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NON SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUS – »Ne učimo se za šolo, 
ampak za življenje« je modra misel rimskega dramatika in 
filozofa Seneke, k takemu načinu učenja pa je usmerjeno 
tudi mladinsko raziskovalno delo.

Mladi nadgrajujejo in dopolnjujejo v šoli pridobljeno zna-
nje, mu dodajajo praktično vrednost, aktivno pristopajo k 
reševanju problemov ter se interesno usmerjajo na različ-
na področja znanosti; naučijo se samostojnega iskanja po-
membnih informacij in samostojnega oblikovanja stališč o 
različnih vprašanjih. Pri tem gre za poglobljeno učenje. Na-
učijo se javno izražati svoja mnenja, razvijajo kritično razmi-
šljanje ter zdrav tekmovalni duh.

Otroštvo je čas čudenja in domišljije, mladost pa učenja. Ko 
začnemo raziskovati – iščemo. Po novih in nepoznanih po-
teh so sprva koraki kratki in negotovi, lahko se izgubimo, 
celo odnehamo. Dobro, da nam pri tem pomagajo mentorji, 
koordinatorji in starši, ki nas vzpodbujajo in usmerjajo, da 
še naprej iščemo nove ideje in nove poti.

Ko človek postane radoveden, ga to izzove k ustvarjalnosti 
in raziskovanju, zato zbiramo, štejemo, merimo, zapisuje-
mo, opazujemo, sprašujemo in iščemo skriti zaklad. Veliko 
takih zakladov smo v letošnjem raziskovalnem letu odkrili 
in veseli nas, da se je bogata preteklost ponovno obresto-
vala.

Pri raziskovalnem delu ni pomemben le cilj, ampak pred-
vsem pot, po kateri pridemo do njega. Če smo cilj na začet-
ku dobro zastavili, smo začrtali pravo pot. Nejc Zaplotnik je 
zapisal: »Kdor išče cilj, bo ostal prazen, ko ga bo dosegel, 
kdor pa najde pot, bo cilj vedno nosil v sebi.«

Običajno je tako, da pot do sonca in zvezd ni preprosta in 
ne lahka, prav zato na Mestni občini Celje že 34. leto spod-
bujamo mlade raziskovalce k ustvarjanju. V šolskem letu 
2011/2012 je tako nastalo 92 raziskovalnih nalog – 52 na 
osnovnih  in 40 na srednjih šolah. Ustvarilo jih je 216 mla-
dih raziskovalcev, in sicer 123 osnovnošolcev in 93 srednje-
šolcev. Pri tem jim je pomagalo 81 mentorjev, naloge pa je 
temeljito pregledalo in ocenilo 80 strokovnih ocenjevalcev.
Ta pot pa bi lahko šla v povsem drugo smer, če ne bi dela 
skrbno načrtovala in spremljala devetčlanska Komisija Mla-
di za Celje.

V začetku raziskovalnega leta smo vzpostavili novo spletno 
stran www.mladizacelje.si, kjer so arhivirane vse raziskoval-
ne naloge preteklih let, pripravljeni prijavni obrazci, navo-
dila in nasveti za izdelavo nalog, koledar dogodkov, bilte-
ni, sporočila za javnost, Pravilnik Mladi za Celje, Pravilnik 
ZOTKS in še bi lahko naštevali. Po 31. maju bodo naloge na 
voljo tudi v Osrednji knjižnici Celje, kjer bodo shranjene in 
digitalizirane ter dostopne strokovni in širši javnosti na sple-
tnem naslovu http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne 
Raziskovalno leto bomo zaključili v septembru, ko bo v Mu-
zeju novejše zgodovine odprta pregledna razstava 34. mla-
dinskega raziskovalnega leta.

30. maja bo v Narodnem domu osrednja prireditev, kjer 
bomo zaključili 34. raziskovalno leto s podelitvijo župano-
vih zahval mladim raziskovalcem. Mlade raziskovalce, kate-
rih naloge so bile uvrščene v 1. skupino, smo v tem razisko-
valnem letu peljali na nagradno ekskurzijo na Gorenjsko, v 
osrčje Triglavskega narodnega parka. Seveda pa ne bomo 
pozabili tudi na požrtvovalne strokovne ocenjevalce. Nji-
hov trud in pripravljenost za sodelovanje pri tem projektu 
zelo cenimo, tako da tudi zanje pripravljamo majhno pre-
senečenje. Ob tej priliki pa naj povemo še, da  predstavitev 
raziskovalnih nalog za osnovnošolce že nekaj let zapored 
poteka na Osnovni šoli Hudinja, za srednješolce pa na Šol-
skem centru Celje. Obema gostiteljema se najlepše zahva-
ljujemo.

Dragi mladi raziskovalci, tudi letos vam je uspelo in lahko 
ste ponosni in zadovoljni z opravljenim delom. 
Za uspeh vam iskreno čestitam in vam želim, da bi tudi v 
prihodnje hodili po tako uspešnih raziskovalnih poteh.

 Polona Ocvirk,
 vodja Oddelka za družbene dejavnosti 

34. LETO MLADINSKEGA RAZISKOVALNEGA DELA

http://www.mladizacelje.si
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne
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Ob vsakem zaključku raziskovalnega leta se v Komisiji Mladi 
za Celje  veselimo in z radovedno vznemirjenostjo  priča-
kujemo novo bero raziskovalnih nalog z  novimi vedenji,  
zanimivimi spoznanji in  inovativnimi idejami,  ki  se bodo 
porodile v glavah naših mladih raziskovalcev ob podpori 
prizadevnih mentorjev, vodstev šol in  tudi njihovih staršev.

V 34. raziskovalnem letu projekta Mladi za Celje so razisko-
valke in raziskovalci  skupaj z mentorji celjskih osnovnih in 
srednjih šol v zbirko raziskovalnih nalog, ki jo hrani Osredn-
ja knjižnica Celje in omogoča dostopnost javnosti,  dodali 
92 (lani 109) novih zaključenih vsebinskih enot. V skupnem 
seštevku so kvantitativni  rezultati nekoliko slabši, saj je šte-
vilo srednješolskih nalog  občutno manjše (letos 40, lani 58), 
medtem ko  so  osnovnošolci  ohranili lanski nivo (letos 52, 
lani 51). Smo pa lahko zelo zadovoljni  z deležem najboljših 
nalog, ki so se  uvrstile  v prvo skupino (letos 66%, lani 59%) 
in z  rezultati uvrstitev na državnem srečanju mladih razis-
kovalcev v Murski Soboti, saj je letos kar 11 (lani 8) nalog z 
zlatim priznanjem.

V Komisiji Mladi za Celje bi tudi v bodoče želeli ohraniti v 
letošnjem raziskovalnem letu dosežene kvalitativne rezul-
tate.  Ob tem pa se zavedamo, da bo v bodoče potrebno  
posvetiti  več pozornosti  spodbujanju raziskovalnega dela 
predvsem v srednjih šolah, saj si ne želimo nadaljevanja 
zmanjševanja števila nalog.  Če smo se v Komisiji  v pretek-
lih letih bolj posvečali  organizacijskim vprašanjem, tehnič-
ni podpori  projektu  in čim boljši dostopnosti  nalog širši 
javnosti,  se bomo  morali skupaj  s šolami v prihodnje še  
bolj posvetiti spodbujanju  učencev in dijakov za razisko-
valno delo. Seveda pa tudi učiteljev, da bodo pripravljeni  
sprejeti poslanstvo mentorstva mladim raziskovalcem. 

Srečko Maček,
predsednik Komisije Mladi za Celje

ObOGATENI Z NOVIMI SpOZNANjI, ZNANjI IN VEDENjI

Nagradna ekskurzija srednješolcev, Gorenjska in Posočje, maj 2012
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IV. osnovno šolo Celje smo pripeljali na prag petdesetih let. 
Vsa ta leta šolo ustvarjamo skupaj – učitelji in učenci. Po-
nosni smo na bogato in mnogokrat odlično prehojeno pot, 
ponosni smo na uspehe vseh učenk in učencev, tako pri po-
uku kot pri drugih dejavnostih, pa tudi na strokovno delo 
vseh zaposlenih. Da  je tudi to odlično, dokazuje Kumer-
dejevo priznanje Zavoda RS za šolstvo, podeljeno prav za 
uspešno strokovno delo v zadnjih letih, in pred kratkim po-
novno potrjen mednarodni status v mreži šol Unesco ASP. 

Odlok o gradnji nove šole, prve na severozahodnem obro-
bju mesta, je bil sprejet leta 1961, avgusta so se začela grad-
bena dela, že naslednjo jesen je nova zgradba sprejela prve 
učence. Kar 1044 jih je bilo takrat v devetindvajsetih oddel-
kih, prišli pa so z Dolgega polja, Ostrožnega, Lopate, iz Nove 
vasi, Lokrovca, Dobrove, Babnega, Medloga in Šmartnega 
v Rožni dolini, nekaj pa tudi iz naselij onstran železnice, z 
Zelenice, iz Čopove ulice, z Ljubljanske ceste in celo iz Lisc. 
Potem so se v soseščini zgradile nove šole, okoliš se je spre-
minjal, število učencev, ki jim je IV. osnovna šola Celje začr-
tala pot, pa je bilo vsako jesen nekoliko drugačno. V zadnjih 
letih se je ustavilo pri številki nekaj nad 400, prihajajo pa iz 
naselja med Ulico mesta Grewenbroich, Cesto na Ostrožno 
in Koprivnico. 

Prvega pol stoletja naše šole je bilo zares pestro. Ob rednem 
pouku s predpisanimi vsebinami  smo vedno znova pogle-
dovali malce čez, v svet različnih izzivov, tekmovanj, priredi-
tev in projektov. Prvi med celjskimi šolami smo se vključili 
v program računalniškega opismenjevanja, statusu izobra-
ževalnega centra smo dodali naziv šole leta na tem podro-
čju.  V šolo v naravi so učenci prvič šli že pred štiridesetimi 

leti, zdaj jo vsako leto ponudimo trem, štirim generacijam  
– petošolcem tudi poletno v Celjskem domu v Baški. Števi-
lo raziskovalnih nalog se je do danes povzpelo čez 110. Ob 
štiridesetletnici smo odprli Fackino kolesarsko pot, ob pre-
novi šole pripravili Celjsko miljo. Preizkušali smo drugačen 
način vrednotenja znanja, se redno učili dveh tujih jezikov  
in še dveh med izbirnimi predmeti, bolj fleksibilno obliku-
jemo urnik, se razgledujemo po bližnjih in bolj oddaljenih 
svetovih, na primer Grčiji in Evropi v okviru Evropske vasi. 
Srečujemo različne ljudi v Unescovih projektih, spoznava-
mo vrednote prostovoljstva, vsako leto poslikamo  veliki 
plakat ob prazniku mesta in skrbimo za urejen podhod v 
Ronkovi ulici, vključili smo se v Zdrav življenjski slog in se 
posvečamo branju.  Kot regijski koordinatorji  povezujemo 
več kot trideset šol in vrtcev iz širše celjske regije v Evropsko 
vas,  pripravljamo  srečanje zlatih bralcev iz celjskih šol in 
različne prireditve za krajane. Člani dramskega krožka nas 
vedno znova razveseljujejo z dobrimi predstavami; v ponos 
so nam oba pevska zbora, mladi tehniki, likovniki, biologi, 
planinci in športniki. 

Z vsem novim in drugačnim, kar je prinesla devetletka, smo 
se soočili v prenovljeni šolski zgradbi, ki je leta 2006 dobila 
tudi novo, veliko telovadnico. Sedaj imamo urejeno šolo, v 
kateri se učenci dobro počutijo, in to nas zavezuje tudi za 
naprej. Sproščenost, ustvarjalnost in mladost bomo vzeli s 
seboj tudi v naslednjih petdeset let! 

       
 Nevenka Matelič Nunčič, 

                          ravnateljica     

ODGOVORNO, STRpNO IN 
SpOšTLjIVO DO ZNANjA ZA žIVLjENjE! 
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Samostojna pomožna šola je bila v Celju ustanovljena leta 
1946. Prvi pomožni oddelek pa je z delom začel že leta 1934 
na takratni Ljudski šoli. Leta 1957 je začel delovati Dom na 
Golovcu. V času med leti 1957 in 1973 je šola ustanovila od-
delke tudi v krajih na obrobju Celja – v Štorah, na Dobrni, v 
Vojniku, v Šmartnem v RD, na Frankolovem, Črešnjicah in v 
Žalcu, kjer se je šola kasneje osamosvojila.

Iz potrebe je začela konec šestdesetih let rasti ideja o novi 
posebni šoli. Njena vrata so se odprla mnogim učencem 
leta 1972.  Letos smo praznovali 40-letnico te »nove« šole. 

Z osamosvojitvijo Slovenije se je šola preimenovala – prej 
Zavod Ivanke Uranjekove (v okviru katerega sta v določe-
nem obdobju delovala tudi Zavod za usposabljanje na Do-
brni in Dom na Golovcu) je postal Osnovna šola Glazija.

V sedanji šoli izvajamo 4 osnovne programe:

- program osnovne šole z nižjim izobrazbenim 
standardom

- posebni program

- domska vzgoja

- mobilna specialnopedagoška služba

V okviru teh programov izvajamo z učnimi načrti in vzgoj-
nim programom predpisane naloge, poleg tega pa nudimo 
učencem tudi nadstandardne dejavnosti:

- plavalni tečaj v lastnem bazenu in ena ura športne 
vzgoje tedensko v bazenu

- učenje plavanja po metodi halliwick

- delovno terapijo in fizioterapijo (bobath, bowno-
va terapija)

- logopedske, psihološke obravnave

- terapevtsko jahanje

- snoezelen sobo

- terapijo s psi

- klasično in refleksno masažo

- individualno delo z učenci z avtizmom

- sodelovanje v gibanju specialne olimpijade

- sodelovanje s prostovoljci (dijaki srednjih šol)…

Pestre vsebine interesnih dejavnostih dopolnjujejo aktivno-
sti v šolski knjižnici, delovanje dveh pevskih zborov, šole v 
naravi, raznolika športna sodelovanja in tekmovanja, skrb 
za zdravje učencev s sodelovanjem šolske ambulante …

V tem šolskem letu je v šolo vključenih 136 učencev z laž-
jo, zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju, nekateri 
med njimi so tudi gibalno ovirani. Slaba tretjina učencev 
biva med tednom v našem domu. Zaposlenih nas je 95 pe-
dagoških, zdravstvenih in tehničnih delavcev, ki delamo v 
različnih časovnih obdobjih – dopoldne, popoldne, ponoči. 
16 strokovnih delavk – mobilnih specialnih pedagoginj – pa 
izvaja dodatno strokovno pomoč na 9 rednih osnovnih šo-
lah  v Celju, poleg njih pa še na Dobrni, v Vojniku in na Fran-
kolovem, v Gornjem Gradu, Mozirju, na Ponikvi, v Dramljah, 
Šentjurju, Slivnici pri Celju, na Dobju in v Štorah.

Vodilo pri našem pedagoškem in vzgojnem delovanju je 
medsebojno spoštovanje, razumevanje potreb posame-
znega učenca in starša, odprto sodelovanje z vsemi, ki po-
trebujejo naše izkušnje in znanja, prav tako pa tudis tistimi, 
ki lahko nova spoznanja posredujejo nam zaposlenim de-
lavcem za uspešno strokovno rast in razvoj.

Romana Lebič,
ravnateljica OŠ Glazija Celje

Oš  GLAZIjA CELjE
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Praznujejo stavba in učenci, dijaki ter učitelji, ki so 100 let 
puste, hladne zidove spreminjali v areno življenjske modro-
sti, hrepenenja in rasti. Gre za pomemben jubilej, še pose-
bej, če se nanj poskušamo ozreti z nekoč živimi  očmi in srci 
tistih, ki so mogočno, najlepšo celjsko secesijsko stavbo, 
načrtovali, gradili … Svojo vrednost pa imajo tudi spomini 
tistih, ki so se zavedali pomena kulture in prosvete, ter vseh, 
ki so vanjo vgradili svoje življenjsko delo ali pa se v njej izo-
braževali, vzgajali in tkali svoje sanje …

Zgradba sedanje Gimnazije Celje – Center je bila zgrajena 
leta 1912, v njej pa je svoj prostor za dve leti dobila deška 
šola. Pomemben datum je zagotovo 15. februar 1919, ko 
je tudi celjska nemška deška šola postala slovenska. Iz do-
kumentacije je razvidno, da so gradnjo skrbno nadzorovali 
številni ugledni strokovnjaki, pa tudi »občinski možje«, ki so 
vanjo vložili veliko denarja.
Po odloku Kraljeve banske uprave je leta 1937 deška šola 
dobila naziv Državna I. deška ljudska šola. Med drugo sve-
tovno vojno so bili v stavbi nekaj časa vojaki, nato pa lazari-
sti. Po vojni so v popravljeni stavbi organizirali pouk za vse 
mestne otroke.

Tudi v naslednjem šolskem letu je bil pouk zaradi prostor-
ske stiske še precej okrnjen, saj so bile v zgradbi še vedno 
vse štiri celjske osnovne šole, obrtna in trgovska šola.

Po preoblikovanju dveh deških in dveh dekliških osnovnih 
šol na začetku šolskega leta 1946/47 v tri mešane je le II. 

mešana osnovna šola dobila prostore v sedanji stavbi Gim-
nazije Celje – Center in v njej ostala do 1. septembra 1974.
S šolskim letom 1949/50 se je iz zgradbe izselila še šola za 
učence v gospodarstvu, vselilo pa Učiteljišče.

Do leta 1968, ki pomeni konec celjskega Učiteljišča, se je 
izobrazilo 1150 novih učiteljev, ki so s svojim znanjem in 
predanim delom pomembno prispevali k izobraževanju in 
vzgoji slovenske mladine.

Na trdnih temeljih celjskega Učiteljišča sta zrasli gimnazija 
pedagoške smeri in vzgojiteljska srednja šola, ki sta se leta 
1971 povezali v Pedagoški šolski center, deset let kasneje 
pa zaradi usmerjenega izobraževanja preoblikovali v Sre-
dnjo pedagoško šolo, ki je izvajala dva programa – učitelj 
in vzgojitelj predšolskih otrok. Po ukinitvi pedagoškega šol-
stva se je šola preimenovala v Gimnazijo Celje – Center ter v 
šolskem letu 1990/91 vpisala prvo generacijo dijakov v 
program gimnazija. Ob gimnazijskem na šoli ves čas iz-
vajamo tudi program predšolska vzgoja ter deveto leto 
še program umetniška gimnazija – likovna smer. Danes je 
Gimnazija Celje – Center sodobna in uspešna šola. Zaradi 
dosežkov njenih dijakov  na maturi in na državnih tekmo-
vanjih iz znanj, na kulturnem, debatnem, raziskovalnem in 
športnem področju, predvsem pa zato, ker se učitelji trudi-
jo, da bi dijake tudi vzgajali, razvijali njihove sposobnosti in 
njihovo osebnost ter jih pripravljali na spopad z življenjem. 

Irena Benedičič, prof.

GIMNAZIjA CELjE – CENTER pRAZNUjE
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OSNOVNE šOLE

SREDNjE šOLE

Šola Predprijav Prijavljenih Oddanih I. 
skupina

II. 
skupina

III. 
skupina

Sem. 
nalog Učenci Mentorji

Glasbena šola Celje 0 1 1 1 0 0 0 3 1
I. osnovna šola Celje 2 2 2 0 2 0 0 6 2
II. osnovna šola Celje 4 4 4 3 1 0 0 9 4
III. osnovna šola Celje 4 4 4 4 0 0 0 10 4
IV. osnovna šola Celje 4 4 4 4 0 0 0 11 5
Osnovna šola Frana 
Kranjca 2 2 2 2 0 0 0 6 2

Osnovna šola Frana Roša 3 3 3 3 0 0 0 7 3
Osnovna šola Glazija 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osnovna šola Hruševec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osnovna šola Hudinja 23 23 23 13 8 2 0 57 22
Osnovna šola Lava 5 5 5 1 2 2 0 8 5
Osnovna šola Ljubečna 4 4 4 2 1 1 0 6 8
OŠ Štore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj: 51 52 52 33 14 5 0 123 56

Šola Predprijav Prijavljenih Oddanih I. 
skupina

II. 
skupina

III. 
skupina

Sem. 
nalog Učenci Mentorji

Gimnazija Celje-Center 1 1 1 1 0 0 0 2 1

I. gimnazija v Celju 4 5 5 3 2 0 0 10 6
Poslovno-komercialna 
šola Celje 1 1 1 1 0 0 0 3 1

Srednja ekonomska šola 
Celje 3 3 3 2 1 0 0 4 5

Srednja šola za 
gostinstvo in turizem 
Celje

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Srednja zdravstvena šola 
Celje 10 10 10 6 4 0 0 26 1

ŠCC, Gimnazija Lava 1 1 1 0 1 0 0 2 1
ŠCC, Srednja šola za ele-
ktrotehniko in kemijo 7 7 7 7 0 0 0 13 3

ŠCC, Srednja šola za 
gradbeništvo in var-
ovanje okolja

2 2 2 0 2 0 0 6 2

ŠCC, Srednja šola za 
storitvene dejavnosti in 
logistiko

0 1 1 1 0 0 0 3 1

ŠCC, Srednja šola za 
strojništvo, mehatroniko 
in medije

7 8 9 7 1 1 0 24 5

ŠCSK, Gimnazija 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vrtnarska šola Celje 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Skupaj: 36 39 40 28 11 1 0 93 26
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Raziskovalne naloge v šolskem letu 2011/12 - po podpodročjih 
Statistika - OSNOVNE šOLE

Raziskovalne naloge v šolskem letu 2011/12 - po podpodročjih 
Statistika - SREDNjE šOLE

Področje Podpodročje Število
Agrokultura 2

prehrana 2
Družboslovje 21

ekologija - družboslovni vidik 1
etnologija 1
geografija - družbena in ekonomska 1
pedagogika 1
psihologija 3
sociologija 14

Humanistika 10
glasba 3
slovenščina 2
umetnostna zgodovina 1
zgodovina in prazgodovina 4

Medicina 6
šport 5
zdravstvena nega 1

Naravoslovje 5
arhitektura - gradbeništvo 1
elektrotehnika 1
lesarstvo 1
računalništvo 2

Tehnika 8
biologija 2
ekologija-naravoslovni vidiki 3
fizika 2
kemija 1

Področje Podpodročje Število
Družboslovje 8

ekonomija 3
geografija - družbena in ekonomska 2
psihologija 2
sociologija 1

Humanistika 1
zgodovina in prazgodovina 1

Medicina 2
zdravstvena nega 2

Naravoslovje 22
arhitektura - gradbeništvo 3
elektrotehnika 4
promet 4
računalništvo 6
strojništvo 5

Tehnika 7
ekologija-naravoslovni vidiki 2
fizika 1
kemija 1
mehatronika 3
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NASLOV NALOGE: UPORABA IZRAZNIH MOŽNOSTI 
KLAVIRJA V GLASBENEM ŠOLSTVU

AVTORJI/ICE: Eva Slokan, 9., Aljaž Šumej, 8., 
in Žiga Volavšek, 8. 

MENTORICA: Simona Guzej, prof.

STROKOVNO PODROČJE: glasba

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Adrijana Požun Pavlovič, prof. glas. ped. (predsednica)
Marko Radosavljević, prof. lik. umet.
Metka Lipovšek, prof. flavte

Naloga je prejela 72,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
O uporabi izraznih možnosti klavirja ni veliko zapisanega, 
zato smo se kot pianisti odločili, da to raziščemo. 

Klavir je lahko uporabljen kot samostojen ali kot spremlje-
valni instrument, zato mora imeti določene sposobnosti, ki 
mu to dopuščajo. Imenujemo jih izrazne možnosti, besedi 
pa ne pomenita nič drugega kot to, s čim se lahko klavir iz-
raža in v čem je drugačen od drugih instrumentov. 

Anketirali smo učence klavirja osnovne stopnje Glasbene 
šole Celje in dijake umetniške smeri I. gimnazije v Celju in 
Glasbene šole Celje ter študente klavirja na Akademiji za 
glasbo v Ljubljani. Želeli smo izvedeti kaj več o poznava-
nju in uporabnosti izraznih možnosti na različnih stopnjah 
glasbenega šolanja. Dobljeni rezultati so bili večinoma 
pričakovani, ponekod pa smo dobili tudi precej zanimive 
odgovore. Prišli smo do logičnega zaključka, da se znanje 
in uporaba izraznih možnosti s povečevanjem starosti in 
prakse poglabljata.

Da bi o izraznih možnostih izvedeli čim več in razširili tudi 
svoje znanje, smo naredili intervjuja z rednim profesorjem 
na Akademiji za glasbo v Ljubljani Hinkom Haasom in s 
predstojnikom klavirskega oddelka v Glasbeni šoli Celje 
spec. Benjaminom Govžetom. Oba sta nam dala veliko upo-
rabnih nasvetov za izboljšanje klavirske igre, pridobili pa 
smo še več vedenja o izraznih možnostih in predhodnikih 
klavirja.

KLJUČNE BESEDE: klavir, izrazne možnosti, zgodovina kla-
virja

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203799.pdf

NASLOV NALOGE: 
NA KAKŠNE NAČINE LAHKO PRIVARČUJEMO?

AVTORJI/ICE: Aneja Požežnik, Amir Karić in Lan Vunderl, vsi 
9. a

MENTOR: Marjan Kuhar, pred. učit.

STROKOVNO PODROČJE: fizika

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Mojca Alif, univ. dipl. inž. kem. (predsednica)
Marko  Tukarič, univ. dipl. inž. kem.
mag. Jožica Dolenšek, prof. mat. in fiz.

Naloga je prejela 62,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Voda in elektrika sta najpomembnejši dobrini v našem ži-
vljenju. Brez njiju si v sodobnem svetu enostavno ne znamo 
predstavljati življenja. Pomena teh dveh dobrin se zavemo 

šele takrat, ko ju za kratek čas zmanjka. Do njiju se običajno 
obnašamo vse preveč razsipno. 

Namen raziskovalne naloge je raziskati, na kakšne načine 
lahko v vsakdanjem življenju varčujemo z vodo in elektriko. 
Naš namen je bil pokazati sošolcem in sošolkam, da za to 
niso potrebne velike spremembe v načinu življenja, temveč 
zelo drobne. Npr. namesto, da se tuširam 30 minut, to poč-
nem samo 20 minut.

KLJUČNE BESEDE: voda, elektrika, varčevanje

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201202864.pdf

GLASbENA šOLA CELjE

I. OSNOVNA šOLA CELjE

http://www.knjiznica-celje.si/
http://www.knjiznica-celje.si/
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NASLOV NALOGE: 
USPEŠNOST MLADIH PRI IGRI »ODPAD ZAKLAD«

AVTORICE: Ivana Milutin, 9. b, Zala Četina, 9. a, in Tea Jeršič, 
9. a

MENTORICA: Damjana Kladnik, prof. pedag. in psih.

STROKOVNO PODROČJE: psihologija

ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Jožica Cokan, univ. dipl. psih. (predsednica)
Edita Čebela, univ. dipl. psih.
Karla Marija Štojs, prof. pedag. in psih.

Naloga je prejela 69,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Mišljenje je sposobnost oziroma spretnost reševanja pro-
blemov. Mislimo, kadar iščemo nove odgovore, mislimo, 
medtem ko rešujemo probleme, ko plešemo, pojemo, go-
vorimo ali sestavljamo koščke sestavljanke. Skorajda ni de-
javnosti, kjer ne bi bilo vsaj delno, čeprav nezavedno, ude-
leženo naše mišljenje. 

Teoretičnemu delu naloge sledi empirični del. Podatke smo 
zbirale na vzorcu 100 mladostnikov. Preverile smo njihovo 
uspešnost pri reševanju konkretnega problema. Naši an-
ketiranci so bili postavljeni pred izziv, in sicer šest koščkov 
sestavljanke v omejenem času zgraditi v pravilno celoto. 
Tisto, kar nas je pri tem še posebej zanimalo, je bil morebi-
ten obstoj razlik v uspešnosti mladih glede na spol, starost, 
učni uspeh, program srednje šole in tip družine. Prišle smo 
do zanimivih ugotovitev. Kar 77 % mladih je bilo pri sesta-
vljanju uspešnih. Poleg tega se je pokazalo, da se predvsem 
boljši učni uspeh in gimnazijski program povezujeta z večjo 
uspešnostjo mladih pri reševanju konkretnega problema, 
medtem ko se slabši učni uspeh in enostarševski tip družine 
povezujeta z njihovo večjo neuspešnostjo. 

KLJUČNE BESEDE: igra, sestavljanka »Odpad zaklad«, mišlje-
nje, reševanje problemov

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201202868.pdf

NASLOV NALOGE: 
KAKO CELJANI POZNAMO ZGODOVINO NAŠEGA MESTA 

AVTORICE: Eva Grobelnik Ovtar, Taja Savič in Tea Vok, vse 9. 
a

MENTOR: Tomaž Končan, prof. mat. in teh.

STROKOVNO PODROČJE: zgodovina in prazgodovina

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
dr. Aleksander Žižek, univ. dipl. zgod. (predsednik)
Anka Aškerc, prof. umet. zgod.
dr. Tone Kregar, prof. zgod. in soc.

Naloga je prejela 75,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
V zadnjih letih velja Celje za najhitreje razvijajoče se mesto 
v Sloveniji. Še bogatejša in zanimivejša pa je njegova zgo-
dovina.

V raziskovalni nalogi proučujemo poznavanje zgodovine 
našega mesta. Zanima nas predvsem čas, ko se je Celje ime-
novalo še Celeia, in  čas slavnega obdobja Celjskih grofov. 
Raziskavo smo izpeljale med učenci treh celjskih osnovnih 
šol in med naključno izbranimi odraslimi osebami. Med an-
ketiranimi smo preverile tudi, kako dobro Celjani poznamo 
dva velika meščana našega domačega kraja, Almo Karlin in 
Josipa Pelikana. 

V teoretičnem delu predstavimo zgodovino mesta Celja, 
od starejše železne dobe do konca II. svetovne vojne, kakor 
tudi slavno popotnico in fotografa. Sledi predstavitev rezul-
tatov empiričnega dela naloge.

KLJUČNE BESEDE: Celje, zgodovina, poznavanje zgodovine, 
Celjski (rodbina)

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201202870.pdf

NASLOV NALOGE: 
STATUSI V OSNOVNI ŠOLI : 
PRILAGAJANJE ŠOLSKIH OBVEZNOSTI

AVTORICI: Lia Hofman, 9. a, in Ivana Peras, 9. b
MENTORJA: Andreja Vahen, prof., in Igor Topole, prof.

STROKOVNO PODROČJE: sociologija

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Marjeta Šelih, univ. dipl. bibl. in soc. kult. (predsednica)
Tanja Oprešnik, univ. dipl. soc.
Jerko Malinar, univ. dipl. kult.

Naloga je prejela 72,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

II. OSNOVNA šOLA CELjE

http://www.knjiznica-celje.si/
http://www.knjiznica-celje.si/
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POVZETEK VSEBINE:
Statusi omogočajo lažje usklajevanje šolskih in izvenšolskih 
dejavnosti. Najin namen je bil preveriti, kakšna mnenja ima-
jo o tem učenci, učitelji, trenerji/mentorji in starši v Celju.

Raziskovalna naloga vsebuje veliko zanimivih podatkov in 
ugotovitev, kot so trenutno število statusov po posame-
znih celjskih osnovnih šolah, mnenje staršev o posledicah 
statusa, ocene trenerjev/mentorjev o njihovih učencih, po-
gostost opravičevanja pri spraševanju učencev s statusom. 

Čeprav je Slovenija majhna država, imamo učenci v primer-
javi z učenci drugih držav večje ugodnosti glede prilagaja-
nja šolskih obveznosti, torej statusa, saj sva izvedeli, kako 
imajo te stvari urejene drugod po svetu. Ugotovili sva, da 
statusov v tujini nimajo.

Izvedeli sva veliko novega in koristnega. Misliva, da bo na-
loga koristna tudi za posamezne šole in za Mestno občino 
Celje. Nekaj stvari sva predvidevali, vendar so naju nekateri 
rezultati kljub temu presenetili.

KLJUČNE BESEDE: statusi v šoli, možnosti, posledice, pri-
merjava s tujino

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203972.pdf

NASLOV NALOGE: 
UPORABA PIROTEHNIČNIH SREDSTEV V CELJSKI REGIJI

AVTORJA: Jana Dragar in Matija Cvikl, oba 8. a

MENTORICA: Natalija Dragar, prof. kem. in bio.

STROKOVNO PODROČJE: sociologija

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Marjeta Šelih, univ. dipl. bibl. in soc. kult. (predsednica)
Tanja Oprešnik, univ. dipl. soc.
Jerko Malinar, univ. dipl. kult.

Naloga je prejela 74,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Raziskovala sva uporabo pirotehničnih izdelkov in se vpra-
šala,  kdaj, kje, zakaj in s kom učenci v Celju in Šentjurju 
uporabljajo pirotehniko, koliko denarja porabijo zanjo in 
po kateri vrsti pirotehničnih izdelkov najraje posegajo. Raz-
iskovalno nalogo sva razdelila na teoretični in praktični del. 
Anketirala sva 253 osnovnošolcev v Celju in Šentjurju, starih 
med 11 in 15 let, ter primerjala odgovore med spoloma in 
po starostih. Odgovori so bili dokaj pričakovani, več razlik 
pa sva odkrila v primerjavi med spoloma kot po starosti. 

V intervjujih s policistom, zdravnikom in veterinarjem sva 
izvedela marsikaj zanimivega o pritožbah nad pirotehnič-
nimi  sredstvi, o zaseženih pirotehničnih izdelkih, o poškod-
bah, nastalih zaradi nepravilne uporabe pirotehnike, in vpli-
vu pirotehnike na živali. 

O zakonodaji s področja pirotehnike sva veliko slišala tudi 
na predavanju policista o pirotehniki, ki ga je organizirala 
šola. 
Opravila sva tudi poskus z magnezijevim trakcem, ki sva ga 
predstavila šestošolcem. 

KLJUČNE BESEDE: pirotehnika, uporaba in zloraba, vpliv na 
živali in ljudi, posledice

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201202878.pdf

NASLOV NALOGE: UPORABA SPLETNIH UČILNIC 
IN VIDEOKONFERENC V OSNOVNI ŠOLI

AVTORJA: Frenk Dragar, 7. a, in Gregor Korže, 7. b

MENTOR: Tomaž Končan, prof. mat. in teh.

STROKOVNO PODROČJE: računalništvo

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Mojmir Klovar, univ. dipl. inž. el. (predsednik)
Tomislav Viher, univ. dipl. org. dela
Karmen Kotnik, univ. dipl. inž. el.

Naloga je prejela 65,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
V zadnjem času se v pouk poleg klasične oblike poučevanja 
vpeljujejo tudi druge oblike dela, kjer je učenec aktiven so-
ustvarjalec pouka, učenja in izobraževanja. Sem zagotovo 
sodita storitvi spletna učilnica in spletne konference.

Spletna učilnica je navidezno okolje, kjer se srečujeta uče-
nec in učitelj ter tako komunicirata, spletne konference pa 
že z uporabo povprečnega računalnika z zvočniki in sple-
tnega brskalnika omogočajo zelo enostavno in uporabni-
ško prijazno medsebojno komunikacijo z več uporabniki 
hkrati.

V raziskovalni nalogi proučujeva poznavanje obeh storitev 
s strani učencev in učiteljev treh osnovnih šol celjske regije.

V teoretičnem delu obe storitvi na kratko opiševa in pred-
staviva orodja, s katerimi se izvajajo oz. izdelujejo, v nadalje-
vanju pa predstaviva analizo odgovorov učencev in učite-
ljev glede na vprašalnik, ki je izhodiščni element te naloge.

KLJUČNE BESEDE: računalništvo, spletne učilnice in konfe-
rence, poznavanje, orodja

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201202871.pdf

http://www.knjiznica-celje.si/
http://www.knjiznica-celje.si/
http://www.knjiznica-celje.si/
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NASLOV NALOGE: CELJSKI OSNOVNOŠOLCI 
IN KONFESIONALNI VERSKI POUK

AVTORICE: Jasmina Ajdnik, Špela Buneto in Maja Todić, 
vse 9. a

MENTOR: Kristian Koželj

STROKOVNO PODROČJE: sociologija

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Marjeta Šelih, univ. dipl. bibl. in soc. kult. (predsednica)
Tanja Oprešnik, univ. dipl. soc.
Jerko Malinar, univ. dipl. kult.

Naloga je prejela 77,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Primerjalna analiza rezultatov popisov prebivalstva iz let 
1991 in 2002 pokaže, da je v tem obdobju močno padal 
delež predvsem pripadnikov Rimskokatoliške cerkve v Slo-
veniji, povečevala pa sta se deleža neverujočih in tistih, ki se 
versko niso želeli opredeliti. 
Ker je od zadnjega popisa prebivalstva minilo že 10 let, smo 
se odločile raziskati, kakšen je delež verujočih danes. Pred-
vsem nas je zanimalo, kakšna je verska pripadnost naših vr-
stnikov, učencev zadnje triade celjskih osnovnih šol. 

Predvsem smo želele ugotoviti, če je število verujočih po 
letu 2002 še naprej padalo, katere od treh največjih verskih 
skupnosti (katoliška, islamska in pravoslavna) organizirajo 
verski pouk, koliko osnovnošolcev ga obiskuje, kakšni vzgi-
bi jih vodijo k udeležbi pri tovrstnem pouku ter s kakšnimi 
vsebinami se tam srečujejo. Ker verske skupnosti pri svoji 
vzgoji močno poudarjajo pomen splošno veljavnih mo-
ralnih norm, smo želele izvedeti, ali lahko pouk predmeta 
Državljanska in domovinska vzgoja ter etika nadomesti ver-
ski pouk pri učencih, ki niso verni ali pa takšnega pouka na 
obiskujejo.

