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Danes je čas vsesplošne krize. Lahko rečemo, da je člove-
štvo zabredlo v vsesplošno krizo, ki ji nekako ne vidimo 
konca. Ljudje so globoko prizadeti, razočarani nad tem, 
kako človek ravna s svetom in s samim seboj. V nekaj me-
secih se je zrušila splošna vizija neke varne napovedljive 
prihodnosti. Kriza ni samo gospodarska, je tudi podnebna 
in vrednostna. Pravzaprav nas vsi ti elementi, vse te krize 
opominjajo, da bo človek moral začeti znova, znova z vsem 
svojim obstojem. Da bo moral spremeniti pogled na svet 
in razumeti zaporedje vrednot.Zagotovo je znanje eden 
izmed tistih pravih odgovorov, temelj, na katerem se gradi-
jo vse vrednote sveta, in osnova, da spremenimo ravnanje 
današnje družbe. Znanje nam bo pomagalo razviti drugač-
ne ambicije, drugačne cilje,pomagalo nam bo premagati 
pohlep, razsipnost in materialno blaginjo, ki presega naše 
potrebe. Znanost nam bo pomagala pravilno razumeti svet 
okoli nas, spremeniti podobo o svetu in nas samih.
 Seveda se najprej vprašamo, kje začeti? Kaj lahko najprej 
spremenimo in kako se lotiti zaporedja vrednot? Ali mora-
mo razumeti nove vrednote?
 Vi, dragi mladi raziskovalci, ste pravi odgovor. Vaše razisko-
valno delo, vaše vizije, hipoteze in teorije bodo izboljšale in 
ponovno utirile naš svet in poiskale pravo pot. Vaša radove-
dnost, iskanje odgovorov bo pripomoglo, da bomo vsi sku-
paj razumeli in znali prepoznati, kje smo naredili napake, kaj 
je bilo narobe. Vaše znanje in vse vaše ideje bodo postale 
množica rešitev in edino upanje, da postanemo boljši.
V šolskem letu 2012/2013 je nastalo 124 raziskovalnih 

nalog, ki jih je izdelalo 130 osnovnošolcev in 120 srednje-
šolcev. Pri tem je sodelovalo 82 mentorjev, naloge so oce-
njevali 103 strokovni ocenjevalci. Vse od začetka šolskega 
leta je raziskovalno delo usmerjala in koordinirala Komisija 
Mladi za Celje, ki je s pomočjo 20 koordinatorjev pomemb-
no prispevala k zaključku 35. raziskovalnega leta, kjer smo 
mlade raziskovalce nagradili z obiskom razstave Leonarda 
da Vincija in ogledom znamenitosti našega glavnega me-
sta, ob koncu pa jim podelimo še županova priznanja.
Zadnja misel je vodilo, kako pomembno je zgodnje izobra-
ževanje, saj je človek za določene prvine dojemljiv v majh-
nem časovnem oknu. Pomen tega spoznanja je preprosto 
neprecenljiv. Ta pogled ključno opredeljuje naše vedenje, 
odločitve do lastnega življenja, do drugih, do narave, do 
malone vsega.
To znanje je prava podlaga za svobodno izbiro, za res svo-
bodno odločanje.
 Prav zaradi vsega smo na Mestni občini Celje zgodaj pre-
poznali, kam in za kaj se splača vlagati, da zgradimo lepši 
in boljši JUTRI. 
Torej dragi raziskovalci, »znanje je moč«. (Francis Bacon)

 Polona Ocvirk,
 vodja Oddelka za družbene dejavnosti 

35. OBLETNICA RAZISKOVANJA NA CELJSKEM
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Zgodovinska izkušnja nas uči, da je človeški družbi prežive-
tje na dolgi rok omogočilo predvsem zavedanje  o pome-
nu prenosa znanj in izkušenj na mlajše generacije.  S čim 
in kako   omogočiti  primerne pogoje za  njihov vsestranski 
razvoj, je izjemno pomembno vprašanje.   Aktualni trenutek 
vsesplošne krize pa nas opozarja, da vlaganje sredstev   v 
izobraževanje in razvoj  mladih ni dovolj.  Omogočiti jim je  
potrebno tudi možnosti in pogoje, da  pridobljeno znanje 
tudi uporabijo.  Žal nam  v zadnjem času vse več  izobra-
ženih in perspektivnih mladih kadrov, ker nimajo možnosti 
za zaposlitev in kvalitetno življenje  v domačem okolju,   od-
haja s trebuhom za kruhom  v tujino.  

 Celjani s(m)o  bili pred petintridesetimi leti pionirji ukvar-
janja  z mladimi na področju  raziskovalne dejavnosti na 
Slovenskem, saj  je izvirna ideja  začetnikov projekta Zorana 
Tratnika in mag. Jožice Dolenšek preživela in se  prijela tudi 
drugod po Sloveniji.  Zaslužni s(m)o vsi,   od Mestne občine 
Celje, ki vseskozi organizacijsko in gmotno podpira projekt, 
do  vseh   celjskih osnovnih in   srednjih  šol ter   drugih  insti-
tucij, vključenih  v projekt.  In, seveda, mnogi  posamezniki,  
predvsem pa mentorji, koordinatorji in  člani Komisije Mladi 
za Celje ter  vse generacije mladih,  ki so v preteklih desetle-
tjih vstopale v svet znanosti in raziskovanja.

V 35. raziskovalnem letu projekta Mladi za Celje so razisko-
valke in raziskovalci  skupaj z mentorji celjskih osnovnih,  
letos pa tudi pridruženih osnovnih šol iz Laškega in Šen-
tjurja,  in srednjih šol v zbirko raziskovalnih nalog, ki jo 
hrani Osrednja knjižnica Celje,  dodali 123 (lani 92) novih 
zaključenih vsebinskih enot.  Ob  teh rezultatih smo  zelo 
zadovoljni  z deležem najboljših nalog, ki so se  uvrstile  v 
prvo skupino (letos  75 %, lani 66 %) in z  rezultati uvrstitev 
na državnem srečanju mladih raziskovalcev v Murski Sobo-
ti, saj je letos kar 12 (lani 11) nalog dobilo zlato priznanje.  
Razveseljujoče je dejstvo, da se je trend  padanja  števila 
srednješolskih nalog  zaustavil  in se že letos  zelo konkretno 
obrnil navzgor (lani 40, letos  66). 

V Komisiji Mladi za Celje želimo  tudi v bodoče ohraniti v le-
tošnjem raziskovalnem letu dosežene kvantitativne in kvali-
tativne rezultate in  posvečati  osrednjo pozornost  spodbu-
janju  učencev in dijakov za raziskovalno delo.

Srečko Maček,
predsednik Komisije Mladi za Celje

NA MLAdIh SVET STOJI

NAGRADNA EKSKURZIJA SREDNJEŠOLCEV, LJUBLJANA, MAJ 2013
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V letošnjem letu je Zavod Celeia Celje organiziral jubilejni 
30. Mednarodni mladinski pevski festival, bienalno priredi-
tev, ki je v mestu Celje potekala od torka, 9. aprila, do nede-
lje, 14. aprila 2013. V mestu je tako  vse dni festivala živelo in 
pelo več kot 1000  otrok. Posebnost letošnjega festivala je 
bila tudi v tem, da se  je odlično stapljal z dinamiko priredi-
tvenih nagovorov, s katerimi je mesto Celje v mesecu aprilu 
obeleževalo svoj občinski praznik. 
30. Mednarodni mladinski pevski festival se je uradno začel 
v torek, 9. aprila 2013,  ob 19.30  z Otvoritvenim koncertom, 
na katerem so nastopili Simfonični orkester, mešani zbor 
in pevski solisti Akademije za glasbo v Ljubljani pod diri-
gentsko taktirko Marka Letonje. Slavnostni govornik je bil 
gospod Bojan Šrot, župan mestne občine Celje. 
Zbori, ki so se predstavili na tekmovanju v tekmovalnem 
delu in na zaključnem koncertu, so v mesto Celje poleg Slo-
venije prišli še iz Češke, Madžarske, Rusije, Poljske, Bolgarije, 
Latvije in Ukrajine.  
Vrhunec je festival dosegel v nedeljo, 14. 4. 2013, ob 12.00 
z zaključnim koncertom na prenovljenem Krekovem trgu 
pred Celjskim domom, kjer so se tekmovalnim zborom iz 
tujine in Slovenije pridružili še zbori iz celjske regije. Zbra-
nim zborom so dirigirali: Tomaž Faganel (Slovenija), Anne-
-Marie Cabut (Francija), SuzsánnaMindszenty (Madžarska) 
ter GudrunSchröfel (Nemčija). Kot gostje so nastopili člani 
Mladinskega pihalnega orkestra Glasbene šole Celje, pod 
dirigentsko taktirko Bernarda Beline.
Zaradi odličnega odziva izpred dveh let je tudi 30. Medna-
rodni mladinski pevski festival spremljal projekt z naslovom 
Minutka za pesem, katerega namen je  glasbo prenesti tudi 
izven dvoranskih meja, na mestne ulice Celja. Projekt je 
potekal   od srede, 10. aprila 2013, do vključno sobote, 13. 
aprila 2013. V tem času so  »pevsko oživeli« različni deli me-
stnega jedra: Trg celjskih knezov (pred Narodnim domom), 
Stanetova ulica (pred Mestnim kinom Metropol) in Krekov 
trg (pred Celjskim domom). V Minutki za pesem so nastopili 
različni pevski sestavi iz Celja in okolice. 

Od slovenskih zborov, ki so nastopili na tekmovanju, se je 
najbolj izkazal Mladinski mešani zbor sv. Stanislava Ljublja-
na, ki ga vodi Damijan Močnik. Zbor, ki je nastopil v kate-
goriji B (mladinski zbori), je dosegel 90,3 točk in prejel zlato 
plaketo ter denarno nagrado. Zbor je prav tako dobil   po-
sebno priznanje za najboljšo izvedbo obvezne skladbe, pri-
znanje za najboljšo izvedbo slovenske skladbe ter  nagrado 
občinstva za nastop v kategoriji mladinskih pevskih zborov. 
Odlično je nastopil tudi Mladinski pevski zbor OŠ Nazarje, 
ki ga vodi Katja Gruber. Zbor, ki je nastopil v kategoriji C 
(otroški zbori), je dosegel 90,0 točk in prejel zlato plaketo 
ter denarno nagrado. Zbor je prav tako prejel nagrado ob-
činstva za nastop v kategoriji otroških pevskih zborov. Med 
tujimi zbori je največje število točk (87,7) in srebrno plaketo 
osvojil Otroški zbor GloriaZhytomyr iz Ukraine, ki ga vodi 
NataliiaKlymenko.Posebno priznanje za najboljšo izvedbo 
romantične skladbe je prejel Koncertni deški zbor Moškega 
zborovskega kolidža Sverdlovsky iz Ekaterinburga v Rusiji, 
ki ga vodi: SergeyPimenov.Priznanje za najboljšo izvedbo 
skladbe napisane po letu 1990 je prejel Dekliški pevski zbor 
Detska kitka, Plovdiv, Bolgarija, ki ga vodi YanaDeliradeva.
 
Glasbena komisija 30. Mednarodnega mladinskega pevske-
ga festivala 2013: 
Tomaž Faganel, Nenad Firšt in Damijan Močnik.
Tekmovalni program je letos spremljala žirija, ki so jo sesta-
vljali:
Tomaž Faganel (SLO), Helena Fojkar Zupančič (Slovenija), 
Anne-Marie Cabut (Francija), SuzsánnaMindszenty (Ma-
džarska) ter GudrunSchröfel (Nemčija).
       
 Jerneja Kolar

Referentka za stike z javnostmi in promocijo

JuBILEJNI, 30. MEdNAROdNI 
MLAdINSKI pEVSKI fESTIVAL



ob obletniCi

7

Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko se ponaša 
z bogato zgodovino poklicnega in strokovnega izobraževa-
nja, saj ima na področju izobraževanja 130-letno tradicijo. V 
Celju je leta 1883 začela delovati Obrtna nadaljevalna šola 
za bodoče obrtnike. Vajenci so si poleg poklicnega znanja 
pridobivali tudi znanja iz računstva, nemškega jezika, risa-
nja, obrtnih predpisov … Podoba vajeniškega šolstva se 
je v Celju razvijala in nadgrajevala. Vajeniško oz. poklicno 
šolstvo je doživljalo spremembe in reforme, da bi se prila-
godilo potrebam gospodarstva.
Od ustanovitve naprej je pouk potekal na različnih lokaci-
jah: Stara grofija, Obrtni dom, Slomškov dom… V zgradbi 
na Ljubljanski 17 pouk poteka od leta 1953. Na bogato zgo-
dovino spominja tudi arhitektura zgradbe, ki se je širila za 
potrebe poklicnega in strokovnega izobraževanja v Celju. 
Pred leti je šola dobila še eno lokacijo na Kosovelovi ulici, 
kjer danes domujejo za potrebe praktičnega pouka sodob-
no urejene frizerske delavnice.
Posebnost ali pa morda značilnost šole je, da je v zgodovini 
večkrat zamenjala svoje ime.Prvotno nemško ime Gewer-
blicheFortbildungsschule in Cilli je po nastanku Jugoslavi-
je nadomestilo ime Obrtna nadaljevalna šola v Celju, leta 
1959 je dobila ime Vajenska šola Borisa Kidriča. Od leta 1963 
se je imenovala Šolski center Borisa Kidriča, po šolski refor-
mi 1981 se preimenuje v Srednjo šolo Borisa Kidriča. Od leta 
1993 je šola nosila naziv Srednja frizerska, tekstilna, strojna 
in prometna šola Celje, nato Srednja strokovna in poklicna 
šola Celje. Od šolskega leta 2007/2008 je šola po sklepu Vla-
de RS ena izmed šol Šolskega centra Celje z imenom Sre-
dnja šola za storitvene dejavnosti in logistiko.
Skozi zgodovino se je zamenjalo več ravnateljev. Danes šolo 
vodi ravnatelj Igor Lupše.
Izobraževalni programi in smeri izobraževanja sledijo novo-
stim in potrebam trga.
V šolskem letu 2012/13 se na šoli dijakinje in dijaki izobra-
žujejo po naslednjih programih in smereh izobraževanja: 
preoblikovalec tekstilij, frizer,avtokaroserist, avtoserviser, 
avtoservisni tehnik (pti), logistični tehnik in ustvarjalec mo-
dnih oblačil. 
Sedaj je na šoli 700 dijakinj in dijakov ter 53 delavcev šole. 

Skupaj dosegamo visoke učne rezultate.
Ker na šolo prihajajo osmošolci s srednjim učnim uspehom, 
rezultate dosegamo s strokovno in pedagoško usposoblje-
nimi profesorji in učitelji, ki znajo prisluhniti mladim. Speci-
fične učne težave učencev in dijakov rešujemo z individu-
alnim delom.
Praktični pouk poteka v učnih delavnicah z najsodobnejšo 
učno tehnologijo, naravoslovni predmeti pa v modernih 
naravoslovnih učilnicah.
V ponos so nam nova sodobna knjižnica in svetle učilnice. 
Na hodnikih si lahko ogledamo razstave, tematsko vezane 
na obšolske dejavnosti. Športniki in glasbeniki imajo po-
sebne statuse in smo nanje zelo ponosni.
Šola nudi vsem dijakom različne interesne dejavnosti, kot 
so: strokovne ekskurzije, kulturni dnevi, športni dnevi, na-
ravoslovni dnevi, obiski sejmov in gledaliških predstav, 
šolski radio, dramski krožek, manekenski krožek, manikira, 
ličenje, foto- in videokrožek, ekokrožek, krožek razvedrilne 
matematike, jadranje, obiski evropskih mest, literarni klub, 
Evropa v šoli …
Aktivno sodelujemo na državnih tekmovanjih iz znanja ma-
terinščine, tujih jezikov in matematike. Redno sodelujemo 
na srečanjih tekstilnih, prometnih, frizerskih in strojnih šol. 
Uspešni smo tudi na področju raziskovalne dejavnosti in v 
projektu Ekošola kot način življenja. 
Kot dobra in uspešna šola smo prepoznavni tudi izven naših 
meja. Aktivno sodelujemo v mednarodnih projektih izme-
njave dijakov in učiteljev. Dijaki ob koncu usposabljanja v 
tujini pridobijo knjižico Evropass, ki jim odpira pot do za-
poslitve tudi izven naših meja. Učitelji spoznavajo različne 
evropske šolske sistema na nivoju poklicnega in strokovne-
ga izobraževanja.
Na šoli učitelji in profesorji nikoli ne pozabimo, da so nam 
zaupane dimenzije osebnostnega in strokovnega razvoja 
mladih, zato z dijaki razvijamo partnerstvo in skušamo biti 
odprti za vse oblike sodelovanja ter želimo ustvarjati klimo, 
v kateri mladi z veseljem delajo in se dobro počutijo.

