

Mednarodno tekmovanje
Svirel
(Štanjel, 6.-14. 4. 2013)

Srebrno priznanje,
92 točk

Lara Pelikan

harfa

Erika Frantar, prof.

/

Mednarodno tekmovanje
Svirel
(Štanjel, 6.-14. 4. 2013)

Srebrno priznanje,
92 točk

Lara Hrastnik

harfa

Dalibor Bernatović, prof.

/

Mednarodno tekmovanje
Antonio Salieri
(Legnano,
5.-14.4. 2013)

1. nagrada,
95 točk

Veronika Tadina

harfa

Dalibor Bernatović, prof.

/

Mednarodno tekmovanje
Antonio Salieri
(Legnano,
5.-14.4. 2013)

2. nagrada,
90 točk

Anja Križnik

flavta

Mirjana Brežnik, spec.

Mateja Hladnik, prof.

Mednarodno tekmovanje
Požarevac
(18.-21.4.2013)

II. nagrada,
93,33 točk

Manca Klepej

flavta

Mirjana Brežnik, spec.

Mateja Hladnik, prof.

Mednarodno tekmovanje
Požarevac
(18.-21.4.2013)

II. nagrada,
94 točk

Klara Krumpak

flavta

Mirjana Brežnik, spec.

Mateja Hladnik, prof.

Mednarodno tekmovanje
Požarevac
(18.-21.4.2013)

I. nagrada, 95 točk

Tinkara Žnidar

flavta

Mirjana Brežnik, spec.

Mateja Hladnik, prof.

Mednarodno tekmovanje
Požarevac
(18.-21.4.2013)

II. nagrada,
93 točk

Zoja Zorko

flavta

Mirjana Brežnik, spec.

Mateja Hladnik, prof.

Mednarodno tekmovanje
Požarevac
(18.-21.4.2013)

II. nagrada,
91,33 točk

Leja Štukelj

flavta

Mirjana Brežnik, spec.

Mateja Hladnik, prof.

Mednarodno tekmovanje
Požarevac
(18.-21.4.2013)

III. nagrada,
89 točk

Nikolaj Zver

harmonika

Luka Juhart, prof.

/

9. mednarodno tekmovanje
harmonikarjev
(Beltinci,
10.-12.5.2013)

1. nagrada,
95,33 točk

Andraž Frece

harmonika

Tomaž Marčič, prof.

/

9. mednarodno tekmovanje
harmonikarjev
(Beltinci,
10.-12.5.2013)

2. nagrada,
94,67 točk

Lara Hrastnik

harfa

Dalibor Bernatović, prof.

/

Mednarodno tekmovanje
Petar Konjovič
(Beograd, 12. 5. 2013)

7. mesto

Aljaž Šumej

klavir

Simona Moškotevc Guzej,
prof.

/

Koroško klavirsko
tekmovanje
(22. – 24. 5. 2013, Radlje
ob Dravi)

Zlato priznanje,
3. nagrada

Robin Vodeb

klavir

Renata Pintar

/

Koroško klavirsko
tekmovanje
(22. – 24. 5. 2013, Radlje
ob Dravi)

Srebrno priznanje,
1. nagrada

Enej Vovk Šulgaj

klavir

Tamara Povh, prof.

/

Koroško klavirsko
tekmovanje
(22. – 24. 5. 2013, Radlje
ob Dravi)

Bronasto priznanje

Jan Brodnjak

kitara

Suzana Hebar, spec.

/

Mednarodno kitarsko
tekmovanje
(Gorica,
10.-12.5.2013)

Priznanje za udeležbo
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Beatrice Kastelic

harfa

Erika Frantar, prof.

/

11. mednarodno
tekmovanje v Riminiju
(Sogliano al Rubicone,
30.5.– 2.6.2013)

2. nagrada,
90 točk

Dominika Kastelic

harfa

Erika Frantar, prof.

/

11. mednarodno
tekmovanje v Riminiju
(Sogliano al Rubicone,
30.5.– 2.6.2013)

1. nagrada,
95 točk

Lara Pelikan

harfa

Erika Frantar, prof.

/

11. mednarodno
tekmovanje v Riminiju
(Sogliano al Rubicone,
30.5.– 2.6.2013)

2. nagrada,
93 točk

Ana Kovačič

harfa

Erika Frantar, prof.

/

11. mednarodno
tekmovanje v Riminiju
(Sogliano al Rubicone,
30.5.– 2.6.2013)

1. nagrada,
97 točk

Neža Pogačar
Vitomir Janez
Zagode

Klavirski duo

mag. Primož Mavrič

/

1. mednarodno tekmovanje
Tomaž Holmar (Udine,
30.5.– 2.6.2013)

1. nagrada,
97 točk

Tia Rozoničnik

klavir

mag. Primož Mavrič

/

1. mednarodno tekmovanje
Tomaž Holmar (Udine,
30.5.– 2.6.2013)

2. nagrada,
94 točk

Kaja Pavlovič

klavir

mag. Primož Mavrič

/

1. mednarodno tekmovanje
Tomaž Holmar (Udine,
30.5.– 2.6.2013)

3. nagrada,
85 točk

TEKMOVALCEM IN MENTORJEM TER KOREPETITORJEM ISKRENO ČESTITAMO ZA
DOSEŽKE TER JIM ŽELIMO ŠE VELIKO PODOBNIH USPEHOV!				
								