Raziskavo smo izvedle s pomočjo ankete, ki jo je izpolnilo 
523 učencev šestih celjskih osnovnih šol in je, vsaj na ne-
katerih področjih, dala precej presenetljive in zanimive re-
zultate. 

KLJUČNE BESEDE: osnovnošolci, konfesionalni pouk, verska 
pripadnost

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203823.pdf

NASLOV NALOGE: SLOVENSKI ODTISI 
V PESKU NORMANDIJE

AVTORJA: Filip Komplet in Rožle Toš, oba 9. a

MENTOR: Tomislav Golob, prof. zgod. in geo.

STROKOVNO PODROČJE: zgodovina in prazgodovina

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
dr. Aleksander Žižek, univ. dipl. zgod. (predsednik)
Anka Aškerc, prof. umet. zgod.
dr. Tone Kregar,  prof. zgod. in soc.

Naloga je prejela 79,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Ob napadu na Jugoslavijo 6. aprila 1941 je nemški okupa-
tor ob razkosanju slovenskega ozemlja začel izvajati razna-
rodovalne ukrepe. Ker našega ozemlja nikoli ni priključil k 
nemškemu rajhu, so te obveznosti postale zločin. Pravega 
števila mobiliziranih v nemško vojsko še danes ne pozna-
mo, govori se o 70 do 150 000 mobiliziranih v vojaške in 
paravojaške formacije. Številke o padlih se gibljejo med 7 
do 15 000, ranjenih bi naj bilo okrog 16 000 Slovencev.

Druga fronta, rojena v Normandiji 6. junija 1944, velja za 
najodločilnejši dan v zgodovini vojskovanja. Na bojišču se 
je srečalo skupno več kot 13 000 letal, več kot 7 000 ladij in 
skoraj toliko tankov; spopadlo se je več kot 4 milijone vo-
jakov.

Po vojni so se prisilni mobiliziranci dolgo srečevali s težava-
mi, kako priznati prisilno mobilizacijo kot dejanje vojnega 
nasilja. Šele leta 1995 je naša država sprejela Zakon o žrtvah 
vojnega nasilja, kamor danes štejemo tudi prisilne mobilizi-
rance v nemško vojsko.

Raziskovalni del naloge vsebuje intervjuje z udeleženci z 
zahodnega bojišča, ki so nam zaupali svoje medvojne ži-
vljenjske zgodbe. Izdelana je tudi analiza anket o prisilni 
mobilizaciji v nemško vojsko in dnevu D. 

KLJUČNE BESEDE: druga svetovna vojna, nemška okupacija, 
prisilna mobilizacija, vojno nasilje

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203802.pdf

III. OSNOVNA šOLA CELjE
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NASLOV NALOGE: ŠOLSKE UNIFORME: ZA ALI PROTI?

AVTORICE: Taja Rebov, Lejla Valentić in Nina Žlof, vse 9. b

MENTORICA: Urška Sotler, prof, univ. dipl. bibliotek. In prof. 
geogr.

STROKOVNO PODROČJE: sociologija

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Marjeta Šelih, univ. dipl. bibl. in soc. kult. (predsednica)
Tanja Oprešnik, univ. dipl. soc.
Jerko Malinar, univ. dipl. kult.

Naloga je prejela 76,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Uniforme so se najprej pojavile kot vojaške uniforme, od 
tam pa so se razširile tudi v šole. V različnih šolskih sistemih 
po svetu najdemo različne šolske uniforme; ponekod so ob-
vezne že stoletja, drugod jih sploh ne poznajo. Nam so malo 
tuje, čeprav o njih med sabo dosti govorimo. Težko si pred-
stavljamo, kakšen je občutek, ko si vsak dan enako oblečen. 

S pomočjo teoretičnega dela smo izvedele veliko o šolskih 
uniformah po svetu, v Republiki Sloveniji pa o šolskih uni-
formah ne moremo govoriti, saj nikoli niso bile v uporabi. S 
pomočjo terenskega dela smo zbirale slike oblačilne kultu-
re na Slovenskem in šolskih uniform v tujini, slikale predlo-
ge šolskih uniform ter anketirale učence, učitelje in starše. 
Zanimalo nas je, kakšno mnenje imajo o uniformah, kdo je 
za in proti, kaj menijo o našem oblačenju in kakšne predlo-
ge šolskih uniform nam lahko narišejo naši učenci. 

Večina si uvedbe šolskih uniform ne želi. Čeprav se zave-
damo prednosti, pa nam vseeno ne bi bilo prijetno, če bi 
jih nosili. A vsi se strinjamo, da je glavna pozitivna lastnost 
uniform brisanje socialnih razlik med učenci in zmanjševa-
nje tekmovalnosti, ki je je v šoli dandanes veliko. Če pa bi 
upoštevali naše najmlajše, ljubitelje svetlih in pisanih barv, 
bi bili naši šolski hodniki še bolj pisani, kot so.

KLJUČNE BESEDE: šolske uniforme v tujini in na Sloven-
skem, nekoč in danes

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203848.pdf

NASLOV NALOGE: VEZENJE KOT TRADICIJA IN IZZIV

AVTORICI: Jasmina Ajdini in Nika Videčnik, obe 9. b

MENTORICA: Marinka Špan, prof. mat. in fiz.

STROKOVNO PODROČJE: etnologija

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Alenka Čas, univ. dipl. etn. in kulturna antropologinja (pred-
sednica)
Darja Poglajen, prof. slo. in rus.
mag. Vladimir Šlibar, prof. etn.

Naloga je prejela 77,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Vezenje je okraševanje oblačil in drugih izdelkov s šivanko 
in nitjo. To je ročnodelska dejavnost, s katero so si zlasti v 
preteklosti dekleta in žene v dolgih zimskih večerih kraj-
šale čas. Vezenine so bile dokaz njihovih ročnih spretnosti, 
vztrajnosti, natančnosti in ustvarjalnosti. Znanje vezenja se 
je prenašalo iz roda v rod. Vezenine so spremljevalke števil-
nih šeg in navad, so del tradicije in kulturne dediščine vsa-
kega naroda, torej tudi Slovencev.

Z raziskovalno nalogo sva želeli ugotoviti, kakšno veljavo 
ima pri nas vezenje danes. Preučili sva literaturo, obiskali 
članice krožka ročnih del Univerze za III. življenjsko obdobje 
ter opravili intervju z avtorico učbenika Vezenje v osnovni 
šoli, go. Matildo Mlakar. Med osnovnošolci in odraslimi sva 
izvedli anketo ter organizirali delavnico vezenja za učence 
prvega in drugega triletja.

Ugotovili sva, da se z vezenjem pogosteje ukvarjajo osebe 
ženskega spola kot moškega. Z vezenjem se ukvarja ali se je 
z njim že srečalo več starejših anketirancev kot mlajših. Naj-
bolj razširjena vrsta vezenin med anketiranci so vezenine s 
križci. Večina tistih učencev prvega in drugega triletja, ki je 
v delavnici vezenja spoznala to dejavnost, bi se z  vezenjem 
še ukvarjala. Ta dejavnost prinaša nekaterim zadovoljstvo, 
drugim veselje, tretjim sprostitev ali zapolnitev prostega 
časa.
Ohranimo in razvijajmo to lepo obliko domače obrti!

KLJUČNE BESEDE: vezenje nekoč in danes, vezenje v osnov-
ni šoli, pomen vezenja

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203813.pdf
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NASLOV NALOGE: FUNKCIONALNA PISMENOST

AVTORICI: Anja Počivavšek in Ajla Suljić, obe 9. b

MENTORICA: Barbara Vukovič, prof.

STROKOVNO PODROČJE: slovenščina

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Darja Poglajen, prof. slo. in rus. (predsednica)
mag. Vladimir Šlibar, prof. etn.
Alenka Čas, univ. dipl. etn. in kulturna antropologinja

Naloga je prejela 79,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
V tej nalogi sva se odločili raziskati funkcionalno pismenost 
kot pojav, hkrati pa preveriti, kakšno je stanje na tem podro-
čju v šestem in devetem razredu IV. osnovne šole Celje, ki 
jo obiskujeva. Funkcionalna pismenost je znanje, ne samo 
pisanja in branja, temveč tudi razumevanja besedil. Pomeni 
dobro razumevanje prebranega in koristno uporabo prido-
bljenih informacij v vsakdanjem življenju. Najprej mora biti 
človek bralno pismen, preden lahko govorimo o njegovi 
funkcionalni pismenosti.

Začetno bralno opismenjevanje je zaključeno do konca 
prvega triletja osnovne šole, zato sva se odločili, da bova 
preverjali funkcionalno pismenost šesto- in devetošolcev, 
katerih pismenost se delno preverja vsako leto tudi na naci-
onalnih preizkusih znanja.

Najina raziskava je temeljila na neumetnostnih besedilih, ki 
sva jih poiskali v tisku. Pomagali pa sva si tudi z besedili, ki 
so že bila uporabljena v mednarodni raziskavi PISA. Posta-
vili sva štiri hipoteze, ki sva jih preverjali s pomočjo nalog, 
vezanih na izbrana besedila. Uporabili sva tudi metodo in-
tervjuja. Rezultate sva predstavili v grafični obliki in opisno. 
Ugotovili sva, da so devetošolci boljši v razumevanju bese-
dil, kar sva razložili kot posledico daljšega izobraževanja v 
primerjavi s šestošolci. Presenečeni sva bili, da stanje niti ni 
tako slabo, kot sva predvidevali.

KLJUČNE BESEDE: funkcionalna pismenost, osnovnošolci, 
preverjanje in stanje,  IV. osnovna šola Celje

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203938.pdf

NASLOV NALOGE: LOČEVANJE ODPADKOV 
NA IV. OSNOVNI ŠOLI CELJE

AVTORICE: Ana Hribar, Tjaša Šelih in Anja Gominšek, vse 7. b

MENTORICA: Dragica Kranjc, pred. učit.

STROKOVNO PODROČJE: ekologija – družboslovni vidik

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Andreja Slapnik, univ. dipl. biol. (predsednica)
Iztok Gornjak, univ. dipl. inž. stroj.
Barbara Pistivšek, univ. dipl. biol.

Naloga je prejela 72,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Namen naloge je bil ugotoviti doslednost ločevanja odpad-
kov (nekoč in danes) na IV. osnovni šoli Celje, povprašati za 
mnenje učence, njihove starše in učitelje na šoli, primerjati 
poznavanje razvrščanja odpadkov med učitelji, učenci in 
njihovimi starši ter spremljati napredek v uspešnosti pravil-
nega ločevanja pri učencih v šoli.

V preteklih 14-ih letih so učenci  zbrali 440 ton odpadnega 
papirja in 51 000 baterij, organske odpadke pa na šoli loču-
jejo že šesto leto. Pri ločevanju so najbolj natančni učenci I. 
triade, sledijo učenci II., najmanj pa se trudijo učenci III. tria-
de. Učitelji menijo, da je glavni razlog za njihovo površnost 
v pomanjkljivi domači vzgoji. Vsi vprašani so navdušeni nad 
novim sistemom ločevanja odpadkov na šoli. Pri ugota-
vljanju poznavanja pravilnega razvrščanja odpadkov so se 
najbolje izkazali učitelji – odlično so razvrščali odpadno em-
balažo, malo manj pa nevarne odpadke iz gospodinjstva. 
Starši so bili odlični pri organskih odpadkih, pri nevarnih 
pa ne.  Učenci so se pri preverjanju poznavanja ločevanja 
odpadkov najbolje izkazali pri papirnatih servietah in jogur-
tovih lončkih, najslabše pa pri ostankih sadja in stiropora.

KLJUČNE BESEDE: ločevanje odpadkov na IV. osnovni šoli 
Celje, stanje pri učencih, učiteljih in starših

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203852.pdf

IV. OSNOVNA šOLA CELjE
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NASLOV NALOGE: POZABLJENI PRAVLJIČNI JUNAKI

AVTORICE: Veronika Kos, 8. b, Tinkara Kozovinc, 8. a, 
in Martina Zakšek, 9. a

MENTORICI: Melita Broz, prof. angl. in zgod. 
in Alenka Kostanjevec, dipl. bibl. in učit. slov.

STROKOVNO PODROČJE: slovenščina

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Darja Poglajen, prof. slo. in rus. (predsednica)
mag. Vladimir Šlibar, prof. etn.
Alenka Čas, univ. dipl. etn. in kulturna antropologinja

Naloga je prejela 80,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
V raziskovalni nalogi Pozabljeni pravljični junaki smo želele 
ugotoviti, kateri so najbolj priljubljeni pravljični junaki med 
učenci in učitelji na naši šoli, od kod in kako so jih spozna-
li, v kolikšni meri so pravljice zastopane v slovenskih učnih 
načrtih ter kakšna je izposoja in prodaja gradiva s pravljično 
vsebino v Celju. Zanimalo nas je tudi, ali odrasli doma bere-
jo pravljice svojim otrokom.

Ugotovile smo, da prevladujejo junaki iz tujih pravljic pred 
tistimi iz slovenskih ljudskih in avtorskih pravljic. Večina je 
te junake spoznala pri gledanju risank in filmov, manj pa pri 
branju knjig s pravljično tematiko. Pravljične teme so v uč-
nih načrtih za slovenski jezik dobro zastopane. Odrasli bere-
jo pravljice svojim otrokom, najpogosteje jim berejo mame, 
še vedno pa najdemo takšne, ki jim odrasli niso brali nikoli.

Menimo, da so pravljice pomembne za razvoj zdravega ču-
stvenega ravnotežja, saj prav v pravljici otrok spozna smi-
sel vrednot (krivica, pravica, ljubezen, sovraštvo, dobrota, 
pogum ...) na prijeten način. S pravljičnimi junaki se otroci 
lahko identificirajo, se naučijo ločiti dobro od slabega ter 
spoznajo, da se je za uspeh treba potruditi.

KLJUČNE BESEDE: pravljice in pravljični junaki, njihovo po-
znavanje in pomen

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203969.pdf

NASLOV NALOGE: ZLATA ŠESTDESETA V CELJU

AVTORJI: Jaka Bizjak, Nataša Maksimović 
in Nastja Turkanović, vsi 7. b

MENTOR: Mojmir Mosbruker, prof. geog. in zgod.

STROKOVNO PODROČJE: zgodovina in prazgodovina

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
dr. Aleksander Žižek, univ. dipl. zgod. (predsednik)
Anka Aškerc, prof. umet. zgod.
dr. Tone Kregar, prof. zgod. in soc.

Naloga je prejela 78,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Namen naloge je predstaviti življenje in delo v šestdesetih 
letih prejšnjega stoletja v Celju. 
Takratni čas smo predstavili s pomočjo literature, člankov v 
Celjskem tedniku in zapisanih spominov dvajsetih starejših 
Celjanov.

Slovenija je bila gospodarsko najrazvitejša jugoslovanska 
republika. Industrijska proizvodnja je narasla za trikrat, 
kmetijska se je podvojila. Življenjski standard se je izboljšal. 
Gradili so številna nova stanovanja. Na trgu se je pojavilo 
blago za široko potrošnjo. 

Življenje je potekalo počasneje, ljudje so bili bolj skromni 
in bolj povezani med seboj. Drugačnim okoliščinam so bili 
prilagojeni tudi delo, vsakdanje življenje, cilji, želje in vre-
dnote. Celje je pridobivalo mestni značaj. 

KLJUČNE BESEDE: 60. leta 20. stoletja, življenje v Celju

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203872.pdf
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NASLOV NALOGE: 
MAG. VID MARCEN – OSEBNOST MOJEGA KRAJA

AVTORJI/ICE: Neža Arnol, 7. b, Alisa Kiker, 6. a, 
in Iza Kragl, 7. a

MENTORICA: Jana Draksler, prof. mat.

STROKOVNO PODROČJE: zgodovina in prazgodovina

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
dr. Aleksander Žižek, univ. dipl. zgod. (predsednik)
Anka Aškerc, prof. umet. zgod.
dr. Tone Kregar, prof. zgod. in soc.

Naloga je prejela 77,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Vid Marcen se je rodil na Prevorju, a je po končanem študi-
ju na Akademiji za glasbo postal Celjan, ki je s svojim neu-
trudnim delom ime Celja ponesel daleč preko krajevnih in 
državnih meja.

Ko se je v začetku svojega službovanja posvetil vodenju 
pevskih zborov, je z njimi dosegal odlične rezultate na do-
mačih in na mednarodnih tekmovanjih. Mladinski pevski 
zbor OŠ I. celjske čete, Dekliški pevski zbor Pedagoškega 
šolskega centra Celje in Komorni moški pevski zbor Celje 
so pod njegovim vodstvom sloveli kot eni boljših zborov 
doma in v tujini.

Precejšen del svoje službene poti, kar 32 let, je posvetil vo-
denju Glasbene šole Celje. Ta se je v času njegovega rav-
nateljevanja iz šole, ki je delovala v skromnih prostorskih 
pogojih in z majhnim številom zaposlenih, razvila v eno naj-
uspešnejših glasbenih šol v Sloveniji, ki tudi z uspehi svojih 
učencev in dijakov posega v sam slovenski vrh.

Zagotovo pa vidno mesto na področju glasbene pedago-
gike zavzema tudi njegova magistrska naloga z naslovom 
Dejavniki uspešnosti na osnovni stopnji glasbenega izobra-
ževanja. V nalogi je, ob strokovnem spremljanju cele gene-
racije učencev glasbene šole, znanstveno proučil številne 
razvojne sposobnosti, dosežke učencev ter glasbene ele-
mente v korelaciji medsebojnih delovanj in vplivov.

KLJUČNE BESEDE: Vid Marcen, zborovodja in ravnatelj, nje-
govo strokovno delo in uspehi

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203306.pdf

NASLOV NALOGE: UČNI STILI UČENCEV TRETJE TRIADE 
OSNOVNE ŠOLE FRANA KRANJCA CELJE

AVTORICE: Sanja Belac, 9. a, Lara Čalasan Dorn, 9. a, 
in Janja Nardin, 7. a

MENTORICA: Iris Frelih, prof. defekt.

STROKOVNO PODROČJE: pedagogika

ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Jožica Cokan, univ. dipl. psih. (predsednica)
Edita Čebela, univ. dipl. psih.
Karla Marija Štojs, prof. pedag. in psih.

Naloga je prejela 72,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
V zadnjih letih se na naši šoli postavlja vprašanje, kako po-
večati učno uspešnost. Tako smo se v letošnjem letu odločili 
raziskati, kako prilagojenost šolskega dela različnih učnim 
stilom učencem vpliva na učno (ne)uspešnost.

Preučevanje učnih stilov postaja vse bolj zanimivo in aktu-
alno za tiste učitelje, ki si želijo izboljšati kakovost pouka in 
medsebojne odnose z učenci. Čeprav učenci tudi v tretji tri-
adi še vedno potrebujejo veliko gibalnih dejavnosti, večina 
učiteljev vztraja pri tradicionalnem poučevanju, ki pome-
ni veliko sedenja in poslušanja. Pouk je tako prilagojen le 
manjšini učencev. 

V raziskovalnem delu predstavljamo klasifikacijo učnih sti-
lov. V empiričnem delu smo se osredotočili na učne stile in 
na priložnostnem vzorcu raziskali, koliko učencev je vidnih, 
slušnih in telesno-gibalnih ter kakšni so zaznavni stili učite-
ljev, kompatibilnost učiteljevega zaznavnega stila in učen-
čevega učnega stila ter ustreznost metod dela pri pouku 
glede na prevladujoče učne stile učencev.
Spoznaj učne stile in pot do spoznavanja učencev bo lažja 
in hitrejša!

KLJUČNE BESEDE: OŠ Frana Kranjca Celje, učni stili v tretji 
triadi

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203312.pdf

OSNOVNA šOLA FRANA KRANjCA
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NASLOV NALOGE: BIOLOŠKA ČISTILNA NAPRAVA

AVTORJA: Jernej Jurko, 8. a, in Jan Napret Kaučič, 
Jan Inkret, 9. a

MENTORICA: Erika Herman, prof. geog. in soc.

STROKOVNO PODROČJE: ekologija – naravoslovni vidiki

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Andreja Slapnik, univ. dipl. biol. (predsednica)
Iztok Gornjak, univ. dipl. inž.stroj. 
Barbara Pistivšek, univ. dipl. biol.

Naloga je prejela 73,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Zanimivi poizkusi pri pridobivanju dodatnega znanja v šoli 
so nas vzpodbudili, da smo začeli razmišljati o čiščenju od-
padnih voda. V mestih odpadne vode pomenijo obremeni-
tev za okolje. Kako ta problem rešuje mesto Celje? Kako ta 
problem rešujejo izven mestnih naselij?

Obiskali smo Čistilno napravo Celje, poiskali literaturo, 
strokovne brošure, pogledali  na internet in se seznanili z 
nekaterimi zakonskimi akti. Naredili smo anketni vprašalnik 
in povprašali prebivalce Celja in okolice, ali poznajo novo 
prihajajočo zakonodajo in kaj menijo o njej.  Naredili smo 
preproste poizkuse z vodo in aktivnim blatom. Ravnanje z 
odpadnimi vodami je odgovorno dejanje, ki bi se ga morali 
zavedati vsi.

Človek, rastline in živali potrebujemo za kvalitetno bivanje 
na Zemlji čisto okolje. Samočistilna sposobnost vodotokov 
se zmanjšuje. Skrbnejša uporaba vode in odgovorno rav-
nanje s čistili, kemikalijami in odpadnimi vodami pa je že 
korak do ponovnega ravnovesja v naravi in s tem do prija-
znejšega bivanja na planetu Zemlja.

KLJUČNE BESEDE: čiščenje, odpadne vode, zakonodaja, de-
jansko stanje, Čistilna naprava Celje

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201204037.pdf

NASLOV NALOGE: DEJAVNIKI IZBIRE POKLICA UČENCEV 
MESTNE IN PRIMESTNE OSNOVNE ŠOLE

AVTORICE: Gea Gornik, Nuša Pintar in Monika Plivac, 
vse 9. razred

MENTORICA: Blanka Skočir, prof. slov. in soc.

STROKOVNO PODROČJE: psihologija

ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Jožica Cokan, univ. dipl. psih. (predsednica)
Edita Čebela, univ. dipl. psih.
Karla Marija Štojs, prof. ped. in psih.

Naloga je prejela 73,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Raziskovalke smo devetošolke, ki se vpisujemo v srednje 
šole. Ob tem nas je zanimalo, ali in kako različni notranji 
(uspeh, vrednote …) in zunanji dejavniki (izobrazba star-
šev, umeščenost VIZ-ustanove v okolje …) vplivajo na iz-
biro nadaljnjega izobraževanja/poklicno namero učencev. 
Zanimalo nas je, kolikšno vlogo lahko pripišemo različnim 
akterjem poklicnega usmerjanja mladih (družina, prijatelji, 
šola …) v smislu informiranja in neformalnih pogovorov. 
Vprašale smo se, ali težave, ki jih čutijo strokovni delavci 
pri delu z mladimi, tudi vprašani čutijo za svoje probleme. 
Nenazadnje tudi, ali so mladi opremljeni z osebnostnimi la-
stnostmi, ki jim bodo pomagale pri uspešnem odločanju o 
nadaljnjem izobraževanju.

Z anketiranjem in intervjuji smo ugotovile, da med dejavni-
ke, ki vplivajo na izbiro nadaljnjega izobraževanja, štejemo 
uspeh in spol anketiranih ter izobrazbo staršev; težnjo po 
razvijanju lastnih sposobnosti in zaposljivost poklica ter 
interese vprašanih; pri razmisleku o poklicu pa statusne in 
aktualizacijske ter moralne vrednote. 

Največ informacij o nadaljnjem izobraževanju dobijo anke-
tirani v družinskem okolju, kjer se tudi največkrat pogovar-
jajo o tej temi, medtem ko je šolsko okolje z izjemo poklic-
nega informiranja v ozadju. Vprašani ne zaznavajo težav, 
ki jih v zvezi s poklicnim usmerjanjem navajajo svetovalni 
delavci, zaznavajo pa lastnosti pozitivne samopodobe. Med 
mestnima in primestno osnovno šolo ni večjih razlik pri od-
ločanju o nadaljnjem izobraževanju vprašanih.

KLJUČNE BESEDE: mestne in primestne osnovne šole, izbira 
poklica, dejavniki

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203316.pdf

OSNOVNA šOLA FRANA ROšA
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NASLOV NALOGE: ŠPORTNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA 
ČASA UČENCEV OŠ FRANA ROŠA

AVTORJA: Marcel Kurnik in Jan Jurišić, oba 9. 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
Sara Kokotec, prof. športne vzgoje

Naloga je prejela 74,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
V raziskavi sva proučevala, v kolikšni meri učenci tretjega 
triletja OŠ  Frana Roša Celje športno preživljajo prosti čas, 
s katerimi športi se ukvarjajo med prostim časom, v katera 
športna društva so vključeni in koliko prostega časa imajo.
Po opazovanju, druženju in razgovoru z vrstniki ter na pod-
lagi  lastnih izkušenj sva postavila štiri hipoteze. 

Na osnovi anketnih vprašalnikov, ki sva jih razdelila učen-
cem in učenkam tretjega triletja, sva lahko potrdila trditev, 
da je nogomet najbolj priljubljen šport med učenci. Ovrgla 
sva trditev, da je ples najbolj priljubljen šport pri učenkah. 
Najbolj priljubljen šport pri učenkah je odbojka. Potrdila 
sva trditev, da je več kot polovica učencev in učenk tretjega 
triletja, ki se v prostem času ukvarjajo s športom, včlanjenih 
v različna športna društva. Potrdila sva tudi trditev, da se 
več kot polovica učencev in učenk tretjega triletja ukvarja s 
športom v prostem času vsaj trikrat na teden. Mladi na naši 
šoli in šolskem okolišu imamo veliko možnosti, da prosti čas 
preživljamo športno. Te možnosti so tako v količini in do-
stopnosti športnih površin, kot v možnosti včlanitve v dru-
štva, ki delujejo na naši šoli. Za vse, ki potrebujejo dodatno 
spodbudo in vodenje, pa vendar ne na ravni tekmovalnega 
športa, je tu še projekt Zdrav življenjski slog. 

KLJUČNE BESEDE: OŠ Frana Roša, učenci tretje triade, špor-
tno preživljanje prostega časa

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203350 .pdf

NASLOV NALOGE: ATOMIUM

AVTOR: Denis Žalig, 9. b

MENTOR: Gregor Pančur

STROKOVNO PODROČJE: tehnika

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Dimitrij Režun, dipl. inž. el.
Dejan Petrovič, učitelj
Silvester Ovčar, prof. fiz.

Naloga je prejela 66,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
V raziskovalni nalogi sem se lotil arhitekturnega problema, 
kot je Atomium. Gre za arhitekturno posebnost, ki so jo leta 
1958 postavili v Bruslju. Atomium je povečan model mole-
kule železa. Postavili in odprli pa so ga ob Svetovni razstavi 
(EXPO 1958). Zanimalo me je, kakšne so njegove posebno-
sti, kako je zgrajen in čemu je namenjen.

V nalogi sem predstavil, kako je Atomium zgrajen, njegove 
tehnične podatke in namembnost.

V drugem delu naloge sem s pomočjo mentorja izdelal po-
manjšan model Atomiuma. Model sem izdelal v razmerju 
75 : 1.

Raziskoval sem s pomočjo različnih metod. Najprej sva pre-
gledala literaturo in elektronske vire o Atomiumu, nato pa 
sem s pomočjo mentorja izdelal pomanjšan model Atomiu-
ma, ki smo ga postavili v šolskem vrtu in je na ogled učen-
cem in obiskovalcem šole.

KLJUČNE BESEDE: arhitektura, Atomium v Bruslju, tehnični 
podatki, namembnost, model

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203764.pdf

NASLOV NALOGE: AVTOMOBIL, KI SLEDI ČRTI

AVTORJA: Dejan Ramovš in Urh Luzar, oba 9. b

MENTOR: Uroš Kalar, prof. športne vzgoje

STROKOVNO PODROČJE: tehnika

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Dimitrij Režun, dipl. inž. el.
Dejan Petrovič, učitelj
Silvester Ovčar, prof. fiz.

Naloga je prejela 77,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

OSNOVNA šOLA HUDINjA
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POVZETEK VSEBINE:
V raziskovalni nalogi  smo raziskovali, kako predelati igračo 
vozilo tako, da bo sledilo črti. Na začetku smo morali izbrati 
primerno vozilo. Morali so ga poganjati motorji, nadgradili 
pa smo ga še z dodanimi senzorji za svetlobo, svetilom in 
vmesnikom, ki smo ga programirali tako, da lahko vozilo 
samo sledi črti. Že pri izbiri vozila smo naleteli na težavo, 
ko smo ugotovili,  da pri njegovem delovanju pomembno 
vlogo igra teža vozila, če smo ga želeli avtomatizirati s po-
močjo vmesnika. Prav tako so se karakteristike vožnje spre-
minjale glede na velikost koles in razdaljo med njimi. 

Glede na to, da smo si za senzorje izbrali fotoupore, smo 
morali biti zelo pozorni tudi na postavitev le-teh in na zago-
tavljanje stabilne osvetlitve podlage. Na začetku smo priča-
kovali, da se bo ob pravilnem programiranju vozilo lahko 
peljalo po kakršnikoli črti, vendar smo v teku  preizkušanja 
ugotovili, da velikost vozila pomembno vpliva na izbiro širi-
ne črte in radij zavojev. Kljub vsemu nam je uspelo izdelati 
vozilo, ki uspe samo prevoziti zastavljeni poligon.  

KLJUČNE BESEDE: igrača vozilo, programiranje, problemi in 
njihovo reševanje

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203765.pdf

NASLOV NALOGE: BRALNA KULTURA UČENCEV NA 
OSNOVNI ŠOLI HUDINJA

AVTORJA: Žan Zidanšek in Gašper Karlovšek, oba 9. a

MENTORICA: Natalija Mlinar

STROKOVNO PODROČJE: sociologija

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Sergej Vučer, prof. soc. (predsednik)
Polonca Bajc Napret, univ. dipl. soc.
Branka Lazarevič, univ. dipl. soc.

Naloga je prejela 79,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Branje je tema, ki se ji ne moremo izogniti. Poudarja se 
predvsem v nižjih razredih osnovne šole, pa tudi kasneje, 
saj težave pri branju vodijo do težav pri učenju, nalogah in 
tudi do slabših ocen. Lahko bi rekli, da nam tudi internet in 
mobilni telefon ne pomenita veliko, če ne znamo brati. 

Raziskovalna naloga temelji na anketi, s katero smo ugota-
vljali bralno kulturo učencev Osnovne šole Hudinja. Osnov-
ne pojme in njihovo razlago ter dejavnike, ki vplivajo na 
branje, smo obdelali s pomočjo različne literature. 

Veliko učencev bere poleg knjig za domače branje tudi 
knjige za bralno značko in Cankarjevo priznanje. Veliko je 
tudi število učencev, ki ob tem berejo še knjige po lastni 
izbiri. Posebej razveseljiva je ugotovitev, da berejo zato, 
ker to radi počnejo in ne toliko, ker morajo. Pri izbiri knjige 

je večini učencev najpomembnejši videz in naslov knjige. 
Najmanjšo vlogo pri tem ima priporočilo prijateljev. Pred-
videvamo, da je vzrok v tem, da se učenci o prebranem ne 
pogovarjajo. Morda bi bilo dobro, če bi učenci vsak mesec v 
razredu povedali, kaj so prebrali. Ob tem bi dodali svoj ko-
mentar k prebranemu in tako vzbudili zanimanje za določe-
no knjigo tudi med sošolci. 

KLJUČNE BESEDE: OŠ Hudinja Celje, bralna kultura, dejav-
niki in stanje

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203684.pdf

NASLOV NALOGE: HIGIENA GLASU

AVTORICI: Laura-Gloria Pratnemer in Vesna Kocijan, obe 7. c

MENTORICA: Klara Raznožnik, prof. glas.

STROKOVNO PODROČJE: glasba

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Adrijana Požun Pavlovič, prof. glas. ped. (predsednica)
Marko Radosavljevič, prof. lik. umet.
Metka Lipovšek, prof. flavte

Naloga je prejela 66,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Raziskovalna naloga  vsebuje teoretični del, ki na podlagi 
strokovne literature opisuje vokalni trakt, glasovne motnje 
in higieno glasu. Raziskovalni del vsebuje anketo, s katero 
so učenci odgovorili na najina vprašanja in hipoteze. Pred-
stavili so svoje razmišljanje o glasovni negi.

Skoraj vse najine hipoteze so se potrdile, vseeno pa je sko-
raj vsaka najina domneva prinesla še nekaj novih informa-
cij. Rezultati opravljene ankete so predstavljeni v tabelah in 
grafih.

Rezultati naloge so pokazali, da so najbolj pogost vzrok za 
hripavost virusne ali bakterijske okužbe dihalnih organov 
in prekomerna oziroma napačna raba glasu. Večina anke-
tiranih učencev pozna mutacijo in imajo veliko idej, kako 
poskrbeti za svoj glas. Med načine za ohranjanje zdravega 
glasu spada tudi petje v pevskem zboru, pri usposobljenem 
zborovodju, ki daje napotke za pravilno petje.
Težko si predstavljamo življenje brez govora in petja. Fona-
cija se nam zdi samoumevna, redko pa pomislimo, kako do 
nje pride in kakšna je njena pravilna raba. Dejavniki, ki vpli-
vajo na glas, so splošno zdravstveno stanje, življenjski stil in 
okolje. Da bomo imeli čim dlje zdrav in lep glas, je higiena 
glasu nujno potrebna.

KLJUČNE BESEDE: vokalni trakt, glasovne motnje, higiena 
glasu

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201204034.pdf
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NASLOV NALOGE: HIŠNI LJUBLJENČKI – VESELJE 
ALI NADLOGA?

AVTORICI: Sara Štrk in Ana Marija Vincelj, obe 8. b

MENTORICA: Lidija Kovačič, prof. RP

STROKOVNO PODROČJE: sociologija

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Sergej Vučer, prof. soc. (predsednik)
Polonca Bajc Napret, univ. dipl. soc.
Branka Lazarevič, univ. dipl. soc.

Naloga je prejela 57,00 točk in se uvrstila v 3. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Živali zavzemajo v našem življenju poseben prostor. Dru-
ženje med človekom in živaljo je neizogibno. Odnos med 
človekom in živaljo pa je zelo raznolik. Nekaterim ljudem 
predstavlja žival le predmet, vir hrane in sredstvo za preži-
vljanje. Žival pa lahko nekomu predstavlja tudi statusni sim-
bol, zato z njo zelo lepo ravna ter zanjo skrbi kot za otroka.

Otroci imajo živali še posebej radi. Zanimalo naju je, kakšen 
odnos imajo najini vrstniki do hišnih ljubljenčkov. Ker imava 
tudi sami zelo radi živali, sva se odločili, da raziščeva, kako 
drugi učenci skrbijo za svoje živali. Večkrat sva že zasledili 
poročila o brezvestnih lastnikih, seveda odraslih, ki svoje ži-
vali prepuščajo trpljenju in zanje sploh ne skrbijo. Žalostno 
je, da je vse več zavrženih živali, ki jih morajo usmrtiti.

Upava, da se bo  odnos do živali spremenil, saj sva ugotovili, 
da imajo najini vrstniki radi živali, zanje lepo skrbijo n jim 
tudi posvečajo svoj čas, kar je zelo pomembno.

KLJUČNE BESEDE: živali, hišni ljubljenčki, njihov pomen in 
odnos do njih

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201204038.pdf

NASLOV NALOGE: IMENA NEKOČ IN DANES

AVTORICE: Ana Krajnc Zagrušovcem, Karin Krajšek in Tama-
ra Kotur, vse 7 b

MENTORICA: Darja Jeran, prof. RP

STROKOVNO PODROČJE: sociologija

ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Mateja Fidler, univ. dipl. soc. (predsednica)
Sandra Stajnko, univ. dipl. soc.
Nina Vrečer, prof. soc.

Naloga je prejela 68,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Ime človek dobi že praktično pred rojstvom, ko se bodoča 
starša dogovarjata, kako bo njunemu otroku ime in kakšno 

ime bi mu pristajalo. Ime nas zaznamuje za celo življenje. 
Z imenom se človek pojavlja v družbi, v kateri ima določe-
ne socialne in družbene razsežnosti in funkcije. Po imenu 
sprašujemo, ko se spoznavamo. Brez njega ne bi mogli iti na 
volišče, dobiti denarja, priporočenega pisma. Kar zamislimo 
si, da bi ljudje nenadoma ostali brez imen. Z njim se identi-
ficiramo v družbi. 
S pomočjo anketnega vprašalnika smo želele ugotoviti, ka-
kšna imena so všeč učencem na OŠ Hudinja, kako jim je ime 
in se pozanimati o imenih njihovih starih staršev ter prasta-
rih staršev. Zanimalo nas je tudi, po kom so dobili ime in če 
jim je izbrano ime všeč. 

KLJUČNE BESEDE: osebno ime, njegove socialne in družbe-
ne funkcije, imena nekoč in danes

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203870.pdf

NASLOV NALOGE: MERJENJE SILE LEPENJA

AVTORJI: Matic Premuš, Astrid Bukovšek in Slovia Silo, 
vse 8. a

MENTOR: Jože Berk, prof. fiz.