 Metka Hojnik Verdev

SREdNJA ŠOLA ZA STORITVENE dEJAVNOSTI IN 
LOGISTIKO
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raziskovalne naloge

OSNOVNE ŠOLE

SREdNJE ŠOLE

Šola Predpri-
jav

Prijav-
ljenih Oddanih I. 

skupina
II. 

skupina
III. 

skupina
Sem. 
nalog Učenci Mentorji

Gimnazija Celje-Center 7 7 7 7 0 0 0 8 2
I. gimnazija v Celju 9 9 9 9 0 0 0 15 9
Ekonomska šola Celje (Kosovelova) 1 1 1 1 0 0 0 3 1
Ekonomska šola Celje (Vodnikova) 2 2 2 2 0 0 0 2 3
Srednja šola za gostinstvo in turizem 
Celje 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Srednja šola za kemijo, elektrotehniko 
in računalništvo 21 21 21 12 7 0 2 40 7

Srednja zdravstvena šola Celje 9 9 9 7 2 0 0 14 3
ŠCC, Gimnazija Lava 1 1 1 1 0 0 0 1 1
ŠCC, Srednja šola za gradbeništvo in 
varovanje okolja 5 5 5 4 1 0 0 12 3

ŠCC, Srednja šola za storitvene deja-
vnosti in logistiko 0 4 4 0 2 2 0 8 1

ŠCC, Srednja šola za strojništvo, meha-
troniko in medije 6 6 6 4 1 1 0 14 4

ŠCSK, Gimnazija 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Šola za hortikulturo in vizualne umet-
nosti Celje 0 1 1 0 1 0 0 3 1

Skupaj: 61 66 66 47 14 3 2 120 35

Šola Predpri-
jav

Prijav-
ljenih Oddanih I. 

skupina
II. 

skupina
III. 

skupina
Sem. 
nalog Učenci Mentorji

Glasbena šola Celje 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. osnovna šola Celje 1 1 1 1 0 0 0 3 1
II. osnovna šola Celje 2 2 2 1 1 0 0 3 2
III. osnovna šola Celje 3 3 3 3 0 0 0 6 3
IV. osnovna šola Celje 4 4 4 4 0 0 0 11 4
Osnovna šola Frana Kranjca 3 3 3 3 0 0 0 7 3
Osnovna šola Frana Roša 4 4 4 3 1 0 0 8 4
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 19 19 19 14 4 1 0 50 17
Osnovna šola Lava 7 7 7 5 2 0 0 13 6
Osnovna šola Ljubečna 10 10 10 10 0 0 0 21 4
Osnovna šola Primoža Trubarja 
Laško - PŠ Debro 2 2 2 1 1 0 0 2 2

OŠ Franja Malgaja Šentjur 2 2 2 1 1 0 0 6 1
OŠ Štore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj: 57 57 57 46 10 1 0 130 47
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Osnovne šole

Področje Podpodročje Število
Agrokultura  3
 ekologija - agrokulturni vidik 1
 prehrana 2
Družboslovje  20
 ekologija - družboslovni vidik 1
 geografja - družbena in 

ekonomska
2

 pedagogika 1
 psihologija 1
 sociologija 15
Humanistika  9
 glasba 1
 jeziki 1
 književnost 1
 slovenščina 1
 umetnostna zgodovina 1
 zgodovina in prazgodovina 4
Medicina  4
 šport 3
 zdravstvena nega 1
Naravoslovje  5
 arhitektura - gradbeništvo 1
 elektrotehnika 1
 lesarstvo 1
 računalništvo 2
Tehnika  16
 biologija 8
 ekologija-naravoslovni vidiki 2
 fzika 1
 kemija 4
 zoologija 1

Srednje šole

Področje Podpodročje Število
Agrokultura  1
 agronomija 1
Družboslovje  14
 ekonomija 2
 geografja - družbena in 

ekonomska 2
 pedagogika 2
 psihologija 1
 sociologija 7
Humanistika  3
 slovenščina 2
 zgodovina in prazgodovina 1
Medicina  2
 zdravstvena nega 2
Naravoslovje  31
 arhitektura - gradbeništvo 6
 elektrotehnika 6
 promet 7
 računalništvo 12
Tehnika  15
 astronomija 1
 ekologija-naravoslovni vidiki 3
 fzika 1
 kemija 3
 medijska tehnika 3
 mehatronika 3
 prehrana 1
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NASLOV NALOGE: JEZIKOVNA PRAVILNOST IN IZVIR-
NOST SLOVENSKIH TRGOVCEV

AVTORJI/ICE: Filip Burnik, Urh Burnik in Luka Dimitrijević, vsi 
8. b
MENTOR: Črt Močivnik

STROKOVNO PODROČJE: slovenščina

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

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

POVZETEK VSEBINE:
V raziskovalni nalogi smo želeli preučiti jezikovno pravilnost 
in izvirnost v oglasih trgovcev, ki so prisotni na slovenskem 
trgu. Oglaševanje je ena od oblik množičnega sporočanja, 
katerega namen je prepričati potrošnika za nakup določe-

nega izdelka. Da bi vzbudili pozornost kupcev in jih imeli 
čim več, se tvorci oglaševalskih besedil poslužujejo različ-
nih jezikovnih prvin, pri tem pa pogosto odstopajo od pred-
pisane jezikovne norme. 
Namen naše raziskovalne naloge je, da ugotovimo, kakšna 
je jezikovna in pravopisna podoba oglasov, kje so najpo-
gostejša odstopanja od jezikovne norme, na kakšen način 
se skozi jezik kaže izvirnost itd. Ker gre za javna besedila, 
se pričakuje, da bodo pravopisna pravila dosledno upošte-
vana, vendar že bežen pregled oglasov, ki jih vsakodnevno 
prejemamo v poštne nabiralnike, tega ne potrjuje. Z razi-
skovanjem oglasov smo opozorili na najpogostejše napake, 
hkrati pa izpostavili zgledne oz. jezikovno ter pravopisno 
brezhibne oglaševalske primere.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303608.pdf

I. OSNOVNA ŠOLA CELJE

NASLOV NALOGE: KAJ, KOLIKO IN ZAKAJ BEREJO UČENCI 
TRETJE TRIADE II. OŠ CELJE

AVTORICA: Petrisa Čanji, 8.B 
MENTORICA: Alenka Mužar

STROKOVNO PODROČJE: sociologija

ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Mateja Fidler, univ. dipl. soc. 
Branka Lazarevič, univ. dipl. soc.
Nina Vrečer, prof. soc.

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

POVZETEK VSEBINE:
Skrivnost vsakega uspeha je v raziskovanju, branju. Mene 
je že od nekdaj zanimalo, kako učenci II. osnovne šole Celje 
vstopajo v svet branja. V nalogi sem želela izvedeti, kakšen 
je njihov odnos do branja. Sama namreč rada berem in sem 
bila vzgajana ob knjigi skozi celo otroštvo.

Ob delu sem spoznala, kako se razvija bralec, poglobila sem 
razumevanje pomena branja in izvedela nekaj novega o 
bralni motivaciji. O teh temah sem prebrala nekaj literature, 
v nalogi sem to na kratko povzela. 

Skozi raziskovalno nalogo sem med drugim hotela spozna-
ti, ali so učence sedmega, osmega in devetega razreda II. 
osnovne šole v bralce vzgajali starši, kaj berejo moji vrstniki, 
s kakšnim razlogom berejo, ali sploh radi berejo. Zanimalo 
me je tudi, ali je to, koliko kdo bere, povezano z učnim uspe-
hom, ali so kakšne razlike med fanti in dekleti. 

Prišla sem do zanimivih rezultatov, kot na primer: več kot 
polovica učencev zadnjih treh razredov še vedno rada bere; 
učenci z boljšim učnim uspehom preberejo več knjig kot 
učenci s slabšim; več kot polovica učencev meni, da bra-
nje pozitivno vpliva na splošno razgledanost. Pri nekaterih 
vprašanjih so se pokazale razlike med fanti in dekleti. 

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303606.pdf

II. OSNOVNA ŠOLA CELJE

http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303608.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303608.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303606.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303606.pdf
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NASLOV NALOGE: MOŽNOSTI UPORABE TABLIČNIH RA-
ČUNALNIKOV V OSNOVNI ŠOLI

AVTORJA: Jana Dragar, 8.a in Frenk Dragar, 7.a
MENTOR: Tomaž Končan, prof.

STROKOVNO PODROČJE: računalništvo

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Tomislav Viher, univ. dipl. org. dela (predsednik)
Karmen Kotnik, univ. dipl. inž.
Mateja Karo, prof. mat. in računalništva 

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

POVZETEK VSEBINE:
Tablični računalniki vse bolj postajajo stalnica v poslovnem 
in privatnem življenju posameznika, tudi (ali pa predvsem) 
otrok. Zato verjetno tudi ni daleč čas, ko bodo zavzeli svoje 
mesto v vzgojno-izobraževalnem procesu.

V raziskovalni nalogi preučujeva, kaj si o morebitnem uva-
janju tabličnih računalnikov v osnovno šolo mislijo učenci, 
starši in učitelji.

Predhodno v teoretičnem delu naloge predstaviva tablične 
računalnike in nekatere najbolj pogosto uporabljene oziro-
ma za šolstvo najprimernejše verzije ta hip. Prav tako poi-
ščeva primere dobre prakse in preko ustrezne že opravljene 
raziskave tudi nekatere pogoje vpeljave tabličnih računal-
nikov v šole.

Sledi predstavitev rezultatov empiričnega dela naloge, v 
katerem, med prej omenjenimi ciljnimi skupinami, prever-
java poznavanje, mnenja in interes glede vpeljave tabličnih 
računalnikov v vsakdanji pouk.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303607.pdf

III. OSNOVNA ŠOLA CELJE

NASLOV NALOGE: VREDNOTA PRIJATELJSTVA V SLOVEN-
SKI MLADINSKI KNJIŽEVNOSTI

AVTORICI: Anastasia Carai, 9.a in Patricija Šimanovič, 9.b
MENTOR: Tadej Gregorc, univ. dipl. bibl. in soc. kult.

STROKOVNO PODROČJE: književnost

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

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

POVZETEK VSEBINE:
V raziskovalni nalogi sva pod drobnogled vzeli šest zgodb 
iz slovenske mladinske književnosti. Izbrali sva Seliškarjevo 
Bratovščino Sinjega galeba, Ingoličevo Gimnazijko, Preglo-
ve Genije v kratkih hlačah in Genije brez hlač, Čatrovo Pojdi 
z mano in delo Nejke Omahen Dež.
Glavni namen raziskovalne naloge je ugotoviti, na kakšen 
način se je vrednota prijateljstva prikazovala v slovenski 
mladinski književnosti skozi čas. To sva ugotavljali s primer-
javo prikazovanja vrednote prijateljstva v izbranih klasičnih 
in sodobnih slovenskih mladinskih romanih. 
Ob poglobljenem branju sva skušali raziskati in analizirati, 
kako književni junaki v različnih okoliščinah, v katerih se 
znajdejo, gradijo odnose med sabo. Ti odnosi se kažejo na 
različne načine in so lahko bolj ali manj prijateljski. Najin na-

men pa je bil v ozadju raziskovanja teh odnosov upoštevati 
tudi širši, socialno obarvan kontekst izbranih romanov. 

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303611.pdf

NASLOV NALOGE: ZAKON ALI VEST?

AVTORJA: Janez Lončarič Škorjanec in Ana Ratkajec, oba 9.b
MENTOR: Kristian Koželj

STROKOVNO PODROČJE: sociologija

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Sergej Vučer, univ. dipl. soc. (predsednik)
Tanja Oprešnik, univ. dipl. soc.
Jerko Malinar, univ. dipl. kult.

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

POVZETEK VSEBINE:
Zadnje čase smo v medijih neprestano priče dogodkom, 
ki upravičeno zbujajo pomisleke tako o moralni vrednosti 
današnjih posameznikov kakor tudi o delovanju pravnega 
sistema. Plagiatorji v poslanskih klopeh, tajkunski prevzemi, 
nepotistična zaposlovanja v državnih službah… so le neka-
teri primeri.
Zato sva se odločila, da raziščeva, kaj sploh je moralno rav-
nanje, zakaj človek ravna (ne)moralno, v kolikšni meri mora 

http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303607.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303607.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303611.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303611.pdf
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naše ravnanje usmerjati vest in zakaj družba sploh potrebu-
je zakone in pravo. Še posebej so naju zanimale situacije, ko 
človekova vest pride v konflikt z zapisanim zakonom.
Raziskala sva, kako takšne situacije obravnavata pravna in 
filozofska znanost, zanimalo pa naju je tudi, kako v vsakda-
njem življenju v podobnih situacijah odreagirajo mladi, ki 
bodo nekoč morda snovali zakone, in tisti, ki jih danes vzga-
jajo v moralno odgovorna bitja.
Zato sva izvedla anketo, v kateri sta sodelovala 102 učenca 
zadnje triade naše šole in 20 učiteljev.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303610.pdf

NASLOV NALOGE: ŽELEZNA CESTA SKOZI NAŠE KRAJE: 
GRADNJA, ODMEVI IN POSLEDICE

AVTORJA: Yoshinaka Jošt Gerl in Miha Mohorčič, oba 9.b
MENTOR: Tomislav Golob, prof. zgo. in geo.

STROKOVNO PODROČJE: zgodovina in prazgodovina

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
dr. Aleksander Žižek, univ.dipl.zgo. (predsednik)
Majda Omahen Zlatolas, prof.zgo. in um.zgo.
dr. Tone Kregar, prof. zgo. in soc.

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

POVZETEK VSEBINE:
Eden najpomembnejših tehničnih dosežkov po izumu par-
nega stroja konec 18. stoletja je bila njegova vgradnja v 
prvo množično prevozno sredstvo, v lokomotivo.
Južno železnico so začeli graditi leta 1838, svojo pot je kon-
čala julija 1857 v Trstu. Na poti proti morju so se vzpenjali 
na visoke nadmorske višine (Semmering, Postojna), gradili 
mostove, prebijali predore, zidali mogočne železniške po-
staje, mojstrsko oblikovali viadukte, od katerih je bil arhi-
tekturna umetnina borovniški. Graditelje so presenetili 
ozka savska rečna dolina, močvirnato Barje, apneniški Kras, 
kraška burja, pomanjkanje vode na Krasu in posledično na 
koncu pomanjkanje sredstev za normalno obratovanje že-
lezniškega omrežja.
Spremembe načina življenja ob gradnji železnice skozi naše 
kraje so prinesle trenutne nove možnosti za zaslužek, nove 
železniške poklice, priučitev novih rokodelskih spretnosti. 
Kmečki prevozniki so si podaljšali preživetje s prevozi lesa, 
premoga in gradbenega materiala do železnice. Kasneje so 
izgubili prvotno dejavnost, kakor brodarji na Savi in gostil-
ne ob nekdaj prevoznih poteh. 
Odmeve o poteku gradnje in posledicah so objavljale Ble-
iweisove Novice, ki so objavile tudi tri pesmi o prihodu že-
leznice. 
Tehniško-zgodovinsko železniško dediščino v naši bližini 
ohranjajo Muzej Južne železnice Šentjur, Društvo ljubite-
ljev železnic in železniških eksponatov Celje, zbirko parnih 
lokomotiv na Slovenskem pa hrani in obnavlja nacionalni 
Železniški muzej v Ljubljani.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303609.pdf

IV. OSNOVNA ŠOLA CELJE

NASLOV NALOGE: ALI SO »NEVARNI » PSI RES NEVARNI 
PSI?

AVTORICE: Nastja Turkanović, 8.b, Staša Turnšek, 8.a 
in Špela Perčič, 8.a
MENTOR: Mojmir Mosbruker, prof.geo.