Ravnatelj: Simon Mlakar, mag.
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10. ŽUPANOV SPREJEM NAJUSPEŠNEJŠIH DEVETOŠOLCEV
IN UČENCEV GLASBENE ŠOLE MESTNE OBČINE CELJE

IV. OSNOVNA ŠOLA CELJE
Ime in priimek

OSNOVNA ŠOLA Hudinja Celje
Ime in priimek

VERONIKA KOS

URBAN BRATINA

INGRID MIRNIK
URŠKA FRANGEŽ
LARISA STRAŠEK

ASTRID BUKOVŠEK
SAŠA GERLJ
ANA VERONIKA POPOVIČ
ŽAN VELENŠEK
ANITA ŽEKŠ

OSNOVNA ŠOLA Lava Celje
Ime in priimek
MAŠA RADI

OSNOVNA ŠOLA Glazija Celje
Ime in priimek

TADEJ TURNŠEK
DAVID ŽELET
ŽIVA DUŠAK
URBAN KENDA
NIKA KNEZ

OSNOVNA ŠOLA Glasbene šole Celje
Ime in priimek

OSNOVNA ŠOLA Frana Roša Celje
Ime in priimek

KATJA BOŽNIK

ROK BOSIL
ŽIVA FERARA
SEBASTIJAN RAJŠTR
ŽAN ŠARENAC

JOŽICA SEBIČ
GREGOR STAKNE

PETER FIRŠT
ERIK BREZOVŠEK
ALJAŽ ŠUMEJ
ZOJA ZORKO
JAKA KRUŠIČ

OSNOVNA ŠOLA Frana Kranjca
Celje
Ime in priimek

OSNOVNA ŠOLA Ljubečna
Ime in priimek

JON BONAJ

EVA PESERL

KLARA DROFENIK
ANDRAŽ PUŠNIK
ZOJA ZORKO
URH ŽNIDAR

SEBASTJAN TKAVC
BLAŽKA KLARIĆ
DOMEN GOSTE
URH FERLEŽ
MANCA LENART
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16. ŽUPANOV SPREJEM NAJUSPEŠNEJŠIH MATURANTK IN
MATURANTOV V MESTNI OBČINI CELJE V ŠOLSKEM LETU
2012/2013
19. september 2013

Poklicna matura
Ime in priimek

GIMNAZIJA CELJE - CENTER
Št. točk
Občina bivališča

Ana Dolinšek

23

Radeče

Anja Fludernik

22

Ljubno ob Savinji

Ime in priimek

EKONOMSKA ŠOLA CELJE
Št. točk
Občina bivališča

Alenka Verbuč

23

Nazarje

Jasmina Tanšek
Katarina Blatnik
Nataša Kitak
Mojca Strmšnik

22
22
22
22

Gorica pri Slivnici/Šentjur
Nazarje
Rogatec
Šmartno ob Dreti/Nazarje

SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA CELJE
Ime in priimek
Št. točk
Občina bivališča
Manca Kozinc

23

Sevnica

Mojca Dečman
Adisa Stradovnik
Barbara Zupanc
Terglav

22
22

Šmarje pri Jelšah
Velenje

22

Ljubečna/MOC

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM CELJE
Ime in priimek
Št. točk
Občina bivališča
Šempeter v Savinjski dolini/
Patricija Pečnik
23
Žalec
Žana Selič
22
Šentjur
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ŠOLSKI CENTER CELJE, SREDNJA ŠOLA ZA STORITVENE
DEJAVNOSTI IN LOGISTIKO
Ime in priimek
Št. točk
Občina bivališča
Monika Krajnčan

22

Loka pri Žusmu/Šentjur

Matjaž Albreht
Aleš Kos

22
22

Laško
Žalec

ŠOLSKI CENTER CELJE, SREDNJA ŠOLA ZA STROJNIŠTVO,
MEHATRONIKO IN MEDIJE
Ime in priimek
Št. točk
Občina bivališča
Janez Hribernik

23

Slovenske Konjice

Bernie Bezenšek
Matjaž Pungeršek
Luka Šteger
Jurij Filipančič
Alja Grofelnik
Marija Kramer
Igor Pečoler
Žiga Habjan
Mark Slatinek
Marcel Pinter

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

Celje
Gorica pri Slivnici/Šentjur
Dobrna
Podčetrtek
Mozirje
Mozirje
Dobrna
Slovenske Konjice
Škofja vas/MOC
Šentjur

županov sprejem
ŠOLSKI CENTER CELJE, SREDNJA ŠOLA ZA STROJNIŠTVO,
MEHATRONIKO IN MEDIJE
Ime in priimek
Št. točk
Občina bivališča

ŠOLSKI CENTER CELJE, SREDNJA ŠOLA ZA KEMIJO,
ELEKTROTEHNIKO IN RAČUNALNIŠTVO
Ime in priimek
Št. točk
Občina bivališča