STROKOVNO PODROČJE: fizika

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Mojca Alif, univ. dipl. inž. kem. (predsednica)
Marko  Tukarič, univ. dipl. inž. kem.
mag. Jožica Dolenšek, prof.mat. in fiz.

Naloga je prejela 76,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
V okviru raziskovalne naloge smo s poskusi preverili odvi-
snost sile lepenja od teže telesa, vrste snovi, iz katere sta 
telo in podlaga ter velikosti stične ploskve med telesom in 
podlago. S pomočjo izmerjenih podatkov smo izračunali 
koeficiente lepenja za različne vrste snovi in jih primerjali s 
tistimi, ki smo jih našli v literaturi.

Pri izvajanju meritev in analizi dobljenih rezultatov smo 
ugotovili, da je natančno merjenje sile lepenja zahtevna na-
loga. Lepenje je pojav, na katerega razen teže telesa in vrste 
snovi vpliva še veliko drugih dejavnikov, kot so kvaliteta ob-
delave dotikajočih se ploskev, čistoča snovi in tudi, kaj se je 
predhodno dogajalo s telesom oziroma podlago. 

Posebej nas je zanimal vpliv vlažnosti na silo lepenja, saj 
smo želeli preveriti splošno znano opozorilo voznikom, da 
je na vlažnem cestišču pri zaviranju potrebno upoštevati 
daljšo zavorno pot vozila. Domneva se je izkazala za pov-
sem pravilno. Dobljeni rezultat pa nas je nekoliko presene-
til, saj so naše meritve pokazale, da se je sila lepenja zaradi 
prisotnosti vlage zmanjšala celo za več kot 30 %.    

V nalogi smo predstavili in preizkusili tri različne načine 
merjenja sile lepenja. Ugotovili smo, da je najenostavnejši 
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in hkrati najbolj natančen način merjenja sile lepenja s po-
močjo spreminjanja nagiba klanca.

KLJUČNE BESEDE: lepenje, merjenje sile lepenja, vpliv vla-
žnosti

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201204035.pdf

NASLOV NALOGE: MLADI IN ZAKONSKA ZVEZA

AVTORICE: Sara Koljić, 9. a, Zala Palatinuš, 9. b, in Veronika 
Rakanović, 9. b

MENTORICA: Tea Žgajner, prof. ped. in angl.

STROKOVNO PODROČJE: sociologija

ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Mateja Fidler, univ. dipl. soc. (predsednica)
Sandra Stajnko, univ. dipl. soc.
Nina Vrečer, prof. soc.

Naloga je prejela 69,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
V raziskovalni nalogi  smo skušali raziskati, koliko učencem 
naše šole pomeni zakonska zveza. Po pregledu Zakona o 
zakonski zvezi in družinskih razmerjih smo se poučili o 
pravnih vidikih zakonske zveze in raziskali, kakšen pomen 
ima zakonska zveza za moža in ženo s pravnega vidika. V 
istem zakonu smo poiskali tudi člen, ki definira izvenzakon-
sko skupnost in dolžnosti staršev do otrok. 

Po pregledu podatkov Statističnega urada Slovenije smo 
ugotovili, da je število porok od leta 1979 strmo padalo vse 
do leta 2008. Od takrat pa to število nekako stagnira. V an-
ketnem vprašalniku, ki smo ga razdelili med učence 7., 8. 
in 9. razreda nas je zanimalo, če starši učencev živijo v za-
konskih skupnostih in ali si učenci želijo, da bi tako živeli. 
Zanimalo nas je, če si učenci v svoji prihodnosti želijo po-
ročiti in kaj je razlog, da se ljudje za poroko ne odločajo več 
tako pogosto kot včasih. Rezultati ankete so nekatere naše 
hipoteze zavrgli, nekatere pa potrdili. Ugotovili smo, da je 
večina staršev anketiranih otrok poročenih, da se večina an-
ketiranih v svoji prihodnosti želi poročiti in da menijo, da bi 
se pari z otroki morali poročiti. Veliko otrok tudi meni, da se 
ljudje manj poročajo kot včasih.

KLJUČNE BESEDE: poroka in zakonska zveza, odnos osnov-
nošolcev

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201204033.pdf

NASLOV NALOGE: PLES IN ODNOS 
DO PLESA NA OŠ HUDINJA

AVTORICE: Kaja Koštomaj, Zarja Žnidaršič in Aleksandra Žu-
želj, vse 8. a

MENTORICA: Maruša Zorko, prof. RP

STROKOVNO PODROČJE: šport

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Maja Medvešek, prof. športne vzgoje (predsednica)
Urban Stopar, prof. športne vzgoje
Sara Kokotec, prof. športne vzgoje

Naloga je prejela 73,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
V raziskovalni nalogi  smo raziskovale, kdaj, kje in kako naj-
pogosteje plešejo učenci naše šole, katere vrste ples jim je 
najbolj všeč in koliko učencev se ukvarja s plesom. Zanima-
lo nas je, kako učenci vidijo ples, kateri plesni stil oblačenja 
jim je najbolj všeč in če bi se na podlagi tega tudi odločili za 
to vrsto plesa. Spraševali pa smo se še, koliko učencev si želi 
plesati, če bi le imeli možnost. 

Ugotovile smo, da je deklicam najbolj všeč hip hop, dečkom 
pa break dance. Večina učencev se s plesom ne ukvarja, bi 
pa to želeli, če bi jim ples bil ponujen kot interesna dejav-
nost. Večina učencev ples vidi kot zabavo. To je vsekakor 
prednost, ko razmišljamo, kako bi ples približali učencem. 
Ugotovile smo, da starejši učenci največkrat plešejo doma, 
ko jih nihče ne vidi, kar kaže da učenci z odraščanjem posta-
jajo bolj obremenjeni in občutljivi na mnenje okolice. Razi-
skava kaže, da so učenci najbolj navdušeni nad hip hop sti-
lom oblačenja. Najbrž jim je le-ta najbolj blizu, saj je v veliki 
meri povezan z današnjo modo, a kljub temu stil oblačenja 
ne bi vplival na izbor plesa. 

KLJUČNE BESEDE: ples, zanimanje in odnos osnovnošolcev 
do plesa, stil oblačenja in ples

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203701.pdf

NASLOV NALOGE: ROJSTNI DNEVI UČENCEV OŠ HUDINJA

AVTORICE: Maja Mitevski, Ana Radmanović in 
Karmen Zidanšek, vse 7. c

MENTORICA: Lidija Ulaga, prof. RP

STROKOVNO PODROČJE: sociologija

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Sergej Vučer, prof. soc. (predsednik) 
Polonca Bajc Napret, univ. dipl. soc.
Branka Lazarevič, univ. dipl. soc.

Naloga je prejela 55,00 točk in se uvrstila v 3. skupino.
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POVZETEK VSEBINE:
Rojstni dan je osebni praznik, ki ga proslavljamo ob oble-
tnicah na dan svojega rojstva. To je poseben dan. Vsakdo 
ima ta dan za svojega. Tudi same se veselimo tega praznika, 
zato smo z letošnjo raziskovalno nalogo želele ugotoviti, 
kdaj naši sovrstniki praznujejo svoj osebni praznik. 

Ob vsakem obisku v učilnici 1. a razreda in ob pogledu na 
njihov rojstnodnevni vlak, smo ugotovile, da smo se odlo-
čile pravilno. Če prvošolčki, s takšnim veseljem ugotavljajo 
in se pogovarjajo, kdaj je kdo rojen, bi bilo zanimivo vedeti, 
kdaj imajo rojstni dan ostali učenci naše šole. 

Odpravile smo se h gospe tajnici po razredne sezname 
otrok in začele z delom. Preštele smo, koliko otrok je rojenih 
na kateri datum. Kot smo predvidevale, nas največ praznuje 
rojstni dan v drugi polovici koledarskega leta. Presenetil pa 
nas je podatek, da ima največ učencev rojstni dan v najkraj-
šem mesecu leta, v februarju. Največ učencev praznuje roj-
stni dan 18. v mesecu, najmanj pa 22. v mesecu. Zanimiva 
je bila ugotovitev, da prvi in zadnji dan v mesecu praznuje 
rojstni dan enako število učencev, in sicer trinajst. Trinajst – 
številka, ki nekaterim prinaša srečo, drugi pa se tega števila 
opazno bojijo. Vsekakor se tega števila ne boji štirinajst sla-
vljencev naše šole, ki na ta dan praznujejo svoj rojstni dan. 

KLJUČNE BESEDE: OŠ Hudinja, rojstni dnevi učencev, po-
men, statistika

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203676.pdf

NASLOV NALOGE: STRAH MED UČENCI OŠ HUDINJA

AVTORJA: Jan Vrečer in Rok Vrečer, oba 7. b

MENTORICA: Petra Galič, prof. slov.

STROKOVNO PODROČJE: psihologija

ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Jožica Cokan, univ. dipl. psih. (predsednica)
Edita Čebela, univ. dipl. psih.
Karla Marija Štojs, prof. pedag. in psih.

Naloga je prejela 73,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Verjetno ni človeka, ki ne bi poznal strahu. Vsak ob bolj ali 
manj nevarni situaciji občuti neko stopnjo strahu, od pre-
strašenosti pa do prave panične reakcije. V raziskovalni 
nalogi  sva raziskala, kako osnovnošolci od 4. do 9. razreda 
razumejo pojem strahu, kako se soočajo z njim, s katerimi 
strahovi se srečujejo ter kje se to najpogosteje dogaja. S po-
močjo anketnega vprašalnika, ki sva ga razdelila med 284 
učencev, sva ugotovila, da učenci najpogosteje doživljajo 
strah med neznanimi ljudmi, da sebi in drugim priznajo, da 
jih je strah in da je delež med spoloma v priznavanju strahu 
skoraj enak. Ob soočenju s strahom pa si pomagajo sami, 
tako da se poskušajo sami umiriti.

KLJUČNE BESEDE: OŠ Hudinja, učenci, strah 

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203629.pdf

NASLOV NALOGE: ŠOLSKI RADIO

AVTORICE: Helena Čater, 9. a, Maja Sevčnikar, 9. a, in Oksana 
Zupanc, 9. b

MENTORICA: Mateja Hrastnik, prof. slov. in zgod.

STROKOVNO PODROČJE: sociologija

ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Mateja Fidler, univ. dipl. soc. (predsednica)
Sandra Stajnko, univ. dipl. soc.
Nina Vrečer, prof. soc.

Naloga je prejela 77,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Namen naše raziskovalne naloge je bil raziskati pomen ra-
dia Hudinjček na OŠ Hudinja. Želele smo pridobiti podatke 
od naših sovrstnikov, v kolikšni meri so jim vsebine radijskih 
oddaj sploh všeč, ali so zanje primerno dolge in ali bi pri 
oddajah želeli karkoli spremeniti. Zanimalo nas je tudi mne-
nje gospoda ravnatelja, Jožeta Berka, in sicer kako ocenjuje 
pomen šolskega radia on. Ker smo tudi novinarke, smo se 
dotaknile še strokovne plati – novinarstva, zato smo neka-
tere podatke povzele iz strokovnih knjig. 

Naša tema je dokaj obsežna, zato smo izbrale več metod 
dela, ki so nas privedle do končnih rezultatov. Metode, ki 
smo jih uporabile, so bile: delo z viri in literaturo, metoda 
anketiranja, metoda intervjuja in metoda obdelave podat-
kov. 

Uporabljene metode dela so nas pripeljale do zanimivih re-
zultatov, ki smo jih predstavile v diskusiji. Spoznale smo, da 
učenci oddaje radi poslušajo, da so jim všeč uvodne špice, 
da pa v njih pogrešajo glasbo in šale. Gospod ravnatelj v 
pisanju in poslušanju radijskih oddaj vidi ogromno pozitiv-
nih stvari, prav tako pa šolski radio izredno bogati pozitivno 
šolsko klimo. 

KLJUČNE BESEDE: OŠ Hudinja, radio Hudinjček, njegova ka-
kovost in pomen

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203767.pdf
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NASLOV NALOGE: TEMPERATURE V CELJU LETA 2010

AVTORJA: Vid Vengust in Tadej Žurič, oba 9. a

MENTOR: Sandi Šarman, prof. zgod. in geogr.

STROKOVNO PODROČJE: geografija – družbena in ekonom-
ska

ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Nataša Marčič, prof. geogr. in ped. (predsednica)
Dunja Čurković Peperko, prof. geogr. in zgod.
Barbara Arzenšek, prof. 

Naloga je prejela 79,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Urbanizacija je eden najznačilnejših pojavov človeške ci-
vilizacije v zadnjem stoletju. Število prebivalcev, ki živijo v 
mestih, povsod po svetu narašča. Hkrati s tem pa vse bolj 
narašča zavest o tem, da so vremenske značilnosti v mestu 
drugačne od tistih izven njega. V mestih vladajo posebne 
»umetne« klimatske razmere, ki jih znanstveniki imenujejo 
toplotni otok. 

Kljub temu da Celje sodi med manjša mesta, je tudi v njem 
zaznati precejšnje razlike v temperaturi zraka med sredi-
ščem mesta in njegovim obrobjem. S proučevanjem po-
datkov o temperaturi zraka za leto 2010 sva ugotovila, da 
so  temperature v središču mesta v povprečju za 1 °C višje 
kot na njegovem obrobju.  Najvišje so razlike v poletnih 
in zimskih mesecih. Poleti se toplotni otok pojavlja zaradi 
intenzivnega segrevanja naseljenih območij, pozimi pa je 
predvsem posledica ogrevanja stavb.  

Pri primerjavi jutranjih, popoldanskih in večernih tempe-
ratur sva ugotovila, da so razlike med mestom in okolico 
največje zvečer. 

Nobenega dvoma torej ni o obstoju toplotnega otoka v 
Celju. V središču mesta so temperature  v vseh mesecih in 
urah dneva višje od tistih na obrobju. Največje razlike so v 
poletnih in zimskih mesecih ter ob večernih urah.

KLUČNE BESEDE: Celje, temperature, toplotni otok, razlike 
med centrom in obrobjem mesta

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203704.pdf

NASLOV NALOGE: UČENCI TUJCI NA OŠ HUDINJA

AVTORICE: Dejan Slavulj, 7. a, Kaja Mlakar, 7. c, in Pia Žižek, 
7. c
MENTOR/ICA: Romana Podbregar, pred. učit. zgod.

STROKOVNO PODROČJE: sociologija

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Sergej Vučer, prof. soc. (predsednik)

Polonca Bajc Napret, univ. dipl. soc.
Branka Lazarevič, univ. dipl. soc.

Naloga je prejela 75,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Vsebina raziskovalne naloge govori o učencih tujcih na OŠ 
Hudinja. Raziskovali smo, od kod prihajajo učenci tujci, kako 
se počutijo na šoli, pri katerih predmetih imajo največ težav 
in kakšno pomoč jim nudi šola. Pri raziskovanju smo upora-
bljali metodo  pregledovanja pisnih virov in spletnih strani, 
metodo anketiranja in metodo intervjuja. 

Večina učencev tujcev prihaja iz držav nekdanje Jugoslavi-
je. Na začetku jim je največ težav  povzročalo razumevanje 
slovenskega jezika in  posledično osvajanje snovi. Posledica 
tega je bil slabši učni uspeh. Večina učencev tujcev se danes 
na šoli dobro počuti,  sošolci pa jih  dobro sprejemajo. Od-
nos sošolcev do  njihove kulture in jezika je večinoma spo-
štljiv, le nekateri menijo, da se morajo sošolci  popolnoma 
prilagoditi slovenski kulturi. Učencem tujcem šola nudi  do-
datno strokovno pomoč pri dopolnilnem pouku, dodatnih 
urah po pouku in na popoldanski učni pomoči. 

Slovenija je podpisnica mnogih mednarodnih dokumen-
tov, ki jo obvezujejo, da učencem tujcem nudi vso pomoč 
pri delu v šoli. Šole obvezuje tudi Zakon o osnovni šoli in 
Smernice za izobraževanje otrok tujcev v vrtcih in šolah. Ali 
so vse šole sposobne učencem tujcem nuditi vso predpi-
sano pomoč, pa je v veliki meri odvisno od iznajdljivosti in 
sposobnosti vodstva šole in učiteljev.

KLJUČNE BESEDE: OŠ Hudinja, učenci tujci, prilagajanje, po-
moč

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203606.pdf

NASLOV NALOGE: UGOTAVLJANJE POVEZAVE MED CENO 
IN UČINKOVITOSTJO PRALNIH PRAŠKOV

AVTORICI: Samantha Ana Domšek in Taja Zalar, obe 9. b

MENTOR: Boštjan Štih, prof. biol. in kem.

STROKOVNO PODROČJE: ekologija – naravoslovni vidiki

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Andreja Slapnik, univ. dipl. biol. (predsednica)
Iztok Gornjak, univ. dipl. inž. stroj. 
Barbara Pistivšek, univ. dipl. biol.

Naloga je prejela 79,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
V najini raziskovalni nalogi sva želeli ugotoviti, ali so dražji 
pralni praški bolj učinkoviti od cenejših in hkrati bolj eko-
loško sprejemljivi. Testirali sva 6 pralnih praškov. Ugotovili 
sva, da za pralne praške Ariel, Persil, Dash in Mercator velja 
omenjena povezava med ceno in učinkovitostjo, hkrati pa 
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tudi, da za testirane praške velja, da so dražji bolj ekološko 
sprejemljivi z vidika obremenjevanja okolja ter porabe ele-
ktrične energije.

Pri delu sva uporabljali metodi eksperimentalnega dela ter 
zbiranja in analize rezultatov. Najini rezultati so primerljivi 
tudi z rezultati testiranj Zveze potrošnikov Slovenije.

KLJUČNE BESEDE: pralni praški, cena, učinkovitost

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203846.pdf

NASLOV NALOGE: UPORABA MOBILNIH TELEFONOV PRI 
UČENCIH OŠ HUDINJA

AVTORICE: Ana Cvelfar, Merigona Zuka in Anita Žekš, 
vse 8. b

MENTORICA: Lilijana Jelen, prof. lik. um.

STROKOVNO PODROČJE: sociologija

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Sergej Vučer, prof. soc. (predsednik)
Polonca Bajc Napret, univ. dipl. soc.
Branka Lazarevič, univ. dipl. soc.

Naloga je prejela 68,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
V naši raziskovalni nalogi smo ugotavljale, koliko učencev 
v šolo nosi mobilni telefon, v kolikšni meri ga imajo vklju-
čenega med poukom, kolikšna je njihova mesečna poraba, 
koliko mobilnih telefonov so že zamenjali … Na naši šoli 
smo od 6. do 9. razreda izvedle anketo in na podlagi nje-
nih rezultatov izpeljale statistično obdelavo podatkov. Tako 
smo dobile odgovore na naše domneve. 

Rezultati so pokazali, da malo več kot polovica anketiranih 
učencev prinaša v šolo mobilni telefon, medtem ko ga četr-
tina vprašanih v šolo ne nosi. Skoraj polovica je dobila svoj 
prvi mobilni telefon že v prvem triletju svojega šolanja in 
po rezultatih ankete jih je prav toliko zamenjalo že 3 do 4 
mobilne telefone. Telefon najpogosteje uporabljajo za klice 
in za pošiljanje sporočil, manj pa za poslušanje glasbe, foto-
grafiranje in igranje iger. 

KLJUČNE BESEDE: OŠ Hudinja, mobilni telefoni, učenci tre-
tje triade, uporaba

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203834.pdf

NASLOV NALOGE: UPORABA RAČUNALNIKA 
IN INTERNETA NA PREDMETNI STOPNJI OŠ

AVTORJA: Rene Ratej in Urban Pajk, oba 7. a

MENTOR: Gregor Ambrož, prof. mat. in rač.

STROKOVNO PODROČJE: računalništvo

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Mojmir Klovar, univ. dipl. inž. el. (predsednik)
Tomislav Viher, univ. dipl. org. dela
Karmen Kotnik, univ. dipl. inž.

Naloga je prejela 64,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Danes si življenje brez računalnika in interneta težko pred-
stavljamo. Uporabljamo ju praktično vsak dan na vsakem 
koraku. V raziskovalni nalogi smo dali poudarek predvsem 
na opremljenost učencev z računalnikom. Zanimalo nas je 
pa tudi, koliko časa posameznik uporablja računalnik ter 
čemu nameni ta čas.

Ugotovili smo, da so dandanes učenci dobro opremlje-
ni z računalniki, prav tako pa tudi s kvalitetno in sodobno 
programsko opremo. Uvideli smo, da učenci najpogosteje 
uporabljajo računalnik in internet za igranje iger ter komu-
nikacijo s prijatelji, medtem ko je uporaba računalnika za 
pisanje seminarskih nalog in pridobivanje učne snovi, v 
ozadju. To se nam zdi zaskrbljujoče, saj sta lahko računalnik 
in internet dober motivator za učenje. Pri naši raziskavi pa 
smo bili tudi prijetno presenečeni nad časom uporabe raču-
nalnika. Pričakovali smo, da učenci osmih in devetih razre-
dov »preživijo« več časa za računalnikom, kot ga dejansko.

Upamo, da bo naša raziskovalna naloga odprla oči marsi-
kateremu odraslemu, ki lahko iz našega opisa raziskovalnih 
rezultatov razbere, da je vse več otrok, ki uporabljajo raču-
nalnik za zabavo in ne za šolske namene. Menimo, da bi bilo 
koristnejše, če bi se otroci med seboj družili v naravi in ne 
preko spletnih klepetalnic.

KLJUČNE BESEDE: OŠ Hudinja, učenci predmetne stopnje, 
opremljenost in uporaba računalnikov

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203614.pdf
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NASLOV NALOGE: UPORABA TRSTIKE V ŠOLI

AVTORICE: Lucija Mlakar, 9. b, Vesna Tkalec, 9. a, in Sinjela 
Koprivšek, 9. a

MENTORICA: Milica Šteger, pred. učit. fiz. in teh. vzg. 

STROKOVNO PODROČJE: tehnika

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Dimitrij Režun, dipl. inž. el.
Dejan Petrovič, učitelj
Silvester Ovčar, prof. fiz.

Naloga je prejela 65,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Osnovnošolci radi  praktično delamo in izdelujemo uporab-
ne izdelke. Na tehničnem dnevu smo spoznale postopek iz-
delave  trstenke – piščali iz  trstike. Ta izdelek je v nas vzbudil 
zanimanje   o lastnostih  trstike in izdelkih, ki bi jih lahko iz 
nje še izdelovali. Najprej smo s pomočjo literature izvedele 
za nekaj osnovnih lastnosti in se poučile o uporabnosti te 
rastline. Uporabljajo jo za izdelavo senčnikov, kurivo, obno-
vo starejših hiš, kot izolacijske plošče … Na naša vprašanja 
o času nabiranja in sušenja pa nam je odgovoril g. Martin 
Toman, zunanji sodelavec šole, ki se že vrsto let ukvarja s 
tem materialom. 

Lotile smo se izdelave predmetov iz tega razširjenega in 
poceni materiala. Pri delu smo potrebovale osnovno orod-
je, veliko domišljije in nekaj spretnosti. Izdelale smo ptičjo 
hišico s streho iz trstike, prstan in broško prav tako iz tega 
naravnega materiala ter blazinico, ki smo jo napolnile s po-
sušenim cvetom trstike. Ugotovile smo, da je trstika ali  na-
vadni trst uporaben material,  iz katerega  lahko izdelamo 
zanimive in praktične izdelke. 

KLJUČNE BESEDE: trstika, naravni material, uporabnost v 
šoli, praktični izdelki

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203836.pdf

NASLOV NALOGE: UPORABA ZOBNIH APARATOV 
MED MLADOSTNIKI

AVTORICE: Žana Hočevar, 7. a, Nina Maček, 7. a, 
in Anja Žerjav, 7. c

MENTOR: Boštjan Štih, prof. biol. in kem.

STROKOVNO PODROČJE: zdravstvena nega

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Vesna Božiček, prof. zdr. vzg. (predsednica)
Peter Čepin Tovornik, dipl. dipl. san. inž.
Mateja Božič, dipl. med. sestra

Naloga je prejela 78,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
V naši raziskovalni nalogi smo ugotavljale, ali obstajajo raz-
like glede uporabe zobnih aparatov med fanti in dekleti 
oz. med starejšimi in mlajšimi mladostniki. Zanimalo nas je 
tudi, kaj mladostnike pri uporabi zobnega aparata najbolj 
moti oz. kaj jih odvrača od njegove uporabe. Sestavile smo 
anketo, na katero so odgovarjali učenci dveh celjskih osnov-
nih šol. Nekatere hipoteze smo potrdile, druge pa ovrgle. 

Ugotovile smo, da je fantov, ki nosijo zobni aparat, več kot 
deklet, da med uporabniki zobnega aparata prevladujejo 
starejši učenci, da je večini uporabo priporočil zobozdrav-
nik ter da večini uporabnikov zobni aparat ni všeč. Razisko-
vanje je bilo zanimivo, saj smo ugotovile marsikaj novega. 
Otrokom in mladostnikom priporočamo uporabo zobnega 
aparata, saj se bodo s tem izognili težavam v starejšem ob-
dobju. 

KLJUČNE BESEDE: mladostniki, osnovna šola, zobni aparati, 
uporaba

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203628.pdf

NASLOV NALOGE: V DENARNICAH VEČ KARTIC 
KOT DENARJA

AVTORICI: Ana Marija Koželnik in Iza Cvikl, obe 9. b

MENTORICA: Olga Kožel, prof. slov.

STROKOVNO PODROČJE: sociologija

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Mateja Fidler, univ. dipl. soc. (predsednica)
Sandra Stajnko, univ. dipl. soc.
Nina Vrečer, prof. soc.

Naloga je prejela 77,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Namen najine raziskovalne naloge je bil raziskati aktualno 
temo – kartice zvestobe in v kolikšni meri jih potrošniki 
uporabljajo in zakaj. Omejili sva se na tri trgovske družbe, 
in sicer Tuš, Mercator in Spar/Interspar. Želeli sva pridobiti 
podatke neposredno od potrošnikov teh treh trgovin. Vpra-
šali sva se, koliko in zakaj potrošniki uporabljajo kartice zve-
stobe, ali se zavedajo morebitnih pasti njihove uporabe in 
kaj vse vpliva na to, da se odločijo za nakup izdelka v točno 
določeni trgovini. 

Tema je zelo široka, pri raziskovalnem delu pa sva uporabili 
različne metode dela. Te so delo z viri in literaturo, metoda 
anketiranja, terensko delo in metoda obdelave podatkov. 

Uporabljene metode dela so naju pripeljale do zanimivih 
rezultatov, ki sva jih predstavili v diskusiji. Spoznali sva, 
da imajo potrošniki neko splošno mnenje o karticah zve-
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stobe, da jih skoraj vsi redno uporabljajo, niso pa povsem 
prepričani v njihovo korist v smislu cenejših izdelkov, vra-
čanja denarja ipd. Tudi strokovnjaki vsaj delno priznavajo 
zavajanje kupcev, kljub temu pa potrjujejo, da jih na ta na-
čin »prepričujejo«, da se v trgovino vračajo vedno znova in 
tako postanejo njihovi »zvesti kupci« – to pa spet prinaša t. 
i. ugodnosti. 

KLJUČNE BESEDE: kartice zvestobe, potrošniki, uporaba

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203838.pdf

NASLOV NALOGE: VEGETARIJANSTVO NA OŠ HUDINJA

AVTORICI: Žana Čović in Meliha Imamović, obe 7. b

MENTORICA: Nika Cvirn, prof. ang.

STROKOVNO PODROČJE: prehrana

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Vesna Božiček, prof. zdrav. vzg. (predsednica)
Peter Čepin Tovornik, dipl. san. inž.
Mateja Božič, dipl. med. sestra 

Naloga je prejela 75,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
V najini raziskovalni nalogi sva želeli ugotoviti, koliko učen-
cev na naši šoli je vegetarijancev ter pri katerem spolu ve-
getarijanstvo prevladuje. Ugotovili sva, da poznamo več 
oblik vegetarijanstva ter da so nekatere strožje od drugih. 
Zanimalo naju je, katere od teh prevladujejo med našimi 
učenci. Najbolj pa so naju zanimali vzroki za takšen način 
prehranjevanja. Seveda pa nisva izpustili učencev, ki jedo 
vse vrste hrane. Zanimalo naju je, kakšno je njihovo mnenje 
o vegetarijanstvu in ali bi se tudi sami kdaj odločili za takšen 
način prehranjevanja. 

Učencem sva razdelili anketne vprašalnike, s katerimi sva 
potrdili oziroma ovrgli najine hipoteze. Ugotovili sva, da je 
vegetarijancev na šoli malo in še ti se večinoma odločajo za 
manj stroge oblike vegetarijanstva. Med njimi prevladujejo 
dekleta, glavni razlogi za takšno vrsto prehrane pa so: skrb 
za zdravje, sočutje do živali in izbirčnost.  Večina vegetari-
jancev je v preteklosti že uživala meso, vendar večjih spre-
memb v zdravju in počutju po opustitvi mesa niso zaznali. 

Večina vsejedcev o prehodu na vegetarijanstvo ne razmi-
šlja, zdi pa se jim prav, da se vsak lahko sam odloči, kaj bo 
jedel in česa ne. 

KLJUČNE BESEDE: OŠ Hudinja, vegetarijanstvo, učenci

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203685.pdf

NASLOV NALOGE: 
VPLIV TEMPERATURE IN KONCENTRACIJE SLADKORJA 
NA DELOVANJE PEKOVSKEGA KVASA

AVTORICE: Saša Gerlj, 8. b, Claudia Jelen, 9.a, in Milena Ma-
ksić Duduković, 9. a

MENTORICA: Andreja Škorjanc Gril, pred. učit.

STROKOVNO PODROČJE: biologija

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Tatjana Jagarinec, prof. biol. (predsednica)
Saša Ogrizek, prof. biol. 
Leopold Hribernik, prof. 
Naloga je prejela 76,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
V naši raziskovalni nalogi smo proučevale vpliv tempe-
rature in koncentracije sladkorja na delovanje kvasovk v 
pekovskem kvasu, ki je ena od glavnih surovin za izdelavo 
našega osnovnega živila, kruha. Najpomembnejša metoda 
našega dela je bilo eksperimentalno delo. Kvas je biološko 
vzhajalno sredstvo. Zaradi delovanja kvasovk poteka v te-
stu alkoholno vrenje, pri čemer nastaja plin ogljikov dioksid, 
ki povzroči vzhajanje testa, zaradi česar je kruh rahel. Pri-
merna temperatura je zelo pomembna za dobro delovanje 
kvasovk. Pri prenizki ali previsoki temperaturi testo slabo 
vzhaja, kvaliteta pekovskih izdelkov pa je slabša. 

Ugotovile smo, da kvasovke zelo dobro delujejo v tempe-
raturnem območju med 30 in 50 °C. Sladkor predstavlja za 
kvasovke vir hrane. Ugotovile smo, da je zanje najugodnej-
ša 4 % koncentracija sladkorja, večja količina sladkorja pa 
zavira njihovo delovanje, saj vemo, da je sladkor v velikih 
koncentracijah konzervans.

KLJUČNE BESEDE: pekovski kvas, vpliv temperature in kon-
centracije sladkorja

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203871.pdf

NASLOV NALOGE: VRSTNIŠKO NASILJE

AVTORICE: Tesa Arzenšek, Larisa Kac in Zala Knez, vse 9. b

MENTORICA: Simona Turnšek, prof. RP

STROKOVNO PODROČJE: sociologija

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Mateja Fidler, univ. dipl. soc. (predsednica)
Sandra Stajnko, univ. dipl. soc.
Nina Vrečer, prof. soc.

Naloga je prejela 68,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Vrstniško nasilje je vsakodnevno prisotno okoli nas. Z njim 
se sooča vedno več mladih, učiteljev in staršev. 
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S pomočjo anketnega vprašalnika smo želeli ugotoviti tre-
nutno stanje vrstniškega nasilja na Osnovni šoli Hudinja. 
Želeli smo izvedeti, katere vrste vrstniškega nasilja je naj-
več, koliko ga je, kje se dogaja, komu učenci najbolj zaupajo. 

Izkazalo se je, da učenci pozitivno doživljajo svoje šolsko 
okolje. Ugotovili smo, da večina učencev ni bila žrtev vr-
stniškega nasilja in ni bila nasilna do drugih vrstnikov ter da 
jih vrstniško nasilje na šoli zelo moti. Ugotovili smo še, da 
so učenci od vseh oblik nasilja največkrat doživeli verbalno 
nasilje. Prav tako se je izkazalo, da se vrstniško nasilje naj-
večkrat dogaja zunaj, pred šolo. 

Šola je prostor, kjer učenci preživljajo veliko svojega časa in 
na učence vpliva s svojim ravnanjem, zgledi ter pozitivno 
klimo. Prav tako pa na šolo s svojimi vrednotami, ki jih pri-
nesejo s seboj iz zunanjega okolja, vplivajo učenci. Zavedati 
se moramo, da je vrstniško nasilje problem tako staršev, uči-
teljev, učencev kot sodobne družbe in pri reševanju katere-
ga moramo sodelovati vsi. 

KLJUČNE BESEDE: OŠ Hudinja, vrstniško nasilje, oblike, po-
gostost

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203768.pdf

OSNOVNA šOLA LAVA

NASLOV NALOGE: GLEDALIŠKA MASKA

AVTORICI: Ema Štarkl in Ana Zdolšek, obe 9. b

MENTOR: Urh Kodre, prof. lik. um.

STROKOVNO PODROČJE: glasba

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Adrijana Požun Pavlovič, prof. glas. ped. (predsednica)
Marko Radosavljević, prof. lik. umet.
Metka Lipovšek, prof. flavte

Naloga je prejela 60,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
V najini raziskovalni nalogi sva s pomočjo ankete, intervjuja 
in terenskega raziskovanja ugotovili, da je gledališka maska 
v profesionalnem gledališču najbolj dovršena oblika ličenja. 
V vseh vidikih primerjave prekaša tako masko, ki nastaja v 
amaterskih gledališčih, kot tudi osebno ličenje. Osebno li-
čenje je razširjeno med mladimi, saj ga občasno uporablja 
več kot polovica deklet, starih od 12 do 15 let. Zelo zgodaj 
se spoznajo s praktično vsemi osnovnimi pripomočki za li-
čenje. Pot, ki jo mora prehoditi vrhunski masker, pa je dolga, 
saj so potrebna leta izobraževanj in izkušenj za izdelavo vr-
hunske gledališke maske.

KLJUČNE BESEDE: gledališka maska, osebno ličenje, ma-
sker, izobraževanje

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203389.pdf

NASLOV NALOGE: MLADOSTNIKI IN SLADKARIJE TER 
NJIHOV VPLIV NA ZDRAVJE

AVTORJA: David Žele in Maša Radi, oba 8. A

MENTORICA: Ksenija Koštomaj, učit. biolog. in gosp.  

STROKOVNO PODROČJE: prehrana

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Vesna Božiček, prof. zdrav. vzg. (predsednica)
Peter Čepin Tovornik, dipl. san. inž.
Mateja Božič, dipl. med. sestra 

Naloga je prejela 72,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Namen najine raziskovalne naloge je bilo ugotoviti, ali je 
uživanje sladkarij med mladimi pogosta razvada ali odvi-
snost in ali poznajo posledice pretiranega uživanja le-teh.
V prvem delu naloge sva predstavila sladkarije in njihov po-
men v preteklosti. Ker nisva prepričana, da so mladi osve-
ščeni o boleznih, ki jih povzroča pretirano uživanje sladkarij, 
sva odločila te bolezni predstaviti. 

Drugi del naloge je bil namenjen najini raziskavi. Anketira-
la sva učence tretje triade, izvedla intervju z gospo Anito 
Jagrič Friškovec, dr. med., specialistko šolske medicine in 
izvedla opazovanje med sovrstniki pri uživanju sladkarij. To 
so bila vodila, s katerimi sva ovrgla oziroma potrdila najine 
zastavljene hipoteze.

Kljub vsemu govorjenju o zdravem načinu prehranjevanja, 
tako v medijih kot v šoli, se je izkazalo, da mladi še vedno 
pogosto posegajo po sladkarijah, ker jim je to užitek in vča-
sih tudi nadomestilo za kakšen obrok.
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KLJUČNE BESEDE: mladostniki, sladkarije, vpliv na zdravje

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203388.pdf

NASLOV NALOGE: PERSPEKTIVNI VIRI ENERGIJE

AVTOR: Blaž Žnidarčič, 9. a

MENTOR: Bojan Poznič, prof. kem. in biolog.

STROKOVNO PODROČJE: ekologija – naravoslovni vidiki

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Andreja Slapnik, univ. dipl. biol. (predsednica)
Iztok Gornjak, univ. dipl. inž. stroj.
Barbara Pistivšek, univ. dipl. biol.

Naloga je prejela 65,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Rastoča civilizacija v današnjem času porablja vedno več 
energije. Z višanjem standarda ljudi se viša tudi potreba 
po stabilnejših virih energije. Neobnovljivi viri energije so 
vedno dražji in uporaba le-teh vedno bolj vpliva na okolje. 
Alternativne vire energije poznamo že vrsto let. V mnogih 
državah zamenjujejo konvencionalne vire energije, vendar 
pa imajo tudi ti viri energije svoj ekološki odtis; tako imeno-
vani footprint. Z raziskovalno nalogo želim pogledati v pri-
hodnost in predvideti nove vire energije, raziskati, kako je 
tehnologija na področju energetike napredovala ter kakšno 
mnenje in védenje o tem imajo učenci naše šole.