STROKOVNO PODROČJE: zoologija

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Tatjana Jagarinec, univ. dipl. biol. (predsednica)
Leopold Hribernik, prof. bio. in kem.
Marcel Vodovnik

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

POVZETEK VSEBINE:
Pes spada med anatomsko, fiziološko in psihološko visoko 
razvita živa bitja. Ima izvrsten spomin in dobro razvita čuti-
la. Sposoben je budnega opazovanja, zna prepoznati avto-
riteto in se prilagoditi.

Namen naloge je ugotoviti, ali so trditve o nevarnih pasjih 
pasmah resnične. Avtorice smo anketirale 156 oseb in ana-
lizirale njihove negativne izkušnje s psi, ugotovile njihovo 
mnenje o psih na splošno ter o vzrokih za agresivnost psov. 
Mnenje anketiranih primerjamo z dejstvi, ki smo jih prido-
bile od strokovnjakov s tega področja ter s statističnimi po-
datki. 29 % anketiranih oseb ima doma psa, 33 % pa si ga 
želi, a nima ustreznih pogojev. 14 % anketiranih se boji psa, 
predvsem zaradi negativnih osebnih izkušenj, starševske 
vzgoje in senzacionalističnega poročanja medijev. Več kot 
polovica ljudi meni, da psi napadajo zaradi napačne vzgoje 
in v samoobrambi. 

V zaključku avtorice ugotavljamo, da »pes ne sme biti trenu-
tna modna muha, ni igračka, tudi ni človek, problematičnih 
pasem psov pa ni – sta samo nepravilna vzgoja in nepozna-
vanje pasjih potreb«.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303615.pdf

http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303610.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303610.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303609.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303609.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303615.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303615.pdf
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NASLOV NALOGE: EVOLUCIJA MESTNE VEDUTE

AVTORJA: Urška Frangež, 9.c in Lenart Kovač, 9.a
MENTORICI: Melita Broz, prof. in Barbara Vukovič, prof. slo.

STROKOVNO PODROČJE: zgodovina in prazgodovina

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
dr. Aleksander Žižek, univ. dipl. zgo. (predsednik)
Majda Omahen Zlatolas, prof. zgo. in um. zgo.
dr. Tone Kregar, prof. zgo. in soc.

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

POVZETEK VSEBINE:
Raziskovalna naloga obravnava videz nekaterih objektov 
starega jedra Celja skozi čas. Zgradbe sva izbrala na podlagi 
pomembnosti, ohranjenosti in vizualne podobe.

Celje ni bilo vedno enako, mesto se je skozi leta spreminja-
lo. Tudi stavbe niso bile vedno enake, spreminjale so svojo 
podobo, tako kot jo spreminjamo ljudje. Naju so tokrat bolj 
kot ljudje in življenje v nekdanjih časih zanimale stavbe in 
mesto samo.

Vsak dan se sprehajamo po mestu, pa verjetno nikdar ne 
pomislimo, kakšno je bilo včasih. Midva sva želela raziskati 
prav to. Celje je najin rojstni kraj in lepo bi bilo, če bi malo 
več vedela o njem. Ko sva izdelovala to nalogo in brskala za 
podatki, sva spoznala veliko novega o Celju.

Upodobitve Celja sva našla v celjskem arhivu, muzejih, knji-
žnicah, za današnje pa sva poskrbela sama. S primerjavo 
fotografij sva najlažje določala podobo objektov v različnih 
obdobjih, pri namembnosti pa sva si pomagala z besedil-
nim gradivom.

Obravnavala sva Staro grofijo, Spodnji grad, gledališče, Mi-
noritski samostan in središče mesta, t. i. Zvezdo. 

Menila sva, da se je podoba objektov spreminjala manj kot 
namembnost in to sva tudi dokazala. Postavila sva štiri hi-
poteze, od katerih sta se dve izkazali za pravilni, dve pa za 
delno pravilni. 

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303613.pdf

NASLOV NALOGE: JAVNA STRANIŠČA V CELJU

AVTORJI: Jaka Bizjak, Nataša Maksimović in Nina Grušovnik, 
vsi 8. b
MENTOR: Mojmir Mosbruker, prof.

STROKOVNO PODROČJE: geografija – družbena in ekonom-
ska

ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Nataša Marčič, prof. geo. in pedag. (predsednica)
Dunja ČurkovićPeperko, prof. zgo. in geo.
Barbara Arzenšek, prof.geo.

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

POVZETEK VSEBINE:
»Humano udobje v prostoru je podlaga njegove lepote in 
njegove kulture.«
 (Maks Fabiani)

V nalogi avtorji ocenjujemo 26 javnih stranišč na najbolj 
prometnih krajih v mestnem središču, analiziramo mnenja 
72 anketiranih oseb ter navajamo nekatere predloge, s ka-
terimi bi izboljšali stanje v Celju. 
Javna stranišča bi morala biti vedno in vsem dostopna, 
ustrezno razporejena, čista, intimna ter uporabnikom in 
okolju prijazna. 
V Celju niti eno stranišče povsem ne ustreza navedenim 
normativom. Ocenjujemo, da je dostopnost javnih stranišč 
28-odstotna, medtem ko opremo javnih stranišč, urejenost 
in higieno ocenjujemo z 80 odstotki ustreznosti. Stanje v 
Celju ni zadovoljivo. 
V prihodnje bo treba v mestu zagotoviti najmanj tri javna 
stranišča in obnoviti obstoječa na železniški in avtobusni 
postaji. Dandanes sanitarije v lokalih in plastična mobilna 
stranišča ne morejo v nedogled nadomeščati stacionarnih 
urejenih, intimnih in vedno dostopnih javnih stranišč. Re-
dno čiščenje sanitarij bo treba opravljati bolj natančno in 
temeljito. 
Javna stranišča niso največji problem v mestu. Kljub temu 
pa so sanitarije ogledalo mesta in njegovih prebivalcev. V 
sodobnem svetu morajo biti vedno in vsem omogočeni 
tudi tisti intimni opravki, o »katerih ne govorimo«, a jim vsak 
med nami posveti leto in pol svojega življenja!

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303612.pdf

http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303613.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303613.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303612.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303612.pdf
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NASLOV NALOGE: PREIZKUS UČINKOVITOSTI DVEH UČ-
NIH TEHNIK NA IV. OSNOVNI ŠOLI CELJE

AVTORICE: Ana Hribar, Tjaša Šelih in Anja Gominšek, vse 7. b
MENTORICA: Dragica Kranjc, pred. učit.

STROKOVNO PODROČJE: pedagogika

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Jožica Cokan, univ. dipl. psih. (predsednica)
Edita Čebela, univ. dipl. psih.
Tone Leskovec, prof. pedag. in psih.

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

POVZETEK VSEBINE:
Namen naloge je bil ugotoviti, katera od izbranih najbolj 
pogosto uporabljanih učnih tehnik med učenci 6. in 8. ra-
zreda je učinkovitejša: ali učenje na pamet ali učenje s po-
močjo miselnih vzorcev in/ali izpisovanja ključnih besed, in 
sicer med učenci s povprečno oceno prav dobro ali odlično 
oziroma med učenci s povprečno oceno dobro ali manj. 

Poleg tega so testirani učenci podali tudi svoje mnenje o 
učinkovitosti učnih tehnik.

V 6. razredu so bili učenci, ki imajo pri zgodovini boljšo oce-
no, bolj uspešni, če so se učili s pomočjo miselnih vzorcev, v 
8. razredu pa so bili enako uspešni ne glede na učno tehni-
ko. Šestošolci, ki imajo nižjo oceno, so boljši rezultat dosegli 
s pomočjo učenja na pamet, osmošolci z nižjo oceno pri 
zgodovini pa v primeru učenja s pomočjo miselnih vzorcev.

Gledano v celoti, ne glede na oceno posameznika, so med 
šestošolci uspešnejši tisti, ki se učijo na pamet, med osmo-
šolci pa tisti, ki se učijo s pomočjo miselnih vzorcev.

Šestošolci se doma večinoma učijo s pomočjo miselnih 
vzorcev, osmošolci pa na pamet, oboji pa so prepričani, da 
je tehnika učenja z miselnimi vzorci učinkovitejša in jo pri-
poročajo predvsem učencem z učnimi težavami.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303614.pdf

NASLOV NALOGE: MARIJAN PETAN – OSEBNOST MOJE-
GA KRAJA

AVTORICI: Alisa Kiker, 6. a in Živa Nardin, 7. a
MENTORICA: Jana Draksler, prof. mat.

STROKOVNO PODROČJE: zgodovina in prazgodovina

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
dr. Aleksander Žižek, univ. dipl. zgo. (predsednik)
Majda Omahen Zlatolas, prof. zgo. in um. zgo.
dr. Tone Kregar, prof. zgo. in soc.

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

POVZETEK VSEBINE:
Marijan Petan se je rodil v Zagrebu, kjer je bil oče oficir, a je 
že s sedmimi leti postal Celjan.
Po letih prepevanja v mladinskih pevskih zborih ga je srečno 
naključje pripeljalo v mlado vokalno skupino, ki se je ogre-
vala za črnske duhovne pesmi. Skupaj so ustanovili kvartet, 
ki so ga poimenovali New SwingQuartet. Po začetnih po-
snemanjih svojih velikih vzornikov, GoldenGateQuarteta, 
so kmalu začeli razvijati svoj slog, ki je postajal vedno bolj 
prepoznaven. Z neutrudnim žarom so skrbeli za populariza-
cijo črnske duhovne glasbe. S trdim delom so tem pesmim 
navdihnili lastno noto in ljudem doma in na tujem pričarali 
lepote gospela in spirituala na le njim lasten način. S svojim 
petjem so si pridobili svetovno slavo in z njimi očarali tudi 

prebivalce ameriškega juga.
V štiridesetletnem nepretrganem delovanju, kar je med po-
dobnimi skupinami svojevrsten fenomen, so navdušili mili-
jone ljudi, ki so jih pogosto poslušali s solznimi očmi.
Marijan Petan, s svojim globokim basom kvartetu predan 
od začetka do konca, je z njimi občutil slast uspeha (tako 
med nastopi za široke ljudske množice kot med nastopi za 
predsednika Jugoslavije Tita, papeža, predsednika ZDA Billa 
Clintona …) in poskrbel za prepoznavnost Slovenije v svetu.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303629.pdf

NASLOV NALOGE: MEDIACIJA V CELJSKIH OSNOVNIH 
ŠOLAH

AVTORICI: Laura Rozman, 7. b in Zala Ana Zupanc, 7. a
MENTORICA: Iris Frelih, prof.

STROKOVNO PODROČJE: sociologija

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Mateja Fidler, univ. dipl. soc. (predsednica)
Branka Lazarevič, univ. dipl. soc.
Nina Trojer, prof. soc.

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

OSNOVNA ŠOLA fRANA KRANJCA

http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303614.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303614.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303629.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303629.pdf
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POVZETEK VSEBINE:
Vključitev obvladovanja konfliktov z mediacijo v šolski 
vsakdan in njegovo prakticiranje pripravlja učence na življe-
nje v družbi, zmanjšuje napetost in je način za normalizacijo 
medčloveških odnosov.
Namen raziskovalne naloge je s samostojnim raziskova-
njem ugotoviti dejansko uporabo mediacije v celjskih 
osnovnih šolah, ugotoviti, kakšne pozitivne učinke media-
cije zaznavajo učitelji mediatorji v šolah, ter katere so ovire, 
ki se najpogosteje pojavljajo pri izvajanju mediacije. Podat-
ke sva pridobili s pomočjo anketnih vprašalnikov za učitelje 
in učitelje mediatorje celjskih osnovnih šol. Izvedli sva tudi 
intervju z ravnateljico Osnovne šole Frana Kranjca Celje, ki 
je z nama podelila svoje poglede na razreševanje konfliktov.
Izkazalo se je, da mediacija v celjskih osnovnih šolah le ni 
tako razširjena, kot smo sprva predvidevali, saj jo izvajajo 
le na treh izmed devetih celjskih osnovnih šol. Učitelji so s 
pojmom in procesom mediacije že bili seznanjeni, medtem 
ko se jih je na tem področju izobraževala le slaba tretjina. 
Zaznati ni bilo bistvene razlike v pogledu učiteljev in učite-
ljev mediatorjev na konflikt, kar kaže na to, da so učitelji v 
razredu ves čas »mediatorji«. Mediacija v šolski prostor po 
mnenju učiteljev mediatorjev prinaša številne prednosti in 
nekaj slabosti, povezanih predvsem z usklajevanjem urni-
kov in pripravljenostjo kandidatov za razreševanje konflik-
tov.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303616.pdf

NASLOV NALOGE: SE GENERACIJA »Z« UČI V SPLETNI 
UČILNICI?

AVTORJI: Andraž Pušnik, 9. b, Salih Ćasurović, 9. a in Jon Bo-
najo, 9. a
MENTOR: Bojan Rebernak, prof.

STROKOVNO PODROČJE: računalništvo

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Tomislav Viher, univ. dipl. org. dela (predsednik)
Karmen Kotnik, univ. dipl. inž.
Mateja Karo, prof. mat. in računal.

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

POVZETEK VSEBINE:
Danes učenci od učitelja pričakujejo, da v pouk vključuje in-
formacijsko-komunikacijsko tehnologijo (IKT). Učenci tako 
imenovane generacije »Z« danes pridobivamo informacije 
preko sodobnih medijev. Od učitelja pričakujemo ne le po-
sredovanje znanja, ampak tudi razvijanje naših sposobnosti 
za samostojno učenje, kritično presojanje informacij in iska-
nje rešitev na zastavljene probleme. S pomočjo spletnega 
učnega okolja se tako usposabljamo za vseživljenjsko uče-
nje.
Na naši šoli učitelji kot dodatek k rednim uram šolskega 
pouka uvajajo Moodle (spletno učilnico). Spletna učilnica 
je navidezno učno okolje, v katerem se navidezno sreču-
jeta učenec in učitelj. Učenci to obliko pouka uporabljamo 
doma za samostojno učenje, preverjanje znanja in tudi za 
zabavo. V šoli jo uporabimo ob odsotnosti učitelja (suplen-
ca), pri spletnem preverjanju znanja, opravljanju nalog in 
spoznavanju nove snovi v obliki e-gradiv.
V raziskovalni nalogi smo želeli ugotoviti, kakšen je resnični 
potencial e-učenja in spletne učilnice na naši šoli. S pomo-
čjo raziskovalne metode spletne ankete med uporabniki 
spletne učilnice, smo ugotovili, da je veliki večini učencev 
spletna učilnica pri učenju v pomoč. Analizo odgovorov 
učencev smo podrobno predstavili v osrednjem delu in za-
ključku raziskovalne naloge. Prišli smo tudi do zaključka, da 
»učenje na daljavo« ne more popolnoma nadomestiti uči-
telja kot mentorja, usmerjevalca in neposrednega izvajalca 
pouka v učilnici.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303617.pdf

http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303616.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303616.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303617.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303617.pdf
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NASLOV NALOGE: BRALNE NAVADE UČENCEV OŠ FRANA 
ROŠA

AVTORICI: Špela Vodeb in Tea Kovač, obe 8. a
MENTORICA: Špela Košir, prof.

STROKOVNO PODROČJE: sociologija

ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Polonca Bajc Napret, univ. dipl. soc. (predsednica)
Sandra Stajnko, univ. dipl. soc.
Matija Cigler, dipl. upravnih ved

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

POVZETEK VSEBINE:
Namen najine raziskave je bil ugotoviti najpomembnejše 
dejavnike, ki vplivajo na razvijanje bralnih navad, in preuči-
ti, kako so z njimi povezani naši učenci.
Po opazovanju in pogovoru z vrstniki in na podlagi raziskav 
PISA in PIRLS sva postavili tri hipoteze: deklice naj bi brale 
več kot fantje; starši otroke spodbujajo k branju, a večina 
staršev ne ve, katere knjige berejo njihovi otroci; proza naj 
bi bila med učenci bolj priljubljena kot poezija.
Na osnovi anketnih vprašalnikov, ki sva jih razdelili učen-
cem in učenkam drugega in tretjega vzgojno-izobraže-
valnega obdobja, sva lahko potrdili kar tri svoje domneve, 
ovržena pa je bila hipoteza, da starši ne vedo, kaj berejo 
njihovi otroci. Z anketnim vprašalnikom sva dobili tudi zelo 
zanimiv podatek, in sicer, da večina učencev pri iskanju in-
formacij uporabi splet.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303620.pdf

NASLOV NALOGE: FRAZEMI – ŠE BOGATIJO NAŠ JEZIK?