Janez Hribernik

23

Slovenske Konjice

Gašper Gračner

22

Jurklošter/Laško

Bernie Bezenšek
Matjaž Pungeršek
Luka Šteger
Jurij Filipančič
Alja Grofelnik
Marija Kramer
Igor Pečoler
Žiga Habjan
Mark Slatinek
Marcel Pinter

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

Celje
Gorica pri Slivnici/Šentjur
Dobrna
Podčetrtek
Mozirje
Mozirje
Dobrna
Slovenske Konjice
Škofja vas/MOC
Šentjur

Matej Antolić
Patricija Majger
Anja Tanšek
Jernej Ferlež
Timotej Operčkal
Rok Rečnik
Jan Zupanc

22
22
22
22
22
22
22

Petrovče/Žalec
Vojnik
Dramlje
Ponikva
Frankolovo/Vojnik
Ponikva
Šentjur

ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI CELJE
Ime in priimek
Št. točk
Občina bivališča
Anže Korenjak

23

Rečica ob Savinji

Anja Vrhovšek
Špela Sternad
Lavra Maze

22
22
22

Štore
Šoštanj
Mozirje

ŠOLSKI CENTER CELJE, SREDNJA ŠOLA ZA GRADBENIŠTVO
IN VAROVANJE OKOLJA
Ime in priimek
Št. točk
Občina bivališča
Nena Kotnik

23

Mozirje

Jožica Rebernik
Nataša Zbil
Jurij Žagar

22
22
22

Polzela
Rogaška Slatina
Zreče

19. ŽUPANOV SPREJEM NAJUSPEŠNEJŠIH MATURANTK
IN MATURANTOV TER IZJEMNO USPEŠNIH DIJAKOV NA
MEDNARODNIH TEKMOVANJIH
IZ ZNANJA - OLIMPIJADAH V MESTNI OBČINI CELJE V
ŠOLSKEM LETU 2012/2013
19. september 2013
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Splošna matura
Ime in priimek

I. GIMNAZIJA V CELJU
Št. točk
Občina bivališča

Ime in priimek

GIMNAZIJA CELJE CENTER
Št. točk
Občina bivališča

Sara Jeromel

34

Celje

Lucija Bizjak

34

Šoštanj

Jan Mlakar
Anže Godicelj
Veronika Krašek
Lara Anja Lešnik
Eva Medved
Maruša Pečovnik
Jan Spolenak
Katja Čehovin
Eva Podbregar
Mihaela Pušnik
Maša Zupančič
Karin Strmšek
Luka Brenko
Kristina Camloh
Santina Jazbinšek
Tomaž Krajnc
Karmen Kraljič
Eva Pavčnik
Nina Šket
Lena Gabršček
Marko Kočevar
Eva Kovačič

34
33
33
33
33
33
33
32
32
32
32
32
31
31
31
31
31
31
31
30
30
30

Anja Plaznik
Anže Lamut
Mojca Hunski
Gašper Marinšek
Anja Poljanšek
Barbara Lipovšek
Žan Žurič
Alja Polšak
Nina Fridrih

33
32
32
32
31
30
30
30
30

Laško
Slovenske Konjice
Podčetrtek
Petrovče/Žalec
Ljubno ob Savinji
Podčetrtek
Škofja vas/MOC
Šentjur
Tabor

Valentina Pevec

30

Nejc Planinšek
Matevž Razboršek
Sara Razgoršek
Aleš Turk
Veronika Prtenjak
Anja Cestnik

30
30
30
30
30
30

Loče/Slovenske Konjice
Celje
Celje
Frankolovo/Vojnik
Laško
Vransko
Celje
Žalec
Polzela
Šentjur
Celje
Gornji Grad
Celje
Laško
Sevnica
Celje
Laško
Hrastnik
Šmarje pri Jelšah
Celje
Celje
Škofja vas/MOC
Pristava pri Mestinju/
Podčetrtek
Celje
Velenje
Škofja vas/MOC
Rečica ob Savinji
Celje
Prebold

Župan je sprejel tudi Anžeta Godiclja, Marušo Pečovnik, Krištofa Skoka, Mihaelo Pušnik,
Klaro Nosan, Jerneja Klariča, Simona Oberžana, Špelo Pečnik in Žiga Kotnik Klovarja zaradi izjemnih uspehov na mednarodnih tekmovanjih v znanju - olimpijadah.
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9. ŽUPANOV SPREJEM NAJUSPEŠNEJŠIH DIJAKINJ IN DIJAKOV
V MESTNI OBČINI CELJE V ŠOLSKEM LETU 2012/2013
19. september 2013
Ime in priimek

EKONOMSKA ŠOLA CELJE
Št. točk
Občina bivališča

Žan Bergant

Tabor

Brigita Dobočnik
Anja Krajnc

Zreče
Celje

ŠOLSKI CENTER CELJE, SREDNJA ŠOLA ZA STROJNIŠTVO,
MEHATRONIKO IN MEDIJE
Ime in priimek
Št. točk
Občina bivališča
Denis Završek