Predvidevali sem, da imajo redki osnovnošolci svoje ideje o 
novih virih energije. Hipotezo lahko potrdim, saj ima le 18 % 
anketiranih svojo idejo.

Z drugo hipotezo sem predvideval, da osnovnošolci pozna-
jo obnovljive vire energije. Ugotovil sem, da kar 16 % odgo-
vorov kaže na nepoznavanje obnovljivih virov energije. 90 
% odgovorov kaže na priljubljenost sončne energije, ki pa v 
Sloveniji ni najpogostejši vir energije. Tako lahko potrdimo 
tudi hipotezo, s katero sem predvideval, da je sončna ener-
gija najbolj priljubljen vir energije med osnovnošolci.

KLJUČNE BESEDE: energija, obnovljivi viri, znanje o njih 
med osnovnošolci

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203381.pdf

NASLOV NALOGE: RESNICA O RDEČIH LASEH IN PEGICAH

AVTOR: Tim Ratajc, 9. b

MENTOR: Bojan Poznič, prof. kem. in biolog.

STROKOVNO PODROČJE: biologija

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Tatjana Jagarinec, prof. biol.  (predsednica)
Saša Ogrizek, prof. biol. 
Leopold Hribernik, prof. 

Naloga je prejela 55,00 točk in se uvrstila v 3. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Današnji svet prinaša mnoge razlike med ljudmi. Nekatere 
lastnosti so dedne: barva kože, barva oči, barva las … Zato 
si nekateri ljudje izmišljajo mite in zgodbe o tistih, s kate-
rimi so se nekdaj sprli, jim njihova zunanjost ni všeč ali pa 
preprosto zato, ker ne razumejo, zakaj so drugačni od njih. 
Odločil sem se, da bom bolje spoznal, zakaj so rdečelasci (ali 
rdečelaske) s pegicami takšni, kot so. Gen MC1R je vpleten v 
mehanizme, ki določajo obarvanost las in tip kože. Rdečela-
sci imajo po navadi rdeče rumen feomelanin,ki ima šibkej-
šo zaščito pred sončnimi žarki. Je prevladujoč pigment pri 
rdečelascih, zato je njihova koža ob izpostavljenosti soncu 
hitro opečena in le malo porjavi. Z anketnim vprašalnikom 
sem zastavil šest vprašanj. 

Ugotovitve raziskave lahko uporabijo razredniki pri razre-
dnih urah, učitelji državljanske in domovinske vzgoje ter 
etike in socialni delavci pri reševanju problemov diskrimi-
nacije in nestrpnosti do drugačnih.

KLJUČNE BESEDE: rdečelasci, dednost, diskriminacija

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203378.pdf

NASLOV NALOGE: UMETNOSTNO DRSANJE

AVTORICI: Ana Gošnjak in Nikita Omerzu, obe 8. A

MENTORICA: Nina Senica, prof. 

STROKOVNO PODROČJE: šport

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Maja Medvešek, prof. športne vzgoje (predsednica)
Urban Stopar, prof. športne vzgoje
Sara Kokotec, prof. športne vzgoje

Naloga je prejela 57,00 točk in se uvrstila v 3. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Namen najine raziskovalne naloge je podrobno spoznati 
nama zelo priljubljen šport umetnostno drsanje, za katere-
ga bi lahko trdili, da je kombinacija dveh športov: baleta in 
drsanja. Šport sva tudi sami preizkusili na tečaju umetno-
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stnega drsanja in lahko iz izkušenj poveva, da je zelo napo-
ren šport in zahteva veliko truda.

Najina raziskovalna naloga je razdeljena na teoretični in 
praktični del. V teoretičnem delu bova predstavili zgodovi-
no tega športa, predvsem pa pravila, ki se jih morajo držati 
vsi umetnostni drsalci na tekmovanjih. V praktičnem delu 
bova z vprašalnikom, ki smo ga izvedli v šestem, sedmem, 
osmem in devetem razredu, ugotavljali, kako dobro naši 
učenci poznajo umetnostno drsanje in znane celjske dr-
salce. Poslužili sva se  tudi metode intervjuja in intervjuvali 

nekdanjo znano celjsko drsalko in današnjo trenerko v Ce-
lju, Anjo Bratec Lesjak. Z omenjenima metodama sva potr-
dili najini hipotezi. Poleg predstavljenih metod sva upora-
bili  še metodo zbiranja sekundarnih podatkov in metodo 
obdelave podatkov.

KLJUČNE BESEDE: šport, umetnostno drsanje, njegovo po-
znavanje med osnovnošolci

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203352.pdf

OSNOVNA šOLA LjUbEČNA

NASLOV NALOGE: HIMNE OLIMPIJSKIH IGER

AVTORICI: Ina Podkoritnik in Klamentina Zavšek, 
obe 7. razred

MENTORJI: Danica Vergilas, prof. šport. vzg., in Sabina 
Cmok, prof. angl., Štefan Jug 

STROKOVNO PODROČJE: šport

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Maja Medvešek, prof. športne vzgoje (predsednica)
Urban Stopar, prof. športne vzgoje
Sara Kokotec, prof. športne vzgoje

Naloga je prejela 66,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Z najino raziskavo želiva predstaviti uradne skladbe in hi-
mne OI, kakšen je njihov pomen za udeležence OI iz Celja in 
kaj vpliva na njihovo popularnost med Celjani.

Raziskovali sva olimpizem, otvoritveno in zaključno slove-
snost, načela in cilje olimpizma, pomen glasbe na OI, po-
iskali podatke o udeležencih OI iz Celja, sestavili in izvedli 
dva anketna vprašalnika za Celjane (o pomenu olimpijskih 
simbolov in o določanju popularnosti uradnih skladb in hi-
men OI) ter anketo za udeležence OI iz Celja (o pomenu teh 
skladb za njih. V slovenščino sva iz angleščine prevedli 18 
uradnih skladb in himen OI ter analizirali njihova besedila 
glede na vsebnost načel in ciljev olimpizma in olimpijskih 
simbolov.

Ugotovili sva,  katere izmed skladb so najpopularnejše med 
Celjani, da vseh 18 proučevanih uradnih skladb in himen OI 
vsebuje načela in cilje olimpizma, le nekatere pa tudi olim-
pijske simbole ter da na njihovo popularnost med Celjani 
vplivajo kombinacija besedila, melodije in izvajalca, ne pa 
omenjanje olimpijskih simbolov. Izdelali sva seznam 72 

udeležencev OI iz Celja in jih anketirali 56. Na več kot polo-
vico le-teh so imele uradne skladbe OI, ki so se jih udeležili, 
močan vpliv v smislu širjenja olimpijskega duha, slaba po-
lovica pa meni, da so sicer napisane v dober namen širjenja 
olimpizma, vendar prepogosto izkoriščene v komercialne 
namene.

KLJUČNE BESEDE: olimpijske igre, himne, udeleženci OI iz 
Celja, njihovo mnenje o himnah

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203797.pdf

NASLOV NALOGE: 
SPEKTROSKOPSKE METODE DOLOČANJA 
KONCENTRACIJE VODIKOVEGA PEROKSIDA

AVTOR: Domen Goste, 8. razred

MENTORICE: Marjeta Gradišnik Mirt, pred. ucit., in Mojca
Drofenik Cercek, univ. dipl. inž. kem., Katja Kert, dijakinja

STROKOVNO PODROČJE: kemija

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Mojca Alif, univ. dipl. inž. kem. (predsednica)
Marko  Tukarič, univ. dipl. inž. kem.
mag. Jožica Dolenšek, prof. mat. in fiz.

Naloga je prejela 79,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Skozi to raziskovalno nalogo me je vodilo moje neizmerno 
zanimanje za analizno in anorgansko kemijo, predvsem 
za koordinacijske spojine. Slednje so namreč vsestransko 
uporabne in predvsem zaradi pestrih barv vsakemu kemiku 
zelo zanimive. Letos sem se zato odločil to lastnost – barvo 

http://www.knjiznica-celje.si/
http://www.knjiznica-celje.si/


osnovne šole

32

koordinacijskih spojin – uporabiti tudi v praksi in to pri do-
ločanju koncentracije vodikovega peroksida s titanom (IV). 
Zastavil sem si dve hipotezi. 

Pri prvi hipotezi sem sklepal, da je določanje koncentracije 
vodikovega peroksida s titanovimi spojinami mogoče. Ta 
hipoteza je bila potrjena, saj sem pri obarvanju vodikovega 
peroksida dobil izredno intenzivno oranžno obarvanje, ki 
je absorbiralo svetlobo pri optimalni valovni dolžini, tj. 410 
nm. V drugi hipotezi sem domneval, da je mogoče to me-
todo primerjati s standardnimi metodami določanja kon-
centracije vodikovega peroksida, npr. s titracijo z kalijevim 
manganatom (VII). Ta hipoteza je bila le delno potrjena, saj 
sem dobil v primerjavi s  titracijo s kalijevim manganatom 
(VII) dokaj nenatančne podatke (le-ti so dali namreč le pri-
bližno vrednost koncentracije vodikovega peroksida). Me-
nim, da so ti podatki bržkone posledica napak pri meritvah 
in odstopanj od linearnosti pri merjenju absorbance in po-
manjkanju ustreznih navodil za ta postopek, saj v literaturi 
nisem našel nobenega opisa, ki bi se nanašal izključno nanj.   

KLJUČNE BESEDE: vodikov peroksid, koncentracija, spektro-
skopske metode

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201204036.pdf

NASLOV NALOGE: VALETA

AVTORICI: Nina Oberžan in Iza Zavodnik, obe 9. razred

MENTORICA: Petra Merc, prof. 

STROKOVNO PODROČJE: šport

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Maja Medvešek, prof. športne vzgoje (predsednica)
Urban Stopar, prof. športne vzgoje
Sara Kokotec, prof. športne vzgoje

Naloga je prejela 47,00 točk in se uvrstila v 3. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Že dolgo časa naju zanima valeta in plesi na splošno, saj sva 
že kot mali deklici radi plesali na vsemogočih prireditvah. 
Zato sva se letos odločili narediti raziskovalno nalogo z na-
slovom Valeta.
V raziskovalno nalogo sva želeli vključiti čim več učencev 
naše šole in učencev iz drugih celjskih šol, zato sva z njimi 
naredili ankete. Predvidevali sva, da bodo mlajši učenci do-
sti bolj pripravljeni sodelovati pri odgovarjanju na anketna 
vprašanja kot pa starejši. 

Po končanem zbiranju anket in pregledu literature sva se lo-
tili potrjevanja in zavrnitve najinih prej zastavljenih hipotez. 
Podatke sva kasneje le še uredili in do konca napisali najino 
nalogo. Meniva, da bi bilo potrebno takšno raziskovanje po-
noviti, saj se zakladi in talenti za nekaj takšnega, kot je ples, 
skrivajo v vsakem od nas, vse pa se z leti spreminja.

KLJUČNE BESEDE: valeta, ples, osnovnošolci

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203351.pdf

NASLOV NALOGE: VZIDANE PLOŠČE NA ZGRADBAH V 
STAREM MESTNEM JEDRU CELJA

AVTOR: Urh Ferlež, 8. razred

MENTORICI: Sonja Feldin, prof., in Katja Medved, prof. 

STROKOVNO PODROČJE: umetnostna zgodovina

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
dr. Aleksander Žižek, univ. dipl. zgod. (predsednik)
Anka Aškerc, prof. umet. zgod.
dr. Tone Kregar, prof. zgod. in soc.

Naloga je prejela 75,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Raziskovalno nalogo sem začel zaradi zanimanja za vzidane 
plošče. Zanimalo me je, čemu so služile in kaj pomenijo be-
sede, vklesane na ploščah. Ko sem raziskal vsebino vzidanih 
plošč, sem takoj vedel, da jih bo potrebno razvrstiti v kate-
gorije glede na čas nastanka, namembnost, vsebino in jezik.  
Na podlagi teh kategorij sem si zastavil tudi nekaj hipotez. 

V njih sem predvideval, da bo največ vzidanih plošč v nem-
škem jeziku,  da bo največ vzidanih plošč iz časa po antiki, 
da bo več plošč vsebovalo besedna sporočila, da bo večina 
plošč vklesanih na stenah cerkve svetega Danijela in da bo 
največ vzidanih plošč spadalo v kategorijo nagrobnikov iz 
16., 17. in 18. stoletja.
Moja zadnja domneva je bila, da število nerazvrščenih plošč 
ne bo preseglo števila pet.
Hipoteze sem na podlagi rezultatov potrdil ali ovrgel.

Pri raziskovanju sem spoznal, da tema moje naloge ni vsak-
danja in ni blizu ljudem. Prišel sem tudi do spoznanja, da 
je latinščina, ki so jo uporabljali stari Rimljani  mrtev jezik, 
zato sem moral za prevode prositi enega redkih  poznaval-
cev tega jezika, mariborskega pomožnega škofa doktorja 
Jožefa Smeja.

KLJUČNE BESEDE: Celje, staro mestno jedro, vzidane plošče, 
zgodovinska obdobja, jeziki

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201204101.pdf
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TEKMOVALCI šOLA MENTORjI pRIZNANjE VRSTA TEKMOVANjA
SLOVENŠČINA
Cankarjevo priznanje
Eva Poteko IV. OŠ Jelka Hribernik zlato priznanje državno
Eva Kučera Šmon IV. OŠ Jelka Hribernik srebrno priznanje državno
Matej Leskovšek IV. OŠ Jelka Hribernik srebrno priznanje državno
Brina Posinek IV. OŠ Jelka Hribernik srebrno priznanje državno
Karmen Vrenko IV. OŠ Jelka Hribernik srebrno priznanje državno
Ana Pasarič IV. OŠ Jelka Hribernik srebrno priznanje državno
Sabrina Zavšek OŠ Ljubečna D. Hrovat zlato priznanje državno
Nina Oberžan OŠ Ljubečna D. Hrovat srebrno priznanje državno
Radovan Prijić OŠ Hudinja Mateja Hrastnik srebrno priznanje državno
Alja Roškar III. OŠ Celje Gabrijela Sotler srebrno priznanje državno
Tekmovanje za bralno priznanje
Ajda Pristovšek 
Podergajs III. OŠ Celje Urška Sotler zlato priznanje državno

Tilen Stropnik III. OŠ Celje Urška Sotler zlato priznanje državno
Alja Roškar III. OŠ Celje Urška Sotler zlato priznanje državno
Urška Cimperšek III. OŠ Celje Urška Sotler zlato priznanje državno
Gašper Gajšek III. OŠ Celje Urška Sotler zlato priznanje državno
Brina Sanda III. OŠ Celje Urška Sotler zlato priznanje državno
Tjaša Gobec III. OŠ Celje Urška Sotler zlato priznanje državno
Pia Jakop III. OŠ Celje Urška Sotler zlato priznanje državno
Eva Lubej III. OŠ Celje Urška Sotler zlato priznanje državno
Alma Portič III. OŠ Celje Urška Sotler zlato priznanje državno
Marina Tomič III. OŠ Celje Urška Sotler zlato priznanje državno
Klara Viher Leben III. OŠ Celje Urška Sotler zlato priznanje državno
LITERARNI NATEČAJI
Natečaj literarnih ustvarjalcev Z domišljijo na potep

Nastja Vodeb IV. OŠ Barbara Vukovič samostojna knjižna 
izdaja državno

Evropa v šoli - literarni natečaj
Sandra Oklobdžija IV. OŠ Barbara Vukovič regijska nagrada državno
Sarah Tkalec OŠ Lava Urh Kodre 1. mesto mednarodno
Marija Plavčak OŠ Lava Urh Kodre 2. mesto mednarodno
ANGLEŠČINA

Klara Nosan II. OŠ Celje Marjeta Prah zlato priznanje 
priznanje državno

Ema Kač Silič IV. OŠ Melita Broz srebrno priznanje državno
Ina Pantner Volfand IV. OŠ Melita Broz srebrno priznanje državno
Jaka Krušič OŠ Ljubečna B. Jernejc srebrno priznanje državno
Sara Udovič OŠ Ljubečna B. Jernejc srebrno priznanje državno
Džamal Dautović OŠ Ljubečna B. Jernejc srebrno priznanje državno

Saša Radmanovič OŠ Hudinja Karmen Hrastnik 
Koštomaj srebrno priznanje državno

Tjaša Žohar OŠ Hudinja Karmen Hrastnik 
Koštomaj srebrno priznanje državno

Klara Nussdorfer OŠ Hudinja Karmen Hrastnik 
Koštomaj srebrno priznanje državno

UVRSTITVE UČENCEV NA TEKMOVANjIH IZ ZNANj 
v šolskem letu 2011/12
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Rožle Toš III. OŠ Celje Aleksander Verhovšek zlato priznanje državno
Luka Koprivc III. OŠ Celje Aleksander Verhovšek srebrno priznanje državno
Maja Todić III. OŠ Celje Aleksander Verhovšek srebrno priznanje državno
Žiga Besal III. OŠ Celje Aleksander Verhovšek srebrno priznanje državno
Ajda Pristovšek 
Podergajs III. OŠ Celje Aleksander Verhovšek srebrno priznanje državno

Luka Pestivšek III. OŠ Celje Aleksander Verhovšek srebrno priznanje državno
Karin Knez OŠ Lava Janja Rozman srebrno priznanje regijsko
Ana Žlof OŠ Lava Janja Rozman srebrno priznanje regijsko
Zala Četina I. OŠ Celje Ingrid Zupanc Brečko srebrno priznanje državno
Tea Jeršič I. OŠ Celje Ingrid Zupanc Brečko srebrno priznanje državno
Larisa Jeknič I. OŠ Celje Ingrid Zupanc Brečko srebrno priznanje državno
Tadeja Čander I. OŠ Celje Ingrid Zupanc Brečko srebrno priznanje državno
Žan Erjavec I. OŠ Celje Brigita Ornik srebrno priznanje državno
Mirela Šljivar I. OŠ Celje Brigita Ornik srebrno priznanje državno
NEMŠČINA
Matevž Korošec OŠ Hudinja Mateja Turk srebrno priznanje državno
MATEMATIKA
Vegovo priznanje

Jana Dragar II. OŠ Celje Marjana Robič zlato priznanje 
priznanje državno

David Horvat II. OŠ Celje Cvetka Tajnšek zlato priznanje 
priznanje državno

Klara Nosan II. OŠ Celje Marjana Robič zlato priznanje 
priznanje državno

Matija Cvikl II. OŠ Celje Marjana Robič srebrno priznanje državno
Maša Jeršič II. OŠ Celje Marjana Robič srebrno priznanje državno
Žan Spolenak II. OŠ Celje Marjana Robič srebrno priznanje državno
Vesna Štorek II. OŠ Celje Marjana Robič srebrno priznanje državno
Urban Stiplovšek Jug II. OŠ Celje Tomaž Končan srebrno priznanje državno
Tim Kvartič II. OŠ Celje Cvetka Tajnšek srebrno priznanje državno
Lara Pelikan II. OŠ Celje Cvetka Tajnšek srebrno priznanje državno
Sabina Čufer II. OŠ Celje Marjana Robič srebrno priznanje državno
Jana Korber II. OŠ Celje Marjana Robič srebrno priznanje državno
Nadja Ogrinc II. OŠ Celje Marjana Robič srebrno priznanje državno
Ingrid Mirnik IV. OŠ Dragica Kranjc srebrno priznanje državno

Matej Leskovšek IV. OŠ Ivanka Federnsberg 
Turinek srebrno priznanje državno

Ina Pantner Volfand IV. OŠ Branka Gal srebrno priznanje državno
Brina Posinek IV. OŠ Gregor Ivšek srebrno priznanje državno

Eva Poteko IV. OŠ Gregor Ivšek in Ivanka 
Federnsberg Turinek srebrno priznanje državno

Viva Brenčič IV. OŠ Branka Gal srebrno priznanje državno
Domen Goste OŠ Ljubečna M. Kaluža zlato priznanje državno
Urh Ferlež OŠ Ljubečna M. Kaluža srebrno priznanje državno
Eva Peserl OŠ Ljubečna M. Kaluža srebrno priznanje državno
Perseja Prevolnik Meh OŠ Ljubečna D. Potočnik srebrno priznanje državno
Anita Žekš OŠ Hudinja Jani Čede, Irena Cure srebrno priznanje regijsko
Saša Gerlj OŠ Hudinja Jani Čede, Irena Cure srebrno priznanje regijsko
Jagoda Tkalec OŠ Hudinja Jani Čede, Irena Cure srebrno priznanje regijsko
Zala Knez OŠ Hudinja Jani Čede, Irena Cure srebrno priznanje regijsko
Tjaša Žohar OŠ Hudinja Jani Čede, Irena Cure srebrno priznanje regijsko
Klara Nussdorfer OŠ Hudinja Jani Čede, Irena Cure srebrno priznanje regijsko
Klara Drofenik OŠ Frana Kranjca Tanja Remih srebrno priznanje državno
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Zoja Zorko OŠ Frana Kranjca Tanja Remih srebrno priznanje državno
Mark Polajžar OŠ Frana Kranjca Tanja Remih srebrno priznanje državno
Lan Hostnik OŠ Frana Kranjca Tanja Remih srebrno priznanje državno
Žan Čremožnik OŠ Frana Kranjca Jana Draksler srebrno priznanje državno
Luka Končan OŠ Frana Kranjca Jana Draksler srebrno priznanje državno
Filip Filipič III. OŠ Celje Rajko Đudarić srebrno priznanje državno
Janez Lončarič 
Škorjanec III. OŠ Celje Rajko Đudarić srebrno priznanje državno

Domen Slemenšek III. OŠ Celje Rajko Đudarić srebrno priznanje državno
Taja Rebov III. OŠ Celje Rajko Đudarić srebrno priznanje državno
Rožle Toš III. OŠ Celje Rajko Đudarić srebrno priznanje državno
Janez Turnšek III. OŠ Celje Rajko Đudarić srebrno priznanje državno
Aljaž Pirc OŠ Lava Aleksander Špec srebrno priznanje državno
Maša Radi OŠ Lava Aleksander Špec srebrno priznanje državno
Denis Žele OŠ Lava Aleksander Špec srebrno priznanje državno
Tajda Turnšek OŠ Lava Aleksander Špec srebrno priznanje državno
Ana Gošnjak OŠ Lava Aleksander Špec srebrno priznanje državno
Ana Zdolšek OŠ Lava Aleksander Špec srebrno priznanje državno
Živa Dušak OŠ Lava Vanja Ocvirk-Karner srebrno priznanje državno
Anže Džumhur OŠ Lava Vanja Ocvirk-Karner srebrno priznanje državno
Tim Ratajc OŠ Lava Vanja Ocvirk-Karner srebrno priznanje državno
Maša Petan OŠ Lava Vanja Ocvirk-Karner srebrno priznanje državno
Žan Šumiga OŠ Lava Vanja Ocvirk-Karner srebrno priznanje državno
Katja Lipovšek OŠ Lava Vanja Ocvirk-Karner srebrno priznanje državno
Denis  Arnšek OŠ Lava Vanja Ocvirk-Karner srebrno priznanje državno
Andraž Rebeušek I. OŠ Celje Lea Červan srebrno priznanje področno
Samanta Kunšt I. OŠ Celje Lea Červan srebrno priznanje področno
Zala Četina I. OŠ Celje Breda Krajnc srebrno priznanje področno
Amir Karić I. OŠ Celje Breda Krajnc srebrno priznanje področno
Evelin Einspieler I. OŠ Celje Marjan Kuhar srebrno priznanje področno
Tara Patricija Bosil OŠ Frana Roša Bojana Zorko zlato priznanje državno
Tekmovanje v znanju razvedrilne matematike
Marko Fiket OŠ Hudinja Irena Cure srebrno priznanje državno

Klara Drofenik OŠ Frana Kranjca Jana Draksler zlato priznanje, 4. 
mesto državno

Zoja Zorko OŠ Frana Kranjca Jana Draksler srebrno priznanje državno
Tara Patricija Bosil OŠ Frana Roša Bojana Zorko zlato priznanje državno
Hitro računanje
Maša Juras III. OŠ Celje Rajko Đudarić 8. mesto državno
Maša Juras III. OŠ Celje Rajko Đudarić 6. mesto mednarodno
LOGIKA
Zala Knez OŠ Hudinja Jani Čede zlato priznanje državno

Klara Drofenik OŠ Frana Kranjca Jana Draksler zlato priznanje, 3. 
mesto državno

Taja Rebov III. OŠ Celje Marinka Špan zlato priznanje državno
Domen Slemenšek III. OŠ Celje Marinka Špan srebrno priznanje državno
Živa Dušak 7. b OŠ Lava Vanja Ocvirk-Karner srebrno priznanje državno
GENIUS  LOGICUS

Anej Zupanc II. OŠ Celje Marjana Robič zlato priznanje 
priznanje mednarodno

Vesna Štorek II. OŠ Celje Marjana Robič zlato priznanje 
priznanje mednarodno

Lucija Krpan II. OŠ Celje Marjana Robič srebrno priznanje mednarodno
Petra Pušnik II. OŠ Celje Marjana Robič srebrno priznanje mednarodno
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Jana Dragar II. OŠ Celje Marjana Robič srebrno priznanje mednarodno
David Horvat II. OŠ Celje Marjana Robič srebrno priznanje mednarodno
Kaja Črepinšek II. OŠ Celje Marjana Robič srebrno priznanje mednarodno
Nadja Ogrinc II. OŠ Celje Marjana Robič srebrno priznanje mednarodno
Jna Korber II. OŠ Celje Marjana Robič srebrno priznanje mednarodno
Mia Malinger OŠ Frana Kranjca Jana Draksler zlato priznanje mednarodno
Lara Gobec OŠ Frana Kranjca Jana Draksler zlato priznanje mednarodno
Klara Drofenik OŠ Frana Kranjca Jana Draksler zlato priznanje mednarodno
Lovro Drofenik OŠ Frana Kranjca Jana Draksler zlato priznanje mednarodno
Jaka Kodelja OŠ Frana Kranjca Jana Draksler zlato priznanje mednarodno
Urh Jurak OŠ Frana Kranjca Jana Draksler zlato priznanje mednarodno
Živa Skale OŠ Frana Kranjca Jana Draksler zlato priznanje mednarodno
Zoja Zorko OŠ Frana Kranjca Jana Draksler zlato priznanje mednarodno
Maja Apat OŠ Frana Kranjca Jana Draksler zlato priznanje mednarodno
Nejc Rihter OŠ Frana Kranjca Jana Draksler zlato priznanje mednarodno
Ana Romih OŠ Frana Kranjca Jana Draksler zlato priznanje mednarodno
Sanja Belac OŠ Frana Kranjca Jana Draksler zlato priznanje mednarodno
Nika Pušnik OŠ Frana Kranjca Jana Draksler zlato priznanje mednarodno
Neja Novak OŠ Frana Kranjca Jana Draksler zlato priznanje mednarodno
Claudia Rutar OŠ Frana Kranjca Jana Draksler zlato priznanje mednarodno
Hana Samec OŠ Frana Kranjca Jana Draksler zlato priznanje mednarodno
Urban Jurak OŠ Frana Kranjca Jana Draksler srebrno priznanje mednarodno
Metka Ocvirk OŠ Frana Kranjca Jana Draksler srebrno priznanje mednarodno
Pia Polutnik OŠ Frana Kranjca Jana Draksler srebrno priznanje mednarodno
Jaka Esih OŠ Frana Kranjca Jana Draksler srebrno priznanje mednarodno
Vito Drofenik OŠ Frana Kranjca Jana Draksler srebrno priznanje mednarodno
Zala Čečko OŠ Frana Kranjca Jana Draksler srebrno priznanje mednarodno
Luka Končan OŠ Frana Kranjca Jana Draksler srebrno priznanje mednarodno
Žan Čremožnik OŠ Frana Kranjca Jana Draksler srebrno priznanje mednarodno
Tilen Jarmšek OŠ Frana Kranjca Jana Draksler srebrno priznanje mednarodno
Anže Knez OŠ Frana Kranjca Jana Draksler srebrno priznanje mednarodno
Iza Kragl OŠ Frana Kranjca Jana Draksler srebrno priznanje mednarodno
Kaja Roš OŠ Frana Kranjca Jana Draksler srebrno priznanje mednarodno
Leon Strašek OŠ Frana Kranjca Jana Draksler srebrno priznanje mednarodno
Meris Husić OŠ Frana Kranjca Jana Draksler srebrno priznanje mednarodno
Sara Petecin OŠ Frana Kranjca Jana Draksler srebrno priznanje mednarodno
FIZIKA
Stefanovo priznanje
David Horvat II. OŠ Celje Cvetka Tajnšek srebrno priznanje regijsko
Tin Centrih II. OŠ Celje Cvetka Tajnšek srebrno priznanje regijsko
Klara Nosan II. OŠ Celje Cvetka Tajnšek srebrno priznanje regijsko
Teodora Kordiš II. OŠ Celje Cvetka Tajnšek srebrno priznanje regijsko
Gašper Jošt IV. OŠ Marja Poteko srebrno priznanje državno
Žiga Rožič IV. OŠ Marja Poteko srebrno priznanje državno
Ina Pantner Volfand IV. OŠ Marja Poteko srebrno priznanje državno
Jaka Kovše OŠ Ljubečna Darja Potočnik srebrno priznanje državno
Vid Vengust OŠ Hudinja Jože Berk srebrno priznanje regijsko
Zala Knez OŠ Hudinja Jože Berk srebrno priznanje regijsko
Rok Herman OŠ Lava Benjamin Karner srebrno priznanje regijsko
Aljaž Pirc OŠ Lava Benjamin Karner srebrno priznanje regijsko
Severin Jarh I. OŠ Celje Branko Močivnik srebrno priznanje področno
Miha Bastl OŠ Frana Roša Bojana Zorko zlato priznanje državno
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Astronomija
Žan Čremožnik OŠ Frana Kranjca Jana Draksler srebrno priznanje državno
Luka Končan OŠ Frana Kranjca Jana Draksler srebrno priznanje državno

Denis  Arnšek OŠ Lava Aleksander Špec zlato priznanje, tretja 
nagrada državno

Miha Bastl OŠ Frana Roša Bojana Zorko zlato priznanje državno
KEMIJA
Preglovo priznanje
Klara Nosan II. OŠ Celje Natalija Dragar srebrno priznanje državno
David Horvat II. OŠ Celje Natalija Dragar srebrno priznanje državno
Brina Posinek IV. OŠ Leopold Hribernik zlato priznanje državno
Mitja Gajšek IV. OŠ Leopold Hribernik zlato priznanje državno
Jan Hribernik IV. OŠ Leopold Hribernik srebrno priznanje državno
Žiga Rožič IV. OŠ Leopold Hribernik srebrno priznanje državno
Domen Goste OŠ Ljubečna M. Gradišnik Mirt zlato priznanje državno
Anja Horvat OŠ Ljubečna M. Gradišnik Mirt srebrno priznanje državno
Jaka Krušič OŠ Ljubečna M. Gradišnik Mirt zlato priznanje državno
Nejc Cingl OŠ Ljubečna M. Gradišnik Mirt srebrno priznanje državno
Urška Žirovec OŠ Ljubečna M. Gradišnik Mirt srebrno priznanje državno
Amadej Štante OŠ Ljubečna M. Gradišnik Mirt srebrno priznanje državno
Tadej Žurič OŠ Hudinja Boštjan Štih srebrno priznanje državno
Radovan Prijić OŠ Hudinja Boštjan Štih srebrno priznanje državno
Tajda Potočnik OŠ Hudinja Boštjan Štih srebrno priznanje državno
Žiga Sever OŠ Frana Kranjca Suzana Strohmair srebrno priznanje državno
Marko Stojanovič OŠ Lava Bojan Poznič srebrno priznanje državno
BIOLOGIJA
Proteusovo priznanje
Jan Hribernik IV. OŠ Leopold Hribernik zlato priznanje državno
Nina Ramšak IV. OŠ Leopold Hribernik srebrno priznanje državno
Anja Horvat OŠ Ljubečna M. Gradišnik Mirt srebrno priznanje državno
Nejc Cingl OŠ Ljubečna M. Gradišnik Mirt srebrno priznanje državno
Urška Žirovec OŠ Ljubečna M. Gradišnik Mirt srebrno priznanje državno
Jaka Kovše OŠ Ljubečna M. Gradišnik Mirt srebrno priznanje državno
Amadej Štante OŠ Ljubečna M. Gradišnik Mirt srebrno priznanje državno
Špela Kovše OŠ Ljubečna M. Gradišnik Mirt srebrno priznanje državno
Patricija Magič OŠ Ljubečna M. Gradišnik Mirt srebrno priznanje državno
Državno tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni
Anja Šimunovič IV. OŠ Simona Zobec srebrno priznanje državno
Karmen Vrenko IV. OŠ Simona Zobec srebrno priznanje državno
Denis Arnšek OŠ Lava Bojan Poznič srebrno priznanje državno
Jan Strašek OŠ Lava Bojan Poznič srebrno priznanje državno
Rok Herman OŠ Lava Bojan Poznič zlato priznanje državno
Aljaž Pirc OŠ Lava Bojan Poznič zlato priznanje državno
Botanika
Domen Goste OŠ Ljubečna M. Gradišnik Mirt zlato priznanje državno
Urh Ferlež OŠ Ljubečna M. Gradišnik Mirt zlato priznanje državno
Ana Špes OŠ Ljubečna M. Gradišnik Mirt zlato priznanje državno
Blažka Klarič OŠ Ljubečna M. Gradišnik Mirt zlato priznanje državno
GEOGRAFIJA
Anja Horvat OŠ Ljubečna Helena Verdev zlato priznanje državno
Nejc Cingl OŠ Ljubečna Helena Verdev srebrno priznanje državno
Vid Vengust OŠ Hudinja Sandi Šarman srebrno priznanje regijsko
Radovan Prijić OŠ Hudinja Sandi Šarman srebrno priznanje regijsko
Vid Vengust OŠ Hudinja Sandi Šarman zlato priznanje državno
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ZGODOVINA
Benjamin Zidanšek OŠ Ljubečna M. Moškotevc srebrno priznanje državno
Vid Vengust OŠ Hudinja Romana Podbregar srebrno priznanje regijsko
Zala Knez, OŠ Hudinja Romana Podbregar srebrno priznanje regijsko
Klara Nussdorfer OŠ Hudinja Romana Podbregar srebrno priznanje regijsko
Filip Benjamin Korošec OŠ Frana Kranjca Bojan Rebernak zlato priznanje državno
Rožle Toš III. OŠ Celje Tomislav Golob srebrno priznanje državno
Katarina Četina OŠ Lava Dušanka Ratajc srebrno priznanje državno
LIKOVNA VZGOJA

Jana Dragar II. OŠ Celje Marija Cenc zlato priznanje 
priznanje mednarodno

Lara Pelikan II. OŠ Celje Marija Cenc zlato priznanje 
priznanje mednarodno

Rok Sitar II. OŠ Celje Marija Cenc zlato priznanje 
priznanje mednarodno

Maša Jeršič II. OŠ Celje Marija Cenc zlato priznanje 
priznanje mednarodno

Lan Strmole II. OŠ Celje Marija Cenc srebrno priznanje mednarodno
Patricija Palir II. OŠ Celje Marija Cenc srebrno priznanje mednarodno
Aldin Imamovič II. OŠ Celje Marija Cenc srebrno priznanje mednarodno
Žan Spolenak II. OŠ Celje Marija Cenc srebrno priznanje mednarodno
Kaja Črepinšek II. OŠ Celje Marija Cenc srebrno priznanje mednarodno
Tim Kvartič II. OŠ Celje Marija Cenc srebrno priznanje mednarodno
Laura Pižmoht Kračun II. OŠ Celje Marija Cenc srebrno priznanje mednarodno
Hana Firšt II. OŠ Celje Marija Cenc srebrno priznanje mednarodno
Ana Krašovic II. OŠ Celje Marija Cenc srebrno priznanje mednarodno
Rok Renner II. OŠ Celje Marija Cenc srebrno priznanje mednarodno
Nadja Kajtna II. OŠ Celje Marija Cenc srebrno priznanje mednarodno
Jana Korber II. OŠ Celje Marija Cenc bronasto priznanje državno
Maja Terglav II. OŠ Celje Marija Cenc bronasto priznanje državno
Sara Hrašar II. OŠ Celje Marija Cenc bronasto priznanje državno
8. Mednarodna razstava otroških exlibrisov

Eugen Gorodetchi IV. OŠ Vinko Zajc zlato priznanje 
priznanje za kolekcijo mednarodno

Urška Frangež IV. OŠ Vinko Zajc zlato priznanje 
priznanje za kolekcijo mednarodno

Naravne in druge nesreče

Nika Matelič IV. OŠ Ksenija Leskovšek 
Korber

regijska nagrada za 
likovni izdelek državno

Likovni natečaj Viri življenja 
Žiga Rebernik IV. OŠ Manja Kozovinc nagrada državno
Živa Sivka IV. OŠ Manja Kozovinc nagrada državno
DRŽAVNO SREČANJE MLADIH RAZISKOVALCEV
Nina Ilić IV. OŠ Jerneja Pavlič državno
Anja Počivavšek IV. OŠ Jerneja Pavlič državno
Eva Dolar OŠ Ljubečna M. Gradišnik Mirt srebrno priznanje državno
Urh Ferlež OŠ Ljubečna M. Gradišnik Mirt srebrno priznanje državno
Domen Goste OŠ Ljubečna M. Gradišnik Mirt srebrno priznanje državno
Maja Vinter OŠ Ljubečna M. Gradišnik Mirt srebrno priznanje državno
Anja Horvat OŠ Ljubečna M. Gradišnik Mirt srebrno priznanje državno

Sabrina Zavšek OŠ Ljubečna M. Gradišnik Mirt, 
Monika Podgorelec zlato priznanje državno

Alja Roškar III. OŠ Celje Urška Sotler srebrno priznanje državno
Tilen Stropnik III. OŠ Celje Urška Sotler srebrno priznanje državno
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DRŽAVNO TEKMOVANJE ZA ZLATO KUHALNICO
Tinkara Kozovinc IV. OŠ Albina Herman srebrno priznanje državno
Kevin Dornik IV. OŠ Albina Herman srebrno priznanje državno
Žiga Firšt IV. OŠ Albina Herman srebrno priznanje državno
Urška Ribič OŠ Lava Ksenija Koštomaj srebrno priznanje državno
Klara Toplak OŠ Lava Ksenija Koštomaj srebrno priznanje državno
Eva Slokan OŠ Lava Ksenija Koštomaj srebrno priznanje državno
ROBOTIKA
Jan Hribernik IV. OŠ Marja Poteko nagrada, 15.mesto državno
Matej Leskovšek IV. OŠ Marja Poteko nagrada, 15.mesto državno
Žiga Rožič IV. OŠ Marja Poteko nagrada, 15.mesto državno
Gašper Jošt IV. OŠ Marja Poteko nagrada, 15.mesto državno
Denis  Arnšek OŠ Lava Benjamin Karner 4. mesto državno
Aljaž Pirc OŠ Lava Benjamin Karner 5. mesto državno
VESELA ŠOLA
Anita Zupanc OŠ Ljubečna M. Bule srebrno priznanje državno
Žan Naglič OŠ Ljubečna M. Bule srebrno priznanje državno
Lan Oberžan III. OŠ Celje Andreja Cvelfer zlato priznanje državno
Eva Jurhar III. OŠ Celje Andreja Cvelfer srebrno priznanje državno
Rojk Leon Štupar III. OŠ Celje Andreja Cvelfer srebrno priznanje državno
Zala Jenček III. OŠ Celje Andreja Cvelfer srebrno priznanje državno
Maša Radi OŠ Lava Alenka Žerovnik srebrno priznanje državno
ŠAH
Državno prvenstvo posameznikov

Zoja Zorko OŠ Frana Kranjca Jože Zorko 1. mesto - 
hitropotezni državno

Jan Amon I. OŠ Celje Tone Leskovec 3. mesto državno
Nejc Amon I. OŠ Celje Tone Leskovec 2. mesto mednarodno
Urška Červan OŠ Frana Roša Bojana Zorko zlato priznanje državno
Svetovno mladinsko prvenstvo v Grčiji
Nejc Amon I. OŠ Celje Tone Leskovec 46. mesto svetovno
NATIONAL GEOGRAPHIC JUNIOR BISTROUM
Ela Grasselli III. OŠ Celje Nevenka Dečman srebrno priznanje državno
Lan Oberžan III. OŠ Celje Nevenka Dečman srebrno priznanje državno
Janez Lončarič 
Škorjanec III. OŠ Celje Nevenka Dečman srebrno priznanje državno

Maša Radi OŠ Lava Vesna Lupše srebrno priznanje državno
KAJ VEŠ O PROMETU?
Aleksander Močič IV. OŠ Ida Rebernik nagrada, 4. mesto državno

IV. osnovna šola Celje je prejela Priznanje Blaža Kumerdeja za izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v 
vzgojnoizobraževalno prakso v partnerskem sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo za področje osnovne šole
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GIMNAZIjA CELjE – CENTER

NASLOV NALOGE: 
PREŽIVETJE V NARAVI BREZ TEHNOLOGIJE

AVTORICI: Katja Žnidar in Sara Kramperšek, obe 2. j

MENTORICA: Marko Zevnik, prof. geog. in zgod.