AVTORICI: Nika Čerčnik Pušavec in Živa Ferara, obe 9. 
MENTORICA: Milena Smisl

STROKOVNO PODROČJE: sociologija

ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Mateja Fidler, univ. dipl. soc. (predsednica)
Branka Lazarevič, univ. dipl. soc.
Nina Trojer, prof. soc.

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

POVZETEK VSEBINE:
V raziskovalni nalogi sva želeli mladi raziskovalki ugotoviti, 
ali so frazemi ob bliskovitem spreminjanju (tudi) jezika še v 
rabi. Zanimalo naju je, ali se frazemi še pojavljajo v revijah, 

namenjenih nam osnovnošolcem. Skušali sva raziskati, ali 
učenci tretje triade osnovne šole frazeme sploh poznajo in 
kateri so najbolj uporabljani. Ugotoviti sva tudi želeli, ali jih 
in katere frazeme učenci razumejo. Zanimal naju je še po-
gled učiteljev na frazeologijo in rabo frazemov in ali jih tudi 
uporabljajo pri pouku. Z nalogo skušava torej odgovoriti na 
vprašanje – ali frazemi še bogatijo naš jezik.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303618.pdf

NASLOV NALOGE: NABOR »KULSKIH« ZNAMK ŠPORTNIH 
COPAT

AVTORJA: Rok Hribernik in Simon Valant, oba 9. b
MENTOR: VojinMlinarević, 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 73,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Raziskovala sva, katere športne znamke so najbolj prilju-
bljene pri najstnikih, kako pogosto so obuti v športne co-
pate, kateri so odločilni dejavniki pri nakupu športnih co-
patov, v kolikšni meri poznajo vrste športnih copat, kriterije 
neprimerne obutve in poškodbe, povezane s tem.
Po opazovanju, branju, pogovoru z vrstniki in iz lastnih iz-
kušenj sva postavila štiri hipoteze. Anketo sva opravila na 
dveh različnih šolah – OŠ Frana Roša Celje in OŠ Dobrna. 
Skoraj v vseh primerih se nama je potrdilo predvidevanje, 
da razlik ni. Razen pri enem vprašanju. Učenci OŠ Dobrna 
raje hodijo v šolo obuti v športno obutev.
Po analizi podatkov, ki sva jo naredila s pomočjo anketnih 
vprašalnikov med učenci od šestega do devetega razreda 
OŠ Frana Roša Celje in OŠ Dobrna, sva lahko potrdila hipo-
tezo, da je Nike najbolj priljubljena znamka športnih copat 
med anketiranci. Ovrgla sva hipotezo, da je športna obutev 
ob prihodu v šolo med anketiranci najpogostejša. Potrdila 
sva hipotezi, da večina učencev ve, kateri so primerni špor-
tni copati za določen šport in da se večina anketiranih zave-
da, da neprimerna obutev lahko povzroči poškodbo.
Ugotovila sva, da imajo najini vrstniki podobne želje, znanje 
in možnosti glede športne obutve. Tudi nasveti obeh stro-
kovnjakov so koristni.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303619.pdf

OSNOVNA ŠOLA fRANA ROŠA

http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303620.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303620.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303618.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303618.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303619.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303619.pdf
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NASLOV NALOGE: VITAMIN C – KRALJ MED VITAMINI

AVTORICI: Maja Cilenšek in Eva Polutnik, obe 8.
MENTORICA: Barbara Petan, prof.

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 72,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
V raziskovalni nalogi sva preučili vpliv temperature in sve-
tlobe na obstojnost vitamina C oziroma askorbinske kisline. 
Zanimala naju je predvsem višina temperature in izposta-
vljenost vitamina C svetlobi. Odločili sva se za nevtraliza-
cijsko titracijo, saj sva iz virov ugotovili, da daje zanesljive 
rezultate. Lahko sva jo tudi izvedli v šoli, saj ne potrebujemo 
posebnih reagentov in snovi. Ugotovili sva, da višanje tem-
perature povzroči razpad do 12 % vitamina C. Raziskali sva 
tudi, kako in kdaj lahko nadomestimo naravne vire vitamina 
C s prehranskimi dopolnili.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303621.pdf

NASLOV NALOGE: »SHOPPING« MED UČENCI OŠ HUDI-
NJA 

AVTORICE: Eva Vervega, 7. b, Nika Cene, 8. a in Kaja Mlakar, 
7. c
MENTORICA: Lidija Voršič, prof.

STROKOVNO PODROČJE: sociologija

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Sergej Vučer, univ. dipl. soc. (predsednik)
Tanja Oprešnik, univ. dipl. soc.
Jerko Malinar, univ. dipl. kult.

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

POVZETEK VSEBINE:
Nakupovanje je postalo ena od ključnih prostočasnih de-
javnosti. To nam kažejo vedno polna nakupovalna središča. 
V raziskovalni nalogi smo raziskovale nakupovalne navade 
osnovnošolcev od 5. do 9. razreda. Zanimalo nas je, koliko 
pozornosti in svojega prostega časa namenijo nakupova-
nju, kje najpogosteje nakupujejo ter kdo jim pomaga izbi-
rati in plačati oblačila oziroma obutev. Spraševale pa smo 
se tudi, ali imajo občutek, da so zasvojeni z nakupovanjem.
Ugotovile smo, da večina deklic nakupuje vsaj enkrat te-
densko, dečki pa manj, vsi pa najpogosteje nakupujejo v 
mestu, kjer živijo. Večini učencev najpogosteje pomagajo 
pri izbiri starši, ki so prav tako tudi plačniki kupljenega. Raz-
iskava kaže, da tako deklice kot dečki ne čutijo zasvojenosti 
z nakupovanjem. 

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303589.pdf

NASLOV NALOGE: »VESELI DECEMBER«

AVTORICI: Karin Krajšek, 7. b in Laura GloriaPratnemer, 8. c
MENTORICA: Olga Kožel, prof.

STROKOVNO PODROČJE: sociologija

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Sergej Vučer, univ. dipl. soc. (predsednik)
Tanja Oprešnik, univ. dipl. soc.
Jerko Malinar, univ. dipl. kult.

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

POVZETEK VSEBINE:
Namen najine raziskovalne naloge je bil raziskati vsako-
letno aktualno temo – decembrsko mrzlico, imenovano 
»veseli december«. Vsi vemo, da se že v mesecu novembru 
začnemo pogovarjati o prihajajočih praznikih, trgovine 
okrasijo z raznovrstnimi izdelki, število kupcev se močno 
poveča. Zato sva želeli pridobiti podatke neposredno od 
potrošnikov in trgovcev – kako gledajo na »veseli decem-
ber« in ali jih sploh veseli.Tema je zelo široka, pri raziskoval-
nem delu pa sva uporabili različne metode dela. Te so delo 
z viri in literaturo, metoda anketiranja in intervjuja ter me-
toda obdelave podatkov. Uporabljene metode dela so naju 
pripeljale do zanimivih rezultatov, ki sva jih predstavili v di-
skusiji. Raziskavo sva ločeno analizirali po spolu, vendar sva 
ugotovili, da bistvene razlike med moškimi in ženskami ni. 
Spoznali sva, da anketiranci ob besedi december pomisli-
jo na praznovanje, da zapravijo približno 20 % več denarja 
(predvsem za darila in hrano), da predvsem moški vidijo to 
obdobje kot stresno, kljub temu pa je vsem skupno to, da je 
december vseeno »veseli«. Enakega mnenja so tudi trgovci, 
saj zadnji mesec v letu povezujejo z dobičkom.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303582.pdf

OSNOVNA ŠOLA hudINJA

http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303589.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303589.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303582.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303582.pdf
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NASLOV NALOGE: BIOLOŠKA ANALIZA POTOKA KOPRIV-
NICA

AVTORICE: Saša Gerlj, 8. b, Ana Veronika Popovič, 7. a in Sara 
Maučec, 8. b
MENTORICA: Andreja Škorjanc Gril, pred. učit.

STROKOVNO PODROČJE: biologija

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Tatjana Jagarinec, prof. biol., univ. dipl. biol. (predsednica)
Marcel Vodovnik
Leopold Hribernik, prof.bio. in kem.

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

POVZETEK VSEBINE:
Biološka analiza vode je metoda za ugotavljanje stanja 
ekosistema, na kar lahko vpliva onesnaženje vode ali drugi 
posegi človeka v ekosistem. Ideja za raziskovalno nalogo se 
nam je porodila na naravoslovnem dnevu, ko smo preuče-
vali vodne ekosisteme v okolici šole. V raziskovalni nalogi 
smo, s pomočjo bioindikatorskih organizmov, preučevale 
kakovost vode v potoku Koprivnica pred vstopom v Šmar-
tinsko jezero in po izlivu iz njega. Predvidevale smo, da je 
kakovost vode v potoku večja pri vstopu v jezero kot po izli-
vu iz njega. Tega s svojo raziskavo nismo mogle niti potrditi 
niti ovreči. Ocenjujemo, da je voda v Koprivnici, ko priteče iz 
Šmartinskega jezera, srednje onesnažena (2. kakovostni ra-
zred). Za zgornji tok Koprivnice kvalitete vode nismo mogle 
oceniti, saj smo vzele premalo vzorcev. Ugotavljamo, da je 
biološka metoda za oceno stanja vodotoka zelo uporabna 
in zanesljiva, vendar je treba opraviti dovolj veliko število 
vzorčenj.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303635.pdf

NASLOV NALOGE: EIFFLOV STOLP

AVTORJI: Rene Ratej, 7. a, Urban Ratej, 7. b in Dejan Slavulj, 
7. a
MENTOR: Gregor Pančur

STROKOVNO PODROČJE: arhitektura in gradbeništvo

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Tatjana Hren, univ. dipl. inž. grad. (predsednica)
Dimitrij Režun, dipl. inž. el.
Iztok Uranjek, univ. dipl. inž. grad.

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

POVZETEK VSEBINE:
V raziskovalni nalogi smo se ukvarjali s svetovno znano 
zgradbo, ki stoji v glavnem mestu Francije Parizu. Gre za 
zgradbo Eifflov stolp, ki je bil dograjen leta 1889 ob svetov-
ni razstavi EXPO. 
V nalogi smo predstavili, kako je Eifflov stolp zgrajen, njego-
ve tehnične podatke, zanimivosti in namembnost. 

V drugem delu naloge smo s pomočjo mentorja izdelali dva 
pomanjšana modela iz tršega papirja, v dveh različnih me-
rilih. 
Raziskovali smo s pomočjo različnih metod. Najprej smo 
pregledali literaturo in elektronske vire o Eifflovem stol-
pu, nato pa smo s pomočjo mentorja izdelali pomanjšana 
modela, jih pobarvali v različnih barvah ter enemu dodali 
razsvetljavo. Modela bosta dobila mesto v šolski vitrini, kjer 
razstavljamo izdelke učencev. 

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303588.pdf

NASLOV NALOGE: ENERGIJSKE PIJAČE MED UČENCI

AVTORICE: Žana Hočevar, 7. a, Nina Maček, 7. a in Anja Žer-
jav, 7. c
MENTOR: Boštjan Štih, prof.

STROKOVNO PODROČJE: prehrana

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
dr. Nuša Konec Juričič, dr. med. (predsednica)
Miljana Žitko Mastnak, dr. med.
Brigita Fižuleto, kineziolog

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

POVZETEK VSEBINE:
Energijske pijače nas dandanes spremljajo na vsakem kora-
ku in po njih posegajo vedno mlajši, pa tudi njihova poraba 
strmo narašča. Zanimalo nas je, kakšen odnos imajo učenci 
do energijskih pijač, kako pogosto in zakaj jih pravzaprav 
uživajo, pa tudi, ali dobijo po njihovem zaužitju učenci de-
jansko občutek, da imajo več energije.
Podatke smo pridobili z anketnim vprašalnikom. Ugotovili 
smo, da učenci po energijskih pijačah posegajo predvsem 
zaradi prijateljev oz. da preobremenjenost ni glavni razlog 
za uživanje energijskih pijač. Ob primerjavi energijskih vre-
dnosti pa se je smiselno vprašati, ali lahko energijske pijače 
upravičeno nosijo oznako »energijske«.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303594.pdf

http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303635.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303635.pdf
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NASLOV NALOGE: FIZIKALNO UČILO ZA PRIKAZ ADITIV-
NEGA MEŠANJA BARV

AVTORJI: Astrid Bukovšek, 9. a, Matic Premuš, 8. a in Slovia 
Silo, 8. a
MENTORJA: Jože Berk, prof. in Gregor Pančur

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:
Običajno pokažemo aditivno mešanje barv pri pouku fizi-
ke tako, da na raven zaslon hkrati usmerimo snop svetlobe 
s tremi diaprojektorji z različnimi barvnimi filtri v osnov-
nih barvah svetlobe (RGB). Izvedba tega poskusa je lahko 
tehnično dokaj zahtevna in zamudna. Kaj pa, če bi name-
sto ravnega zaslona uporabili notranjost žogice za nami-
zni tenis, v katero bi namestili LED-diode, ki svetijo v treh 
osnovnih barvah svetlobe (RGB)? Ta model smo preizkusili 
v okviru naše raziskovalne naloge in tako izdelali učilo za 
prikaz aditivnega mešanja barv pri pouku fizike in naravo-
slovja. Osnova učila je električno vezje, ki ga sestavljajo trije 
ločeni električni krogi, vzporedno priključeni na isti vir z na-
petostjo 4,5 V. V vsakem krogu je LED-dioda (RGB), stikalo, 
predupornik in spremenljivi upor, ki omogoča zvezno spre-
minjanje napetosti oziroma toka in s tem jakosti svetlobne-
ga toka določene LED-diode. Učilo omogoča vklop posa-
mezne svetleče diode, dveh izbranih diod ali pa vseh treh 
hkrati, pri čemer se svetloba svetlečih diod enakomerno 
razporedi po notranjosti žogice in tako pride do seštevanja 
posameznih barv. Odtenke (jakost) barv lahko uravnavamo 
s potenciometri. 

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303632.pdf

NASLOV NALOGE: IZBIRA GLASBENEGA IDOLA

AVTORICI: Anja Brodej in Nika Janušič, obe 7. c
MENTORICA: Klara Raznožnik, prof.

STROKOVNO PODROČJE: glasba

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Adrijana Požun Pavlovič, prof. glasbe (predsednica)
Marko Radosavljevič, prof. lik. umet.
Anka Aškerc, prof. um. zgo.

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

POVZETEK VSEBINE:
Raziskovalna naloga govori, na kakšen način si mladi izbi-
ramo glasbene idole, kako jih spremljamo in kako to vpliva 
na nas. Prav tako sva s sošolko v raziskavo vključili uporabo 

popularne internetne strani YouTube. 
Poleg prebiranja literature sva se zatekli še k metodi anke-
te in tako od učencev dobili odgovore na najina vprašanja, 
domneve, hipoteze. Sledilo je pisanje raziskovalne naloge, 
izdelali sva tabele in grafe, ki so narejeni na osnovi rezulta-
tov analize ankete. 
Rezultati naloge so pokazali, da nam je pri glasbenem ido-
lu všeč predvsem glasba, nato njegova zunanja podoba, 
velik vpliv imajo videoposnetki. Izvedeli sva, da popularne 
glasbenike spremljamo predvsem na spletni strani YouTu-
be; presenetilo naju je, da se več kot polovica anketiranih 
učencev ne zgleduje po svojem idolu. Učenci so kritično 
napisali tudi pohvale ter kritike internetne strani YouTube 
in njihovega glasbenega idola.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303580.pdf

NASLOV NALOGE: KOSILA UČENCEV OŠ HUDINJA 

AVTORICE: Maja Mitevski, Ana Radmanović in Karmen Zi-
danšek, vse 7. c
MENTORICA: Irena Cure, pred. učit.

STROKOVNO PODROČJE: sociologija

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Sergej Vučer, univ. dipl. soc. (predsednik)
Tanja Oprešnik, univ. dipl. soc.
Jerko Malinar, univ. dipl. kult.