Loka pri Žusmu/Šentjur

Matej Strmšek
Benjamin Hosner

Gornji Grad
Dramlje/Šentjur

SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA CELJE
Ime in priimek
Št. točk
Občina bivališča
Tajda Krajnc

Ljubno ob Savinji

Patricija Zupanc
Maja Škreblin
Sanel Sinanović

Prebold
Celje
Celje
Pristava pri Mestinju/
Podčetrtek
Mozirje
Dramlje/Šentjur

Aleksandra Cmok
Verena Gračner
Metka Gorenak

ŠOLSKI CENTER CELJE, SREDNJA ŠOLA ZA GRADBENIŠTVO IN
VAROVANJE OKOLJA
Ime in priimek
Št. točk
Občina bivališča
Barbara Hribar

Hrastnik

AdelinaJasharaj
Nik Pišotek
Jože Prušnik
Katja Bergant
Anja Uduč
Jasmina Kobale
Alen Mirtelj
Nejc Pišotek
Sergeja Goršek
Romana Krulec
Klavdija Kunšek
Barbara Ocvirk
Senatra Omić
Anja Voler
Kaja Tomše

Celje
Laško
Solčava
Tabor
Dobje pri Planini
Dramlje/Šentjur
Boštanj/Sevnica
Laško
Šoštanj
Celje
Kalobje/Šentjur
Jurklošter/Laško
Velenje
Luče
Šmarje pri Jelšah

Ime in priimek

EKONOMSKA ŠOLA CELJE
Št. točk
Občina bivališča

Tajda Krajnc

Ljubno ob Savinji

Patricija Zupanc
Maja Škreblin
Sanel Sinanović

Prebold
Celje
Celje
Pristava pri Mestinju/
Podčetrtek
Mozirje
Dramlje/Šentjur

Aleksandra Cmok
Verena Gračner
Metka Gorenak

ŠOLSKI CENTER CELJE, SREDNJA ŠOLA ZA GRADBENIŠTVO IN
VAROVANJE OKOLJA
Ime in priimek
Št. točk
Občina bivališča
Gregor Terbovc

Laško

Klemen Poljanšek
Jure Vavdi

Gornji Grad
Luče

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM CELJE
Ime in priimek
Št. točk
Občina bivališča
Samanta Fuks

Celje

Lidija Škrubej

Luče

Ime in priimek
Franci Kolar

ABITURA D.O.O. CELJE
Št. točk
Občina bivališča
Štore
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DRŽAVNO SREČANJE MLADIH RAZISKOVALCEV,
MURSKA SOBOTA, 19. MAJ 2014

zlato priznanje
PODROČJE

ŠOLA

Arhitektura ali
gradbeništvo

ŠCC, Srednja šola za gradbeništvo in
varovanje okolja

Arhitektura ali
gradbeništvo

Ekologija z varstvom okolja
Geografija ali
geologija
Interdisciplinarna
področja

Kemija ali kemijska
tehnologija
Kemija ali kemijska
tehnologija
Slovenski jezik ali
književnost

AVTORJI

MENTORJI

NASLOV

Kristina Kaučič,
Tanja Barle Življenje na visokem
Špela Kok in Saša Osek
Peter
Maja Ključevšek
Arhitektura bivalnega prostora
Srednja zdravstvena šola Celje
Čepin
in Maša Ključevšek
živali v osnovnih in srednjih šolah
Tovornik
Popis dnevnih metuljev na
Marjeta
mokrotnih travnikih ob potoku
Osnovna šola Ljubečna
Ina Podkoritnik
Gradišnik Dobje pri Cerovcu s poudarkom
Mirt
na strašničnem in temnem
mravljiščarju
Urh Končan, Bor Lazar Bojan
Osnovna šola Frana Kranjca Celje
Geografski "duo" v KS Pod gradom
in Matej Planinšek
Rebernak
Andro
Matjaž Črešnar,
ŠCC, Srednja šola za strojništvo, meGlamnik
Predrezilo na tračni žagi za razrez
Urban Remic in Tomaž
in Matej
hlodovine
hatroniko in medije
Oprešnik
Veber
Marko
Razvoj in uporaba reakcijskega sisJeran in
Osnovna šola Primoža Trubarja Laško
Nik Kajtna
tema na osnovi kemiluminiscence
Milena
za ciljane forenzične aplikacije
Žohar
Mojca
Vpliv pozitivno nabitih proteinov
Jan Gojznikar
I. gimnazija v Celju
Benčina in
na internalizacijo eksogene DNK
in Nejc Kejžar
Mojca Alif
Anita
ŠCC, Srednja šola za kemijo, elektrotehMiha Žolek
Spletno nasilje v literaturi
niko in računalništvo
Laznik

srebrno priznanje
PODROČJE

ŠOLA

Astronomija ali
fizika

I. OŠ CELJE

Arhitektura ali
gradbeništvo

Osnovna šola Lava Celje

Arhitektura ali
gradbeništvo

IV. osnovna šola Celje

Ekologija z varstvom okolja

ŠCC, Srednja šola za gradbeništvo in
varovanje okolja

Elektrotehnika, eleOsnovna šola Hudinja
ktronika in robotika

AVTORJI
Timotej Fendre
in
Dominik Fendre
Maj Antončič,
Maj Mravlak in
Marko Vrečer
Anja Kolar,
Nikita Kroflič in
Urh Kundih
Tjaša Antolinc in
Tjaša Romih
Jan Vrečer, Rok
Vrečer in Tim
Šlosar