STROKOVNO PODROČJE: geografija – družbena in ekonom-
ska

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Marjana Gajšek, prof. zgod. in geog. (predsednica)
dr. Tone Kregar, prof. zgod. in soc.
mag. Polona Frajzman, univ. dipl. geog.

Naloga je prejela 74,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Sodobno življenje v mestih se vse bolj in vse hitreje razvija, 
zato mnogi ljudje prosti čas preživijo v naravi. Ljudje smo 
vse več odvisni od tehnologije, zato se moramo naučiti, 
kako v naravi preživeti brez nje. Za obvladovanje prostora 
v človekovi bližnji in daljni okolici je danes na voljo veliko 

tehničnih pripomočkov in veliko izkušenj. Izkušnje in pri-
prave pa se nenehno izpopolnjujejo, žal pa večini bodočih 
uporabnikov niso znane. Nobenega dvoma ni, da človeka 
ogenj še vedno privlači. Ta ni samo ugodje in preživetje, je 
tudi nevarnost. Zavetje si lahko ustvarite na več načinov. Če 
kaže, da bo vaš postanek dolgotrajen, bo še kako pomemb-
no, da ste na toplem, suhem in varnem. 
S pomočjo eksperimentov sva ugotovili, da se vodo da pri-
dobiti tudi na drugačne načine, ne samo iz tekočih virov. Iz 
1 g snega lahko pridobimo približno 1,07 ml vode. 

Večina mladostnikov si ne predstavlja življenja brez tehno-
logije, to pa močno vpliva na starejšo populacijo. Pri mlaj-
ših otrocih (4–6 let) pa smo ugotovili, da večkrat obiščejo 
Džunglo (zabaviščni park) v City Centru Celje, namesto da 
bi odšli s starši v naravo.

KLJUČNE BESEDE: narava, tehnologija, odnos do narave, ži-
vljenje brez tehnologije

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203920.pdf

I. GIMNAZIjA V CELjU

NASLOV NALOGE: BORELIOZA – ALI JO POZNAMO?

AVTORICA: Andreja Friškovec, 2. h

MENTORJA: Tatjana Jagarinec, prof. bio., in 
Peter Friškovec, dr. med.

STROKOVNO PODROČJE: zdravstvena nega

ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Miljana Žitko Mastnak, dr. med. (predsednica)
Saša Demšar, dipl. fizioterapevtka
dr. Nuša Konec Juričič, dr. med.

Naloga je prejela 70,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Lymsko boreliozo povzroča Borrelia burgdorferi sensu lato, 
prenašajo pa jo klopi iz rodu Ixodes. Bolezen prizadene šte-

vilne organske sisteme. Značilni začetni kožni spremembi 
erythema migrans   lahko sledi prizadetost osrednjega in 
perifernega živčevja, srca, sklepov in tudi drugi organov. 
Bolezen je v Sloveniji endemična.

V raziskavi sem želela ugotoviti, kako dobro so dijaki sre-
dnjih šol seznanjeni z boreliozo, z vzrokom, z nastankom in 
potekom bolezni, z zdravljenjem in s  posledicami. 
Pri bolnikih, katerih bolezen je že bila odkrita, sem razisko-
vala,  kakšen je potek bolezni pri posamezniku, kakšne so 
bile oz. so posledice, kako je prišlo do obolenja ter potek 
zdravljenja.
Pri bolnikih, ki so prvič obiskali ambulanto sem raziskovala, 
zakaj so se odločili za obisk zdravnika in ali so opazili kakšne 
kožne spremembe.
Za metodo sem izbrala anketo, ki sem jo izvedla med dija-
ki 1., 2., 3., 4. letnika I. gimnazije v Celju, med bolniki, ki so 
preboleli boreliozo, in med tistimi, pri katerih gre za  sum 
na boreliozo. 

http://www.knjiznica-celje.si/
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V raziskovalni nalogi sem ugotovila, da dijaki I. gimnazije v 
Celju dobro poznajo povzročitelja in prenašalca bolezni na 
človeka in so dobro seznanjeni s postopki za preprečevanje 
okužbe ter prav tako dobro poznajo začetne znake bolezni. 

KLJUČNE BESEDE: borelioza, vzroki, potek bolezni, zdravlje-
nje, poznavanje bolezni

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203877.pdf

NASLOV NALOGE: KAKO IZDELATI BIOPLASTIKO?

AVTORJA: Blaž Kešpert in Pia Klančar, oba 2. h

MENTORICA: Mojca Plevnik Žnidarec, prof. kem.

STROKOVNO PODROČJE: ekologija – naravoslovni vidiki

ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Meta Širca, univ. dipl. biol. (predsednica)
Urša Drugovič, univ. dipl. biol.
Barbara Pistivšek, univ. dipl. biol.

Naloga je prejela 79,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Po podatkih naj bi vsako leto na svetu proizvedli 300 mili-
jonov ton nove plastike. Od tega je 33 % takšne, ki je name-
njena enkratni uporabi, potem pa se zavrže. Zanimiv je tudi 
podatek, da se 85 % plastike ne reciklira, kar posledično re-
zultira  ogromne količine plastičnih odpadkov. Plastika, ki je 
pridelana v glavnem iz naftnih virov, katere cena se na trgih 
vztrajno dviga, ostaja v okolju več sto let in tako predstavlja 
veliko okoljsko breme. Negativno namreč vpliva na kar 270 
vrst živali in ptic.

V naših trgovinah se prodajajo biorazgradljive vrečke, ki so 
okolju prijazne. Po pregledu literature in virov smo ugoto-
vili, da v Sloveniji trenutno nimamo proizvodnje biorazgra-
dljive plastike. Biorazgradljiva plastika se sicer po videzu 
veliko ne razlikuje od konvencionalno pridelane. Za identifi-
kacijo tovrstne plastike smo uporabniki vezani le na oznake 
in napise na tovrstnih izdelkih.

Vse to nas je napeljalo na raziskovalno delo. Zanimalo nas 
je, kako izdelati bioplastiko kar v šolskem laboratoriju. V  ek-
sperimentalnem delu sva raziskovala, kako reakcijski pogoji 
vplivajo na hitrost nastanka bioplastike, kakor tudi na njene 
končne lastnosti. Glede na vhodne surovine sva izračunala 
stroške nastalega produkta. Vesela sva bila, da nama je iz 
rastlinskega škroba res uspelo narediti okolju prijazen in v 
celoti biorazgradljiv produkt – bioplastiko.

KLJUČNE BESEDE: bioplastika, izdelava, razgradljivost

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201104269.pdf

NASLOV NALOGE: MOŽGANI – ČUDEŽNI ZDRAVNIK

AVTORICI: Katja Čehovin in Vesna Vrečko, obe 3. f

MENTORICA: Lea Gornjak, univ. dipl. psih.

STROKOVNO PODROČJE: psihologija

ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Jožica Cokan, univ. dipl. psih. (predsednica)
Edita Čebela, univ. dipl. psih.
mag. Mojca Debelak, univ. dipl. psih.

Naloga je prejela 69,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
V najini raziskovalni nalogi ugotavljava povezanost med 
človekovo duševnostjo, odzivom na pritiske okolja in nje-
govim fizičnim delovanjem. Danes ljudje zaradi povečane-
ga pritiska okolja pogosteje zbolevamo, a o vzrokih in na-
stanku bolezni vemo le malo. Anketa je pokazala, da veliko 
ljudi za nastanek bolezni krivi dejavnike, kot je nezdrav na-
čin življenja (uživanje alkohola in kajenje), premalo gibanja 
ter vplivi okolja in vreme. Ne vedo pa, da stres iz okolja po-
tencira vse te dejavnike, saj nekateri brez stresnih okoliščin 
sploh ne bi bili nevarni.

V teoretičnem delu sva ugotavljali, kakšna je povezava med 
zdravjem posameznika in tem, ali je ta posameznik optimist 
ali pesimist. Preučevali sva povezavo med fiziološkimi in 
duševnimi procesi v organizmu v času stresa in delovanje 
različnih hormonov, katerih sproščanje in raven v krvi do-
ločajo možgani.

V empiričnem delu sva ljudi spraševali po njihovi usmeritvi 
– ali so pesimisti ali optimisti, in ugotavljali, kako prenašajo 
pritiske iz okolja prvi in kako drugi. Rezultati ankete so po-
kazali, da je res, da optimisti zbolevajo manj in da ima manj 
optimistov probleme z boleznimi, ki jih povzroča stres, kar 
pomeni, da optimisti pritiske iz okolja prenašajo lažje kot 
pesimisti.

KLJUČNE BESEDE: stres, optimizem, pesimizem, veselje, 
hormoni, možgani

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203884.pdf

http://www.knjiznica-celje.si/
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NASLOV NALOGE: VPLIV GLOBALIZACIJE NA TRGOVSKO 
PONUDBO V MOC

AVTORICI: Jona Krulec, 2. d, in Maruša Brežnik, 2. d

MENTORICA: Nataša Marčič, prof. geog.

STROKOVNO PODROČJE: geografija – družbena in ekonom-
ska

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Marjana Gajšek, prof. zgod. in geog. (predsednica)
dr. Tone Kregar, prof. zgod. in soc.
mag. Polona Frajzman, univ. dipl. geog.

Naloga je prejela 75,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Pojem globalizacija se v glavnem nanaša na globalno po-
vezanost, prepletenost in zvezo med različnimi kulturami, 
znanji, ljudmi in ekonomskimi aktivnostmi. Zaradi nje se 
razlike med razvitim in manj razvitim svetom zmanjšujejo, 
sodobni svet pa je vsaj videti čedalje bolj poenoten. Tudi 
Slovenija ni izjema. Najbolj vidne so posledice globalizacije 
v trgovini, zato sva v raziskovalni nalogi  želeli preučiti, ka-
kšne so njene značilnosti v Celju. 

S pomočjo dosegljive literature in dela na terenu sva na-
tančno preučili trgovine v Celju, raziskali vzroke za njihovo 
prerazporejanje in strukturo ter opisali njihove značilnosti. 
Ugotavljali sva tudi vpliv  sodobnih procesov globalizacije 
nanjo.

Ugotovili sva, da se vpliv globalizacije kaže na različnih 
področjih: v načinu oglaševanja, načinu dela in prostorski 
ureditvi. V Celju se trgovina seli iz mesta ob mestne vpa-
dnice, kjer rastejo velika nakupovalna središča. Mesto Celje 
je po kvadraturi prodajnega prostora na prebivalca regije 
umeščeno v slovenski vrh. Tudi pri nas postajajo vedno po-
membnejši delodajalci tuje multinacionalke in v trgovinah 
prevladujejo tuje blagovne znamke. Kljub vsemu se trgovi-
ne danes zavedajo pomembnosti lokalne oskrbe in s svoji-
mi projekti podpirajo prodajo slovenskih izdelkov, kar kaže-
jo tudi nakupovalne navade Celjanov, ki sva jih anketirali.

KLJUČNE BESEDE: globalizacija, Mestna občina Celje, trgo-
vska ponudba

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203888.pdf

NASLOV NALOGE: ZAŠČITA PRED UV SEVANJEM

AVTORJI: Gregor Ferlež, Peter Kus in Krištof Skok, vsi 1. a

MENTOR: Roman Ocvirk, prof. fiz.

STROKOVNO PODROČJE: fizika

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Mojca Alif, univ. dipl. inž. kem. (predsednica)
Marko  Tukarič, univ. dipl. inž. kem.
mag. Jožica Dolenšek, prof. mat. in fiz.

Naloga je prejela 75,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Zaradi ultravijoličnega sevanja se moramo na morju uba-
dati s sončnimi kremami. Sonce bi nam drugače pustilo po-
sledice, ki si jih niti najmanj ne želimo, to so: opekline, stara-
nje in gubanje kože, kožni rak, snežna slepota, siva mrena, 
sončarica. Kožni rak povzroči veliko smrti na leto, zato je 
pomembno, da se s to nevarnostjo seznanimo. Najboljša 
zaščita je preventiva, najboljša preventiva pa oblačila. 

Zato smo v tej raziskovalni nalogi ugotavljali vplive na pre-
pustnost sevanja skozi tkanine. Z meritvami prepuščenega 
sevanja smo prišli do zaključkov, da temnejše barve manj 
prepuščajo kot svetle in mokre tkanine več kot suhe. Zelo 
priročno je, da se da s prostimi očmi oceniti, katera tkanina 
je gosteje tkana in s tem bolj ščiti. S pomočjo spletne anke-
te smo ugotovili, da se javnost dobro zaveda te nevarnosti 
in s svojimi navadami dobro skrbi za osebno zaščito. 

 KLJUČNE BESEDE: UV-sevanje, zaščita, tkanine, prepustnost 
sevanja

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203883.pdf
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pOSLOVNO-KOMERCIALNA šOLA CELjE

NASLOV NALOGE: PONUDBA RAČUNALNIKOV 
IN INTERNETA V SLOVENIJI

AVTORJI: Matic Gabriel, Larisa Koležnik in Rok Kokovnik, 
vsi 4. a

MENTORICA: mag. Lucija Zidanski, dipl. ekon.

STROKOVNO PODROČJE: ekonomija

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Jožica Tamše, univ. dipl. ekon. (predsednica)
Andreja Semolič, univ. dipl. ekon.
Franci Sintič, univ. dipl. ekon.

Naloga je prejela 76,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Računalnik je naprava, ki lahko izračuna vse, kar se izraču-
nati da, internet pa omogoča dostop do vseh informacij, in 
to na enem mestu. Življenja brez računalnika in interneta 
si danes ne moremo več predstavljati. V nalogi smo razi-
skali uporabo računalnika in interneta v Sloveniji. Pri tem 
smo upoštevali tri znamke računalnikov in tri ponudnike 
dostopa do interneta. Zanimalo nas je, kdaj so anketiranci 

začeli uporabljati računalnik in internet, kakšne so njihove 
nakupne navade pri tovrstni opremi, koliko časa na dan 
namenijo uporabi računalnika in interneta, koliko so ude-
leženi v spletnih socialnih omrežjih, ali se zavedajo tveganj 
pri uporabi interneta in podobno. Zanimal nas je tudi vpliv 
uporabe računalnika na človeka.

Raziskovanje je potekalo v več fazah. Uporabili smo različne 
metode: metodo deskripcije, komparativno metodo, meto-
do kompilacije ter anketni vprašalnik. Rezultate v praktič-
nem delu naloge smo zapisali v obliki grafov in besedila.

S sekundarno metodo raziskave smo ugotovili, da ljudje 
začnejo najpogosteje uporabljati računalnik pri starosti od 
8 do 14 let, najbolj priljubljena blagovna znamka je znamka 
HP. Največ ljudi je za nov računalnik pripravljeno odšteti od 
400 do 800 evrov, računalnik pa najpogosteje uporabljajo 
zaradi interneta. Med internetnimi ponudniki izstopa Siol. 
Mlajši od 30 let pogosteje uporabljajo socialna omrežja.

KLJUČNE BESEDE: računalniki, internet, ponudba, uporaba, 
Slovenija

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203876.pdf

SREDNjA EKONOMSKA šOLA CELjE

NASLOV NALOGE: 
PODJETNI IN INOVATIVNI FRIZERJI – SLOVENSKA 
PRAVLJICA ALI PREBUJANJE V RESNIČNOST

AVTORICA: Špela Terglav, 1. e

MENTORICI: Karmen Kranjec, univ. dipl. ekon., in Katja Ter-
šek, univ. dipl. ekon.

STROKOVNO PODROČJE: ekonomija

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Jožica Tamše, univ. dipl. ekon. (predsednica)
Andreja Semolič, univ. dipl. ekon.
Franci Sintič, univ. dipl. ekon.

Naloga je prejela 74,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Raziskovalna naloga je posvečena primerjavi med uspe-
hom nekaterih svetovno uspešnih frizerjev in njihovo ˝pod-
jetniško žilico˝. 

Podjetništvo je proces ustvarjanja novega in prevzemanja 
tako nagrad kot tudi tveganja. Bolj kot same osebnostne 
in okoljske lastnosti podjetnika določa to, kar počne, da bi 
uresničil priložnost, ki mu je dana. Podjetništvo je predmet 
gospodarstva, ki ga sestavljajo različne panoge. Vsaka pa-
noga zahteva za svoj obstoj uspešne podjetnike in podje-
tja. Nobena izjema ni niti frizerstvo. Na območju Celja, Štor, 
Vojnika in Dobrne je 78 registriranih frizerskih salonov. V 
Sloveniji jih je okoli 2000. Večina je prijavljenih kot s. p. Siva 
ekonomija je močno prisotna tudi v frizerski dejavnosti, 
kjer frizerji delo opravijo brez dovoljenj, za kar strankam ne 
zaračunavajo davka. Poklic frizerja je zelo pomemben, saj 
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opravlja storitev, ki lahko spremeni posameznikov videz in 
samopodobo.

KLJUČNE BESEDE: frizerji, podjetništvo, Slovenija, Celje, Voj-
nik, Štore, Dobrna

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203796.pdf

NASLOV NALOGE: POTREBE PO ZNANJU NEMŠKEGA 
JEZIKA V PODJETJIH CELJSKE REGIJE

AVTORICA: Jasmina Brčina, 3. f

MENTORICI: Tatjana Ivšek, prof. nem. in angl., Greta Jenček, 
prof. nem.

STROKOVNO PODROČJE: ekonomija

ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Jožica Tamše, univ. dipl. ekon.
Andreja Semolič, univ. dipl. ekon.
Franci Sintič, univ. dipl. ekon.

Naloga je prejela 79,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Raziskovalna naloga  je sestavljena iz teoretičnega in em-
piričnega dela. Teoretični del zajema učenje tujih jezikov in 
nemščine na slovenskih osnovnih in srednjih šolah, stališča 
SDUNJ o nemščini na naših šolah, položaj nemškega jezika 
na Celjskem in podobno.
V teoretični del sem vključila tudi različne podatke Analize 
dodatnih pogojev za zasedbo prostih delovnih mest v letih 
2007/2008, ki sem jo dobila na celjskem Zavodu Republike 
Slovenije za zaposlovanje, iz katere sem lahko razbrala po-
ložaj nemškega jezika v slovenskih podjetjih. V empiričnem 
delu pa so tabelno in grafično prikazani rezultati dveh anket 
– ankete za dijake in ankete za podjetja. Anketirala sem  101 
dijaka treh različnih programov izobraževanja in 85 podje-
tij, ki se ukvarjajo z različnimi panogami.

Generalno lahko rečem, da veliko dijakov niti ne ve, kate-
ri jezik je najpogosteje govorjen materni jezik v Evropi, da 
se jih večina uči nemščine v šoli in tako naprej. Kar zade-
va  podjetja pa, da v skoraj isti meri od delavcev zahtevajo 
znanje katerega od jezikov držav bivše Jugoslavije kakor 
nemščine. Presenetljivo je tudi to, da imajo podjetja dosti 
partnerjev iz nemško govorečih držav, a z njimi ne komuni-
cirajo v nemščini.

KLJUČNE BESEDE: znanje tujih jezikov, nemščina, podjetja 
celjske regije

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203769.pdf

NASLOV NALOGE: STALIŠČA CELJSKIH SREDNJEŠOLCEV 
O KAJENJU

AVTORICI: Špela Gajšek in Nina Lojen, obe 1. f

MENTORICA: Nives Laul, prof. 

STROKOVNO PODROČJE: sociologija

ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Polonca Bajc Napret, univ. dipl. soc. (predsednica)
Branka Lazarevič, univ. dipl. soc.
Sandra Stajnko, univ. dipl. soc.

Naloga je prejela 64,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
V raziskavi sva raziskovali stališča mladih do kajenja. V vzo-
rec sva zajeli 49 dijakov Srednje ekonomske šole Celje; zajeli 
sva samo kadilce. Zanimalo naju je, koliko mladi pokadijo, 
kdaj začnejo kaditi, ali obstajajo razlike med spoloma in ali 
se zavedajo nevarnosti kajenja. 

Najini rezultati kažejo, da je med mladimi na naši šoli precej 
kadilcev, presenetilo pa naju je dejstvo, da je med njimi ve-
liko deklet. Pozitivno je, da se večina med njimi nevarnosti 
zaveda in tudi predlaga različne ukrepe za preprečevanje in 
zmanjševanje kajenja med mladimi. Midve pa meniva, da bi 
bilo potrebno na področju izobraževanja mladih o nevar-
nosti kajenja narediti več. 

KLJUČNE BESEDE: kajenje, mladi, SEŠ, ukrepi za zmanjševa-
nje kajenja, nevarnosti kajenja

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203833.pdf
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SREDNjA ZDRAVSTVENA šOLA CELjE

NASLOV NALOGE: ARHITEKTURA JAVNIH SANITARIJ 
V CELJU IN VELENJU

AVTORICI: Nejka Korenjak in Suzana Ratajc, obe 1. c

MENTOR: Peter Čepin Tovornik, dipl. san. inž.

STROKOVNO PODROČJE: arhitektura – gradbeništvo

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Tatjana Hren, univ. dipl. inž. grad. (predsednica)
Aljaž Verdev, univ. dipl. inž. grad.
Iztok Uranjek, univ. dipl. inž. grad. 

Naloga je prejela 73,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Namen raziskovalne naloge  je bil ugotoviti, kakšno je 
stanje javnih sanitarij v Celju in Velenju, cilj pa spodbuditi 
upravljavce sanitarij, da bodo zanje čim bolj skrbeli.

V teoretičnem delu je opisano Društvo za kronično vnetno 
črevesno bolezen in projekt Naj javno stranišče. Opisana je 
tudi zakonodaja o sanitarijah ter njihovi urejenosti.

Osnova za empirični del so fotografije, posnete na javnih sa-
nitarijah v Celju (železniška in avtobusna postaja ter mestna 
tržnica) in Velenju (železniška in avtobusna postaja ter cen-
ter Nova) ter ocenitev le-teh po ocenjevalnem listu. Največ 
točk so v Celju dobile sanitarije na tržnici (4,35 točke), v Ve-
lenju pa sanitarije na avtobusni postaji (4,42 točke); oboje 
imajo tudi poseben prostor, prilagojen za invalide. 

Anketni vprašalnik je rešilo 40 naključno izbranih ljudi v Ce-
lju ter Velenju. Rezultati so pokazali, da več kot 70 % ljudi 
ne uporablja javnih sanitarij ter da jih več kot 75 % meni, 
da ljudje niso dovolj osveščeni o njihovih lokacijah in da bi 
jih bilo potrebno imeti v mestu še več. Več kot 90 % ljudi ne 
pozna projekta Naj javno stranišče.

KLJUČNE BESEDE: arhitektura, javne sanitarije, Celje, Vele-
nje, lokacije, stanje, uporaba

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201204062.pdf

NASLOV NALOGE: ARHITEKTURA OSNOVNOŠOLSKIH 
ZAKLONIŠČ V OBČINAH ŠENTJUR IN HRASTNIK

AVTORICI: Envera Selimović in Lena Zgonec, obe 2. b

MENTOR: Peter Čepin Tovornik, dipl. san. inž.

STROKOVNO PODROČJE: arhitektura - gradbeništvo

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Tatjana Hren, univ. dipl. inž.grad. (predsednica)
Aljaž Verdev, univ. dipl. inž. grad. 
Iztok Uranjek, univ. dipl. inž. grad.

Naloga je prejela 69,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Namen raziskovalne naloge  je bil ugotoviti, katere osnov-
ne šole in njihove podružnice v občinah Šentjur in Hrastnik 
imajo zaklonišča in v kakšnem stanju so le-ta. Cilj pa je, da 
se vodstva omenjenih šol in ostalo javnost spodbudi k raz-
mišljanju o varnosti svojih učencev oz. otrok in drugih v pri-
meru izrednih razmer.

V teoretičnem delu naloge je opisan namen zaklonišč, vr-
ste, njihove značilnosti, vzdrževanje ter predpisi graditve in 
vzdrževanja zaklonišč.

V empiričnem delu so predstavljene šole v sliki in besedi. 
Osnova za obdelavo podatkov je bil ogled 13 osnovnih šol 
in njihovih podružnic v občinah Šentjur in Hrastnik. V občini 
Šentjur, v kateri je 6 osnovnih šol in 4 podružnične osnov-
ne šole, imata zaklonišče samo OŠ Slivnica pri Celju ter OŠ 
Franja Malgaja Šentjur. Ti prostori sedaj služijo drugemu 
namenu. V občini Hrastnik, v kateri je 1 osnovna šola in 2 
podružnični osnovni šoli, pa nobena šola nima zaklonišča.

KLJUČNE BESEDE: arhitektura, osnovnošolska zaklonišča, 
Šentjur, Hrastnik, lokacije, stanje, uporaba

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201204063.pdf
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NASLOV NALOGE: DAN PROMETNE VARNOSTI 
NA SREDNJI ZDRAVSTVENI ŠOLI CELJE

AVTORICE: Mojca Krajnc, Tjaša Ožek in Barbara Vohar, 
vse 3. a

MENTOR: Peter Čepin Tovornik, dipl. san. inž.

STROKOVNO PODROČJE: promet

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Elvis A. Herbaj,  (predsednik)
Matej Založnik, univ. dipl. inž. teh. prom.
Stane Jerebic, univ. dipl. inž. grad.

Naloga je prejela 75,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Namen naše raziskovalne naloge je bil ugotoviti, kako pre-
davanja o varnosti v cestnem prometu vplivajo na stališča 
in ravnanja dijakov v cestnem prometu. Cilj pa je, da se dija-
ke ozavesti o nujnosti in pomembnosti pravilnega ravnanja 
na cestah. 

V teoretičnem delu naloge je opisana zgodovina prometne 
varnosti ter aktivni in pasivni varnostni sistemi.

V empiričnem delu pa so tabelarično in grafično predsta-
vljeni rezultati anketnega vprašalnika, ki so ga izpolnjevali 
dijaki 3. letnika Srednje zdravstvene šole Celje (78 anket) po 
predavanju o varnosti v cestnem prometu na šoli. 

Rezultati so pokazali, da so dijaki v 99 % zadovoljni s takšni-
mi predavanji in da bi jih bilo smiselno izvesti še za druge 
dijake (98 %), večkrat letno (76 %) ter že v prvem oziroma 
drugem letniku (67 %), ker menijo v 68 %, da niso dovolj 
osveščeni o varnosti v cestnem prometu. To predavanje je 
v 96 % vplivalo na spremembo njihovega mišljenja, najbolj 
(55 %) s predstavitvijo življenjske zgodbe invalidne osebe. 
81 % dijakov meni , da je šola dolžna osveščati dijake o var-
nosti. 64 % dijakov bi sodelovalo pri osveščanju, 47 % z deli-
tvijo letakov in 45 % s sodelovanjem v takšni ekipi.

KLJUČNE BESEDE: prometna varnost, osveščanje in zaveda-
nje, Srednja zdravstvena šola Celje

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201204059.pdf

NASLOV NALOGE: DELO PROMETNE POLICIJE 
NA POLICIJSKI UPRAVI CELJE

AVTORICI: Urška Oprčkal, 3. c, in Lidija Podbregar, 2. c

MENTOR: Peter Čepin Tovornik, dipl. san. inž.

STROKOVNO PODROČJE: promet

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Elvis A. Herbaj (predsednik)
Matej Založnik, univ. dipl. inž. teh. prom.
Stane Jerebic, univ. dipl. inž. grad.

Naloga je prejela 78,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Namen raziskovalne naloge je ugotoviti, kakšno delo opra-
vljajo policisti na terenu, cilj naloge pa je predstaviti njihovo 
delo dijakom in ostali javnosti. 

V teoretičnem delu je predstavljen razvoj policije skozi zgo-
dovino in zakonodaja, po kateri morajo policisti delovati. 
Predstavljene so ustanove, s katerimi policija tudi sodeluje 
(sodišče, ANB Trade, Cestal, d.o.o.).

Osnova za empirični del je bilo 115 anketnih vprašalnikov iz 
12 policijskih postaj Policijske uprave Celje, ki so jih izpolnili 
policisti. Rezultati so pokazali, da so se policisti za svoj po-
klic odločili v 68 % zaradi veselja, da se jim delo v 68 % zdi 
težko, klimo v svojem kolektivu v 37 % ocenjujejo kot zelo 
dobro, 31 % pa kot dobro. V 99 % policisti menijo, da je za 
učinkovito delo potrebno dobro medsebojno sodelovanje 
znotraj kolektiva, v 58 %, da je za to odgovoren vsak sam, 
v 28 % pa vodstvo. Polovica policistov podpira  novo zako-
nodajo kot dobro. 93 % jih meni, da zakonsko niso dovolj 
dobro zaščiteni pri opravljanju svojega dela, 95 % pa, da je 
služba zelo stresna in polovica bi menjala službo, če bi imeli 
to možnost. 

KLJUČNE BESEDE: prometna policija, Policijska uprava Celje, 
njeno delo, stanje, problemi

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201204061.pdf

NASLOV NALOGE: ELEKTRONSKA REDOVALNICA 
V SREDNJI ŠOLI

AVTORICE: Anja Bizjak, Aleksandra Kavšak in Irma Vejizović, 
vse 3. b

MENTOR: Peter Čepin Tovornik, dipl. san. inž.

STROKOVNO PODROČJE: računalništvo

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Marjan Brus, univ. dipl. inž. (predsednik)
Borut Slemenšek, univ. dipl. inž. 
Matej Zdovc, univ. dipl. inž. el.
Naloga je prejela 60,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.

http://www.knjiznica-celje.si/
http://www.knjiznica-celje.si/


srednje šole

47

POVZETEK VSEBINE:
Ideja za raziskovalno nalogo  je nastala na podlagi dejstva, 
da elektronske redovalnice Srednja zdravstvena šola Celje 
in veliko ostalih šol še nima. Cilj naloge pa je predstaviti po-
zitivne učinke uvedbe elektronske redovalnice.

V teoretičnem delu je predstavljena zgodovina ocenjeva-
nja, njeno spreminjanje, oblike ocenjevanja, pomen posa-
meznih ocen ter kdo ocenjuje.
V empiričnem delu so predstavljeni rezultati anketnih vpra-
šalnikov. Osnova za raziskavo je bilo 256 anketnih vprašalni-
kov. 100 so jih izpolnili starši dijakov na Srednji zdravstveni 
šoli Celje, 111 dijaki Srednje zdravstvene šole Celje od prve-
ga do četrtega letnika ter 45 ravnatelji različnih srednjih šol 
po Sloveniji.

Rezultati so pokazali, da večina (42 %) dijakov še ni razmi-
šljala o elektronski redovalnici, medtem ko jih je 33 % pro-
ti in 25 % za uvedbo. Starši se kar 72 % strinjajo z uvedbo 
elektronske redovalnice, 10 % jih je proti, 16 % jih o tem še 
ni razmišljalo, 2 % jih te oblike še ne pozna. Ravnatelji so 
odgovorili, da 56 % šol ima že uvedeno elektronsko redo-
valnico, 37 % jih o tem razmišlja in 7 % o njeni uvedbi še ne 
razmišlja.

KLJUČNE BESEDE: šole, elektronska redovalnica, Srednja 
zdravstvena šola Celje, stanje, mnenja

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203971.pdf

NASLOV NALOGE: 
MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE NA PODROČJU 
RAČUNALNIŠTVA V DOMU OB SAVINJI CELJE

AVTORICE: Sandra Gaber, Leja Grudnik in Lea Sladnjak, 
vse 1. d

MENTOR: Peter Čepin Tovornik, dipl. san. inž.

STROKOVNO PODROČJE: računalništvo

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Marjan Brus, univ. dipl. inž. (predsednik)
Borut Slemenšek, univ. dipl. inž.
Matej Zdovc, univ. dipl. inž. el.

Naloga je prejela 69,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Namen naloge je bil ugotoviti, zakaj so se stanovalci odločili 
za računalniško dejavnost, kako je računalništvo prisotno v 
ostalih domovih po Sloveniji in kdo ga izvaja.
Cilj naloge pa je predstaviti dijakom in širši okolici pomen 
medgeneracijskega sodelovanja po domovih starejših ob-
čanov na področju računalniške dejavnosti.
V teoretičnem delu je v nalogi opisano sodelovanje med 
različnimi generacijami, izpostavljeni so tudi pozitivni učin-
ki takšnega sodelovanja.

V empiričnem delu pa so tabelarično in grafično predsta-
vljeni rezultati anket, ki so jih izpolnjevali stanovalci Doma 
ob Savinji Celje (13 anket) in direktorji domov po Sloveniji 
(20 anket) ter intervjuji, ki so bili posneti z ljudmi, ki so ne-
posredno ali posredno vključeni v to dejavnost.

Rezultati so pokazali, da so se stanovalci v 46 % udeležili 
krožka zaradi veselja, 54 % udeležencev ni imelo predho-
dno nobenega znanja s področja računalništva, 77 % jih 
ocenjuje, da so zelo dobro sodelovali s predavatelji in 61 
% jih želi še nadgradnjo obstoječega znanja. To dejavnost 
ima 65 % domov po Sloveniji in so jo vpeljali na pobudo di-
rektorja (v 30 %) zaradi želje kontaktirati z zunanjim svetom 
(v 40 %). To dejavnost po domovih v 15 % izvajajo njihovi 
zaposleni.

KLJUČNE BESEDE: računalništvo, računalniško opismenje-
vanje, medgeneracijsko sodelovanje, Dom ob Savinji Celje

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201204058.pdf

NASLOV NALOGE: 
MNENJE DIJAKOV 4. LETNIKA SREDNJIH 
ZDRAVSTVENIH ŠOL V SLOVENIJI O KRVODAJALSTVU

AVTORJI: Božidar Bele, Eva Cugmas in Anja Gornjak, vsi 4. a

MENTOR: Peter Čepin Tovornik, dipl. san. inž.

STROKOVNO PODROČJE: zdravstvena nega

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Miljana Žitko Mastnak, dr. med. (predsednica)
Saša Demšar, dipl. fizioterapevtka
dr. Nuša Konec Juričič, dr. med.