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

POVZETEK VSEBINE:
Kosilo je eden od glavnih obrokov, ko naj bi otroci, po pri-
poročilih strokovnjakov, zaužili od 35 do 40 % dnevnega 
vnosa energije. Kosilo je običajno tudi edini topel obrok v 
dnevu. To je tudi čas za druženje in povezovanje družine. 
Strokovnjaki ugotavljajo, da so družine, ki jedo več obro-
kov skupaj, bolj povezane. Zanimalo nas je, ali imajo učenci 
naše šole vsak dan kosilo, ali jedo kosilo v šoli ali doma, kdo 
v družini pripravlja kosilo, ali otroci pomagajo staršem pri 
pripravi kosila. 
Sestavile smo anketo, ki so jo izpolnjevali učenci od šeste-
ga do devetega razreda. Ugotovile smo, da ima 93 % naših 
učencev vsak dan kosilo. Večina učencev je kosilo doma. 
Kuhajo ga običajno mame, pri tem jim pomaga več deklet 
kot fantov. 
V šoli je kosilo vsak dan približno dve tretjini učencev naše 
šole. Število teh učencev se v zadnjih štirih letih ni opazno 
spremenilo. Število se je povečalo s februarjem 2013, ko je 
država omogočila 79 učencem ta obrok brezplačno. Upa-
mo, da bo zakon veljal tudi v prihodnje in bo čim več učen-
cem omogočal kvalitetno prehrano. 

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303579.pdf

http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303632.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303632.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303580.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303580.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303579.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303579.pdf
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NASLOV NALOGE: MAGNETNO VZBUJANJE ELEKTROMO-
TORJA

AVTORJI: Jan Vrečer, 7. b, Rok Vrečer, 7. b in Tim Šlosar, 8. c
MENTOR: Uroš Kalar, prof. športne vzgoje

STROKOVNO PODROČJE: elektrotehnika

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Tatjana Hren, univ. dipl. inž. grad.(predsednica)
Dimitrij Režun, dipl. inž. el.
Iztok Uranjek, univ. dipl. inž. grad.

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

POVZETEK VSEBINE:
Zanimalo nas je, ali je mogoče z magneti iz neodimija vzbu-
jati elektromotor in ga z njimi gnati, ne da bi ga napajali z 
električno energijo. Opravili smo številne poskuse in meri-
tve, kako gostota magnetnega polja, s katerim smo vzbujali 
elektromotor, vpliva na vrtenje rotorja in poskusili ugotovi-
ti, kako naj bi bili magneti orientirani, da bi dosegli vrtenje 
rotorja brez dodatne energije. Meritve so pokazale, da sta-
tično magnetno polje trajnih magnetov ne more poganjati 
rotorja.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303584.pdf

NASLOV NALOGE: MODA MED OSNOVNOŠOLCI

AVTORICI: Tina Gumilar in Neža Vengust, obe 7. a
MENTORICA: Simona Mesojedec, prof.

STROKOVNO PODROČJE: sociologija

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Mateja Fidler, univ. dipl. soc. (predsednica)
Branka Lazarevič, univ. dipl. soc.
Nina Trojer, prof. soc.

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

POVZETEK VSEBINE:
»Obleka naredi človeka«, pravi znani slovenski pregovor. 
Pa je res tako? Je pomembna samo obleka? Vsekakor je 
danes pomembno, kako smo videti v družbi in del tega je 
tudi obleka. Prav zato sva si postavili izziv in se lotili te razi-
skovalne naloge. V teoretičnem delu naloge sva se posvetili 
modi in oblačenju ter pojme predstavili. V empiričnem delu 
naloge naju je predvsem zanimalo, kakšen stil oblačenja 
imajo učenci, katera je njihova najljubša barva, ali način 
oblačenja vpliva na priljubljenost v družbi. Zanimalo naju 
je še, ali menijo, da se oblačijo modno ter kdo jim pri izbiri 
oblačil najbolje svetuje. 
Prišli sva do zanimivih ugotovitev. Učenci osnovne šole 
Hudinja se najraje oblačijo v športna oblačila, najbolj pri-
ljubljena barva pa je črna. Način oblačenja ne vpliva na pri-
ljubljenost v družbi. Učenci menijo, da se oblačijo modno. 
Pri izbiri oblačil pa jim najbolje svetujejo starši. Na splošno 

velja, da želijo biti mladi v koraku s časom in tako se je izka-
zalo tudi pri modi. 

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303586.pdf

NASLOV NALOGE: MOTIVACIJA IN USPEHI ŠPORTNIKOV 
NA OŠ HUDINJA

AVTORJI: Timotej Drobinc, 8. a, Vesna Kocijan, 8. a in Ana 
Krajnc-Zagrušovcem, 8.b
MENTORICA: Mateja Hrastnik, 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 69,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Namen naše raziskovalne naloge je bil raziskati področje 
športa pri učencih Osnovne šole Hudinja. Tudi sami smo 
športniki in poznamo tako uspehe kot neuspehe, vzpone in 
padce, pluse in minute ukvarjanja s športom. 
Zanimalo nas je, kaj učenci predmetne stopnje trenirajo in 
kako pogosto, kaj jim je glavna motivacija izbranega športa, 
kakšne imajo cilje za prihodnost in še kaj. 
Naša tema je dokaj obsežna, zato smo izbrali več metod 
dela, ki so nas privedle do končnih rezultatov. Metode, ki 
smo jih uporabili, so bile: delo z viri in literaturo, metoda 
anketiranja in metoda obdelave podatkov. 
Uporabljene metode dela so nas pripeljale do zanimivih re-
zultatov, ki smo jih predstavili v diskusiji. Spoznali smo, da 
se naši pogledi na življenje športnika v določenih segmen-
tih razlikujejo tako pri motivaciji za treniranje kot tudi željah 
po športnih uspehih in odnosu do sotekmovalcev. 

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303578.pdf

NASLOV NALOGE: POZNAVANJE EKOLOŠKO PRIDELANE 
PREHRANE MED POTROŠNIKI IN POSEGANJE PO NJEJ

AVTORICE: Klara Skalicky, Eva Šorn in Karmen Šorn, vse 7. b
MENTORICA: Boštjan Štih, prof.

STROKOVNO PODROČJE: ekologija – agrokulturni vidik

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Andreja Slapnik, univ. dipl. biol. (predsednica)
Iztok Gornjak, univ. dipl. inž. stroj. 
Natalija Trček Kovše, univ. dipl. inž. kmet.

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

http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303584.pdf
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POVZETEK VSEBINE:
Cilj naše raziskovalne naloge je bil, da ugotovimo, kakšna 
je poraba in prepoznavanje ekološko pridelane hrane med 
potrošniki. Postavili smo več hipotez in s pomočjo teh se-
stavili anketni vprašalnik. Dela smo se lotili sistematično in 
ugotovili, da potrošniki slabo poznajo ekološko pridelano 
hrano in manj posegajo po njej. Glavna razloga sta višja 
cena in manjša dostopnost. Ugotovili smo tudi, da obstaja 
še precejšnje nezaupanje v pridelavo ekološko pridelane 
hrane. Poraba ekološko pridelane hrane bi se lahko poveča-
la, če bi bila ta cenejša, bolj prepoznavna in dostopna.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303591.pdf

NASLOV NALOGE: POZNAVANJE ZUMBE MED OSNOVNO-
ŠOLCI 

AVTORICE: Žana Čović, 7. b, MelihaImamović, 7. b in Valen-
tina Obrez, 8. b
MENTORICA: Darja Jeran, 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 52,00 točk in se uvrstila v 3. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
»Zdrav duh v zdravem telesu« ni le dar, ki ga imaš ali pa 
nimaš po prednikih, v veliki meri je tudi odvisen od nači-
na življenja. Usoda človeka ni zapisana v zvezdah, vsakdo 
je sam svoje sreče kovač. Na vseh področjih človekovega 
ustvarjanja je pomembno, da se človek počuti dovolj moč-
nega, da opravlja svoje delo ali se v prostem času ukvarja z 
dejavnostjo, ki ga veseli. Če bo vsak znal zase poskrbeti, da 
se bo dovolj gibal, rekreiral ali se ukvarjal s športom, bo tudi 
uspešen na vseh drugih področjih, bo imel dovolj energije.
S pomočjo anketnega vprašalnika smo želele ugotoviti, ko-
liko osnovnošolcev in odraslih pozna rekreacijo zumba, ali 
so jo že obiskali, ali jo še nameravajo. Če so jo že obiskali, 
kaj jim je bilo všeč.
Izkazalo se je, da so učenci seznanjeni z zumbo, nekateri so 
jo že obiskali, drugi jo še nameravajo. Prav tako odrasli.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303585.pdf

NASLOV NALOGE: SELITVE V MESTNI OBČINI CELJE V 
LUČI GOSPODARSKE KRIZE 

AVTORJI: Sara Štrk, 8. b, Jan Vavdi, 7. in Ana Marija Vincelj, 
8. b
MENTOR: Sandi Šarman, prof.

STROKOVNO PODROČJE: geografija – družbena in ekonom-
ska

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Nataša Marčič, prof. geo. in pedag. (predsednica)
Dunja ČurkovićPeperko, prof. geo. in zgo.
Barbara Arzenšek, prof.geo.

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

POVZETEK VSEBINE:
Selitve so stalnica v zgodovini človeštva. Gospodarski vzro-
ki so bili poleg političnih in verskih vedno najpomembnejši 
razlog, da so ljudje spremenili kraj svojega bivanja. V času 
gospodarskih kriz so ljudje še bolj kot sicer iskali zaposlitev 
in s tem zaslužek izven meja svoje domovine in svojega kra-
ja. Tudi gospodarska kriza, v kateri živimo, ni izjema. V naši 
raziskovalni nalogi smo skušali ugotoviti, kakšen vpliv ima 
gospodarska kriza v prvem desetletju 21. stoletja na selitve 
v naši domači pokrajini. Ugotovili smo, da je bilo Celje, tako 
kot celotna Slovenija, do začetka gospodarske krize obmo-
čje množičnega priseljevanja. Največ ljudi je prišlo iz držav, 
ki so nastale na območju nekdanje Jugoslavije (Bosna in 
Hercegovina, Hrvaška, Srbija, Kosovo). Po letu 2009 se je 
to spremenilo. Število priseljenih se je močno zmanjšalo 
in selitveni prirastek je bil leta 2010 negativen. Analiza po-
datkov o notranjih selitvah je pokazala, da ima MO Celje v 
zadnjih letih negativen selitveni prirastek. To pritrjuje tezi o 
procesu suburbanizacije, ki poteka na območju večjih mest. 
Podatkov o dnevnih selitvah SURS od popisa prebivalstva 
leta 2002 ne zbira več. Smo pa na osnovi podatkov o se-
litvah delovno aktivnega prebivalstva ugotovili, da največ 
ljudi prihaja na delo v Celje iz sosednjih občin, pa tudi veliko 
Celjanov je svojo zaposlitev našlo izven meja.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303583.pdf
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NASLOV NALOGE: TEŽAVE S KOŽO PRI UČENCIH OŠ HU-
DINJA

AVTORICI: Karin Cene Klakočer in Tajda Kotošek, obe 9. a
MENTORICA: Nika Cvirn, prof. ang.

STROKOVNO PODROČJE: zdravstvena nega

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Vesna Božiček, dr. med. (predsednica)
Peter Čepin Tovornik, dipl. zdravstvenik
Mateja Božič, dipl. med. s.

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

POVZETEK VSEBINE:
V najini raziskovalni nalogi sva želeli ugotoviti, koliko učen-
cev v šoli ima težave s kožo ter pri katerem spolu težave 
prevladujejo. Ugotovili sva, da obstaja več vrst težav s kožo. 
Zanimalo naju je, katere prevladujejo med našimi učenci ter 
kaj je po njihovem mnenju vzrok zanje. Želeli sva izvedeti, 
kako učenci skrbijo za svojo kožo in kako izberejo ustrezne 
kozmetične izdelke. Ker težave s kožo vplivajo na samopo-
dobo posameznika, naju je zanimalo tudi to, kako se učenci 
počutijo zaradi svojih težav. Ker je v zadnjem času vedno 
bolj priljubljeno vse, kar je naravno, sva se posvetili tudi na-
ravni kozmetiki. 
Učencem sva razdelili anketne vprašalnike, s katerimi sva 
potrdili oziroma ovrgli najine hipoteze, obiskali pa sva tudi 
kozmetični salon. 
Ugotovili sva, da se težave s kožo pojavljajo pri manj kot 
polovici učencev, prevladujejo pa dekleta. Najpogosteje se 
učenci spopadajo z aknami oziroma mozolji, za svoje težave 
pa krivijo hormonske spremembe. Za kožo večinoma skr-
bijo ter se za nasvet pri nakupu kozmetike obrnejo na far-
macevte. Na sestavine kozmetike niso pozorni. Kozmetiko 
si redko pripravljajo sami doma, čeprav menijo, da je takšna 
boljša od kupljene. Dekleta si mozolje pogosteje prekrivajo 
z ličili, saj ne želijo, da mozolje kdo vidi. 

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303581.pdf

NASLOV NALOGE: USTREZNOST MATERIALOV ZA ROČAJ 
NOŽA

AVTORJI: Nejc Godec, 7. b, Jan Vukovič, 7. b in Andraž Mi-
helin, 8. a
MENTORICA: Milica Šteger, pred. učit.

STROKOVNO PODROČJE: lesarstvo

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Tatjana Hren, univ. dipl. inž. grad. (predsednica)
Dimitrij Režun, dipl. inž. el.
Iztok Uranjek, univ. dipl. inž. grad.

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

POVZETEK VSEBINE:
V okolici doma je učenec našel nož. Bil je zanimive oblike, 
na njem pa je bil zapis »USA M 9«. Na osnovi tega podatka 
smo ugotovili, da je nož izdelan za ameriško vojsko in ima 
kvalitetno jekleno rezilo. To nas je dodatno motiviralo, da bi 
bil ponovno uporaben. Manjkal mu je ročaj, zato smo ga že-
leli izdelati. Omejili smo se na ročaj iz lesa in umetnih mas, 
saj te materiale že znamo obdelovati. Najprej smo ugota-
vljali, katere lastnosti mora imeti ročaj noža. S pomočjo li-
terature smo izvedeli, katere vrste lesa so primerne za dolo-
čene izdelke. V šolski delavnici smo opravili poskuse glede 
trdote, vlažnosti in površinske zaščite lesa. Omejili smo se 
na štiri vrste lesa in na umetno gradivo PVC, kar nam je bilo 
dostopno. Sledilo je izdelovanje ročaja. Pri tem smo potre-
bovali žagalne in brusilne stroje ter ostalo osnovno orodje, 
ki ga znamo uporabljati. Izdelane ročaje smo zaščitili z raz-
ličnimi premazi in tako ugotavljali njihovo trajnost. Rezilo 
noža smo spolirali, pritrdili ročaj in tako ga lahko ponovno 
uporabljamo.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303587.pdf

NASLOV NALOGE: VPLIV RISANK NA VEDENJE OTROK 

AVTORICI: Ana Cvelfar, 9. b in Anita Žekš, 8. b
MENTORICA: Simona Turnšek, prof.

STROKOVNO PODROČJE: sociologija

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Mateja Fidler, univ. dipl. soc. (predsednica)
Branka Lazarevič, univ. dipl. soc.
Nina Trojer, prof. soc.