MENTORJI

NASLOV

Lea Červan

S čim čistimo vetrobranska stekla
avtomobila

Urh Kodre

Bližnjice

Jerneja Pavlič

Urbano vrtičkarstvo v Celju

Ljubomir
Milenkovič

Vodnjaki v Dobovcu in Turnem

Uroš Kalar

Elektroprevodna barva

Elektrotehnika, eleOsnovna šola Hudinja
Eva Šorn
Boštjan Štih
ktronika in robotika
Elektrotehnika, ele- ŠCC, Srednja šola za kemijo, elektroteh- Klemen Šprajc
Gregor Kramer
ktronika in robotika niko in računalništvo
in Anton Črešnar
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Pridobivanje električne energije z
gorivno celico
Avto robot
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Sociologija

IV. osnovna šola Celje

Zala Božanič,
Jasna Hadžić
in Rok Klajnšek
Grajž

Sociologija

Gimnazija Celje - Center

Katja Gobec

Sergej Vučer

Tehnika ali tehnologija

ŠCC, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije

Lovro Borovnik,
Blaž Režabek in
Blaž Štor
Lucija Novak in
Tjaša Arnik

Roman Zupanc
in Andro Glamnik
Peter Čepin
Tovornik

III. OŠ CELJE

Žiga Šarman in
Marko Zabav

Tomislav Golob

Celjsko sokoljstvo skozi oči
časopisa Nova doba

I. gimnazija v Celju

Urh Ferlež

Marko
Moškotevc in
Vesna Milojević

Sto let celjske palače znanja

Varnost v cestnem
prometu
Zgodovina ali
umetnostna zgodovina
Zgodovina ali
umetnostna zgodovina

Srednja zdravstvena šola Celje

Druga področja

Osnovna šola Hudinja

Druga področja

Srednja zdravstvena šola Celje

Mojmir Mosbruker

Stereotipi
Anoreksija kot problem sodobne
družbe

Hočevar, Nina
Maček in Anja
Boštjan Štih
Žerjav
Kaja Koštomaj in Peter Čepin
Ana Sajovic
Tovornik

Kolo z motorjem na električni
pogon
Mnenje in delo mejne policije na
Policijski upravi Celje

Mladostniki in zaščita pred
soncem
Pogledi dijakov na transplantacijo
organov

bronasto priznanje
PODROČJE

ŠOLA

AVTORJI

MENTORJI

Biologija

Osnovna šola Ljubečna

Sara Kopriva

Marjeta
Gradišnik Mirt

Biologija

Osnovna šola Primoža Trubarja Laško

Ana Blatnik in
Taja Jančič

Marko Jeran in
Milena Žohar

Biologija

I. gimnazija v Celju

Ekologija z varstvom okolja

Osnovna šola Ljubečna

Ekologija z varstvom okolja

Osnovna šola Ljubečna

Elektrotehnika, elektronika in robotika
Elektrotehnika, elektronika in robotika
Geografija ali
geologija
Interdisciplinarna
področja
Interdisciplinarna
področja
Interdisciplinarna
področja
Kemija ali kemijska
tehnologija
Psihologija ali
pedagogika

Diana
Podgoršek in
Jana Gulin
Sven Pirš, Tadej
Jeršič in Alen
Lamper
Nika Banovšek,
Nina Cingl in
Klara Hribernik

ŠCC, Srednja šola za kemijo, elektrotehAnže Jurkošek
niko in računalništvo
ŠCC, Srednja šola za kemijo, elektrotehTilen Klinar
niko in računalništvo
Karin Krajšek
Osnovna šola Hudinja
in Laura Gloria
Pratnemer
Albulena
Ramani, Merite
I. osnovna šola Celje
Xhini in Dielleza
Xhini

Tatjana Jagarinec

Na sledi petemu okusu

Marjeta
Gradišnik Mirt

Življenje v potoku Dajnica

Marjeta
Gradišnik Mirt

Popis ptic, ki prezimujejo na
Šmartinskem jezeru

Gregor Kramer

Stabilizator letenja radijsko
vodenega letala

Gregor Kramer

Računalniško voden avto

Sandi Šarman

Krajevna identiteta prebivalcev
Mestne četrti Hudinja in Krajevne
skupnosti Škofja vas

Helena Stepišnik Slovenija - moja druga domovina

Osnovna šola Ljubečna

Klementina
Zavšek

Marjeta
Gradišnik Mirt

I. gimnazija v Celju

Sara Črepinšek

Nataša Marčič

Osnovna šola Frana Roša Celje
III. osnovna šola Celje

NASLOV
Primerjava učinkov domačega in
kupljenega medu na izbrane vrste
bakterij
Ovrednotenje okolju prijaznega
postopka za količino izolirane
DNA iz ekološkega in biološkega
okolja

Maja Cilenšek in
Lotty Cojhter
Eva Polutnik
Zorana
Stjepanović in
Darja Bastl
Liza Brilej