Naloga je prejela 76,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Namen raziskovalne naloge je ugotoviti informiranost dija-
kov zaključnih letnikov srednjih zdravstvenih šol v Sloveniji 
o krvodajalstvu, njihovo pripravljenost za darovanje krvi ter 
ugotoviti, ali šole spodbujajo krvodajalstvo. Cilj raziskoval-
ne naloge je spodbuditi dijake in ostalo javnost k osvešča-
nju o pomenu krvodajalskih akcij ter da se tudi sami odlo-
čijo za le-te. 

V teoretičnem delu je opisana zgodovina krvodajalstva po 
svetu, postopek odvzema krvi ter razlogi, zakaj kdo ne more 
in ne sme biti krvodajalec.

Osnova za empirični del pa je bilo 781 anketnih vprašal-
nikov, ki so jih izpolnili dijaki četrtih letnika srednjih zdra-
vstvenih šol po Sloveniji, program zdravstvena nega. Rezul-
tati so pokazali, da dijaki menijo, da je informiranost mladih 
o krvodajalstvu slaba (do 60 %) oz. zadovoljiva (do 66 %), 
da je dobra oz. zelo dobra pa jih je odgovorilo manj kot 32 
%. Po mnenju dijakov šole le-te spodbujajo h krvodajalstvu 
dijake do 60 %, v več kot 77 % dijaki menijo, da bi se število 
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krvodajalcev povečalo v primeru plačevanja krvi. Več kot 
polovica dijakov ima namen darovati kri, zunaj Slovenije 
samo v določenih državah (do 76 %), kri bi do 67 % sprejeli, 
če bi jo potrebovali, vendar ne v vsaki državi.

KLJUČNE BESEDE: krvodajalstvo, stanje, mnenja dijakov 4. 
letnika srednjih zdravstvenih šol v Sloveniji

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201204060.pdf

NASLOV NALOGE: MOBILNOST DIJAKOV V ŠOLO

AVTORICI: Tina Masten in Manuela Petek, obe 3. e

MENTOR: Peter Čepin Tovornik, dipl. san. inž.

STROKOVNO PODROČJE: promet

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Elvis A. Herbaj,  (predsednik)
Matej Založnik, univ. dipl. inž. teh. prom.
Stane Jerebic, univ. dipl. inž. grad.

Naloga je prejela 75,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Namen raziskovalne naloge  je preučiti način dnevne mi-
gracije dijakov v šolo ter ugotoviti dejavnike, ki vplivajo na 
prometno dostopnost. Cilj pa je
osveščanje dijakov o pomembnosti uporabe javnega potni-
škega prometa.

V teoretičnem delu je opisana vloga prometa, mobilnosti 
ter migracij.
V empiričnem delu je narejena raziskava med 64 dijaki pr-
vega in 54 dijaki četrtega letnika Srednje zdravstvene šole 
Celje ter 53 dijaki prvega in 52 dijaki četrtega letnika Škofij-
ske gimnazije Antona Martina Slomška v Mariboru. 

Rezultati so pokazali, da večina dijakov obeh šol prebiva 
doma ter da imajo najlažji prevoz do šole z avtobusom. 
Več kot polovici dijakov javni potniški promet nudi dovolj 
pogoste povezave z domačim krajem in mestom šole. Po 
mnenju dijakov je javni prevoz cenejši kot individualni, ven-
dar ga ne uporabljajo zaradi prevelike izgube časa (od 35 
do 77 %) in časovno neustreznih povezav (od 15 do 48 %), 
bi pa ga več uporabljali, če bi bil le-ta cenejši. Dijaki menijo, 
da bi k manj onesnaženemu zraku pripomogli z uporabo 
javnih prevoznih sredstev (od 25 do 52 %) in kolesarskih ali 
pešpoti za krajše razdalje (od 42 do 62 %).

KLJUČNE BESEDE: mobilnost, prevoz v šolo, Srednja zdra-
vstvena šola Celje, Škofijska gimnazija Maribor, stanje, mne-
nja dijakov

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201204064.pdf

NASLOV NALOGE: POZNAVANJE DRUŠTVA HOSPIC

AVTORICE: Tjaša Kovač, Urška Adam in Tjaša Tomašić, 
vse 2. d

MENTOR: Peter Čepin Tovornik, dipl. san. inž.

STROKOVNO PODROČJE: psihologija

ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Jožica Cokan, univ. dipl. psih. (predsednica)
Edita Čebela, univ. dipl. psih.
mag. Mojca Debelak, univ. dipl. psih.

Naloga je prejela 77,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Namen raziskovalne naloge je bil ugotoviti, koliko je Slo-
vensko društvo Hospic poznano med dijaki, zdravstvenimi 
delavci in med naključno izbranimi ljudmi. Cilj raziskovalne 
naloge pa je bil, da dijake in širšo javnost osvestimo o po-
menu društva Hospic.

Osnova za obdelavo podatkov je bilo izpolnjenih 257 anke-
tnih vprašalnikov. Dijaki Srednje zdravstvene šole Celje so 
jih izpolnili 125, zdravstveni delavci v domovih upokojen-
cev 107 in naključno izbrani ljudje 25.

Rezultati so pokazali, da se 46 % dijakov, 58 % zdravstvenih 
delavcev in 44 % naključno izbranih ljudi doma ne pogovar-
ja o smrti ter da se umiranja in smrti boji povprečno 16 % 
anketirancev. 59 % dijakov, 74 % zdravstvenih delavcev in 
44 % naključno izbranih meni, da bi bilo dobro, če bi prido-
bili še več informacij na temo umiranja. Slovensko društvo 
Hospic pozna 38 % dijakov, 89 % zdravstvenih delavcev in 
48 % naključno izbranih, ki so za to društvo izvedeli večino-
ma preko časopisa, revij in brošur. K društvu bi pristopilo 
kot prostovoljec samo 18 % dijakov, 16 % zdravstvenih de-
lavcev in 8 % naključno izbranih.

Za boljšo prepoznavnost društva med ljudmi bo potrebno 
narediti še veliko.

KLJUČNE BESEDE: umiranje, Društvo Hospic, poznavanje 
njegovega dela, mnenja

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203975.pdf
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NASLOV NALOGE: 
TELEFON KOT POMOČ LJUDEM V STISKI

AVTORICE: Barbara Novak, 2. c, Lucija Novak, 1. b, in Nina 
Zdolšek, 2. c

MENTOR: Peter Čepin Tovornik, dipl. san. inž.

STROKOVNO PODROČJE: računalništvo

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Marjan Brus, univ. dipl. inž. (predsednik)
Borut Slemenšek, univ. dipl. inž.
Matej Zdovc, univ. dipl. inž. el.

Naloga je prejela 70,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Namen raziskovalne naloge  je bil ugotoviti, kako so dijaki 
različnih srednjih šol v Celju osveščeni o anonimnih telefo-
nih za pomoč ljudem v stiski ter ali se le-teh poslužujejo in 
kako pogosto.

Cilj raziskovalne naloge pa je, da bodo dijaki in širša javnost 
vedeli o možnostih uporabe anonimnih telefonov, kadar 
bodo imeli težave. 

V teoretičnem delu je napisana zgodovina razvoja telefona 
Klic upanja, statistični podatki in pravila, ki veljajo na tele-
fonu.
Osnova za empirični del je bilo 418  anketnih vprašalni-
kov, ki so jih izpolnili dijaki Srednje zdravstvene šole Celje, 
Poslovno-komercialne šole Celje in I. gimnazije v Celju. 
Rezultati so pokazali, da nad 72 % dijakov še ni poklicalo 
na noben anonimni telefon, več kot 80 % jih ne pozna no-
benega anonimnega telefona, čeprav bi – ko bodo postali 
polnoletni –  na njih delali ( 40 %) kot prostovoljci. Dijaki v 
79 % menijo, da so med mladimi anonimni telefoni premalo 
oglaševani in večina meni, da kot telekomunikacijsko sred-
stvo ne more rešiti osebnih stisk ljudi.

KLJUČNE BESEDE: ljudje v stiski, anonimni telefon kot po-
moč, stanje, poznavanje možnosti

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203974.pdf

šCC, GIMNAZIjA LAVA

NASLOV NALOGE: VEČ TIPKOVNICE, MANJ MIŠKE

AVTORJA: Žan Vipotnik in Staš Romih, oba 1. d

MENTOR: Tomislav Viher, univ. dipl. org. dela

STROKOVNO PODROČJE: računalništvo

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Marjan Brus, univ. dipl. inž. (predsednik)
Borut Slemenšek, univ. dipl. inž. 
Matej Zdovc, univ. dipl. inž. el.

Naloga je prejela 70,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Pisanje in urejanje daljših pisnih dokumentov nam pona-
vadi vzame precej časa, največ pa ga izgubimo z uporabo 
miške in konstantnega menjavanja med tipkovnico in mi-
ško. Zato sva se odločila raziskati bližnjice na tipkovnici, ki 
bi nadomestile uporabo miške in s tem skrajšale čas, ki je 
potreben pri vsakodnevnem delu z dokumenti.

KLJUČNE BESEDE: računalnik, tipkovnica, miška, optimiza-
cija dela, bližnjice

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203798.pdf
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šCC, SREDNjA šOLA ZA ELEKTROTEHNIKO, 
KEMIjO IN RAČUNALNIšTVO

NASLOV NALOGE: ALARMNA NAPRAVA

AVTOR: Matej Planinc, E-4c

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.
Miloš Bevc, univ. dipl. inž. el.

Naloga je prejela 92,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Alarmna naprava je izdelana na osnovnem principu do se-
daj narejenih alarmnih naprav. Ima geslo, ki ga je v nekem 
časovnem obdobju mogoče vtipkati trikrat. V primeru, da 
je vtipkano geslo nepravilno, se sproži signal, ki nam preko 
GSM-oddajnika sporoči nepravilnost.  

Ob uspešni aktivaciji naprave nam preostane 20-30 sekund, 
da varno zapustimo prostor. Za zaznavanje prisotnosti skr-
bita dve vrsti senzorjev: IR-senzor in senzor gibanja. Ob pri-
meru vloma skozi okno pa za varnost skrbi REED Rele. Kot 
pri vsaki sodobni napravi, je tudi pri moji napravi možno 
spremeniti geslo.
Z dodatnima senzorjema za nagib in vibracije se lahko alar-
mna naprava prostora spremeni v motorno alarmno napra-
vo. Potek varovanja je enak, zamenjajo se samo senzorji. 

KLJUČNE BESEDE: alarmna naprava, originalna izdelava, la-
stnosti delovanja

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203873.pdf

NASLOV NALOGE: KRMILJENJE NAPRAV PREKO WLAN

AVTOR: Jaka Kok, E-4b

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.
Miloš Bevc, univ. dipl. inž. el.

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

POVZETEK VSEBINE:
V raziskovalni nalogi sem raziskoval krmiljenje naprav pre-
ko brezžičnega omrežja. Za to nalogo sem se odločil, ker me 
je zanimala komunikacija med računalnikom in različnimi 
napravami. Cilj te naloge je narediti napravo, ki bo omogo-
čala krmiljenje drugih naprav (krmiljenje le-teh sem pona-
zoril z LED-diodami). 
Za dosego cilja sem dobil brezžični modul, preko katerega 
sem krmilil LED-diode. Napravi sem dodal tudi LCD-modul, 
preko katerega sem lahko odčitaval stanje LED-diod. Na-
pravo sem upravljal preko prenosnega računalnika, na ka-
terem je bil nameščen uporabniški vmesnik. 

Z rezultati raziskave sem bil zelo zadovoljen, saj sem po veli-
kem napenjanju možganov, hipoteze in trditve, ki sem si jih 
postavil na začetku, tudi potrdil.

KLJUČNE BESEDE: krmiljenje, brezžično omrežje, računal-
nik, uporabniški vmesnik

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203853.pdf

NASLOV NALOGE: RAČUNALNIŠKO VODEN AVTO

AVTORJA: Kristjan Mlakar, E-4c in David Koradej, E-4b

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.
Miloš Bevc, univ. dipl. inž. el.

Naloga je prejela 91,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
V nalogi sva predstavila najin projekt, ki ga imenujeva raču-
nalniško voden avto. Zadeva deluje tako, da na avtu voziva 
računalnik, iz katerega preko USB-ja na serijski port priklju-
čiva vezje, ki sva ga naredila, v vezju pa imamo Atmelov mi-
krokrmilnik ATmega16, ki sprejema vse podatke, ki mu jih 
pošlje računalnik. Računalnik mu pošilja podatke iz aplika-
cije, ki je narejena v C-Sharpu. Ta računalnik dobiva napotke 
preko drugega računalnika, ki je v mreži z njim ali s kakšnim 
pametnim telefonom (Android) in s to povezavo krmiliva 
avto. Na avtu je nameščena tudi kamera, preko katere lahko 
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vidimo, kaj se dogaja v okolju, v katerem vozimo ta naš avto.

KLJUČNE BESEDE: računalniško voden avto, način vodenja

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203860.pdf

NASLOV NALOGE: SPLETNA STRAN

AVTORJI: Žiga Pušnik, Matic Peternel in Žiga Skaza, vsi E-4e

MENTOR: Mojmir Klovar, univ. dipl. inž. el.

STROKOVNO PODROČJE: računalništvo

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Marjan Brus, univ. dipl. inž. (predsednik)
Borut Slemenšek, univ. dipl. inž.
Matej Zdovc, univ. dipl. inž. el.

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

POVZETEK VSEBINE:
Ljudje večkrat potrebujemo različne informacije. Da pa bi 
nam bile te informacije na voljo takrat, ko jih potrebujemo, 
vse podatke zbiramo, hranimo ter čim bolje organiziramo. 
Te podatke torej zberemo v bazi podatkov. Podatke torej 
imamo, vendar potrebujemo za predstavitev želene infor-
macije še pripomočke in metode, s katerimi bomo to infor-
macijo obdelali.

V tej raziskovalni nalogi smo raziskovali, kako na najboljši in 
najlažji način preberemo podatke iz vremenske postaje ter 
kako te informacije predelati oz. predstaviti tako, da bodo 
razumljivi ljudem, ki se ne spoznajo na meteorologijo.

Dlje ko smo raziskovali več načinov branja podatkov, bolj 
smo odkrivali, a smo se na koncu vendarle odločili le za eno, 
in sicer za branje podatkov iz txt in html tekstovnih datotek. 
Ugotavljali smo tudi, kako te podatke, pridobljene iz vre-
menske postaje, predstaviti v spletni aplikaciji.

KLJUČNE BESEDE: spletna stran, informacije, vremenska 
postaja

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203861.pdf

NASLOV NALOGE: ŠOLSKA ANDROID APLIKACIJA

AVTORJI: Luka Fistrić, Luka Štorek in Darko Vozlič, vsi E-4e

MENTOR: Mojmir Klovar, univ. dipl. inž. el.

STROKOVNO PODROČJE: računalništvo

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Marjan Brus, univ. dipl. inž. (predsednik)
Borut Slemenšek, univ. dipl. inž.
Matej Zdovc, univ. dipl. inž. el.

Naloga je prejela 84,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Pridobivanje informacij in shranjevanje podatkov ima v 
današnji družbi zelo velik pomen, saj si praktično ne mo-
remo več predstavljati, da ne bi mogli slediti najnovejšim 
spremembam v svetu. Zato je potrebno uporabnikom naj-
različnejših storitev omogočiti čim hitrejše pridobivanje in-
formacij v trenutku, ko jih ta želi pregledovati.

Prav zaradi tega razloga smo se lotili raziskovanja, kako pri-
dobiti podatke v najkrajšem možnem času in jih shranjevati 
tako, da so uporabniku na voljo skozi celoten čas delovanja 
aplikacije, ob tem pa je zagotovljena tudi njihova varnost.

KLJUČNE BESEDE: pridobivanje informacij, shranjevanje po-
datkov, šolska android aplikacija

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203862.pdf

NASLOV NALOGE: VEČSTOPENJSKI REGULATOR 
TEMPERATURE ZALOGOVNIKA

AVTOR: Kristjan Plankelj, E-4b

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. 
Miloš Bevc, univ. dipl. inž. el.

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

POVZETEK VSEBINE:
V raziskovalni nalogi je raziskano delovanje regulacijske 
naprave z diferencialno regulacijo. Idejo za izdelavo na-
prave sem dobil iz osebnega navdušenja nad avtomatiko 
in regulacijami. Pri delu sem uporabil metode deskripcije, 
komparacije in eksperimenta. Začel sem s primerjanjem 
že obstoječih naprav podjetij Buderus in Seltron. Iz zbra-
nih informacij in z mentorjevo pomočjo sem nato zasnoval 
diferencialno regulacijo, ki je zasnovana tako, da zmanjša 
izgubne moči na sončnih kolektorjih, in sicer tako, da v ko-
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lektor črpa vedno hladnejšo vodo iz grelnika sanitarne vode 
ali toplotnega zalogovnika. Pri programiranju, za katerega 
sem porabil največ časa, sem ugotovil, da je pt1000 brez 
pravilnega ojačevalnega vezja neuporaben. Ker je njegova 
cena dokaj visoka, sem ga zamenjal za merilnik LM35. 
Z rezultati raziskave sem zelo zadovoljen, saj sem potrdil ve-
čino svojih hipotez. Spoznal sem, da bi lahko to napravo z 
nekaj spremembami uporabil tudi doma pri ogrevanju hiše.

KLJUČNE BESEDE: zalogovnik, temperatura, večstopenjski 
regulator, diferencialna regulacija

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203869.pdf

NASLOV NALOGE: VPLIV IZBIRE TOPILA IN POGOJEV 
EKSTRAKCIJE NA IZKORISTEK EKSTRAKCIJE KOFEINA IZ 
ČRNEGA ČAJA OZIROMA KAVE

AVTORJA: Dejan Slapšak in Saša Počivalšek, oba K-4a

MENTORICA: Mojca Drofenik Čerček, univ. dipl. inž. kem.

STROKOVNO PODROČJE: kemija

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Mojca Alif, univ. dipl. inž. kem. (predsednica)
Marko  Tukarič, univ. dipl. inž. kem.
mag. Jožica Dolenšek, prof. mat. in fiz.

Naloga je prejela 77,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
V najini raziskovani nalogi sva se odločila raziskati, kako 
vpliva izbira topila in metoda ekstrakcije na izkoristek ek-
strakcije kofeina. Izbrala sva si dve metodi. Prva metoda je 
navadna ekstrakcija, druga metoda pa ekstrakcija s Sox-
hletovim aparatom. Pri izvajanju naloge sva uporabila tudi 
različna polarna in nepolarna topila. Na začetku naloge sva 
najprej opravila preizkus topnosti čistega kofeina v različnih 
topilih in se odločila za pet topil, v katerih se je kofein naj-
bolje raztapljal. Vzorca, iz katerega sva poskušala izolirati in 
pridobiti čim čistejši kofein, sta bila kava in črni čaj. Prizade-
vala sva si tudi, da  bi z okolju manj nevarnimi topili dosegla 
čim večji izkoristek.  

Ugotovila sva, da je najuspešnejša metoda ekstrakcije s 
Soxhletovim aparatom ob uporabi etanola, visok izkoristek 
ekstrakcije pa sva dosegla tudi s kloriranimi ogljikovodiki, 
vendar je bil produkt po uparjanju zelo nečist. 

KLJUČNE BESEDE: ekstrakcija kofeina, izbira topila, metoda 
ekstrakcije, izkoristek

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203874.pdf

šCC, SREDNjA šOLA ZA GRADbENIšTVO 
IN VAROVANjE OKOLjA

NASLOV NALOGE: HOSTLI

AVTORICE: Nataša Zbil, Jožica Rebernik in Monika Hrastnik, 
vse G-3.b

MENTOR: Ljubo Milenkovič, univ. dipl. inž. grad.

STROKOVNO PODROČJE: arhitektura – gradbeništvo

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Tatjana Hren, univ. dipl. inž. grad. (predsednica)
Aljaž Verdev, univ. dipl. inž. grad.
Iztok Uranjek, univ. dipl. inž. grad.

Naloga je prejela 64,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Tri dijakinje Šolskega Centra Celje, Srednje šole za gradbe-
ništvo in varovanje okolja, smo se odločile izdelati razisko-

valno nalogo o hostlih. To temo smo izbrale zaradi ekskurzi-
je v Nemčijo, kjer smo prenočile v enem izmed mladinskih 
hotelov. Hostel nam ni bil preveč všeč, zato nas je zanimalo, 
kako so urejeni hostli v Sloveniji. Odločile smo se, da bomo 
mladinske centre raziskale v tehničnem in arhitekturnem 
smislu. V ta namen smo obiskale več hostlov v Sloveniji in si 
jih podrobneje ogledale. Zanimala nas je zunanja ureditev, 
notranja razporeditev prostorov, njihova praktičnost in do-
datne storitve. Pozanimale smo se tudi, kakšna je cenovna 
ponudba v različnih terminih. 

Mladinski centri so namenjeni krajšim nočitvam mladih 
iz vseh držav, športnikom,  skupinam in jezikovnim izme-
njavam …  Hostli se lahko vključijo v razna mednarodna 
omrežja, ki so namenjena lažjemu iskanju hostlov znotraj 
članic določene mreže. Lahko jih kategoriziramo po različ-
nih standardih in pravilih, če se odločijo za vključitev v ta 
program. 
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šCC, SREDNjA šOLA ZA STORITVENE 
DEjAVNOSTI IN LOGISTIKO

NASLOV NALOGE: VOZNIKI POVRATNIKI IN NJIHOVA 
REHABILITACIJA

AVTORJI: Sara Petelinek, Teja Kovačevič in Dejan Kletečki, 
vsi 4P2

MENTOR: Jože Gajšek, univ. dipl. inž. 

STROKOVNO PODROČJE: promet

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Elvis A. Herbaj (predsednik)
Matej Založnik, univ. dipl. inž. teh. prom.
Stane Jerebic, univ. dipl. inž. grad.

Naloga je prejela 72,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Izguba vozniškega dovoljenja predstavlja velik problem, 
saj si življenja brez  lastnega prevoza praktično ne pred-
stavljamo. Nova prometna zakonodaja je prinesla nekatere 
spremembe in novosti, ki kršilcem prometnih predpisov po 

odvzemu vozniškega dovoljenja  zaostrijo vrnitev  med vo-
znike motornih vozil. Kako voznika ponovno vrniti na pro-
metne površine in kako so pripravljene inštitucije, ki izvaja-
jo usposabljanja, sta najpomembnejša problema, ki smo jih 
želeli raziskati.

Reševanja teh vprašanj smo se lotili z iskanjem informacij 
po literaturi, internetu in z anketiranjem voznikov povratni-
kov v različnih šolah vožnje. Teoretični del definira vzroke za 
odvzem vozniškega dovoljenja, rehabilitacijske programe 
in izbris kazenskih točk. Empirični del vsebuje anketo, s ka-
tero smo želeli ugotoviti najpogostejše vzroke za odvzem, 
kategorije, za katero so izgubili vozniško dovoljenje, in nji-
hovo poznavanje zakonodaje. V zaključnem delu so pred-
stavljeni predlogi sprememb in analiza hipotez.

KLJUČNE BESEDE: vozniško dovoljenje, izguba, vozniki po-
vratniki, rehabilitacija

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203815.pdf

Ker smo gradbenice, smo  večinoma opazovale videz in no-
tranjo ureditev mladinskih centrov. Ugotovile smo, da so 
naši hostli bolje urejeni, kot smo pričakovale.

KLJUČNE BESEDE: hostel, arhitektura, tehnika, zunanja in 
notranja ureditev, Slovenija

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203824.pdf

NASLOV NALOGE: RAZISKAVE IN RAZVOJ ČISTILNEGA 
SISTEMA NA PODROČJU SONČNIH ELEKTRARN

AVTORJI: Bojan Povhe, Nino Špan in Anja Povalej, vsi G-4.b

MENTOR: Iztok Gornjak, univ. dipl. inž. grad.

STROKOVNO PODROČJE: ekologija – naravoslovni vidiki

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Meta Širca, univ. dipl. biol. (predsednica)
Urša Drugovič, univ. dipl. biol.
Barbara Pistivšek, univ. dipl. biol.

Naloga je prejela 67,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Raziskovalna naloga  zajema problem onesnaženosti fo-
tovoltaičnih modulov. Na podlagi izmerjenih meritev smo 
izračunali dobičkonosno vrednost proizvedene električne 
energije ter podatke predstavili v grafih. Onesnaženost mo-
dulov je eden največjih problemov fotovoltaičnih elektrarn, 
saj se zaradi njega izkoristki elektrarn bistveno zmanjšajo, 
posledično pa tudi količina proizvedene električne energi-
je. Pred opisi merjenj fotovoltaične elektrarne Energetike 
Vransko smo opisali in preučili področje sončne energije in 
fotovoltaike. Na kratko smo predstavili sončne elektrarne v 
Sloveniji ter se na podlagi meritev odločili za čistilni sistem 
s pomičnimi pršilniki.Na podlagi zbranih in analiziranih me-
ritev smo ugotovili, da se v cca. 20 letih (v življenjski dobi fo-
tonapetostne elektrarne Energetike Vransko) čistilni sistem 
kakovostno in dobičkonosno obnese. Če vzamemo poda-
tek 0.29 € izplačila za eno kWh pridelane energije s čistilnim 
sistemom za fotonapetostno elektrarno Energetike Vransko 
v vrednosti 3.200 €, se nam letno poveča vrednost pridela-
ne energije za 1.671 kWh, kar je 486 € na leto. Čistilni sistem 
bomo izplačali v 6,5 letih, kar pomeni, da nam bo nadaljnih 
13,5 let elektrarna letno prinesla 1.671 kWh več električne 
energije. Torej bomo v 13,5 letih s čistilnim sistemom pride-
lali 22.558 kWh več kot kot brez čistilnega sistema.

KLJUČNE BESEDE: fotovoltaika, sončna elektrarna, čistilni 
sistem, pomični pršilniki, izkoristek

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203832.pdf
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šCC, SREDNjA šOLA ZA STROjNIšTVO, 
MEHATRONIKO IN MEDIjE

NASLOV NALOGE: 20 LET  (1991–2011) 
RAZISKOVALNEGA DELA NA SREDNJI ŠOLI ZA 
STROJNIŠTVO, MEHATRONIKO IN MEDIJE

AVTORJI: Alen Vindiš, Žan Grum in Leon Rehar, vsi S3b

MENTOR: Bojan Klakočer, univ. dipl. inž. stroj.

STROKOVNO PODROČJE: zgodovina in prazgodovina

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Marjana Gajšek, prof. zgod. in geog. (predsednica)
dr. Tone Kregar, prof. zgod. in soc.
mag. Polona Frajzman, univ. dipl. geog.
 
Naloga je prejela 63,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
V nalogi smo zbrali in kronološko uredili zgodovinski pre-
gled raziskovalnega dela na šoli v zadnjih dvajsetih letih, kar 
je bil naš prvi cilj. Ustrezno gradivo smo zbrali in ga uredili 
po kriterijih, ki smo si jih zastavili.  Skušali smo se zahvaliti 
vsem 350 mladim raziskovalcem, ki so v 147 raziskovalnih 
nalogah pod mentorstvom 47 mentorjev, največkrat izpo-
stavili probleme in inovativne rešitve  s področja strojništva, 
avtomatizacije, energetike. Manj je bilo pokritih vsebinskih 
področij iz drugih dejavnosti, kar povezujemo z usmeritvijo 
izobraževalnega programa, ki ga dijaki obiskujejo in   inte-
resom dijakom.

V raziskovalnih nalogah niso bila izpostavljena samo zate-
čena stanja in problemi, ampak so bile v mnogih nalogah 
nakazane in podane rešitve praktičnih problemov iz stroke 
ali vsakdanjega življenja. V nekaterih problemih so dijaki 
izkazali in naredili pravo inovativno rešitev in na različni sre-
čanjih raziskovalcev in inovatorjev prejeli najvišja priznanja

KLJUČNE BESEDE: raziskovalno delo, Srednja šola za strojni-
štvo, mehatroniko in medije Celje, 20 let, pregled dosežkov

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203875.pdf

NASLOV NALOGE: 
AVTOMAT PRIPRAVE MLEKA ZA DROBNICO

AVTORJA: Žan Hrastovec, S4a, in Simon Stiplovšek, E4c

MENTORJA: Roman Zupanc, inž. in Gregor Kramer, univ. 
dipl. inž. el.

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 96,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Raziskovalna naloga predstavlja izdelavo avtomata za pri-
pravo mleka za drobnico in probleme, s katerimi smo se 
srečevali pri izdelavi naprave. Najprej je bilo potrebno razi-
skati trg. Ugotovili smo, da podobne naprave že obstajajo, 
vendar so zelo slabo dostopne in neizpopolnjene. Idejo de-
lovanja in videza smo črpali iz avtomata za govedo, saj je 
ta veliko bolj prilagodljiv tako posamezni živali kot kmetu, 
hkrati pa je precej bolj razširjen. 

Avtomatu, ki smo ga izdelali, smo poleg osnovnega meša-
nja mešanice dodali osebno identifikacijo, ki kozliču zmeša 
natančno določeno vrednost glede na njegovo starost in jo 
ogreje na primerno temperaturo. Vključili smo avtomatsko 
pranje mešalne posode in omogočili kozliču vedno sveže 
pripravljen obrok.

Upamo si trditi, da smo z raziskovalno nalogo pripomogli 
k avtomatizaciji slovenske reje drobnice. Želimo si, da bi s 
tem izdelkom omogočili optimalen prirastek, kmetu pa laž-
je in bolj ekonomično kmetovanje.

KLJUČNE BESEDE: drobnica, avtomatizacija reje, avtomat 
za pripravo mleka, optimalen prirastek, ekonomično kme-
tovanje

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203837.pdf
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NASLOV NALOGE: INTEGRACIJA ZAJEMANJA MERILNIH 
SIGNALOV NIMVDAQ

AVTORJI: Marko Volčič, Jernej Brodej in Leon Jelenko, vsi 
M-4C

MENTORJA: Matej Veber, univ. dipl. inž. in Andro Glamnik, 
univ. dipl. inž.

STROKOVNO PODROČJE: mehatronika

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
dr. Aleš  Lesnika,  (predsednik)
Srečko Potočnik, univ. dipl. inž.
Peter Kuzman, univ. dipl. inž.

Naloga je prejela 58,00 točk in se uvrstila v 3. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Za merjenje analognih signalov, električnega toka, napeto-
sti, upornosti ter za proženje in merjenje digitalnih vhodov 
potrebujemo več dragih merilnih naprav. Zato se je naša 
skupina odločila, da bo s pomočjo merilne postaje MyDAQ 
izdelala  vmesnik za zajem in obdelavo podatkov. Izdelali 
smo konzolo, na katero smo pritrdili 4 LED-diode, 4 stikala, 
2 BNC-konektorja in 2 priključka za generiranje analognega 
signala. To smo z MyDAQ-om povezali preko ploskega ka-
bla. Nato smo lahko preko računalnika vključili ali izključili 
LED-diode ali pa s stikali na konzoli vključili ali izključili luč-
ke na računalniku. Na BNC-konektor smo priključili  sondo 
LF-190E. Nato smo skozi priključka generirali signal, ki smo 
ga nato s pomočjo sonde izmerili.

KLJUČNE BESEDE: merjenje signalov, merilne naprave, inte-
gracija zajemanja merilnih signalov

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203851.pdf

NASLOV NALOGE: IZDELAVA SAMOHODNE 
SAMOKOLNICE

AVTORJI: Blaž Wravor, Tini Podkubovšek in Matic Bera, vsi 
S4a

MENTOR: Roman Zupanc, inž.

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 97,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Pričujoča raziskovalna naloga predstavlja izdelavo elek-
trične samohodne samokolnice. Najprej je bilo potrebno 
raziskati trg. Ugotovili smo, da podobne samokolnice ne 
obstajajo in niso dostopne v redni prodaji. Obstajajo samo 

samokolnice zapletenejših oblik in večkolesnih pogonov, ki 
ne zadovoljijo naših potreb in so cenovno dosti dražje. Zato 
smo začeli raziskovati, kako izdelati samohodno samokol-
nico in pri tem čim bolj ohraniti videz ter uporabnost sa-
mokolnice. 

Raziskovalna naloga prikazuje naše delo in probleme, s ka-
terimi smo se pri delu srečevali. Samokolnica ima električni 
pogon, in sicer preko dveh zaporedno vezanih akumula-
torjev, ki dajeta energijo planetarnemu gonilu, ki se skriva 
znotraj platišča samokolnice. Projekt smo uspešno zaklju-
čili. Pri iskanju idej, raziskovanju in pri izdelavi smo se nau-
čili mnogo stvari, ki nam bodo prišle prav  tako v nadaljnjih 
projektih kot tudi v življenju.

KLJUČNE BESEDE: električna samohodna samokolnica, razi-
skava trga, inovativna rešitev

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203850.pdf

NASLOV NALOGE: NAPRAVA ZA OSTRENJE STRIŽNIH KOS

AVTORJA: Urh Sivka in Roman Lebič, oba S2g

MENTOR: Roman Zupanc, inž.

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 91,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Raziskovalna naloga opisuje problematiko ostrenja strižnih 
kos in prikazuje idejo in izdelavo stroja, namenjenega ostre-
nju. V raziskovalni nalogi so na začetku predstavljeni kosilni 
grebeni, poškodbe kosilnih grebenov in vzdrževanje stri-
žnih kos. Podrobneje so predstavljeni tudi strižni noži. V na-
daljevanju je opisana problematika ostrenja strižnih kos in 
obstoječe naprave za brušenje kos. Naloga vsebuje idejne 
skice, ideje in načrte izdelave izboljšanega brusilnega stroja 
za brušenje strižnih kos.

Izdelava in ideja stroja se nama zdita zelo pomembna in 
inovativna, saj večina uporabnikov strižnih kosilnic upora-
blja za ostrenje in vzdrževanje svojih kos neprimerna bru-
silna sredstva in orodja. Zato upava, da bosta najina ideja 
in izdelek nadomestila neprimerne načine ostrenja, ki se 
prevečkrat uporabljajo. 

KLJUČNE BESEDE: ostrenje strižnih kos, izdelava brusilnega 
stroja, inovacija

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203796.pdf

http://www.knjiznica-celje.si/
http://www.knjiznica-celje.si/
http://www.knjiznica-celje.si/
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NASLOV NALOGE: RAZMETOVALNIK SILAŽE

AVTORJA: Jaka Romih in Gašper Simončič, oba S4b

MENTOR: Roman Zupanc, inž.

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 94,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Raziskovalna naloga opisuje razvoj in izdelavo traktorske-
ga priključka za razmetovanje travnate silaže. Raziskava se 
je začela z iskanjem slik in videoposnetkov razmetovalnih 
naprav in njihovega načina delovanja. Izbrala sva napravo 
z lopaticami na vodoravnem valju. Prve modele sva zače-
la izdelovati s programom GoogleSketchUp, ki omogoča 
preprosto 3D-modeliranje. Ko pa so modeli postali bolj 
zapleteni, sva prešla na bolj izpopolnjeni ProEngineer. Na 
začetku sva si zamislila razmetovalnik s stranskim vpetjem 
razmetovalnega valja in z možnostjo vpetja različnih delov-
nih priključkov. Zaradi omejitve časa in financ sva se odlo-
čila za enostavnejšo izvedbo, ki je že prisotna na trgu. Pri 
načrtovanju pogona sva uporabila idejo za uporabo hidro-
pogona, ki sta jo uporabila dijaka, ki sta že izdelala podo-
ben stroj. To nama je omogočilo, da sva povečala delovno 
površino razmetovalnega valja. Pri konstruiranju sva veliko 
časa namenila oblikovanju kosov, ki bodo med sestavlja-
njem povzročali najmanj težav in uporabila laserski razrez, 
ki omogoča veliko natančnost razreza. Zaradi zmanjšanja 
cene končnega izdelka sva uporabila veliko standardnih 
elementov.

KLJUČNE BESEDE: razmetovalnik silaže, izdelava naprave, 
inovacija

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203847.pdf

NASLOV NALOGE: ROBOTSKA PALETIZACIJA

AVTORJI: Matic Hribernik, Blaž Hribernik in Gašper Gračner, 
vsi S4b

MENTOR: Andro Glamnik, univ. dipl. inž.

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 77,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Paletizacija povzroča velikokrat obremenitev delavcev, ki se 
vsak dan srečujejo s tem problemom na različnih proizvo-
dnih linijah, zato smo se odločili zanj poiskati rešitev. Ta pro-
blem smo rešili z robotsko paletizacijo, ki olajša delo ljudem 
in pospeši proizvodnjo. Raziskovalna naloga vsebuje pre-
gled robotskega področja, njihovo zgradbo, potek progra-
miranja in delovanje simulacijskega programa KUKA Sim 
Pro. Bistvo raziskovalne naloge je ekonomska upravičenost. 

KLJUČNE BESEDE: robotska paletizacija, programiranje, 
ekonomika

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203835.pdf

NASLOV NALOGE: ROBOTSKA SESTAVA KOMPONENT

AVTORJI: Aleš Guzelj, Tomaž Pušnik in David Gorenak, vsi 
M4c

MENTORJA: Andro Glamnik, univ. dipl. inž. in Matej Veber, 
univ. dipl. inž.

STROKOVNO PODROČJE: mehatronika

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
dr. Aleš  Lesnika (predsednik)
Srečko Potočnik, univ. dipl. inž.
Peter Kuzman, univ. dipl. inž.