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

POVZETEK VSEBINE:
Prvi stik z risankami se začne že v ranem otroštvu, saj so ne-
pogrešljiv del otrokovega vsakdana. Žal pa nam današnje 
risanke vse pogostokrat postrežejo s številnimi nasilnimi 
prizori, ki za otroke niso primerni.
S pomočjo anketnega vprašalnika sva želeli ugotoviti, ka-
kšen je vpliv risank na vedenje učencev Osnovne šole Hu-
dinja. 
Izkazalo se je, da več kot polovica učencev gleda risanke, 
ker so zabavne. Ugotovili sva, da večina učencev posnema 
risane junake, predvsem v vedenju. Ugotovili sva še, da ve-
čina učencev meni, da so risanke, ki jih gledajo, nenasilne, 
čeprav le-te sodijo na vrh lestvice najbolj nasilnih progra-
mov. Zaskrbljujoče pa je tudi dejstvo, da se večina učencev 
s starši ne pogovarja o izboru in vsebini risank, ki jih le-ti 
gledajo.
Pomembno je, da starši otrokom risank ne prepovedujejo, 
pač pa se je potrebno z otroki o tej problematiki predvsem 
pogovarjati, otrokom pojasniti, kaj je resnično in kaj ni, 
nadzorovati gledane vsebine. Predvsem pa naj televizija ne 
postane varuška otrok, ampak naj služi le kot dopolnilo pri 
preživljanju prostega časa. Pomembno je, da starši otroke 
medijsko vzgojijo tako, da se bodo le-ti kritično spoprijeli z 
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nasiljem v medijih in ga tudi razumeli.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303590.pdf

NASLOV NALOGE: VPLIV FINANČNE KRIZE NA ŽIVLJENJE 
UČENCEV OŠ HUDINJA IN NJIHOVIH STARŠEV

AVTORICI: Nuša Ribežl Medved in Katarina Bračun, obe 7. a
MENTORICA: Natalija Mlinar

STROKOVNO PODROČJE: sociologija

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Polonca Bajc Napret, univ. dipl. soc. (predsednica)
Sandra Stajnko, univ. dipl. soc.
Matija Cigler, dipl. upravnih ved

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

POVZETEK VSEBINE:
Pregovor pravi: Denar je sveta vladar. S tem se pogosto 
lahko strinjamo. Brez denarja ni hrane, oblačil, zdravstvene 
oskrbe in številnih drugih, življenjsko nujnih potrebščin. 
Številne družine živijo v pomanjkanju, kar gotovo vpliva 
tudi na otroke in njihovo otroštvo. 
Ob izbiri teme raziskovanja smo se odločili, da raziščemo, 
kako je kriza vplivala na življenje učencev Osnovne šole Hu-
dinja in njihovih staršev. Dela smo se lotili s pomočjo an-
ketnih vprašalnikov, svoj del k boljši predstavi pa so dodali 
tudi časopisni članki. 
Sestavili smo dva anketna vprašalnika, saj smo za starše in 
učence pripravili različna vprašanja. Ugotovili smo, da so se 
morali številni anketirani odpovedati nekaterim nakupom, 
da morajo varčevati tudi pri nakupu hrane. Veliko anketira-
nih je v zadnjih dveh letih izgubilo službo, nekateri opravlja-
jo celo dodatno delo, da bi povečali svoje dohodke. 
Ob pisanju naloge smo dobili vpogled v stanje na naši šoli, 
hkrati pa smo prišli do novih idej, kako pomagati ljudem v 
stiski. 

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303593.pdf

NASLOV NALOGE: VPLIV UPORABE SLUŠALK NA SLUH 
OSNOVNOŠOLCEV 

AVTORICI: Živa Knez in Anika Maček, obe 7. b
MENTOR: Boštjan Štih, prof.

STROKOVNO PODROČJE: biologija

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Tatjana Jagarinec, prof. biol., univ. dipl. biol. (predsednica)
Marcel Vodovnik
Leopold Hribernik, prof.bio. in kem.

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

POVZETEK VSEBINE:
Ker skupaj z našimi vrstniki veliko uporabljamo slušalke, 
sva želeli ugotoviti, kako njihova uporaba vpliva na naš 
sluh. Zato sva izdelali raziskovalno nalogo, v kateri sva s te-
stiranjem ugotavljali, ali je naš sluh zaradi uporabe slušalk 
kakorkoli že prizadet. Ob testiranju sva učence s kratko an-
keto povprašali tudi, kako in kako pogosto uporabljajo slu-
šalke. Ugotovili sva, da uporaba slušalk dejansko prizadene 
naš sluh, zlasti v višjem frekvenčnem območju. Prav tako 
je pomembno, kateri tip slušalk uporabljamo in na kakšni 
glasnosti. Najmanj škodljive so velike slušalke, ki pokrijejo 
celoten uhelj. 

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303592.pdf
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OSNOVNA ŠOLA LAVA

NASLOV NALOGE: BREZDOMSTVO – ALI GA POZNAMO?

AVTORICI: Saša Jovanović in Ina Trefalt, obe 8. b
MENTORICA: Andreja Golouh, prof.

STROKOVNO PODROČJE: sociologija

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Sergej Vučer, univ. dipl. soc. (predsednik)
Tanja Oprešnik, univ. dipl. soc.
Jerko Malinar, univ. dipl. kult.

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

POVZETEK VSEBINE:
V državi, kjer predsedniško tekmo napove tudi brezdomka, 
je več kot očitno nekaj narobe. Živeti na cesti in biti veči-
noma odvisen od solidarnosti in dobrosrčnosti drugih se še 
pred desetletij v Sloveniji ni zdel tako pogost pojav. Revšči-
na, razkroj družine, spolno nasilje v otroštvu, droge in alko-
hol so le eni izmed vzrokov, da ljudje pristanejo na cesti ali 
pod mostovi. Pomoč brezdomcem pri nas nudijo nevladne 
organizacije, kot so Rdeči križ, SVIT Koper in Slovenska Ka-
ritas, poleg tega pa v okviru Centra za socialno delo deluje 
kar nekaj zavetišč, sprejemališč in dnevnih centrov za brez-
domce. V Celju je to JZ Socio.
V najini raziskovalni nalogi sva pobrskali po literaturi o brez-
domcih, za mnenje o njih pa sva povprašali tudi ljudi. Veči-
noma brezdomce opisujejo kot zanemarjene, neurejene in 
umazane, a kljub vsemu prijazne. Zanimivo se nama zdi, da 
kar 72 % vprašanih za brezdomstvo v Sloveniji krivi državo 
in njeno politiko, glede pomoči brezdomcem pa so ljudje, 
predvsem mladi, razdvojeni. Nekateri menijo, da brezdom-
cem lahko pomagamo, spet drugi pa, da ne. 

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303622.pdf

NASLOV NALOGE: OBREMENJENOST OSNOVNOŠOLCEV 

AVTORICA: Maša Radi, 8. a
MENTORICA: Ksenija Koštomaj

STROKOVNO PODROČJE: psihologija

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Jožica Cokan, univ. dipl. psih. (predsednica)
Edita Čebela, univ. dipl. psih.
Tone Leskovec, prof. pedag. in psih.

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

POVZETEK VSEBINE:
Namen moje raziskovalne naloge je bil ugotoviti, kako so 
osnovnošolci na predmetni stopnji obremenjeni ter kako 
se ta obremenjenost kaže, ali lahko na podlagi ugotovitev 
govorimo o stresu in kaj o tem menijo njihovi starši.
V teoretičnem delu sem predstavila stres, njegove posledi-
ce, probleme pri prepoznavanju, metode lajšanja stresa in 
mnenja strokovnjakov ter rezultate določenih raziskav, ki so 
bile izvedene v zadnjem času na področju obremenjenosti 
in stresa pri osnovnošolskih otrocih. 
Drugi del naloge je bil namenjen moji raziskavi. Anketirala 
sem učence predmetne stopnje ter njihove starše in rezul-
tate analizirala. Tako sem pridobila rezultate, s katerimi sem 
ovrgla oziroma potrdila zastavljene hipoteze.
Izkazalo se je, da učenci na dan porabijo približno od ene 
do tri ure za šolske aktivnosti, in da imajo še vedno dovolj 
časa za obšolske dejavnosti, saj se je v vprašalniku pokazalo, 
da jim ravno te zavzamejo največ časa. Lahko pa rečemo, da 
so učenci tisti, ki si želijo dobrega učnega uspeha in pritisk s 
strani staršev ni tako močan.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303625.pdf

NASLOV NALOGE: ONESNAŽENJE VODA

AVTORICI: Ana Gošnjak in Nika Jakovljević, obe 9. a
MENTOR: Urh Kodre, prof.

STROKOVNO PODROČJE: biologija

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Tatjana Jagarinec, prof. biol., univ. dipl. biol. (predsednica)
Marcel Vodovnik
Leopold Hribernik, prof.bio. in kem.

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

POVZETEK VSEBINE:
V raziskovalni nalogi sva raziskovali onesnaženje reke Savi-
nje v tistem njenem delu, ki teče na območju Celja. Vzorce 
sva odvzeli na treh odvzemnih mestih vzdolž reke Savinje. 
Vzorce sva analizirali na terenu in v laboratoriju ter rezulta-
te medsebojno primerjali. Spremljali sva parametre, kot so 
pH-vrednost, temperatura rečne vode, koncentracija amo-
nijevih in nitratnih ionov ter količina koliformnih bakterij in 
bakterij Escerichia coli. Postavili sva si delovne hipoteze, od 
katerih sva jih nekaj potrdili in nekaj ovrgli.
Ugotovili sva, da je reka Savinja zmerno onesnažena v po-
dročju nad čistilno napravo, pod njo pa onesnaženost reke 
kljub čistilni napravi naraste, saj v njo pritečejo komunalne 
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odplake, ki jih čistilna naprava bolj ali manj uspešno čisti.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303624.pdf

NASLOV NALOGE: PASTI IN ODLOČITVE V ČASU ODRA-
ŠČANJA

AVTORICI: Iva Dimec in Nika Goršič, obe 8. a
MENTOR: Bojan Poznič, prof.

STROKOVNO PODROČJE: sociologija

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Polonca Bajc Napret, univ. dipl. soc. (predsednica)
Sandra Stajnko, univ. dipl. soc.
Matija Cigler, dipl. upravnih ved

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

POVZETEK VSEBINE:
V obdobju odraščanja se učenci srečujemo s pastmi. Za-
vedamo se, da je pomembno znanje. Znanje o snoveh, o 
posledicah, saj se tako lahko pravilneje odločamo. Ugota-
vljamo, da mladostniki menijo, da poznajo negativne učin-
ke substanc. Ostaja vprašanje, zakaj se kljub temu odločajo 
zanje. Večina mladostnikov je že poskusila alkohol. Bilo bi 
potrebno preveriti, če res poznajo negativne posledice ali 
tako samo mislijo.
Pomembno pa je tudi poznavanje prvin samopodobe. 
Ugotavljamo, da vseh pomembnih prvin samopodobe 
mladostniki ne poznajo. Mladostnik, ki ima pozitivno sa-
mopodobo, se spoštuje, si zaupa in se ceni, postavlja si ci-
lje in si prizadeva, da bi jih dosegel, sodeluje z drugimi, jih 
sprejema, ima prijatelje, pred težavami se ne umika, ampak 
jih poskuša reševati, pri svojih odločitvah je samostojen, ne 
potrebuje odobravanja drugih, se laže prilagaja spremem-
bam, prevzema odgovornost za svoje vedenje, prepoznava, 
sprejema, izraža in uravnava svoja čustva ter je večinoma 
dobro razpoložen.
Pomemben del odraščanja so odločitve o naši prihodnosti. 
Ugotavljamo, da je za mladostnike manj pomembno načr-
tovanje družine od ostalih odločitev. Predvidevamo, da to 
ne pomeni, da je načrtovanje družine nepomembno, a oči-
tno so ostale odločitve v času odraščanja za vprašane bolj 
pomembne.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303627.pdf

NASLOV NALOGE: RUDOLF STERMECKI IN NJEGOV VPLIV 
NA RAZVOJ TRGOVINE V CELJU

AVTORICA: Elizabeta Stermecki, 9. b
MENTORICA: Tanja Stermecki, prof.

STROKOVNO PODROČJE: zgodovina in prazgodovina

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
dr. Aleksander Žižek, univ.dipl. zgo. (predsednica)
Majda Omahen Zlatolas, prof. zgo. in um. zgo.
dr. Tone Kregar, prof. zgo. in soc.

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

POVZETEK VSEBINE:
V raziskovalni nalogi se ukvarjamo s poznavanjem in po-
membnostjo Rudolfa Stermeckega, ki je v začetku dvajsete-
ga stoletja začel svojo kariero z ustanovitvijo majhne trgo-
vine, ki jo je nato širil in postopoma uvajal nove dejavnosti, 
ki so v njej potekale, nenazadnje pa je zaslužen tudi za 
razvoj kataloške prodaje v Celju in širši Jugoslaviji. Nadalje 
smo pregledali njegove funkcije, ki so mu jih kot takratne-
mu pomembnežu podelili meščani. Ne samo da je delal na 
področju trgovine, bil je tudi podžupan Celja. Zaključujemo 
z mislijo, da bi Stermecki mestu Celje s svojo dejavnostjo 
lahko prinesel še večjo veljavo, če ne bi njegovega dela po 
drugi svetovni vojni nasilno prekinili.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303628.pdf

NASLOV NALOGE: SAMOOBRAMBA ŽIVALI

AVTORICE: Tea Planko, Lana Požlep in Tinkara Strenčan, vse 
7. b
MENTORICA: Jasmina Vidmar, prof. raz. pouka

STROKOVNO PODROČJE: biologija

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Tatjana Jagarinec, prof. biol., univ. dipl. biol. (predsednica)
Marcel Vodovnik
Leopold Hribernik, prof.bio. in kem.

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

POVZETEK VSEBINE:
Obkroža nas toliko živali in občutek imamo, da že toliko 
vemo o njih. Toda ko se poglobimo v njihovo delovanje, nji-
hovo življenje, lahko ugotovimo, da imajo toliko skrivnosti, 
ki so zanimive za naše »drugačno« življenje.
Tudi same smo velike ljubiteljice narave in vseh skrivnosti, ki 
jih naša narava skriva in vseh danosti, ki nam jih ponuja. Po-
sebej živali. Zato smo se odločile, da raziščemo to področje. 
Vendar ne obširno – osredotočile smo se na samoobrambo 
živali oz. protiplenilsko prilagoditev. Pri živalih nam je všeč, 
da za preživetje ne potrebujejo varnostnika ali druge tehni-
ke, kot to počnemo ljudje, ampak se res branijo s tem, kar 
jim je ponudila mati narava in nič drugega. A nismo razisko-
vale čisto navadne samoobrambe, temveč samoobrambo s 
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OSNOVNA ŠOLA LJuBEČNA

NASLOV NALOGE: ALI SMO ZJUTRAJ RES VEČJI KOT ZVE-
ČER?

AVTORJI: Ana Maria Mlakar, Jaka Slapnik in Svit Dolenc, vsi 
8.a
MENTORICA: Marjeta Gradišnik Mirt, pred. učit.

STROKOVNO PODROČJE: biologija

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Saša Ogrizek, univ. dipl. bio. (predsednica)
Barbara Pistivšek, univ. dipl. bio.
Bojan Kmecl, prof. bio. in kem.

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

POVZETEK VSEBINE:
Hrbtenica predstavlja osrednjo oporo našemu telesu. Zgra-
jena je iz vretenc, ki jih povezujejo medvretenčne ploščice. 
V učbeniku smo prebrali, da se čez dan lahko zaradi stiska 
medvretenčnih ploščic naša telesna višina zniža. Tega si ni-
smo znali predstavljati, zato smo trditev preverili s posku-
som. K meritvam smo povabili svoje vrstnike, ki smo jim 
zjutraj, opoldne in zvečer izmerili telesno višino. Rezultati 
so pokazali, da se telesna višina čez dan v resnici zniža in da 

smo zvečer res manjši kot zjutraj. Pri analizi podatkov nas 
je zanimalo, če na znižanje telesne višine vpliva spol. Do-
mnevali smo, da spol ne vpliva. Matematična obdelava me-
ritev in podatkov pa je pokazala drugače. Menimo, da smo 
v meritve zajeli premajhno število učencev, da bi bil rezultat 
lahko realen. Pričakovali smo, da se bo telesna višina špor-
tno aktivnih učencev čez dan manj znižala kot telesna višina 
učencev, ki v tem smislu niso aktivni. Primerjava podatkov 
je pokazala, da naša hipoteza povsem drži. Prav ob potrdi-
tvi zadnje hipoteze smo se dokopali do zelo pomembnih 
spoznanj. Ugotovili smo, kako pomembna je vsakodnevna 
skrb za telesno vadbo, da se krepijo vezi in mišice, ki pod-
pirajo glavno oporo našega telesa – hrbtenico. Spremembe 
in poškodbe na hrbtenici zelo vplivajo na kvaliteto našega 
življenja.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303595.pdf

pomočjo barv. Torej nas je zanimala barvitost za preživetje. 
Pri tem smo se osredotočile na tiste živali, ki na tem podro-
čju najbolj izstopajo. 
Zanimalo nas je tudi to, koliko in katere takšne živali pa po-
znajo naši vrstniki. Zato smo naredile tudi kratko anketo, ki 
je v raziskovalni nalogi tudi predstavljena.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303626.pdf

NASLOV NALOGE: TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

AVTORICI: Klara Brežnik in Ana Lipovšek, obe 8. b
MENTOR: Urh Kodre, prof.