Pojavljanje in prepoznavanje
pelinosliste žvrklje ob južnem
delu Šmartinskega jezera
Semena: naš zaklad, naša prihodnost
Barvila v jesenskem in zimskem
listju
Po znanje v Hermanov brlog
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Računalništvo ali
telekomunikacije
Računalništvo ali
telekomunikacije
Računalništvo ali
telekomunikacije
Računalništvo ali
telekomunikacije
Računalništvo ali
telekomunikacije

Žan Korez, Anže
ŠCC, Srednja šola za kemijo, elektrotehLazar in Rok
niko in računalništvo
Mešiček
ŠCC, Srednja šola za kemijo, elektroteh- Peter Močnik in
niko in računalništvo
Mitja Gologranc
David Šket, Jani
ŠCC, Srednja šola za kemijo, elektrotehPezdevšek in
niko in računalništvo
Klemen Uršič

Borut Slemenšek

Upravljanje avtomobila z Raspberry pi-jem

Boštjan
Resinovič

Računalniško voden sistem za
nadzor gasilskega tekmovanja

Boštjan
Resinovič

Medplatformski sistem za urnike
in nadomeščanja

ŠCC, Gimnazija Lava

David Simunič

Tomislav Viher

Izdelava spletnega brskalnika

Gimnazija Celje - Center

Uroš Hercog

Otmar Uranjek

Mobilna aplikacija e-matura

Srednja zdravstvena šola Celje

Tinkara Kozovinc

Peter Čepin
Tovornik

Poznavanje in uporaba računalništva v tretjem
življenjskem obdobju

Slovenski jezik ali
književnost

I. osnovna šola Celje

Luka
Dimitrijević, Filip
Črt Močivnik
Burnik in Urh
Burnik

Besedilni korpusi slovenskega
jezika

Sociologija

Gimnazija Celje - Center

Lucija Cestnik

Sergej Vučer

Jehovova priča sem

Milica Šteger

Domet in natančnost doma izdelanega samostrela

Uroš Stilin

Slikam, kako raste

Roman Zupanc

Gozdarska deska s hidravličnimi
kleščami za hlodovino

Roman Zupanc

Predelava avtomobila na električni
pogon

Računalništvo ali
telekomunikacije

Andraž Mihelin,
Urban Mikic
in Tomaž Rejc
Zagožen
Hana Ocvirk,
Pia Žižek in Žan
Krošl
Rok Krivec in
Rok Poznič
Anže Plevnik,
Rok Kresnik in
Gregor Kramer

Tehnika ali tehnologija

Osnovna šola Hudinja

Tehnika ali tehnologija

Osnovna šola Hudinja

Tehnika ali tehnologija

ŠCC, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije

Tehnika ali tehnologija

ŠCC, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije

Varnost v cestnem
prometu

Osnovna šola Ljubečna

Nina Planinšek
Marjeta
in Jan Grušovnik Gradišnik Mirt

Analiza uporabe varnostnega
pasu v avtomobilu pri starših in
učencih naše šole

Varnost v cestnem
prometu

Srednja zdravstvena šola Celje

Neja Grobelnik in Sanel
Sinanović

Peter Čepin
Tovornik

Opravljanje vozniškega izpita
paraplegikov

Zgodovina ali
umetnostna zgodovina

Osnovna šola Frana Kranjca Celje

Zala Čečko in
Nika Pušnik

Jana Draksler

Marjan Fabjan - osebnost mojega
kraja

Druga področja

Osnovna šola Hudinja

Druga področja

I. gimnazija v Celju
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Žana Čović
in Meliha
Nika Cvirn
Debelost med učenci naše šole
Imamović
Ana Pasarič,
Ivana Šikonija in
Neža Ema Komel
Je latinščina res mrtev jezik?
Irena Robič Selič
in Ana Klemen

Komisija Mladi za Celje:
Srečko Maček, predsednk
Osrednja knjižnica Celje

Bojan Kmecl, član
III. OŠ Celje

Olga Petrak, članica

Nataša Marčič, članica
I. gimnazija v Celju

Jana Draksler, članica
OŠ Frana Kranjca

mag. Jožica Dolenšek, častna članica

Tomislav Viher, član
ŠCC, Gimnazija Lava

Mojmir Mosbruker, član
IV. OŠ Celje

Majda Omahen Zlatolas, častna članica

Katja Teršek, članica
Srednja ekonomska šola Celje

Carmen Leitner Banovšek, članica
Celjske lekarne

Astrid Pešec, častna članica
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Mladi osemnajstič
poslikali velike plakatne
panoje ob obletnici
posvečeni Barbari Celjski
VRTEC DANIJELOV
LEVČEK
AVTORJI:
ZOJA FELICIJAN
VID KRT
ZALA BIZJAK
MAKS OREHOV
EMA KRAMER
SVIT ŠKEDELJ
VID STRAŠEK
ŽIGA POLAJŽER
LUNA OŠTIR
MENTORJA:
SAŠA KOVAČIČ
MELVIN MAJCEN