Naloga je prejela 91,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Vemo, da je v današnjem času velika gospodarska kriza in 
veliko nezaposlenih ljudi. Na prvi
pogled se zdi, da naš projekt ravno ne pomaga pri zaposlo-
vanju, vendar pa z integracijo
robotov v proizvodni proces potrebujemo več robotskih 
programerjev in vzdrževalcev
robotske opreme. Robotska sestava komponent lahko 
predstavlja za podjetja velik dobiček.
Robote lahko postavimo v zelo težke delovne pogoje, v ka-
terih ljudje cel delovni čas ne bi
zmogli delati. Seveda pa mora biti robotska proizvodna lini-
ja izpopolnjena, saj so ogromne
izgube, če linija stoji že nekaj sekund.

KLJUČNE BESEDE: robotika, sestava komponent, ekonomi-
ka

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203849.pdf

http://www.knjiznica-celje.si/
http://www.knjiznica-celje.si/
http://www.knjiznica-celje.si/
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NASLOV NALOGE: STROJNI VID

AVTORJI: Jan Weichardt, Žak Cimperman in Žiga Žunter, vsi 
M-4C

MENTORJA: Andro Glamnik, univ. dipl. inž. in Matej Veber, 
univ. dipl. inž.

STROKOVNO PODROČJE: mehatronika

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
dr. Aleš  Lesnika,  (predsednik)
Srečko Potočnik, univ. dipl. inž.
Peter Kuzman, univ. dipl. inž.

Naloga je prejela 75,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Za izdelavo kvalitetnih izdelkov v industriji potrebujemo 
tudi sistem, s katerim te izdelke pregledamo ter ocenimo, 
ali so dovolj natančno izdelani. V veliko primerih je za to 
delo dovolj človeško oko, ko pa so segmenti zahtevnejši ter 
je potrebna večja natančnost in hitrost, je človeško oko le 
malokdaj dovolj.

Zato smo se odločili, da izdelamo industrijsko linijo, na ka-
teri sestavljamo 3-delni zglob s pomočjo robota ter vsak se-
gment posebej premerimo, ali je pravilnih mer za nadaljnjo 
uporabo.

Naša naloga je bila, da človeško oko, ki bi te izdelke pregle-
dovalo, nadomestimo s kamero in jo uporabimo v industrij-
ski liniji, ki sestavlja ta zglob. 

Raziskovalna naloga opisuje potek dela in vse probleme, s 
katerimi smo se srečevali pri delu.

KLJUČNE BESEDE: strojništvo, strojni vid, izdelava industrij-
ske linije

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201203845.pdf

http://www.knjiznica-celje.si/
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TEKMOVALCI šOLA MENTORjI pRIZNANjE VRSTA 
TEKMOVANjA

ANGLEŠČINA
Državno tekmovanje v znanju angleščine
Jaka Javernik PGC Metka Rems Pilko 3. mesto in zlato priznanje državno
Staš Kotarac Guček PGC Metka Rems Pilko 4. mesto in zlato priznanje državno
Rok Vahter PGC Alenka Jeromel zlato priznanje državno
Poliglot

Roman Poljanšek ŠCC - SŠGVO Mojca Kostanjšek, 
Barbara Pušnik bronasto priznanje državno

Matic Cvikl ŠCC - SŠGVO Mojca Kostanjšek, 
Barbara Pušnik bronasto priznanje državno

Blaž Podmenik ŠCC - SŠGVO Mojca Kostanjšek, 
Barbara Pušnik bronasto priznanje državno

Klemen Zakonjšek ŠCC - SŠGVO Mojca Kostanjšek, 
Barbara Pušnik bronasto priznanje državno

Labinot Mustafa ŠCC - SŠGVO Mojca Kostanjšek, 
Barbara Pušnik bronasto priznanje državno

Ota Kramer GCC Mateja Lenarčič Glušič srebrno priznanje državno
Oliver Pejič GCC Karen Polimac bronasto priznanje državno
Nina Medved SSSMM Simona Vincelj zlato odličje državno
Andrej Rep SSSMM Barbara Pušnik srebrno priznanje državno
Tekmovanje za angleško bralno značko EPI READING BADGE
Matteo Zahrastnik SSSMM Tjaša Ogrizek srebrno priznanje državno
BIOLOGIJA
Mednarodna biološka olimpijada IBO 2011 na Tajvanu
Jure Črepinšek PGC Tatjana Jagarinec udeležba mednarodno
Eva Slapnik PGC Tatjana Jagarinec udeležba mednarodno
Državno tekmovanje v znanju biologije
Jure Črepinšek PGC Tatjana Jagarinec 1. mesto in zlato priznanje državno

Anja Bolčina PGC Uroš Arnuš, Eva Černelč, 
Tatjana Jagarinec zlato priznanje državno

Jan Gojznikar PGC Uroš Arnuš, Eva Černelč, 
Tatjana Jagarinec zlato priznanje državno

Blaž Kešpert PGC Uroš Arnuš, Eva Černelč, 
Tatjana Jagarinec zlato priznanje državno

Lara Anja Lešnik PGC Uroš Arnuš, Eva Černelč, 
Tatjana Jagarinec zlato priznanje državno

Anže Godicelj PGC Uroš Arnuš, Eva Černelč, 
Tatjana Jagarinec zlato priznanje državno

Eva Slapnik PGC Uroš Arnuš, Eva Černelč, 
Tatjana Jagarinec zlato priznanje državno

Domen Simonič PGC Uroš Arnuš, Eva Černelč, 
Tatjana Jagarinec srebrno priznanje državno

Vendi Grobelšek PGC Uroš Arnuš, Eva Černelč, 
Tatjana Jagarinec srebrno priznanje državno

Domen Verdev PGC Uroš Arnuš, Eva Černelč, 
Tatjana Jagarinec srebrno priznanje državno

Anja Suzić PGC Uroš Arnuš, Eva Černelč, 
Tatjana Jagarinec srebrno priznanje državno

Anže Žerdoner Čalasan PGC Uroš Arnuš, Eva Černelč, 
Tatjana Jagarinec srebrno priznanje državno

Alja Gabrilo PGC Uroš Arnuš, Eva Černelč, 
Tatjana Jagarinec srebrno priznanje državno

Veronika Žagar PGC Uroš Arnuš, Eva Černelč, 
Tatjana Jagarinec srebrno priznanje državno
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Lucija Cestnik GCC Saša Ogrizek srebrno priznanje državno
Mojca Hunski GCC Saša Ogrizek srebrno priznanje državno
Anja Kresnik GCC Saša Ogrizek srebrno priznanje državno
Državno tekmovanje v poznavanju flore
Anže Žerdoner Čalasan PGC Tatjana Jagarinec 2. mesto in zlato priznanje državno
Jure Črepinšek PGC Tatjana Jagarinec 2. mesto in zlato priznanje državno
Matic Mirt PGC Tatjana Jagarinec 5. mesto in srebrno priznanje državno
Jure Žnidarec PGC Tatjana Jagarinec 5. mesto in srebrno priznanje državno
FIZIKA
Državno tekmovanje v znanju fizike

Gregor Kozmus PGC Goran Kosem, 
Silvestar Ovčar srebrno priznanje državno

Aleš Omerzel PGC Goran Kosem, 
Silvestar Ovčar srebrno priznanje državno

Gloria Kotnik PGC Goran Kosem bronasto priznanje državno
FRANCOŠČINA
Državno tekmovanje v znanju angleščine
Eva Vidak PGC Carmen Deržek, prof. zlato priznanje državno
GEOGRAFIJA
Državno tekmovanje v znanju geografije
Karmen Kraljič PGC Jasmina Jakopič 2. mesto in zlato priznanje državno
Gal Rojc PGC Jasmina Jakopič zlato priznanje državno
Manca Dremel PGC Jasmina Jakopič srebrno priznanje državno
KEMIJA
Državno tekmovanje v znanju kemije
Tina Robič PGC mag. Janja Simoniti 1. mesto in zlato priznanje državno

Nejc Kejžar PGC mag. Mojca Alif; 
mag. Janja Simoniti zlato priznanje državno

Klementina Črepinšek PGC mag. Mojca Alif; 
mag. Janja Simoniti zlato priznanje državno

Lara Anja Lešnik PGC mag. Mojca Alif; 
mag. Janja Simoniti zlato priznanje državno

Marko Kočevar PGC mag. Mojca Alif; 
mag. Janja Simoniti zlato priznanje državno

Anže Godicelj PGC mag. Mojca Alif; 
mag. Janja Simoniti zlato priznanje državno

Eva Vidak PGC mag. Mojca Alif; 
mag. Janja Simoniti zlato priznanje državno

Manja Cafuta PGC
mag. Mojca Alif, 

Mojca Plevnik Žnidarec, 
mag. Janja Simoniti

srebrno priznanje državno

Jan Gojznikar PGC
mag. Mojca Alif, 

Mojca Plevnik Žnidarec, 
mag. Janja Simoniti

srebrno priznanje državno

Eva Dušak PGC
mag. Mojca Alif, 

Mojca Plevnik Žnidarec, 
mag. Janja Simoniti

srebrno priznanje državno

Blaž Kešpert PGC
mag. Mojca Alif, 

Mojca Plevnik Žnidarec, 
mag. Janja Simoniti

srebrno priznanje državno

Gašper Virant SSKER Mojca Drofenik Čerček srebrna Preglova plaketa državno
Anja Tanšek SŠKER Irena Drofenik zlato Preglovo plaketo državno
Dejan Slapšak SŠKER Mihela Jug srebrno Preglovo plaketo državno
Žiga Tkalec SŠKER Irena Drofenik tretje mesto na Grand prix mednarodno
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LATINŠČINA
Državno tekmovanje v znanju latinščine
Neža Belej PGC Ivana Šikonija 5. mesto državno
LOGIKA
Državno tekmovanje iz logike
Tjaša Košenina PGC mag. Tanja Veber 2. mesto in zlato priznanje državno
Jure Črepinšek PGC mag. Tanja Veber 6. mesto in zlato priznanje državno
Kornelija Volarić PGC mag. Tanja Veber 6. mesto in zlato priznanje državno
Danijel Videc PGC mag. Tanja Veber zlato priznanje državno
Matic Munda PGC mag. Tanja Veber zlato priznanje državno
Vida Papler PGC mag. Tanja Veber zlato priznanje državno
Manja Cafuta PGC mag. Tanja Veber srebrno priznanje državno
Maša Stanič PGC mag. Tanja Veber srebrno priznanje državno
Tjaša Teršek PGC mag. Tanja Veber srebrno priznanje državno
Nejc Zamernik PGC mag. Tanja Veber srebrno priznanje državno
Mihaela Pušnik PGC mag. Tanja Veber srebrno priznanje državno
Janja Srabotnik PGC mag. Tanja Veber srebrno priznanje državno
Matej Strašek GCC Rok Lipnik zlato priznanje državno
Kevin Strastner SŠKER Martina Omerzel srebrno priznanje državno
Valter Polanšek SSSMM Terezija Igrišnik srebrno priznanje državno
MATEMATIKA
Mednarodna matematična olimpijada IMO 2011 v Amsterdamu
Mihaela Pušnik PGC Kristijan Kocbek udeležba mednarodno
Neža Žager Korenjak PGC Kristijan Kocbek udeležba mednarodno
Aleš Omerzel PGC Kristijan Kocbek udeležba mednarodno
Državno tekmovanje v znanju matematike
Mihaela Pušnik PGC Kristijan Kocbek 1. mesto in zlato priznanje državno
Jan Geršak PGC Kristijan Kocbek zlato priznanje državno
Tjaša Košenina PGC Kristijan Kocbek zlato priznanje državno
Taja Kuzman PGC Kristijan Kocbek zlato priznanje državno
Kaja Sajko PGC Kristijan Kocbek zlato priznanje državno
Izidor Bukovšek ŠCC - SŠGVO Slavica Volčanjšek 1. nagrada državno
Jure Vavdi ŠCC - SŠGVO Alenka Lah Kalan 2. nagrada državno
Uroš Dogaris ŠCC - SŠGVO Smiljan Čujež 2. nagrada državno
Marina Kovač ŠHVU Celje Branka Turšič zlato priznanje državno
Anja Ježovnik SZŠCE Andreja Čeperlin zlato Vegovo priznanje državno
Tim Ograjenšek SZŠCE Maja Basle zlato Vegovo priznanje državno
Tina Vizjak SZŠCE Andreja Čeperlin zlato Vegovo priznanje državno
Lucija Cestnik GCC Miro Skalicky zlato priznanje državno
Žiga Pušnik SŠKER Helena Klepej Viher zlato priznanje državno
Sašo Vindiš SŠKER zlato priznanje državno
Alen Smrekar SŠSDL Saša SILOVŠEK, prof. 1. mesto državno

Robert Vitez SSSMM Terezija Igrišnik zlato priznanje in 2. nagrado 
v B kategoriji državno

Primož Hren SSSMM Terezija Igrišnik zlato priznanje in 2. nagrado 
v B kategoriji državno

Bernie Bezenšek SSSMM Terezija Igrišnik zlato priznanje in 3. nagrado 
v B kategoriji državno

Lovro Borovnik SSSMM Maja Stanek zlato priznanje v B kategoriji državno
Klemen Klavs SSSMM Slavica Voljčanšek zlato priznanje v B kategoriji državno
Tomaž Flere SSSMM Terezija Igrišnik zlato priznanje v B kategoriji državno
David Kotnik SSSMM Terezija Igrišnik zlato priznanje v B kategoriji državno
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NARAVOSLOVJE (interdisciplinarna tekmovanja)
Evropska naravoslovna olimpijada EUSO 2011

Nejc Kejžar PGC mag. Mojca Alif, Uroš 
Arnuš, Silvestar Ovčar

ekipna bronasta medalja 
(3. mesto) mednarodno

NEMŠČINA
Državno tekmovanje v znanju angleščine
Matija Zore PGC Dušanka Veronek zlato priznanje državno
Jaka Javernik PGC Dušanka Veronek zlato priznanje državno
Suzana Slemenjak SZŠCE Urška Zakošek srebrno priznanje državno
Blaž Škrablin GCC Marjana Turnšek srebrno priznanje državno
Anže Lamut GCC Tina Gorenšek srebrno priznanje državno

Maja Grobler GCC Marjana Turnšek srebrno priznanje državno 
priznanje

Nejc Grasselli GCC Tina Gorenšek zlato priznanje državno
Jernej Goropevšek PKŠ Celje Gordana Grajžel srebrno priznanje državno
Demian Florian Weisheit SEŠ Greta Jenček zlato priznanje
Nemška jezikovna diploma

Robert Uranker SEŠ izpit iz nemške jezikovne 
diplome - nivo B2/C1

Tekmovanje v znanju nemščine - PFIFFIKUS
Jernej Bek SSSMM Suzana Slemenšek bralno priznanje državno
Jože Vovk SSSMM Suzana Slemenšek bralno priznanje državno
Jože Vovk SSSMM Suzana Slemenšek pohvala za bralni maraton državno
Špela Gorogranc SSSMM Suzana Slemenšek bralne pohvale državno
Luka Radovanović SSSMM Suzana Slemenšek bralne pohvale državno
Benjamin Friškovec SSSMM Suzana Slemenšek bralne pohvale državno
Nejc Urisk SSSMM Suzana Slemenšek bralna značka državno
RAČUNALNIŠTVO
Tekmovanje za najboljšo spletno stran med slovenskimi srednjimi šolami
Teja Bezgovšek PGC Branko Bezgovšek 1. mesto državno
Žan Grad PGC Branko Bezgovšek 2. mesto državno
Tilen Smiljan PGC Branko Bezgovšek 3. mesto državno
Jure Žnidarec PGC Branko Bezgovšek 4. mesto državno
Srednješolsko tekmovanje ACM iz računalništva in informatike
Gregor Mohorko GL Karmen Kotnik srebrno priznanje državno
RAZISKOVALNA DEJAVNOST
45. državno tekmovanje mlaadih raziskovalcev Slovenije
Živa Benčina PGC Nataša Marčič zlato priznanje državno
Ana Kisovar PGC Nataša Marčič zlato priznanje državno
Blaž Podgoršek PGC Silvestar Ovčar srebrno priznanje državno
Maša Zavolovšek SZŠCE Peter Čepin Tovornik srebrno priznanje državno
Karmen Seljak SZŠCE Peter Čepin Tovornik srebrno priznanje državno
Daša Mikša Pušnik SZŠCE Peter Čepin Tovornik bronasto priznanje državno
Lena Zgonec SZŠCE Peter Čepin Tovornik bronasto priznanje državno
Jure Hundrič SŠKER Gregor Kramer zlato priznanje državno
Boštjan Dečman SŠKER Gregor Kramer bronasto priznanje državno
Tia Kristina Tajnšek SŠKER Mojca Drofenik Čerček srebrno priznanje državno

Žiga Tkalec SŠKER Mojca Drofenik Čerček, 
Irena Drofenik zlato, srebrno priznanje državno

Anita Kolaržik PKŠ Celje mag. Lucija Zidanski zlato priznanje državno
Klara Cene PKŠ Celje mag. Lucija Zidanski zlato priznanje državno
Taja Korbar PKŠ Celje mag. Lucija Zidanski zlato priznanje državno

Sandi Žnidarič PKŠ Celje Manja Ferme Rajtmajer, 
Aleš Confidenti srebrno priznanje državno
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Luka Kolar PKŠ Celje Manja Ferme Rajtmajer, 
Aleš Confidenti srebrno priznanje državno

Dejan Vertačnik PKŠ Celje Manja Ferme Rajtmajer, 
Aleš Confidenti srebrno priznanje državno

Matic Jelenko SSSMM Roman Zupanc zlato priznanje in 
drugo nagrado državno

David Ropotar SSSMM Roman Zupanc zlato priznanje in 
drugo nagrado državno

Jaka Podgoršek SSSMM Roman Zupanc zlato priznanje in 
drugo nagrado državno

Jure Bračko SSSMM Roman Zupanc
 in Franc Horjak

zlato priznanje in prvo 
nagrado državno

Urban Marot SSSMM Roman Zupanc
 in Franc Horjak

zlato priznanje in prvo 
nagrado državno

Jakob Pečnik SEŠ Matevž Goršič državno
Andraž Podvez SEŠ Matevž Goršič državno

Špela Terglav SEŠ Polona Turnšek, 
Mateja Volk državno

SLOVENŠČINA
Državno tekmovanje za Cankarjevo priznanje

Maruša Brežnik PGC Blanka Polutnik, 
Bernarda Jelen zlato Cankarjevo priznanje državno

Gloria Kotnik PGC Blanka Polutnik, 
Bernarda Jelen zlato Cankarjevo priznanje državno

Veronika Šoster PGC Blanka Polutnik, 
Bernarda Jelen zlato Cankarjevo priznanje državno

Luka Marcen PGC Bernarda Jelen srebrno Cankarjevo priznanje državno
Marina Kovač ŠHVU Celje Sergeja Jekl srebrno priznanje področno
Maša Motoh PKŠ Celje Helena Muha srebrno priznanje državno
Tanja Vedenik PKŠ Celje Alenka Gotlin Polak srebrno priznanje državno
Cindy Tkavc PKŠ Celje Aleksandra Adam Knez srebrno priznanje državno

Urša Vidmar SSSMM Suzana Slana bronasto Cankarjevo 
priznanje državno

Špela Goričnik SSSMM Suzana Slana bronasto Cankarjevo 
priznanje državno

Jan Ovčar SSSMM Suzana Slana bronasto Cankarjevo 
priznanje državno

Državno tekmovanje Zdrav dih
Jasna Gavranović SZŠCE Irena Uranjek zlato priznanje/zlata trstika državno
Lejla Muratbegović SZŠCE Irena Uranjek zlato priznanje/zlata trstika državno
Maša Zavolovšek SZŠCE Irena Uranjek zlato priznanje/zlata trstika državno
Urška Reberšak SZŠCE Irena Uranjek zlato priznanje/zlata trstika državno

Petra Vasle SZŠCE Irena Uranjek Srebrno priznanje/srebrna 
trstika državno

Klemen Erjavec SZŠCE Irena Uranjek Srebrno priznanje/srebrna 
trstika državno

Denis Likar SZŠCE Irena Uranjek Srebrno priznanje/srebrna 
trstika državno

Anja Vasle SZŠCE Irena Uranjek Srebrno priznanje/srebrna 
trstika državno

Jasmina Cvikelj SZŠCE Irena Uranjek Srebrno priznanje/srebrna 
trstika državno

Rebeka Pečnik SZŠCE Irena Uranjek Srebrno priznanje/srebrna 
trstika državno

Urška Reberšak SZŠCE Irena Uranjek Srebrno priznanje/srebrna 
trstika državno
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Kim Vovk SZŠCE Irena Uranjek Srebrno priznanje/srebrna 
trstika državno

Haiku

Anamari Strašek Vogrin PKŠ Celje Helena Muha priznanje za najboljši
 ljubezenski haiku državno

Maruša Poklič GL Simona Jereb, prof., 
Katarina Petač, prof. nagrajeni haiku natečaj

Žiga Jordan Kozjak GL Simona Jereb, prof., 
Katarina Petač, prof. nagrajeni haiku natečaj

ŠAH
Ekipno srednješolsko državno šahovsko prvenstvo
Saša Drame PGC Anja Drofenik 1. mesto državno
Nejc Flander SŠKER Martina Omerzel 3. mesto državno
ŠPANŠČINA
Državno tekmovanje v znanju španščine
Gregor Koumus PGC Nataša Peunik 3. mesto in zlato priznanje državno
Darja Dobnik PGC Nataša Peunik srebrno priznanje državno
Tjaša Govedič GCC Lučka Rednak bronasto priznanje državno
Nastja Brezovšek GCC Lučka Rednak bronasto priznanje državno
Jasmina Planko GCC Lučka Rednak bronasto priznanje državno
ZGODOVINA
Državno tekmovanje v znanju zgodovine
Ana Šket PGC Romana Daugul srebrno priznanje državno
GRADBENIŠTVO
Natečaj: Spominsko mesto - koncentracijsko taborišče Ljubelj - sever
Luka Čepin, Rok Klančnik, Jure 
Kukovič, Jernej Preložnik, Jurij 
Žagar

ŠCC - SŠGVO Tanja Barle 3. nagrada

Klemen Grenko, Vesna 
Pertinač, Nina Predovnik ŠCC - SŠGVO Marjeta Petriček 4. nagrada

Arhitekturno risanje s programom Autocad
Boštjan Kopinšek ŠCC - SŠGVO Lidija Jurički 1. mesto, zlato priznanje državno
Luka Čepin ŠCC - SŠGVO Lidija Jurički 2. mesto, zlato priznanje državno
Simon Plemenitaš ŠCC - SŠGVO Lidija Jurički 4. mesto, srebrno priznanje državno
Autocad olimpiada
Luka Čepin ŠCC - SŠGVO Lidija Jurički olimpijski prvak mednarodno
Boštjan Kopinšek ŠCC - SŠGVO Lidija Jurički 6. mesto mednarodno
Simon Plemenitaš ŠCC - SŠGVO Lidija Jurički 7. mesto mednarodno
Tekmovanje srednjih gradbenih šol
SKUPNO: 1. mesto
Tekmovanje gradbenih tehnikov
Luka Čepin ŠCC - SŠGVO Lidija Jurički 1. mesto državno
Aleš Škorjanec ŠCC - SŠGVO Lidija Jurički 1. mesto državno
Tekmovanje tesarjev
Marjan Krivec ŠCC - SŠGVO Janez Kričej 2. mesto državno
Uroš Dogaris ŠCC - SŠGVO Janez Kričej 2. mesto državno
Roman Poljanšek ŠCC - SŠGVO Janez Kričej 2. mesto državno
Tekmovanje polagalcev keramičnih oblog
Rok Muškatevc ŠCC - SŠGVO Tadej Ozebek 3. mesto državno
Iztok Hernavc ŠCC - SŠGVO Tadej Ozebek 3. mesto državno
Tadej Hrastnik ŠCC - SŠGVO Tadej Ozebek 3. mesto državno
Tekmovanje zidarjev
Egzon Ademi ŠCC - SŠGVO Srečko Draksler 4. mesto državno
Aleksander Mramor ŠCC - SŠGVO Srečko Draksler 4. mesto državno
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Matej Geršak ŠCC - SŠGVO Srečko Draksler 4. mesto državno
Fotonatečaj
Bojan Povhe ŠCC - SŠGVO Marjeta Petriček 6. mesto državno
Nino Špan ŠCC - SŠGVO Marjeta Petriček 6. mesto državno
OKOLJEVARSTVO
Srečanje okoljevarstvenikov
Anja Marinkovič ŠCC - SŠGVO Alenka Lah Kalan 3. mesto državno
Lea Krajnc ŠCC - SŠGVO Alenka Lah Kalan 4. mesto državno
Lara Kezić ŠCC - SŠGVO Alenka Lah Kalan 5. mesto državno
Nena Kotnik ŠCC - SŠGVO Alenka Lah Kalan 6. mesto državno
Drago Jambrek ŠCC - SŠGVO Alenka Lah Kalan 7. mesto državno
Blaž Halužan ŠCC - SŠGVO Alenka Lah Kalan 8. mesto državno
EKOLOGIJA
Ekokviz

Jure Vavdi ŠCC - SŠGVO Janja Čuvan, 
Alenka Lah Kalan 3. mesto državno

TEKMOVANJE NAJ BODOČI CVETLIČAR IN VRTNAR,  FLORA 2011
Barbara Kumer ŠHVU Celje Sergej Kos 1. mesto, mladi vrtnarji mednarodno
Polonca Potočnik ŠHVU Celje Sergej Kos 1. mesto, mladi vrtnarji mednarodno
Flurie Osmanaj ŠHVU Celje Mojca Sodin 1. mesto, mladi cvetličarji mednarodno
Simona Romih ŠHVU Celje Mojca Sodin 1. mesto, mladi cvetličarji mednarodno
Mateja Zeme ŠHVU Celje Mojca Sodin 2. mesto, mladi cvetličarji mednarodno
Natalija Krošlin ŠHVU Celje Mojca Sodin 2. mesto, mladi cvetličarji mednarodno
Matej Jančič ŠHVU Celje Emil Špes 2. mesto, mladi vrtnarji mednarodno
Tomaž Kotnik ŠHVU Celje Emil Špes 2. mesto, mladi vrtnarji mednarodno
ZDRAVSTVENA NEGA
16. državno tekmovanje srednjih zdravstvenih šol Slovenije –  Zdravstvena nega

Karmen Seljak SZŠCE Polonca Kačičnik, 
Peter Čepin Tovornik zlato priznanje državno

Anja Poličnik SZŠCE Polonca Kačičnik, 
Peter Čepin Tovornik bronasto  priznanje državno

Maša Zavolovšek SZŠCE Polonca Kačičnik, 
Peter Čepin Tovornik bronasto  priznanje državno

16. državno tekmovanje srednjih zdravstvenih šol Slovenije – Bolničar negovalec

Katarina Užmah SZŠCE Polonca Kačičnik, 
Peter Čepin Tovornik bronasto  priznanje državno

DRŽAVNO TEKMOVANJE V ZNANJU O SLADKORNI BOLEZNI

Karmen Seljak SZŠCE David Novak, 
Cvetka Pangerl zlato priznanje državno

Mateja Guberac SZŠCE David Novak, 
Cvetka Pangerl srebrno priznanje državno

Tatjana Kotnik SZŠCE David Novak, 
Cvetka Pangerl srebrno priznanje državno

KOZMETIKA
Nacionalni kongres kozmetike – tekmovanje v ličenju
Karin Grobelnik SZŠCE Marija Bec 3. mesto državno
Mednarodno tekmovanje Total look

Nataša Zvonar SZŠCE Marija Bec, Sonja Cesar, 
Karmen Pavrič Konušek 2. mesto državno

Lucija Horjak SZŠCE Marija Bec, Sonja Cesar, 
Karmen Pavrič Konušek 2. mesto državno

Marina Lukovnjak SZŠCE Marija Bec, Sonja Cesar, 
Karmen Pavrič Konušek 2. mesto državno

Polonca Stušek SZŠCE Marija Bec, Sonja Cesar, 
Karmen Pavrič Konušek 2. mesto državno
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Lea Peperko SZŠCE Marija Bec, Sonja Cesar, 
Karmen Pavrič Konušek 2. mesto državno

GOSPODARSKO POSLOVANJE GP ZVEZDA

Valentina Vrečko PKŠ Celje Suzana Suholežnik, Aleš 
Confidenti srebrno priznanje državno

Anja Podhraški PKŠ Celje Suzana Suholežnik, Aleš 
Confidenti srebrno priznanje državno

Leon Vovk PKŠ Celje Suzana Suholežnik, Aleš 
Confidenti srebrno priznanje državno

TEKMOVANJE IZ TEHNIKE PRODAJE
Matejka Križnik PKŠ Celje Lidija Plevčak zlato priznanje državno
Monika Zorko PKŠ Celje Lidija Plevčak zlato priznanje državno
Matic Jarh PKŠ Celje Lidija Plevčak srebrno priznanje državno
Sandra Mlakar PKŠ Celje Lidija Plevčak srebrno priznanje državno
Taras Terjašek PKŠ Celje Lidija Plevčak srebrno priznanje državno
Mateja Žurej PKŠ Celje Lidija Plevčak srebrno priznanje državno
Klemen Ojsteršek PKŠ Celje Lidija Plevčak srebrno priznanje državno
VIDEOMANIJA
Skupina dijakov programa 
medijski tehnik SSSMM David Korošec pohvala za tehnično izvedbo državno

FESTIVAL VETRNICA
Matic Trepelj SSSMM David Korošec za fotografijo - 2. mesto državno
Petra Cigale SSSMM David Korošec za fotografijo - 3. mesto državno
Robi Guček SSSMM Natalija Talan Fošnari za koledar - 2. mesto državno
Skupina dijakov M-3.e SSSMM Dušan  Vešligaj kratek film - 3. mesto državno
DRŽAVNI FORUM IN TEKMOVANJE MEHATRONIKE

David Tovornik SSSMM Matej Veber in 
Andro Glamnik

1. mesto in zlato priznanje 
tehnikov mehatronike državno

Davorin Frim SSSMM Matej Veber in 
Andro Glamnik

1. mesto in zlato priznanje 
tehnikov mehatronike državno

Primož Hren SSSMM Matej Veber in 
Andro Glamnik

1. mesto in zlato priznanje 
tehnikov mehatronike državno

Tadej Steničnik SSSMM Matej Veber in 
Andro Glamnik

1. mesto in zlato priznanje 
tehnikov mehatronike državno

Blaž Rošer SSSMM Matej Veber in 
Andro Glamnik

1. mesto in zlato priznanje 
tehnikov mehatronike državno

Mitja Vračun SSSMM Matej Veber in 
Andro Glamnik

2. mesto in srebrno priznanje 
mehatronikov operaterjev državno

Rok Zlodej SSSMM Matej Veber in 
Andro Glamnik

2. mesto in srebrno priznanje 
mehatronikov operaterjev državno

Jurij Filipančič SSSMM Matej Veber in 
Andro Glamnik

2. mesto in srebrno priznanje 
mehatronikov operaterjev državno

Dejan Kos SSSMM Matej Veber in 
Andro Glamnik

2. mesto in srebrno priznanje 
mehatronikov operaterjev državno

DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA EKONOMIJE
Silvija Pavčnik SEŠ Katja Fras-Budna srebrno priznanje
DRŽAVNO TEKMOVANJE V ZNANJU RAČUNOVODSTVA
Osnovni nivo
Aleksander Vnučec SEŠ Irena Naraks bronasto priznanje
Medina Bajrić SEŠ Irena Naraks srebrno priznanje
Višji nivo
Maja Bračun SEŠ Damjana Lovrenčič srebrno priznanje

Barbara Špegelj SEŠ Damjana Lovrenčič zlato priznanje in denarna 
nagrada
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PRIIMEK IN IME DISCIPLINA 
IN KATEGORIJA MENTOR KOREPETITOR TOČKE PRIZNANJE

LILIJA NINA Violina 1.a Petra Arlati Kovačič, prof. Tamara Povh, prof. 95,00 Zlata plaketa
VIHER KATARINA Violina 1.a Alenka Firšt, prof. Marjanca Ocvirk 90,33 Srebrna plaketa
SELIČ SINTIJA Kitara 2.a Lucija Šorn, spec. / 87,34 Bronasta plaketa

GUNZEK ALMA Violina 2.a Petra Arlati Kovačič, prof. Veronika Hauptman, 
spec. 78,33 Priznanje 

za udeležbo

PORTIČ ALMA Violina 2.a Petra Arlati Kovačič, prof. Veronika Hauptman, 
spec. 76,67 Priznanje 

za udeležbo

OBLAK ZALA Violina 2.b mag. Kristian Kolman Veronika Hauptman, 
spec. 70,00 Priznanje 

za udeležbo
PUŠNIK NIKA Kitara 1.a Matjaž Brežnik / 95,33 Zlata plaketa
CONRADI AJA Kitara 1.a Irena Pajtler / 93,33 Srebrna plaketa
PODKORITNIK INA Violina 1.b Petra Arlati Kovačič, prof. Tamara Povh, prof. 86,33 Bronasta plaketa
VOLF NAL Kitara 1.b Matjaž Brežnik / 90,00 Srebrna plaketa

KREČA MATJAŽ Kitara 2.b Lucija Šorn, spec. / 93,00 Srebrna plaketa,
3. nagrada

ZAZIJAL TIM Kitara 2.b Marko Zorec, prof. / 88,50 Bronasta plaketa

LAVRINC HANA Viola 2.a mag. Kristian Kolman Benjamin Govže, spec. 90,84 Srebrna plaketa,
3. nagrada

PELIKAN LARA Harfa 1.c Erika Gričar, prof. / 92,67 Srebrna plaketa
KOVAČIČ ANA Harfa 1.a Erika Gričar, prof. / 95,33 Zlata plaketa
KASTELIC 
DOMINIKA Harfa 1.a Erika Gričar, prof. / 93,33 Srebrna plaketa

VRENKO TADEJA Harfa 1.b Erika Gričar, prof. / 85,67 Bronasta plaketa

HRASTNIK LARA Harfa 2.b Dalibor Bernatović, prof. / 99,17 Zlata plaketa, 
1. nagrada

TADINA VERONIKA Harfa 2.b Dalibor Bernatović, prof. / 94,33 Srebrna plaketa
PLETERŠEK FAJFER 
ALMA Violončelo 1.a Aleksandar Kuzmanovski, 

prof. Simona Guzej, prof. 87,67 Bronasta plaketa

Pihalni trio:
VEREŠ LUKA
ŽNIDAR TINKARA
ČANJI PETRISA

Komorne sku-
pine s pihali 1. Doc. Slavko Kovačič / 96,50 Zlata plaketa

Komorna skupina s 
pihali:
ZORKO ZOJA
OSET LARA
MAROLT PIA
POLUTNIK EVA

Komorne sku-
pine s pihali 1. Mojca Fideršek / 88,25 Bronasta plaketa

Kvartet saksofonov:
VEŠLIGAJ ŽIGA
KELNER NEJC
KOLAR JASNA
KRUŠIČ JAKA

Komorne sku-
pine s pihali 2. Aleš Logar, prof. / 90,13 Srebrna plaketa

FIRŠT PETER Solfeggio 1.c Mojca Lipnik Vertačnik / 93,34 Srebrna plaketa, 3. 
nagrada

VINKO GREGOR Solfeggio 1.c Mojca Lipnik Vertačnik / 71,00 Priznanje za 
udeležbo

ŠALAMUN TJAŠA Solfeggio 1.c Maja Glavnik Hribaršek, 
prof. / 69,00 Priznanje za 

udeležbo

VOLAVŠEK ŽIGA Solfeggio 1.c Špela Florjanič / 61,00 Priznanje za 
udeležbo

REZULTATI NAšIH UČENCEV IN DIjAKOV NA 
41.  TEKMOVANjU MLADIH GLASbENIKOV REpUbLIKE 
SLOVENIjE
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REZULTATI NA MEDNARODNIH TEKMOVANjIH V šOLSKEM 
LETU 2011/2012
IME IN PRIIMEK DISCIPLINA KRAJ MENTOR KOREPETITOR DOSEŽEK

NATAŠA HUDEJ klavir Nica, Fr. Jelena Dukić Segečić, 
prof. / 2. nagrada

JASNA KOLAR saksofon Ljubljana Aleš Logar, prof. Mojca Kranjc, prof. Uspešno sodelovanje 
v predtekmovanju

URŠKA LJUBEC flavta Ljubljana Milena Lipovšek, spec. mag. Larisa Čanji Uspešen nastop v 
polfinalu

VESNA 
PLOŠTAJNER flavta Trst, It. Mirjana Božičnik, spec. Mateja Hladnik, prof. 98 točk, I. nagrada

KLARA KRUMPAK flavta Trst, It. Mirjana Božičnik, spec. Mateja Hladnik, prof. 97 točk, I. nagrada
TINKARA ŽNIDAR flavta Trst, It. Mirjana Božičnik, spec. Mateja Hladnik, prof. 86 točk, III. nagrada
HANA PRTENJAK flavta Trst, It. Mojca Fideršek Tamara Povh, prof. 91 točk, II. nagrada
INA
PODKORITNIK violina Trst, It. Petra Arlati Kovačič Tamara Povh, prof. 83 točk, IV. nagrada

ZALA IRGOLIČ klavir Trst, It. Tamara Povh, prof. / IV. nagrada, 82 točk

ANA AŠIČ klavir Trst, It. Tamara Povh, prof. / Priznanje za 
udeležbo

LUKA JUTERŠEK petje Beograd Davor Mikulič, prof. mag. Primož Mavrič I. nagrada, 2. mesto
MOJCA ŽERJAV petje Beograd Davor Mikulič, prof. mag. Primož Mavrič I. nagrada, 2. mesto

ALJAŽ ŠUMEJ klavir Idrija Simona Guzej, prof. / I. nagrada,1. mesto 
96 točk

VITOMIR JANEZ 
ZAGODE klavir Idrija mag. Primož Mavrič / I. nagrada, 2. mesto

97 točk
ALJAŽ ŠUMEJ klavir Beograd Simona Guzej, prof. / I. nagrada, 97,40 točk
VITOMIR JANEZ 
ZAGODE klavir Beograd mag. Primož Mavrič / I. nagrada, 95,40 točk

Vitomir Janez 
Zagode
Neža Pogačar

Klavirski 
duo Beograd mag. Primož Mavrič / I. nagrada, 100 točk

LARA GOBEC klavir Beograd mag. Primož Mavrič / 3. nagrada, 89 točk
PETRISA ČANJI klavir Beograd mag. Primož Mavrič / 3. nagrada, 87,80 točk
TEJA ULAGA klavir Beograd mag. Larisa Čanji / 3. nagrada, 86,83 točk
NUŠA ŽOHAR klavir Šabac Benjamin Govže, spec. / I. nagrada, 95 točk
ŽAN ZDOVC rog Beograd Andrej Žgank, prof. Benjamin Govže, spec. Laureat, 96,75 točk
ŽIVA ŽOHAR trobenta Beograd Miran Majcen, prof. Benjamin Govže, spec. Laureat, 100 točk
NEJC ZAHRASTNIK trobenta Beograd Miran Majcen, prof. Benjamin Govže, spec. Laureat, 99 točk
VINKO GREGOR trobenta Beograd Miran Majcen, prof. Benjamin Govže, spec. II. nagrada, 92,60 točk
PETER FIRŠT trobenta Beograd Miran Majcen, prof. Benjamin Govže, spec. I. nagrada, 98,40 točk
ANŽE ZUPANC 
PLESNIK klarinet Beograd Bojan Logar, prof. Veronika Hauptman, spec. I. nagrada, 95,50 točk

ANDRAŽ GOLOB klarinet Beograd Jurij Hladnik, spec. Veronika Hauptman, spec. II. nagrada, 92,20 točk
ŠPELA ŠRGAN klarinet Beograd Jurij Hladnik, spec. Veronika Hauptman, spec. I. nagrada, 98,40 točk
FILIP BREZOVŠEK klarinet Beograd Jurij Hladnik, spec. Veronika Hauptman, spec. I. nagrada, 95,60 točk
MATJAŽ RAVNAK klarinet Beograd Mitja Ritlop, spec. Veronika Hauptman, spec. II. nagrada, 90,00 točk
MATIJA BOŽNIK klarinet Beograd Bojan Logar, prof. Veronika Hauptman, spec. II. nagrada, 93,50 točk
VITOMIR JANEZ 
ZAGODE klavir Treviso mag. Primož Mavrič / I. nagrada, 3. mesto,

96,00 točk
VITOMIR JANEZ 
ZAGODE, 
NEŽA POGAČAR

klavirski 
duo Treviso mag. Primož Mavrič / I. nagrada, 2. mesto

96,00 točk

LUKA JUTERŠEK petje Herceg Novi Davor Mikulič, prof. mag. Primož Mavrič 3. nagrada
MOJCA ŽERJAV petje Herceg Novi Davor Mikulič, prof. mag. Primož Mavrič 2. nagrada
TILEN NARAKS petje Herceg Novi Davor Mikulič, prof. mag. Primož Mavrič 3. nagrada
MAŠA MALGAJ petje Herceg Novi Davor Mikulič, prof. mag. Primož Mavrič 1. nagrada

HANA PRTENJAK flavta Štanjel Mojca Fideršek Tamara Povh, prof. 91,00 točk, 
Srebrno priznanje

ZOJA ZORKO flavta Štanjel Mojca Fideršek Tamara Povh, prof. 88,00 točk, 
Bronasto  priznanje



tekmovanja glasbena šola

68

Kvartet Amabile:
ŽIVA FERARA
KARIN KRAJŠEK
TJAŠA TRAFELA
LAURA ROZMAN

Komorna 
igra Štanjel Eva Deban / 87,00 točk, 

Bronasto priznanje

EVA ČERNEC flavta Štanjel Mirjana Božičnik, spec. Mateja Hladnik, prof. 91,00 točk,
Srebrno priznanje

TINKARA ŽNIDAR flavta Štanjel Mirjana Božičnik, spec. Mateja Hladnik, prof. 96,00 točk,
Zlato priznanje

VESNA PLOŠTAJ-
NER MUŽAR flavta Štanjel Mirjana Božičnik, spec. Mateja Hladnik, prof. 96,00 točk,

Zlato priznanje

KLARA KRUMPAK flavta Štanjel Mirjana Božičnik, spec. Mateja Hladnik, prof. 97,00 točk,
Zlato priznanje

Trio flavta Tris:
KLARA KRUMPAK
ANJA KRIŽNIK
VESNA PLOŠTAJ-
NER MUŽAR

Komorna 
igra Štanjel Mirjana Božičnik, spec. / 98,00 točk,

Zlato priznanje

TINKARA ŽNIDAR flavta Požarevac Mirjana Božičnik, spec. Mateja Hladnik, prof. 92,50 točk,
Srebrno priznanje

KLARA KRUMPAK flavta Požarevac Mirjana Božičnik, spec. Mateja Hladnik, prof. 97,50 točk,
Zlato priznanje

ANJA KRIŽNIK flavta Požarevac Mirjana Božičnik, spec. Mateja Hladnik, prof. 96,50 točk,
Zlato priznanje

MANCA KLEPEJ flavta Požarevac Mirjana Božičnik, spec. Mateja Hladnik, prof. 98,50 točk,
Zlato priznanje

KAJA ROMIH flavta Požarevac Urška Hrovat, prof. Jelena Dukić Segečić, 
prof.