STROKOVNO PODROČJE: prehrana

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Vesna Božiček, dr. med. (predsednica)
Peter Čepin Tovornik, dipl. zdravstvenik
Mateja Božič, dipl. med. sestra

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

POVZETEK VSEBINE:
V raziskovalni nalogi sva raziskovali prehranjevalne navade 
osnovnošolcev in njihovih staršev. Osredotočili sva se na ju-
tranji obrok – zajtrk. Pritegnila naju je vseslovenska akcija 
Tradicionalni slovenski zajtrk, zato sva s pomočjo metode 
anketiranja raziskali, v kolikšni meri osnovnošolci in njihovi 
starši poznajo sestavine tradicionalnega slovenskega zajtr-
ka in ali jih vključujejo v svoj jutranji obrok. Ugotavljali sva, 
kaj jedo mladi za zajtrk, primerjali sva prehranjevalne nava-
de fantov in deklet, otrok in odraslih.
Večina hipotez, ki sva jih postavili v uvodu se je izkazalo za 
pravilne, pri nekaterih pa so rezultati anketiranja pokazali 
drugačne rezultate od predvidevanih, zato sva te hipoteze 
ovrgli. 
Ob raziskovanju jutranjih prehranjevalnih navad sva prišli 
do zanimivih ugotovitev, ki bi jih bilo vredno v prihodnosti 
razširiti še na ostale obroke in tako dobiti celostno sliko pre-
hranjevalnih navad mladih.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303634.pdf
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NASLOV NALOGE: ALI STARŠI IN UČITELJI RAZUMEJO 
NAŠ SPLETNI JEZIK?

AVTORICI: Eva Peserl in Blažka Klarič, obe 9.
MENTORICA: Mateja Samastur, prof.

STROKOVNO PODROČJE: jeziki

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

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

POVZETEK VSEBINE:
Idejo za najino raziskovalno nalogo sva dobili pri najini 
mentorici, saj se je le-ta ob popravljanju naših poustvarjal-
nih in ostalih besedil začela glasno spraševati, če se sploh 
zavedamo, da vnašamo »svoj jezik« tudi v šolsko delo. Vpra-
šali sva se, ali naši učitelji vedo, o čem govorimo, kadar se 
sporazumevamo v slengu.
Začeli sva razmišljati, da so naši starši približno iste starosti 
kot naši učitelji, in da po vsej verjetnosti tudi oni ne razume-
jo našega slenga. 
S pomočjo interneta sva iskali različne razprave in literaturo, 
ki se nanaša na temo najine raziskovalne naloge. Sledila je 
poglobitev v teoretični del naloge, odkrivanje novih spo-
znanj in seznanjanje s pridobljenim znanjem. Nova spo-
znanja sva nato ubesedili in zapisali v poglavju z naslovom 
teoretična izhodišča.
Najino nadaljnje delo se je začelo s sestavljanjem ankete, v 
kateri sva preverjali razumevanje posameznih besed, kratic, 
krajšav in znakov, ki jih uporabljamo mladi v svojem vsakda-
njem sporazumevanju.
Vsako anketo sva pregledali dvakrat; namreč po dveh raz-
ličnih kriterijih. Prvi kriterij je bil poznavanje oz. zmožnost 
pravilnega prevoda določenih stavkov, besednih zvez, kra-
tic, krajšav in znakov. Drugi kriterij je bil poznavanje posa-
meznih besed, kratic, krajšav in znakov. Po pregledu anket 
je sledilo zbiranje podatkov, analiza zbranih podatkov ter 
izdelava tabel in grafov.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303596.pdf

NASLOV NALOGE: ANTIBIOTIČNI UČINKI NARAVNIH PRI-
PRAVKOV

AVTORJI: Domen Goste, 9. b , Matic Kričej, 9. b in Lan La-
vrinc, 9. b
MENTORICA: Marjeta Gradišnik Mirt, pred. učit.

STROKOVNO PODROČJE: biologija

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Saša Ogrizek, univ. dipl. biol. (predsednica)
Barbara Pistivšek, univ. dipl. bio.
Bojan Kmecl, prof. bio. in kem.

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

POVZETEK VSEBINE:
Skozi nalogo nas je vodilo zanimanje za naravne ekstrakte, 
ki bi lahko imeli antibiotične učinke. Tako smo na neki način 
hoteli preveriti iz prve roke, ali nekatere govorice o zdravil-
nih zeliščih držijo. 
Oblikovali smo tri hipoteze. Sklepali smo, da bo vsaj eden 
izmed naših pripravkov imel antibiotični učinek, da bo ta 
učinek na različnih bakterijah in ob istem pripravku različen 
ter da ne bodo vsi naši pripravki imeli antibiotičnih učinkov. 
Odločili smo se, da bomo raziskovalno nalogo izvajali v mi-
krobiološkem laboratoriju Zavoda za zdravstveno varstvo 
Celje, ki nam je to tudi omogočil. Tako smo najprej v šoli pri-
pravili prevretke in izvlečke različnih zdravilnih rastlin. Le-te 
so v mikrobiološkem laboratoriju nanesli na že pripravljene 
kolonije bakterij E. coli, St. aureus ter glivo Candidaalbicans. 
Večina izbranih pripravkov že v prvem poizkusu ni kazala 
antibiotičnih učinkovin. Le-te so namreč pokazali samo če-
sen, žajbelj in domači med. Zaradi dobrega odziva v prvem 
poizkusu smo nadaljevali poizkuse z žajbljem in česnom še 
z bolj odpornimi bakterijami, kot so MRSA, ESBL+E. coli ter 
Ps. aeruginosa. Najboljše rezultate je dal česen, ki je pokazal 
antibiotične učinke na vseh bakterijah, z njegovo pomočjo 
pa smo lahko potrdili tudi drugo hipotezo, saj je bil zaviralni 
pas pri bolj odpornih bakterijah manjši. 

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303603.pdf

NASLOV NALOGE: KAKO SE NA NAŠI ŠOLI SPREMINJA 
PORABA VODE SKOZI ŠOLSKO LETO V PRIMERJAVI Z 
DRUGIMI ŠOLAMI

AVTORICE: Ana Špes, Nina Kolar in Kaja Horvat, vse 9.
MENTORICA: Marjeta Gradišnik Mirt, pred. učit.

STROKOVNO PODROČJE: ekologija – družboslovni vidik

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Andreja Slapnik, univ. dipl. biol. (predsednica)
Iztok Gornjak, univ. dipl. inž. stroj.
Natalija Trček Kovše, univ. dipl. inž. kmet.

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

POVZETEK VSEBINE:
Naša družba vse bolj varčuje. Sredstva za vzgojno-izobraže-
valne ustanove se krčijo, zato se nam je v tem šolskem letu 
utrnila ideja, da bi raziskale, kako varčni z vodo smo na naši 
šoli. Voda je dobrina, ki nam je v Sloveniji še zelo dostopna. 
Da bi ugotovile, kakšni porabniki vode smo na naši šoli, smo 
se domislile, da bi primerjale porabo vode vseh osnovnih 
šol v celjski občini v izbranem letu. Domnevale smo, da smo 
glede na velikost šole povprečni porabniki vode. Ker smo 
že vrsto let Eko šola, so naša prizadevanja po varčni rabi 
vode in energije vseskozi prisotna. Primerjava je pokazala, 
da sodimo med večje porabnike vode. Zato smo se v nada-
ljevanju vprašale, zakaj je tako. Najprej smo domnevale, da 
je vzrok v tem, da smo novejša šola, ki je bolj opremljena 
s številnimi sanitarnimi priključki na vodno omrežje. V tem 
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se nismo motile, saj je primerjava med starejšimi in mlaj-
šimi šolami pokazala očitno razliko v porabi vode. Starejše 
šole v povprečju porabijo manj, novejše pa več vode. Druge 
odgovore za večjo porabo smo iskale v številu obrokov za 
učence in oddajanju šolskih prostorov zunanjim uporabni-
kom. Ta problematika se je pokazala za preveč kompleksno, 
zato nanjo nismo našle zadovoljivih odgovorov.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303597.pdf

NASLOV NALOGE: KOLIKO VODE ZADRŽUJEJO IZBRANE 
VRSTE MAHOV

AVTORICI: Lara Lorger in Nina Planinšek, obe 8.
MENTORICA: Marjeta Gradišnik Mirt, pred. učit.

STROKOVNO PODROČJE: biologija

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Saša Ogrizek, univ. dipl. biol. (predsednica)
Barbara Pistivšek, univ. dipl. bio.
Bojan Kmecl, prof. bio. in kem.

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

POVZETEK VSEBINE:
Gozdovi v Sloveniji so naše naravno bogastvo, naše zato-
čišče, ko iščemo mir in vir naravnih lepot. Gozdni mahovi, 
ki so bili predmet najine raziskovalne naloge, v gozdu res 
niso najbolj opazni, vendar zato niso nič manj zanimivi in 
pomembni. Raziskovali sva njihovo sposobnost zadrževa-
nja vode. Iz svežega mahu, ki ga odtrgamo v gozdu, lahko 
stisnemo vodo. Domnevali sva, da v celotni masi blazinice 
mahu voda predstavlja več kot 50 % mase, kar z meritvami 
ni bilo težko potrditi. Vode v blazinici mahu je veliko več, kot 
sva predvidevali. Med poletno sušo lahko mahovi izgubijo 
zelo velik delež vode. Včasih se nam zdi, da so se povsem 
posušili. Domnevali sva, da lahko tako posušeni mahovi 
vodo ponovno vsrkajo. S poskusom sva dokazali in izmerili, 
da lahko blazinici sivozelenega mahu in lasastega kapičar-
ja, ki sta povsem posušeni, vsrkata več kot 100 % vode in 
ponovno ozelenita. Z meritvami mase pri sušenju blazinic 
mahu sva želeli dokazati, da mahovi, ki jih naberemo zjutraj, 
vsebujejo večji delež vode kot blazinice mahov, nabrane is-
tega dne v popoldanskem času. Rezultati, ki sva jih dobili iz 
meritev, najine hipoteze sicer niso podpirali, sva se pa lahko 
naučili, kako je pri eksperimentalnem delu pomembna na-
tančnost in dobro načrtovanje poskusa. 

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303599.pdf

NASLOV NALOGE: OPREMA CERKVA V CELJU IN OKOLICI 
PRED II. SVETOVNO VOJNO IN DANES: KAJ SE JE SPRE-
MENILO?

AVTOR: Urh Ferlež, 8.
MENTORICI: Sonja Feldin, prof., in Katja Medved, prof.

STROKOVNO PODROČJE: umetnostna zgodovina

ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Adrijana Požun Pavlovič, prof. glasbe (predsednica)
Marko Radosavljevič, prof. lik. umet.
Anka Aškerc, prof. um. zg. in soc.

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

POVZETEK VSEBINE:
V raziskovalni nalogi sem želel ugotoviti, kakšne so bile po-
sledice 2. svetovne vojne za cerkve v Celju in okolici. Poiskal 
sem vire o opremi cerkva pred 2. svetovno vojno in jo pri-
merjal z opremo danes. Tako sem ugotovil, ali je bil kakšen 
kos opreme uničen ali ukraden. Raziskoval sem tudi spremi-
njanje vsake posamezne cerkvene zgradbe od 2. svetovne 
vojne do danes. To pomeni, da so zajeti tudi kosi nove opre-
me, ki so bili dokupljeni. Ugotovil sem, da je mnoge cerkve 
vojna prizadela, veliko pa je ostalo nedotaknjenih. Svoje 
ugotovitve sem s fotografijami cerkva predstavil v prilogi. 
Ugotovil sem, da je večina cerkva doživela le manjše spre-
membe, tiste, ki pa so jih, pa so podrobno predstavljene v 
tem delu. Kakor sem predvideval, je bila večina župnikov in 
skrbnikov cerkva pripravljena pomagati. Število popolno-
ma uničenih cerkva ni preseglo števila pet.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303577.pdf

NASLOV NALOGE: PRIDOBIVANJE IN UPORABA DOMAČE-
GA KISA

AVTORICI: Klara Hribernik in Nina Cingl, obe 8. b
MENTORICA: Marjeta Gradišnik Mirt, pred. učit.

STROKOVNO PODROČJE: kemija

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

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

POVZETEK VSEBINE:
Domači kis je bil do sedaj za naju le beseda, neka začimba 
v kuhinji, s katero mama okisa solato. Spoznali sva, da kis 
ni le izdelek s prodajnih polic trgovin, ampak ima že dol-
go tradicijo domače pridelave. Predpostavljali sva, da tudi 
v našem kraju obstajajo gospodinjstva, ki si predvsem za 
potrebe priprave zdrave hrane pridelujejo domači kis. Da 
bi takšne ljudi poiskali v domačem kraju, sva med učenci 
izvedli anketo. Z analizo ankete sva ugotovili, da je pri nas 
kar 15 % gospodinjstev, ki pridobivajo domači kis. Nekatera 
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gospodinjstva sva obiskali in se v neposrednem pogovoru s 
pridelovalci seznanili s postopkom pridobivanja kisa. Ugo-
tovili sva, da pri nas najpogosteje pridobivajo kis iz ostan-
kov tropin. Tropine razdrobijo v leseno kad in počakajo, da 
se »vžgejo«. Pri tem poteka alkoholno vrenje, pri katerem 
nastane s pomočjo gliv kvasovk etanol. Nato tropine pre-
lijejo z mlačno vodo, kad prekrijejo s čisto krpo in pustijo, 
da nastane kis. Tropine stisnejo v stiskalnici, dobljeni kis 
pa pustijo še nekaj časa zoreti. Pri laboratorijskem delu sva 
ugotovili, da se v kis odlično vežejo arome in dišave iz izbra-
nih rastlin. Najmočnejše vonjave v kisu so nastale z namaka-
njem česna in poprove mete, nežnejše vonjave in okusi pa z 
namakanjem lovorovih listov, rožmarina in brinovih jagod. 

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303601.pdf

NASLOV NALOGE: PRISOTNOST ZDRAVILNE STRAŠNICE 
NA TRAVNIKIH OB POTOKU DOBJE V ODVISNOSTI OD 
GOSPODARJENJA Z NJIMI

AVTORICA: Ina Podkoritnik, 7.
MENTORICA: Marjeta Gradišnik Mirt, pred. učit.

STROKOVNO PODROČJE: ekologija – naravoslovni vidiki

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Andreja Slapnik, univ. dipl. biol. (predsednica)
Iztok Gornjak, univ. dipl. inž. stroj.
Natalija Trček Kovše, univ. dipl. inž. kmet.

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

POVZETEK VSEBINE:
Kot ljubiteljica neokrnjene narave sem se v tem šolskem 
letu odločila za raziskovanje življenja na mokrotnih trav-
nikih ob potoku Dobje pri Cerovcu, ki spadajo v območje 
Nature 2000. Tukaj Natura 2000 ščiti dve vrsti metuljev, stra-
šničinega in temnega mravljiščarja. Razvoj teh dveh vrst je 
odvisen od prisotnosti zdravilne strašnice. Zato sem se od-
ločila, da raziščem prisotnost te rastline na enajstih izbranih 
lokacijah teh travnikov. Hkrati sem opazovala način kmeto-
vanja in gospodarjenje s travnatimi površinami. Terensko 
delo sem izvajala od maja do septembra 2012. Število zdra-
vilnih strašnic na enajstih izbranih lokacijah sem primerja-
la glede na način gospodarjenja s travniki. Ugotovila sem, 
da je približno polovica opazovanih travnikov intenzivnih 
in približno polovica ekstenzivnih. Dognala sem, da je na 
izbrani površini 1 kv. metra na ekstenzivnih travnikih večje 
število zdravilnih strašnic, kot na intenzivnih. Hkrati sem na 
enaki površini na izbranih lokacijah primerjala število ne-
cvetočih in cvetočih rastlin. Z lastniki zemljišč sem opravila 
krajši pogovor, s katerim sem ugotavljala, v kolikšni meri 
so seznanjeni z omejitvami za kmetovanje v Naturi 2000. 
Dokazala sem, da obstaja povezava med gospodarjenjem 
s travnikom in številom zdravilnih strašnic. Neprimeren čas 
košnje lahko povzroči, da se število zdravilnih strašnic na 
travniku zelo zmanjša ali pa te celo izginejo. 

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303600.pdf

NASLOV NALOGE: PROBLEMATIKA ODRAŠČANJA UČEN-
CEV 8. IN 9. RAZREDA NAŠE ŠOLE

AVTORJI: Manca Lenart, 9. b, Saša Kramar, 9. b in Sebastjan 
Tkavc, 9. a
MENTORICA: Marjeta Gradišnik Mirt, pred. učit.