VRTEC ANICE
ČERNEJEVE
ENOTA HRIBČEK
AVTORJA:
TANAJA MILADINOVIĆ
JURE BREČKO
MENTORICI:
LAVRA MAGDIČ,
RENA HOLEŠEK

VRTEC TONČKE
ČEČEVE – ENOTA
GABERJE
AVTORJI:
MAJA VALEK
LUKA GRLIĆ
GLORIA PLAVŠIĆ
ZARJA ŠUĆUR
ELA UHAN
BLAŽ KOS
MENTORICA:
ANDREJA SIVKA

VRTEC ZARJA CELJE
AVTORJI:
ANASTASIJA ĐAKOVIĆ
HANNA NAYA HUŠIĆ
NEJA JELIĆ, LANAI LES
NIK RADIŠEK
ALJA SROVIN
MAJ VALANT
METKA VELIKONJA
TIMEJA VODENIK
MENTORICI:
MAGDA KLOKOČOVNIK
NINA ZMRZLJAK

I. OSNOVNA ŠOLA
CELJE
AVTORICE:
MANCA MEDVED
KIARA TOMAŽIČ ŠELIGO
ANA PILKO
LARA KRESNIK HRIBAR
ALMA ZUKIĆ
ŽIVA CVIJANOVIĆ
BRIKENA JASHARAJ
DIELLEZA XHINI
ELMEDINA ČARKIĆ
MENTORICA:
BREDA ŠPENDL

II. OSNOVNA ŠOLA CELJE
AVTORJI:
LARA KRISTINA GOLMAJER
KASTELIC DOMINIKA
DŽORDŽE LAZIĆ
EVA CEROVŠEK
LARA PODRGAJS SIUSSI
MENTORICA:
MARLENKA DREVENŠEK

III. OSNOVNA ŠOLA
CELJE
AVTORJI:
JULIJA SOKLIČ
VLADLENA SALYAYEVA
ANUŠA ROJC
BRINA JENČEK
EMA OCVIRK
LEON ROJK ŠTUPAR
GAJA SRNEC
MENTORICA:
URŠKA GLAVNIK

IV. OSNOVNA ŠOLA
CELJE
AVTORICE:
NINA GRUŠOVNIK,
NATAŠA MAKSIMOVIĆ,
TADEJA VRENKO,
ALEKSANDRA
VASILJEVIĆ, TAMARA
NIKOLIć
MENTOR:
VINKO ZAJC

OSNOVNA ŠOLA
FRANA KRANJCA
AVTORICE:
MAJA GAJŠEK
NINA JAKOP
LEA KLEPEJ
MENTOR:
CVETO PREVODNIK

OŠ FRANA ROŠA
AVTORICE:
NATAŠA VOLMUT
ERNA AGNES
ELMEDINA BERISHA
HANA KAČIČNIK KOŽELJNIK
TJAŠA KOŠTOMAJ
TJAŠA BELAK
ALJA KOROŠEC
NIKA RAJŠTER
NINA REŽABEK
URŠA BERK
LARA SIKOŠEK
EVA SORČAN
KSENIJA VIDENŠEK
KLARA ZALOKAR
NINA BARBARA RIHA
TEA KOVAČ
ŠPELA VODEB
ALJA GODNIK
MENTORICA:
LIJANA KLANČNIK

OŠ HUDINJA
AVTORICE:
SAMRA MUŠANOVIĆ
EVA ŠORN
MAJA MITEVSKI
KARMEN ŠORN
LAURA-GLORIA
PRATNEMER
LANA ŠERUGA
TAMARA KOTUR
MENTORICA:
LILIJANA JELEN

OSNOVNA ŠOLA LAVA
AVTORJI:
HANA LESJAK
KLEMENTINA MEŽA
TEA PLANKO
NIVES ŽAGAR
GUČEK LARA
ANA GUČEK
HRASTNIK KATARINA
KRAJNC TAJDA
TELAKU ARIONA
MENTOR:
URH KODRE

OSNOVNA ŠOLA
LJUBEČNA
AVTORJI:
MELVEDINA
ĐERMANOVIĆ
NIKA BANOVŠEK
JOVANA STJEPANOVIĆ
NEHRA MUHARENOVIĆ
LEJLA DAUTOVIĆ
KLARA HRIBERNIK
VERONIKA
PUSTOSLEMŠEK
MENTORICA
URŠKA GLAVNIK

OŠ GLAZIJA
AVTORJI:
KRISTIJAN CIRKULAN,
PETER OKORN, AMELA
ALAGIĆ, DAMIR FRIC,
ALEKSANDER BEVC
MENTORICA:
ZDENKA VREČKO

DRUŠTVO OTROCI
OTROKOM – v
sodelovanju z
OSNOVNO ŠOLO
HRUŠEVEC ŠENTJUR
AVTORJI:
NIKA BELINA
KLARA DOLAMIČ
TINA URBAJS
NINA JUG
NASTJA PUŠNIK
EVA MARŠ LARISA ŠPEH
LAURA ŠPEH
KATARINA GREGOROVIČ
MENTORICI:
MATEJA JEVŠENAK
KATJA GAJŠEK