97 točk, 
1. nagrada

ZALA IRGOLIČ klavir Verona Tamara Povh, prof. / 80 točk,
Diploma  di merito

DOMINIKA KAS-
TELIC harfa Verona Erika Gričar, prof. / 95 točk,

1. nagrada

LARA PELIKAN harfa Verona Erika Gričar, prof. / 89 točk,
3. nagrada

ANA VIHER violina Verona Alenka Firšt, prof. Marjanca Ocvirk 97 točk,
1. nagrada

KATARINA VIHER violina Verona Alenka Firšt, prof. Marjanca Ocvirk 96 točk, 
1. nagrada

HANA LAVRINC viola Verona mag. Kristian Kolman Benjamin Govže, spec. 95 točk, 
1. nagrada

ALMA PLETERŠEK 
FAJFER violončelo Verona Aleksandar Kuzmanov-

ski, prof. Simona Guzej, prof. 97 točk,
1. nagrada

URBAN JERMAN violina Verona Alenka Firšt, prof. Marjanca Ocvirk
91 točk,

2. nagrada

ALMA GUNZEK violina Verona Petra Arlati Kovačič, 
prof.

Veronika Hauptman, 
spec.

85 točk,
3. nagrada

ŽAN STRES harmonika Beltinci Tomaž Marčič, prof. / 92 točk,
2. nagrada

NATAŠA HUDEJ klavir Banja Luka Jelena Dukić Segečić, 
prof. / 91,33 točk,

2. nagrada
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Glasbena šola Celje
Ana Ašič, Celje
Filip Brezovšek, Vojnik 
Andraž Golob, Celje
Lara Hrastnik, Laško
Ema Kač Silič, Celje
Ina Pantner Volfand, Celje

I. osnovna šola Celje
Janja Čretnik, Celje
Evelin Einspieler, Celje
Pia Golob, Celje
Neža Ema Komel, Celje
Ana Presinger, Celje
Matic Pustoslemšek, Pristava pri 
Mestinju

II. osnovna šola Celje
Tin Centrih, Celje
Teodora Kordiš, Teharje
Klara Nosan, Celje
Nadja Ogrinc, Celje
Ana Oparenovič, Celje
Tadej Perčič, Celje

III. osnovna šola Celje 
Filip Brezovšek, Vojnik
Eva Lubej, Celje
Alma Portič, Štore

Ajda Pristovšek Podergajs, Celje
Alja Roškar, Celje
Tilen Stropnik, Celje

IV. osnovna šola Celje
Mitja Gajšek, Celje
Ana Pasarič, Celje
Brina Posinek, Celje
Eva Poteko, Celje
Nina Ramšak, Celje
Karmen Vrenko, Celje
Osnovna šola Frana Roša 
Iza Hrastnik Fink, Celje
Žan Augustinčič, Celje
Miha Bastl, Celje
Nejc Jančar, Celje
Lidija Jesenek, Celje
Lucija Kovačič, Celje

Osnovna šola Glazija 
Tjaša Cvek, Celje
Klemen Čakš, Ljubečna
Jaka Cvelfar, Celje
Klara Nussdorfer, Celje
Tajda Potočnik, Celje
Jana Sinožič, Celje
Tjaša Zupanec, Celje
Tjaša Žohar, Celje

Osnovna šola Lava 
Denis Arnšek, Celje
Katarina Četina, Celje
Rok Herman, Celje
Marko Stojanović, Celje
Žan Šumiga, Šmartno
Sarah Tkalec, Celje

Osnovna šola Ljubečna 
Špela Kovše, Ljubečna
Jaka Kovše,  Ljubečna
Iana Kušer, Celje
Patricija Magič, Škofja vas
Amadej Štante,  Ljubečna
Sabrina Zavšek, Ljubečna

Osnovna šola Frana Kranjca 
Žan Čremožnik, Celje
Blaž Ivanšek, Celje
 
 

14. žUpANOV SpREjEM NAjUSpEšNEjšIH DEVETOšOLCEV 
IN UČENCEV GLASbENE šOLE MESTNE ObČINE CELjE 
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Ime in priimek  Št. točk Kraj in občina bivališča
I. GIMNAZIJA V CELJU   
1. Ana Gabršček 34 Štore
2. Gloria Kotnik 34 Celje
3. Eva Slapnik 34 Celje
4. Alja Gabrilo 33 Petrovče/Žalec
5. Anja Suzić 33 Radeče
6. Kaja Sajko 33 Podplat/Rogaška Slatina
7. Pia Robida 33 Šmartno v Rožni dolini/MOC
8. AndrijaMojović 33 Celje
9. Matic Bošnjak 33 Celje
10. Jure Črepinšek  33 Šmartno v Rožni dolini/MOC
11. Andraž Nendl 32 Šmartno v Rožni dolini/MOC
12.  Neža Žager Korenjak 32 Celje
13. Tjaša Strašek 32 Celje
14. Jona Rak Koceli 32 Braslovče
15. Živa Pur  32 Polzela
16. Nina Hartman 32 Laško
17. Petra Kolar 31 Vransko
18. Katarina Valek 31 Podčetrtek
19. Tilen Kerič 31 Prebold
20. Petra Jesenko 31 Šmarje pri Jelšah
21. Barbara Fidler 31 Celje
22. Saša Drame 31 Šmarje pri Jelšah
23. Lucija Žnidar 30 Frankolovo/Vojnik
 24. Urban Ulrych 30 Celje
25.  Neža Štiglic    30  Celje
26. Teja Štefančič 30 Celje

27. Matic Skočir 30 Celje
28. Doroteja Šimunić 30 Celje
29. Tjaša Gortnar 30 Preddvor
30. Daša Bosilj 30 Velenje
31. Neža Belej 30 Laško
32. Tina Zupančič  30 Braslovče
33. Vid Zdovc 30 Slovenske Konjice

GIMNAZIJA CELJE-CENTER
1. Maja Goručan 32 Podplat/Rogaška Slatina
2. Lara Port 30 Štore
   

ŠOLSKI CENTER CELJE, GIMNAZIJA LAVA
1. Jernej Iztok Pilih 32 Celje
2. Luka Šrot 31 Celje
3.  Alja Cvikl 30 Celje
4. Lucija Gajšek 30 Grobelno/Šentjur

Župan je sprejel tudi Mihaelo Pušnik, Aleša Omerzela, 
Nežo Žager Korenjak, Nejca Kejžarja, Jureta Črepinška, Evo 
Slapnik(vsi I. gimnazija) in Luko Čepina(ŠC Celje)zaradi 
izjemnih uspehov na mednarodnih tekmovanjih v znanju – 
olimpijadah. 

17. žUpANOV SpREjEM NAjUSpEšNEjšIH MATURANTK 
IN MATURANTOV TER IZjEMNO USpEšNIH DIjAKOV NA 
MEDNARODNIH TEKMOVANjIH ZNANjA V MESTNI ObČINI 
CELjE V šOLSKEM LETU 2010/2011

Splošna matura
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poklicna matura
Ime in priimek  Št. točk Kraj in občina bivališča

GIMNAZIJA CELJE - CENTER
1. Lucija Hliš 22 Rimske Toplice
2. Mojca Pajek 22 Laško
3. Alenka Teršek 22 Laško
4. Monika Strenčan 22 Šmartno v Rožni dolini

SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA CELJE
1. Domen Ločičnik 22 Radeče

POSLOVNO-KOMERCIALNA ŠOLA CELJE
1. Anita Kolaržik 22 Šmartno v Rožni dolini

SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA CELJE
1. Karmen Seljak 22 Loka pri Zidanem Mostu
2. Alen Založnik 22 Frankolovo
3. Alja Ribič 22 Petrovče
4. Martina Fajdiga 22 Šoštanj

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM CELJE
1. Jaka Ribič 22 Nova Cerkev

ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI CELJE
1. Barbara Špeh 22 Šmartno ob Paki

ŠOLSKI CENTER CELJE,SREDNJA ŠOLA ZA STROJNIŠTVO, 
MEHATRONIKO IN MEDIJE
1. David Ropotar 23 Celje
2. Matevž Reberčnik 23 Mozirje
3. Jure Brečko 22 Šentjur
4. Blaž Rošer 22 Dobrna
5. Tadej Steničnik 22 Nova Cerkev
6. Mitja Šmid 22 Jurklošter
7. David Tovornik 22 Šentjur
8. Mojca Prašnikar 22 Šmartno ob Dreti

ŠOLSKI CENTER CELJE,SREDNJA ŠOLA ZA KEMIJO, ELEK-
TROTEHNIKO IN RAČUNALNIŠTVO
1. Tia Kristian Tajnšek 22 Celje
2. Žiga Tkalec 22 Žalec
3. Jakob Jug 22 Zgornja Ložnica
4. Boštjan Dečman 22 Grobelno
5. Igor Hojnik 22 Ljubečna

ŠOLSKI CENTER CELJE,SREDNJA ŠOLA ZA GRADBENIŠTVO 
IN VAROVANJE OKOLJA 
1. Nejc Vrbovšek  Laško

ABITURA d.o.o. CELJE
1. Miroslav Ristić  Celje

Pripravila:
Marija Lokovšek
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POSLOVNO-KOMERCIALNA ŠOLA CELJE  

1. Matic Jarh, Celje
2. Jasna Novak, Kalobje
3. Deni Mlinar, Velenje
4. Jasmina Volasko, Dobje pri Planini
5. Mateja Fric, Rogaška Slatina
6. Marjeta Križnik , Celje

SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA CELJE  

1. Tajda Harinski, Celje
2. Maja Hribar, Celje
3. Azra Brkić, Celje
4. LuljetaSelimi, Rogaška Slatina

ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI CELJE  

1. Janez Osterman, Logatec
2. Anja Jernejšek, Laško
3. Simona Romih, Dobje pri Planini
4. Suzana Močnik, Dob

ŠOLSKI CENTER CELJE,  SREDNJA ŠOLA ZA STORITVENE 
DEJAVNOSTI IN LOGISTIKO 

1. Maja Hriberšek, Planina pri Sevnici
2. Nataša Bukovič, Jurklošter
3. Aleš Kos, Žalec
4. Tjaša Bogataj, Gomilsko
5. Ana Kolšek, Polzela
6. Dijana Lazić, Štore
7. Martina Žavski, Gorica pri Slivnici
8. Gašper Alegro, Podčetrtek
9. Tadej Kolenc, Mozirje
10. Miha Prušnik, Solčava
11. Gregor Razpotnik, Prebold

ŠOLSKI CENTER CELJE,  SREDNJA ŠOLA ZA STROJNIŠTVO, 
MEHATRONIKO IN MEDIJE
 
1. Luka Okorn, Celje
2. Martin Artnak, Planina pri Sevnici
3. Primož Podjed, Šentjur

ŠOLSKI CENTER CELJE,  SREDNJA ŠOLA ZA GRADBENIŠTVO 
IN VAROVANJE OKOLJA   

1. Uroš Dogaris, Luče
2. Marjan Krivec, Luče
3. Denis Novak , Rogatec

ŠOLSKI CENTER CELJE,  SREDNJA ŠOLA ZA KEMIJO, ELEK-
TROTEHNIKO IN RAČUNALNIŠTVO   

1. Nejc Vrbovšek, Laško

ABITURA, d.o.o., CELJE   

1. Miroslav Ristić, Celje

7. žUpANOV SpREjEM NAjUSpEšNEjšIH DIjAKINj IN DIjAKOV 
V MESTNI ObČINI CELjE V šOLSKEM LETU 2010/2011
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REZULTATI pREDSTAVNIKOV MOC NA DRžAVNEM 
SREČANjU MLADIH RAZISKOVALCEV - Oš IN Sš 
Murska Sobota, 21. 5. 2012 

ZLATO PRIZNANJE
PODROČJE ŠOLA NASLOV AVTORJI MENTORJI

Geografija ali 
geologija I. gimnazija v Celju

Vpliv globalizacije na 
trgovsko ponudbo v Mestni 
občini Celje 

Jona Krulec, 
Maruša Breznik Nataša Marčič

Arhitektura ali 
gradbeništvo

Srednja zdravstvena šola 
Celje

Arhitektura javnih sanitarij 
v Celju in Velenju 

Nejka Korenjak, 
Suzana Ratajc

Peter Čepin 
Tovornik

Računalništvo ali 
telekomunikacije

Srednja zdravstvena šola 
Celje

Medgeneracijsko 
sodelovanje na področju 
računalništva v Domu od 
Savinji Celje 

Sandra Gaber, 
Leja Grudnik, 
Lea Sladnjak

Peter Čepin 
Tovornik

Varnost v cestnem 
prometu

Srednja zdravstvena šola 
Celje Mobilnost dijakov v šolo Tina Masten, 

Manuela Petek
Peter Čepin 
Tovornik

Elektrotehnika, 
elektronika in 
robotika

ŠC, Srednja šola za 
kemijo, elektrotehniko in 
računalništvo

Krmiljenje naprav preko 
WLAN Jaka Kok Gregor Kramer

Elektrotehnika, 
elektronika in 
robotika

ŠC, Srednja šola za 
strojništvo, mehatroniko 
in medije

Robotska sestava 
komponent 

Aleš Guzelj, 
David Gorenak, 
Tomaž Pušnik

Andro Glamnik, 
Matej Veber

Tehnika ali 
tehnologija

ŠC, Srednja šola za 
strojništvo, mehatroniko 
in medije

Naprava za ostrenje strižnih 
kos 

Roman Lebič, 
Urh Sivka Roman Zupanc

Tehnika ali 
tehnologija

ŠC, Srednja šola za 
strojništvo, mehatroniko 
in medije

Samohodna samokolnica 
Blaž Wravor, 
Tini Podkubovšek, 
Matic Bera

Roman Zupanc

Etnologija III. osnovna šola Celje Vezenje kot tradicija in izziv Jasmina Ajdini,
Nika Videčnik Marinka Špan

Geografija ali 
geologija Osnovna šola Hudinja

Primerjava temperatur 
zraka v središču in na 
obrobju Celje 

Vid Vengust, 
Tadej Žurič Sandi Šarman

Kemija ali 
kemijska 
tehnologija

Osnovna šola Ljubečna
Spektroskopske metode 
določanja koncentracije 
vodikovega peroksida

Domen Goste
Marjeta Gradišnik, 
Mojca Drofenik 
Čerček, Katja Kert
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SREBRNO PRIZNANJE
PODROČJE ŠOLA NASLOV AVTORJI MENTORJI

Ekologija z 
varstvom okolja I. gimnazija v Celju Kako izdelati bioplastiko? Blaž Kešpert, 

Pia Klančar

Mojca 
Plevnik 
Žnidarec

Ekonomija ali 
turizem

Srednja ekonomska 
šola Celje

Potrebe po znanju nemškega jezika v 
podjetjih celjske regije Jasmina Brčina Greta Jenček, 

Tatjana Ivšek
Arhitektura ali 
gradbeništvo

Srednja zdravstvena 
šola Celje

Arhitektura osnovnošolskih zaklonišč 
v občinah Šentjur in Hrastnik 

Lena Zgonec, 
Envera Selimović

Peter Čepin 
Tovornik

Druga področja Srednja zdravstvena 
šola Celje

Mnenje dijakov 4. letnikov srednjih 
zdravstvenih šol v Sloveniji o krvoda-
jalstvu 

Božidar Bele, 
Eva Cugmas, 
Anja Gornjak

Peter Čepin 
Tovornik

Psihologija ali peda-
gogika

Srednja zdravstvena 
šola Celje Poznavanje društva Hospic 

Tjaša Kovač, 
Urška Adam, 
Tjaša Tomašić

Peter Čepin 
Tovornik

Varnost v cestnem 
prometu

Srednja zdravstvena 
šola Celje

Dan prometne varnosti na Srednji 
zdravstveni šoli Celje 

Mojca Krajnc, 
Tjaša Ožek, 
Barbara Vohar

Peter Čepin 
Tovornik

Varnost v cestnem 
prometu

Srednja zdravstvena 
šola Celje

Delo prometne policije na Policijski 
upravi Celje 

Urška Oprčkal, 
Lidija Podbregar

Peter Čepin 
Tovornik

Elektrotehnika, elek-
tronika in robotika

ŠC, Srednja šola za 
kemijo, elektrotehniko 
in računalništvo

Večstopenjski regulator temperature 
zalogovnika Kristjan Plankelj Gregor 

Kramer

Računalništvo ali 
telekomunikacije

ŠC, Srednja šola za 
kemijo, elektrotehniko 
in računalništvo

Spletna stran
Žiga Pušnik, 
Matic Peternel, 
Žiga Skaza

Mojmir 
Klovar

Zgodovina ali umet-
nostna zgodovina III. osnovna šola Celje Slovenski odtisi v pesku Normandije Rožle Toš, 

Filip Komplet
Tomislav 
Golob

Elektrotehnika, elek-
tronika in robotika Osnovna šola Hudinja Avtomobil - sledilec črte Dejan Ramovš, 

Urh Luzar Uroš Kalar

Tehnika ali 
tehnologija Osnovna šola Hudinja Atomium Denis Žalig Gregor 

Pančur

Tehnika ali 
tehnologija Osnovna šola Hudinja Uporaba trstike v šoli 

Lucija Mlakar, 
Vesna Tkalec, 
Sinjela Koprivšek

Milica Šteger
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BRONASTO PRIZNANJE
PODROČJE ŠOLA NASLOV AVTORJI MENTORJI
Astronomija ali 
fizika I. gimnazija v Celju Zaščita pred UV- sevan-

jem
Gregor Ferlež, 
Peter Kus, Krištof Skok Roman Ocvirk

Elektrotehnika, 
elektronika in 
robotika

ŠC, Srednja šola za 
kemijo, elektrotehniko in 
računalništvo

Računalniško voden avto Kristjan Mlakar, 
David Koradej Gregor Kramer

Elektrotehnika, 
elektronika in 
robotika

ŠC, Srednja šola za 
kemijo, elektrotehniko in 
računalništvo

Alarmna naprava Matej Planinc Gregor Kramer

Kemija ali kemi-
jska tehnologija

ŠC, Srednja šola za 
kemijo, elektrotehniko in 
računalništvo

Vpliv izbire topila in 
pogojev ekstrakcije na 
izkoristek ekstrakcije 
kofeina iz črnega čaja oz. 
kave

Saša Počivalšek, 
Dejan Slapšak

Mojca Drofenik 
Čerček

Računalništvo 
ali telekomuni-
kacije

Srednja zdravstvena šola 
Celje

Elektronska redovalnica v 
srednji šoli 

Anja Bizjak, Aleksandra 
Kavšak, Irma Vejizović

Peter Čepin 
Tovornik

SŠ 
Računalništvo 
ali telekomuni-
kacije

Srednja zdravstvena šola 
Celje

Telefon kot pomoč lju-
dem v stiski 

Barbara Novak, 
Lucija Novak, 
Nina Zdolšek

Peter Čepin 
Tovornik

Tehnika ali 
tehnologija

ŠC, Srednja šola za 
strojništvo, mehatroniko 
in medije

Avtomat priprave mleka 
za drobnico 

Žan Hrastovec, 
Simon Stiplovšek

Roman Zupanc, 
Gregor Kramer

Astronomija ali 
fizika Osnovna šola Hudinja Merjenje sile lepenja 

Matic Premuš, 
Astrid Bukovšek, 
Slovia Silo

Jože Berk

Biologija Osnovna šola Hudinja

Vpliv temperature in 
koncentracije sladkorja 
na delovanje pekovskega 
kvasa 

Saša Gerlj, Claudia Jelen, 
Milena Maksić Duduković

Andreja Škorjanc 
Gril

Druga področja Osnovna šola Ljubečna Himne olimpijskih iger Ina Podkoritnik, 
Klementina Zavšek

Danica Vergilas, 
Sabina Cmok, 
Štefan Jug

Druga področja Osnovna šola Hudinja Uporaba zobnih apara-
tov med mladostniki 

Žana Hočevar, 
Nina Maček,
Anja Žerjav

Boštjan Štih

Druga področja IV. osnovna šola Celje Ločevanje odpadkov na 
IV. OŠ Celje 

Ana Hribar, 
Tjaša Šelih,
Anja Gominšek

Dragica Krajnc

Ekologija z 
varstvom okolja Osnovna šola Hudinja

Ugotavljanje 
povezave med ceno in 
učinkovitostjo pralnih 
praškov 

Taja Zalar, 
Samantha Ana Domšek Boštjan Štih

Interdisciplin-
arna področja IV. osnovna šola Celje Pozabljeni pravljični 

junaki
Martina Zakšek, Veronika 
Kos, Tinkara Kozovinc

Melita Broz, 
Alenka 
Kostanjevec

Psihologija ali 
pedagogika Osnovna šola Hudinja Strah Rok Vrečer, Jan Vrečer Petra Galič

Slovenski jezik 
ali književnost IV. osnovna šola Celje Funkcionalna pismenost Anja Počivavšek, Ajla Suljić Barbara Vukovič

Sociologija Osnovna šola Hudinja Bralna kultura na OŠ 
Hudinja 

Žan Zidanšek, 
Gašper Karlovšek Natalija Mlinar
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Mladi  
šestnajstič 
poslikali velike 
plakatne panoje 
ob prazniku 
mesta celja
na temo  – 

VRTEC DANIJELOV 
LEVČEK / ENOTA 
SLOMŠEK

AVTORJI:
AJDA ŽVEPLAN , TARA 
ANA FOŠNARIČ, MARTIN 
LESJAK, JAKOB LESJAK, 
LUKA MIHEVC, ALEN 
KALKAN, FILIP ZAVRNIK, 
JAKOB BRODEJ, ALEKS 
APAT, EVA KUMER

MENTORICA: 
MOJCA KOČEVAR
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I. OSNOVNA ŠOLA CELJE

AVTORJI:
TAJA ŽIBRET , LUKA DEMŠAR, REZIJA BAJRIĆ, PETER 
KANCLER,  MATIJA OCVIRK, MARTINA ŠTAJNRAH, 
ANA ZDOVC, EDIBE BELLAQA, ALBULENA DUGA, 
DIJANA OBRADOVIĆ, ANJA BIZJAK

MENTORICA:            
BREDA ŠPENDL

VRTEC ZARJA CELJE

AVTORJI:
JULIJA ADAMIČ,  TARA MUŠIĆ, ŽIVA KIDRIČ, LEA 
KOŠTOMAJ, LUKAS LUTOLLI, FILIP GODNIK, EVA LUCIJA 
PODJAVERŠEK, PIA ČERNEC, ANJA TURNŠEK

MENTORICI:  
ANA COPOT IN PIA AVGUŠTIN

VRTEC TONČKE ČEČEVE - GABERJE

AVTORJI:
MAI MARGUČ, LARA BRANCE, SVEN MERNIK, 
JURE ŠARLAH, NEJA FRANC

MENTORICA:
ANDREJA SIVKA

VRTEC ANICE ČERNEJEVE CELJE – ENOTA 
HRIBČEK

AVTORJI: 
EMMA ŠTUKLEK, TIA TEŠIĆ,  KAJA LAJH, SARA 
RETKO, ALJAŽ ŠKORNIK, STELA JAZBEC

MENTORICI: 
KATARINA KARLOVŠEK, KATJA MAHNE
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IV. OSNOVNA ŠOLA CELJE

AVTORJI: 
INGRID MIRNIK, VERONIKA KOS, 
ANA PINTAR , NINA CVIKL, URŠKA 
FRANGEŽ, MAŠA KATARINA 
KRAJNC

MENTOR: 
VINKO ZAJC

OŠ FRANA KRANJCA

AVTORJI:
ARNOL NEŽA,  BUZZETI 
LEGVART LORA MEGGY, APAT 
MAJA, MERNIK ANITA, AJDNIK 
NASTJA, TOMAŽIN EVA

MENTOR: 
CVETO PREVODNIK

II. OSNOVNA ŠOLA CELJE

AVTORICE:
LUCIJA KRPAN, PETRA PUŠNIK, BRINA  REPINŠEK, 
HANA ŽELEZNIK

MENTORICA:
MARIJA CENC

III. OSNOVNA ŠOLA

AVTORJI: 
BRINA JENČEK, ANA SARA SIMIČ, ŽIVA SRŠE, CLAUDIU 
CHIRITOIU, PATRICIJA ŠIMANOVIČ, IZZA PAJIČ, LANA 
SOKLIČ, MANCA BRAČIČ, TIMEJA POTOČNIK,  NEŽA LEŠEK, 
ROŽLE TOŠ, ANASTASIA CARAI, MIHA LESJAK, ANITA TOMIČ

MENTOR: 
URŠKA GLAVNIK
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OŠ LJUBEČNA

AVTORICE: 
KARIN RAVNAK, NIKA FRANC, ŠPELA KRAČUN, BLAŽKA 
KLARIČ, ANA ŠPES, MALVINA ĐERMANOVIĆ, NINA 
CINGL, NIKA BANOVŠEK, URŠKA PUSTOSLEMŠEK

MENTORICA: 
URŠKA GLAVNIK

OSNOVNA ŠOLA LAVA

AVTORJI: 
ANJA ANITA PETRIČ, DAMJANA VEBER, EMA 
ŠTARKL, MAŠA RADI, MARINA BAJIČ,  METOD 
JURHAR, LOVRO ZELIČ,  TILEN MLINAR

MENTOR: 
URH KODRE

OŠ HUDINJA

AVTORJI:
OKSANA ZUPANC, ZALA 
PALATINUŠ, VID VENGUST, VESNA 
TKALEC, JURE TOPLIČANEC, 
SIMON KVEDER, IZA CVIKL, 

OŠ FRANA ROŠA

AVTORICE:
ŠPELA RAKAR, SIMONA KRAMAR, NIVES WITMAJER, TJAŠA DUŠAK, 
GEA GORNIK, URŠKA ČERVAN, NEŽKA ČERVAN, KAJA VAJDETIČ, LANA 
VAJDETIČ, TARA BOSIL, TJAŠA ŠALAMUN, IZA KOSI, KATJA GORENJAK

MENTORICA: 
LIJANA KLANČNIK

CLAUDIA JELEN, ŠPELA BLASUTTO, 
ZALA KNEZ, LARISA KAC, TESA 
ARZENŠEK, ANA MARIJA KOŽELNIK

MENTORICA: 
LILIJANA JELEN
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I. GIMNAZIJA V CELJU

AVTORJI:
ZALA JAN, LUCIJA KUHAR, THYS 
GROBELNIK, NIKA ZAGORC, ANA 
ZABUKOVNIK, MOJCA NOVAK

MENTOR: 
ANDREJ MRATINKOVIĆ

GIMNAZIJA CELJE - CENTER

AVTORJI:
LEA PERDIH, BLANKA ŠTORGEL, ANJA GRABAR, 
MIHA SATLER

MENTOR: 
RATIMIR PUŠELJA

OŠ GLAZIJA

AVTORJI: 
KRISTJAN CIRKULAN, JOŽICA SEBIČ, 
GREGOR KLADNIK, PETER OKORN

MENTORICA: 
ZDENKA VREČKO

OŠ HRUŠEVEC 
V SODELOVANJU Z DRUŠTVOM OTROCI OTROKOM

TANJA NOVAK, NINA LJUBEJ, JURE ZAGMAJSTER, KLARA 
HRIBERNIK, GENTRID JASHARI, ANA PIPINIČ, TJAŠA ZIDANŠEK, 
SAŠA TAHANSKA, TEJA ŠTREMPFEL, ANA VENGUST, NINA 
MUŠKOTELC, GLORIJA ŠARLAH, MAJA GRAČNER

MENTORICI: 
MATEJA JEVŠENAK IN KATJA GAJŠEK
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ŠCC SREDNJA ŠOLA 
ZA GRADBENIŠTVO 
IN VAROVANJE 
OKOLJA

AVTORICE:
MONIKA HRASTNIK, 
JOŽICA REBERNIK, 
NATAŠA ZBIL

MENTORICA:  
ZRINKA KIT GORIČAN

ŠC CELJE, SREDNJA ŠOLA ZA STROJNIŠTVO, 
MEHATRONIKO IN MEDIJE

AVTORJI: 
TAJA KOŽELJ, LARA CEROVŠEK, TJAŠA KOMERIČKI, ALEKS 
OCEPEK, MATTEO ZAHRASTNIK, MARIJA KRAMER, ALJA 
GROFELNIK

MENTOR: 
DARJA POVŠE

ŠC CELJE GIMNAZIJA LAVA

AVTORJI: 
EVA MELAVC,  ŠPELA KOVAČIČ, AMBROŽ 
POTOČNIK, NATALIJA SKALE, KATJA ŠEKORANJA

MENTOR: 
DARJA POVŠE

ŠC CELJE, SREDNJA ŠOLA ZA KEMIJO, 
ELEKTROTEHNIKO IN RAČUNALNIŠTVO

AVTORJI: 
ALEKSANDRA KOLAR, DAVID ŠKET, DENIS KLOPOTAN, 
ŽAN KOREZ, MAJA JOSIĆ

MENTORICA: 
DARJA POVŠE
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POSLOVNO-
KOMERCIALNA ŠOLA 
CELJE

AVTORJI:
MAŠA MOTOH, TADEJ 
ZUPAN, TOMAŽ ZUPAN

MENTOR:
ALEŠ HOFMAN

SREDNJA ŠOLA ZA 
GOSTINSTVO IN TURIZEM 
CELJE

AVTORJI: 
DOMEN TRKULJA. NADJA 
MLAKAR, SVITLANA 
MAKSYMETS, INES ROJNIK 

MENTORICA: 
INGRID SLAPNIK

SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA CELJE

AVTORICE:
Neža Lešek, Rožle Toš, Anastasia Carai, 
Eva Sekulič, Miha Lesjak, 
Anita Tomič

MENTORICA:
MAGDALENA KLARER

SREDNJA ŠOLA ZA STORITVENE DEJAVNOSTI IN 
LOGISTIKO CELJE

AVTORJI:
KLEMEN JECL, ROK MIKUŠ, ALEŠ PEČNIK, MARKO 
OBREZA, DEJAN KUBALE, ROBI GABERŠEK

MENTORICA:  
IKA DRAME
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SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA CELJE

AVTORICE:
EVA MESTRIČ, SABINA KOTNIK, NINA PAČNIK, 
DONNA OROŽ

MENTORICA: 
PETRA PIŽMOHT

ŠOLA ZA HORTIKULTURO 
IN VIZUALNE UMETNOSTI 
CELJE

AVTORICE:
SUZANA LAKOVŠEK, URŠKA 
LONČAR, URŠKA KVARTIČ, 
URŠKA ZACIRKOVNIK, 
VIKTORIJA SERNEC, 
BARBARA PAULOVIČ, 
MARINA KOVAČ

MENTOR: 
MATJAŽ PUSTOSLEMŠEK

ZAVOD SALESIANUM, OE PUM CELJE 

AVTORJI:
LUCIJA RAZGOR, MATIC BALOH, TAMARA ZLODEJ, MICHEL 
KROBAT, MAJA GOLOUH, BOŠTJAN VIDMAR, UROŠ 
DOLAMIČ, DENIS GREGL, GREGOR JAKOPIČ, JAN ŽGAJNER

MENTORICA: 
VERONIKA BEZGOVŠEK

DRUŠTVO SALEZIJANSKI MLADINSKI 
CENTER CELJE

AVTORICE:
LARA LUŽAR, MAJA HRLEC, SABINA DEBELAK, 
MAJA VINTER

MENTORICA: 
NEŽIKA ZABRET
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CELJSKI MLADINSKI CENTER

AVTORJI: 
PRIMOŽ BRVAR, TADEJ LEBIČ, IVANA RISTIĆ, ŠPELA BOŽINOVIĆ, 
SONJA MAJCEN, TILEN KRIŽNIK, MIHEC SVRZIN, KLEMEN 
SAGADIN, POLONCA ZIDAR, SUZANA BEKIĆ, KARLINA MLINARIČ, 
ALJAŽ CESTNIK

PROSTOVOLJCI: 
DAVID ŠOŠTAR, SAMANTHA RAJH, ELENA CALATRAVA, ANJA 
OSET, MARIO KNAPIČ, JAN ULAGA, BRIGITA SAJOVIC

MENTORICA: 
IVANA RISTIĆ
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