I. GIMNAZIJA V CELJU
AVTORICE:
NINA RAMŠAK
KLARA VIHER LEBEN
AJDA PRISTOVŠEK
ALJA ROŠKAR
LANA PETEK
MENTORICA:
VESNA MILOJEVIĆ

GIMNAZIJA CELJE - CENTER
AVTORJI:
ZALA ČESNIK
SARA POŽIN
SARA ŠTORGEL
LAURA KRAJNC
ŠPELA ČAKŠ
JANA NUNČIČ
ANJA EMERŠIČ
MENTOR:
ANDREJ KAMNIK

EKONOMSKA ŠOLA CELJE
GIMNAZIJA IN SREDNJA
ŠOLA CELJE
AVTORJI:
TOMAŽ ZUPAN
TADEJ ZUPAN
MIA VOLASKO
MAŠA MOTOH
MENTOR:
ALEŠ HOFMAN

ŠC CELJE, SREDNJA
ŠOLA ZA KEMIJO,
ELEKTROTEHNIKO IN
RAČUNALNIŠTVO
AVTORICE:
MARUŠA SKOZIT
BLAŽKA LAMOVŠEK
TAJANA ZAHIROVIČ
NEŽA PATRICIJA KURNIK
DEJAN RAMOVŠ
CLAUDIU IONEL
CHIRITOIU
MENTORICA:
DARJA POVŠE

ŠCC SREDNJA ŠOLA
ZA GRADBENIŠTVO IN
VAROVANJE OKOLJA
AVTORJI:
JERNEJA BURGER
MIHA GUNZEK
JURE GROBELNIK
NIKOLAJ LONČAREVIČ
MENTORICA:
ZRINKA KIT GORIČAN

ŠC CELJE, SREDNJA ŠOLA ZA
STROJNIŠTVO, MEHATRONIKO IN
MEDIJE
AVTORJI:
JAKA URANJEK, ANDRAŽ ČEHOVIN,
ŽAN FARKAŠ, VID ČERNEC, MATJAŽ
CESAR
MENTORICA:
DARJA POVŠE

ŠC CELJE GIMNAZIJA
LAVA
AVTORICE:
ŽIVA TRUNKL
EVA ARZENŠEK
LUCIJA JURIČ
NEŽA ZDOLŠEK
KARIN VODEB
ANJA ŽIBRET
MENTORICA:
DARJA POVŠE

SREDNJA ŠOLA
ZA STORITVENE
DEJAVNOSTI IN
LOGISTIKO CELJE
AVTORJI:
ADELINA JASHARAJ
SARA MARIJA LOPARIČ
KATJA BUTOLEN
ANJA ANITA PETRIĆ
VALERIJA BITENC
RENE VREČER
LUKA VERZELAK
KLEMEN DREČNIK
MENTORICA:
IKA DRAME

SREDNJA ŠOLA ZA
GOSTINSTVO IN TURIZEM
CELJE
AVTORICE:
INES ROJNIK
NEŽA VODOVNIK
ŠPELA ČUPELJIČ PERC
NUŠA HOHNEC
JULIJA MAJGER
KATJA KLANČNIK
MENTORICA:
INGRID SLAPNIK

DIJAŠKI DOM CELJE
AVTORJI:
ADA CERJAK
KAJA CERJAK
JURE NOVAK
JANJA UMEK
VID VELUNŠEK
ŠPELA ŽUPANC
MENTORICA:
NATAŠA KAJBA GORJUP

CELJSKI MLADINSKI
CENTER
AVTORJI:
CELOTNA EKIPA
CELJSKEGA
MLADINSKEGA CENTRA
S PROSTOVOLJCI
MENTOR:
IVANA RISTIĆ

SREDNJA ZDRAVSTVENA
ŠOLA CELJE
AVTORICE:
KLAVDIJA BREZOVŠEK
KATJA BRILEJ
TIM KOPRIVC
MAŠA KOLAR,
TILEN LEDNIK
TJAŠA LEŠNIČAR OJSTREŽ
MATEA PREVOLŠEK
MENTORICA:
PETRA PIŽMOHT

ZAVOD SALESIANUM,
OE PUM CELJE
AVTORJI:
KATARINA VESELIČ
ANTIGONA KERMENI
BOJANA HRIBERNIK
DANIEL RIBAR
MARINA KOJANOVIĆ
MAJA KLADNIK
MATEVŽ DROBEŽ
DUŠAN KESER
MENTOR:
SEBASTIJAN MARTINČIČ

DRUŠTVO
SALEZIJANSKI
MLADINSKI CENTER
CELJE
AVTORICE:
KAJA MLAKAR
VESNA KOCJAN
LANA ŠERUGA
ALJOŠA HRASTNIK
ŽAN POLŠAK
URBAN LAZAR
LAURA BREŠAN
JAŠA VREČKO
MENTORJA:
LAURA BREŠAN
JAŠA VREČKO

ŠOLA ZA
HORTIKULTURO
IN VIZUALNE
UMETNOSTI CELJE
AVTORJI:
DIJAKI 2. LETNIKA
PROGRAMA
ARANŽERSKI TEHNIK
MENTORICA:
PETRA PIŽMOHT
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