STROKOVNO PODROČJE: sociologija

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Polonca Bajc Napret, univ. dipl. soc. (predsednica)
Sandra Stajnko, univ. dipl. soc.
Matija Cigler, dipl. upravnih ved

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

POVZETEK VSEBINE:
Mladi se v času svojega odraščanja spopadamo z različ-
nimi problemi, ki jih mnogi težko prepoznajo, kaj šele, da 
bi jih znali suvereno reševati. Tema otroškega parlamenta 
2012/13 je odraščanje. To je eno najlepših in najbolj brez-
skrbnih obdobij našega življenja, vendar ne brez najrazlič-
nejših težav, ki se jih moramo naučiti prepoznati in razre-
ševati sami ali ob pomoči zaupanja vredne osebe. V naši 
raziskovalni nalogi smo ugotavljali, s kakšnimi problemi se 
srečujejo anketirani učenci 8. in 9. razreda naše šole. Zani-
malo nas je, ali se problematika odraščanja fantov močno 
razlikuje od problematike deklet. Želeli smo ugotoviti, kate-
rim razvadam se anketirani učenci težko upirajo, na kakšen 
način rešujejo svoje težave, kdo jim pri tem največkrat stoji 
ob strani in kako dojemajo probleme odraščanja. Spoznali 
smo, da so problemi, ki jih imajo anketirani učenci pri odra-
ščanju, številni in raznoliki, večinoma pa se pojavljajo obča-
sno. Med nekaterimi problemi in slabimi navadami fantov 
in deklet so se pri analizi ankete pokazale razlike. Največ 
anketiranih se pri reševanju svojih težav po pomoč zateče k 
staršem in prijateljem. Večina jih meni, da imamo probleme 
vsi ljudje, razlikujemo se le po tem, kako uspešno jih rešu-
jemo.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303598.pdf

http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303601.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303601.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303600.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303600.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303598.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303598.pdf
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NASLOV NALOGE: VPLIV NETOPIRSKIH IZTREBKOV NA 
RAST PARADIŽNIKOV

AVTORICA: Klementina Zavšek, 6.
MENTOR/ICA: Marjeta Gradišnik Mirt, pred. učit.

STROKOVNO PODROČJE: biologija

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Saša Ogrizek, univ. dipl. biol. (predsednica)
Barbara Pistivšek, univ. dipl. bio.
Bojan Kmecl, prof. bio. in kem.

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

POVZETEK VSEBINE:
Že iz naslova raziskovalne naloge lahko razberemo, da se 
raziskovalna naloga ukvarja z vplivom netopirskih iztreb-
kov, ki jih pomešamo med prst, vplivajo pa na rast sadik 
paradižnika in količino pridelka. Predvidevala sem, da ima 
njihova prisotnost v prsti velik vpliv. V mesecu maju sem 

posadila po tri sadike paradižnika iste sorte in enake veliko-
sti v dve veliki koriti. V prvem koritu sem ob korenine vsaki 
sadiki dodala žlico netopirskih iztrebkov, v drugo korito pa 
ne. Nato sem enkrat tedensko med poletnimi počitnicami 
merila višino sadik, štela cvetove in plodove, merila premer 
in maso plodov, ki so dozoreli. Pričakovano so bile rastline, 
ki so rasle v pognojeni zemlji, v povprečju višje, imele so 
večje število cvetov in na njih je dozorela večja masa oku-
snih paradižnikov, ki so nam bogatili poletni jedilnik. Masa 
pridelanih plodov paradižnika je bila na pognojenih rastli-
nah skoraj enkrat večja kot masa plodov sadik v primeru 
negnojene prsti. Iz omenjenega dejstva se lahko naučimo, 
da netopirjev kljub obilici iztrebkov, ki ostajajo za njimi, ni 
treba preganjati od naših bivališč, saj človeku koristijo tako 
pri pridobivanju naravnega gnojila kot tudi pri uravnavanju 
števila insektov v okolju.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303602.pdf

http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303602.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303602.pdf
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OSNOVNA ŠOLA pRIMOŽA TRuBARJA 
LAŠKO – pŠ dEBRO

NASLOV NALOGE: RAZISKAVA UPORABE BIURETSKEGA 
REAGENTA IN KSANTOPROTEINSKE REAKCIJE ZA DOKA-
ZOVANJE PROTEINOV V REALNIH VZORCIH

AVTORICA: Ana Zabret, 9.
MENTORJA: Marko Jeran, kem. teh., in Milena Žohar, prof.

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 60,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
V raziskovalnem delu smo preučevali vpliv okoljskih po-
gojev na dokaz beljakovin s pomočjo biuretskega testa in 
ksantoproteinske reakcije. Dokazni metodi sta hitri in eno-
stavni za uporabo ter dajeta dovolj nazorne rezultate pri 
vzorcih, ki vsebujejo večjo količino beljakovin. Pokazali smo 
tudi, da pri hidrolizi beljakovin nastajajo aminokisline, ki 
smo jih s tovrstnima tehnikama določili. Eksperimentalno 
delo smo usmerili v vzorce vsakdanje rabe, študirali pa smo 
vpliv pogojev (temperatura, staranje) na modelnih prime-
rih ananasa, mleka in odpadne vode. Dokazni reakciji lahko 
uporabimo pri analizi beljakovin ekoloških (odpadne vode) 
in bioloških vzorcev (vsebujejo biološko-aktivne molekule 
in se nahajajo v živih bitjih). Dokazni reakciji sta primerni 
za vzorce, ki vsebujejo večjo količino proteinov. V nizkih 
koncentracijah se biuretski test in ksantoproteinska reakcija 
izkažeta kot neuporabni, saj ne dajeta zadovoljivih rezulta-
tov.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303633.pdf

NASLOV NALOGE: VPLIV REAKCIJSKIH POGOJEV NA OB-
STOJNO KEMILUMINISCENCO ORGANSKIH HIDRAZI-
DOV V VODNEM MEDIJU

AVTORICA: Maja Selič, 9.
MENTORJA: Marko Jeran, kem. teh., in Milena Žohar, prof.

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 74,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
V raziskovalnem delu smo raziskovali vpliv reakcijskih po-
gojev na kemiluminiscencoluminola (kot modelnega re-
agenta) v vodnem mediju. Kemiluminiscenčne reakcije 
so reakcije, pri katerih se sprošča svetloba. Na svetlobo, ki 
nastane, lahko vplivamo na več načinov; ti so bili ključni de-
javnik raziskovalnega dela. Parametra, ki smo ju raziskovali, 
sta bila temperatura in vsebnost emisijskega občutljivca. 
Ugotovili smo, da z nižanjem temperature povečamo čas 
trajanja emisije svetlobe. Pri višji temperaturi (nad sobno 
temperaturo) nekateri reagenti niso termično stabilni in 
razpadejo ter tako zmanjšajo nastanek kemiluminiscence. 
Kot emisijski občutljivci so se dobro izkazali reagenti narav-
nega izvora, kot tudi nekateri indikatorji. Vsebnost obču-
tljivca na reakcijo je omejena, pri višji masi (množini) lahko 
»zaduši« svetlobo, pri nižji lahko pomaga prenesti vzbujeno 
stanje in zasveti. Pogoji, ki smo jih preučevali, imajo vedno 
večjo uporabno vrednost v medicini, zato to raziskovalno 
delo sodi v sklop aplikativnih raziskav.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303631.pdf

http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303633.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303633.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303631.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303631.pdf
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OŠ fRANJA MALGAJA ŠENTJuR

NASLOV NALOGE: ALKOHOL, DROGE IN SPOLNOST MED 
MLADIMI

AVTORICE: Sara Jurovič, Manca Langus in Nika Ozis, vsi 9. a
MENTORICA: Jožica Novak

STROKOVNO PODROČJE: sociologija

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Polonca Bajc Napret, univ. dipl. soc. (predsednica)
Sandra Stajnko, univ. dipl. soc.
Matija Cigler, dipl. upravnih ved

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

POVZETEK VSEBINE:
V teoretičnem delu raziskovalna naloga Alkohol, droge in 
spolnost med mladimi nakaže nekaj dejstev glede omenje-
nih razvad med mladimi ter posledice pri uživanju le teh v 
zgodnjih najstniških letih.
Namen raziskovalne naloge je bil z anketnim vprašalnikom 
ugotoviti, ali in v kolikšni meri so osmo in devetošolci že uži-
vali alkohol, droge oz. so bili spolni aktivni.
Zanimalo nas je, kakšne izkušnje že imajo z omenjenimi 
razvadami, koliko vedo o njihovih učinkih, kako bi ravnali v 
določenih situacijah.
Analiza anketnega vprašalnika kaže, da je kar 86 % anke-
tiranih poskusilo alkohol, da je med njimi več fantov. 8 % 
učencev je že uživalo droge, tudi med njimi je več fantov. 
Spolne odnose je imelo že 9 % anketiranih, tudi med njimi 
je več fantov kot deklet. Dekleta so bolj informirana o učin-
kih alkohola, drog in zaščiti v spolnosti.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303604.pdf

NASLOV NALOGE: PROBLEMATIKA ODPADKOV IN VARO-
VANJE OKOLJA

AVTORJI: Tajda Kitak, 9. a, Urška Ogrizek, 9. b in Primož Pre-
vodnik, 9. a
MENTORICA: Jožica Novak

STROKOVNO PODROČJE: ekologija – naravoslovni vidiki

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Andreja Slapnik, univ. dipl. biol. (predsednica)
Iztok Gornjak, univ. dipl. inž. stroj.
Natalija Trček Kovše, univ. dipl. inž. kmet.

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

POVZETEK VSEBINE:
Raziskovalna naloga govori o zbiranju ter ločevanju odpad-
kov v Sloveniji, ozaveščenosti državljanov o ločevanju od-
padkov ter možnostih alternativnih virov energije. Namen 
raziskovalne naloge je bil ugotoviti, kakšne navade, znanja 
imajo učenci konec 5. in 9. razreda glede ločevanja odpad-
kov doma in v šoli, katerih vrst odpadkov imajo največ, ali 
imajo oz. so seznanjeni z alternativnimi viri energije, ali se 
vključujejo v razne čistilne akcije. Želeli smo ugotoviti, ali 
obstajajo razlike med navadami in znanjem učencev glede 
na spol in starost. Analiza eksperimentalnega dela razisko-
valne naloge kaže, da so devetošolci bolje informirani glede 
pravilnega ločevanja odpadkov, bolje poznajo alternativne 
vire energije, se večkrat udeležujejo raznih eko akcij. Dekle-
ta so v večji meri vključena v ločevanje odpadkov doma, so 
tudi bolj kritične ter imajo več predlogov glede izboljšanja 
ločevanja odpadkov v šoli.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303605.pdf

http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303604.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303604.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303605.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303605.pdf
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uVRSTITVE uČENCEV NA TEKMOVANJIh IZ ZNANJ 
v šolskem letu 2012/13

TEKMOVANJE IZ ZNANJA ANGLEŠČINE

Nina Ananstazija Ilić IV. OŠ Celje Melita Broz, Bojana Cmok 
Mlinarič, Suzana Tratnik srebrno priznanje državno

Tjaša Lea Kosmatin IV. OŠ Celje Melita Broz, Bojana Cmok 
Mlinarič, Suzana Tratnik srebrno priznanje državno

Filip Bevc IV. OŠ Celje Melita Broz, Bojana Cmok 
Mlinarič, Suzana Tratnik srebrno priznanje državno

Urška Frangež IV. OŠ Celje Melita Broz, Bojana Cmok 
Mlinarič, Suzana Tratnik srebrno priznanje državno

Lara Čalasan Dorn OŠ Frana Kranjca Celje Aleksandra Velenšek srebrno priznanje državno

Maja Todić III. OŠ Celje Metka Vajdič srebrno priznanje, 
2. mesto državno

Žiga Besal III. OŠ Celje Metka Vajdič srebrno priznanje, 
2. mesto državno

Rožle Toš III. OŠ Celje Metka Vajdič srebrno priznanje, 
2. mesto državno

Manca Bračič III. OŠ Celje Metka Vajdič srebrno priznanje, 
2. mesto državno

Filip Filipič III. OŠ Celje Metka Vajdič srebrno priznanje, 
2. mesto državno

Domen Slemenšek III. OŠ Celje Metka Vajdič srebrno priznanje, 
2. mesto državno

Nežka Červan OŠ Frana Roša Nataša Gajšek Klučarič zlato priznanje državno
Domen Goste OŠ Ljubečna Darja Arh Centrih zlato priznanje državno
Eva Peserl OŠ Ljubečna Darja Arh Centrih zlato priznanje državno
Jaka Krušič OŠ Ljubečna Darja Arh Centrih srebrno priznanje regijsko
Per Pintarič I. OŠ Celje Ingrid Zupanc Brečko Srebrno priznanje Državno
Pia Kučič I. OŠ Celje Brigita Ornik Srebrno priznanje Regijsko
Niko Preložnik I. OŠ Celje Brigita Ornik Srebrno priznanje Državno
Ana Marija Koželnik OŠ Hudinja Karmen Hrastnik Koštomaj zlato priznanje državno
Vid Vengust OŠ Hudinja Karmen Hrastnik Koštomaj zlato priznanje državno
Larura Kračun Pižmoht II. OŠ Celje B. Deurič Kodrun srebrno priznanje državno
TEKMOVANJE IZ ZNANJA NEMŠČINE

Živa Vita Pungartnik, 9. a III. OŠ Celje Aleksander Verhovšek srebrno priznanje, 
2. mesto državno

Karin Ravnak OŠ Ljubečna Petra Merc Zlato priznanje državno
Adin Ćosić OŠ Ljubečna Petra Merc Srebrno priznanje državno
Džamal Dautović OŠ Ljubečna Petra Merc Srebrno priznanje državno
TEKMOVANJE IZ ZNANJA MATEMATIKE ZA VEGOVA PRIZNANJA
Jernej Glavan IV. OŠ Celje Nataša Lemež srebrno priznanje državno
Tjaša Šelih IV. OŠ Celje Gregor Ivšek srebrno priznanje državno
Alek Parfant IV. OŠ Celje Branka Gal srebrno priznanje državno
Larisa Strašek IV. OŠ Celje Ivanka Federnsberg srebrno priznanje državno
Matej Leskovšek IV. OŠ Celje Nataša Lemež srebrno priznanje državno
Klara Drofenik OŠ Frana Kranjca Celje Jana Draksler zlato priznanje državno
Maja Apat OŠ Frana Kranjca Celje Jana Draksler srebrno priznanje državno
Andraž Pušnik OŠ Frana Kranjca Celje Jana Draksler srebrno priznanje državno
Mark Polajžar OŠ Frana Kranjca Celje Andrej Plešej srebrno priznanje državno

Lan Oberžan II. OŠ Celje Zorislava Sevšek srebrno priznanje, 
2. mesto državno

Tjaša Trafela II. OŠ Celje Zorislava Sevšek srebrno priznanje
Domen Slemenšek II. OŠ Celje Zorislava Sevšek srebrno priznanje
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Filip Filipič II. OŠ Celje Zorislava Sevšek srebrno priznanje
Maša Juras II. OŠ Celje Zorislava Sevšek srebrno priznanje
 Lejla Valentić II. OŠ Celje Zorislava Sevšek srebrno priznanje
Domen Goste OŠ Ljubečna Mojca Trobentar srebrno Vegovo priznanje državno
Eva Peserl OŠ Ljubečna Mojca Trobentar srebrno Vegovo priznanje državno
Lan Lavrinc OŠ Ljubečna Mojca Trobentar srebrno Vegovo priznanje državno
Sebastjan Tkavc OŠ Ljubečna Mojca Trobentar srebrno Vegovo priznanje državno
Žan Kroflič OŠ Ljubečna Monika Kaluža srebrno Vegovo priznanje državno
Kevin Šarlah OŠ Ljubečna Monika Kaluža srebrno Vegovo priznanje državno
Jana Dragar II. OŠ Celje M. Robič zlato Vegovo priznanje državno
David Horvat II. OŠ Celje C. Tajnšek zlato Vegovo priznanje državno
Frenk Dragar II. OŠ Celje M. Robič srebrno Vegovo priznanje državno
Pavlina Stropnik II. OŠ Celje M. Robič srebrno Vegovo priznanje državno
Gregor Korže II. OŠ Celje M. Robič srebrno Vegovo priznanje državno
Žan Spolenak II. OŠ Celje M. Robič srebrno Vegovo priznanje državno
Matija Cvikl II. OŠ Celje M. Robič srebrno Vegovo priznanje državno
Marta Vulović II. OŠ Celje M. Robič srebrno Vegovo priznanje državno
Jana Dragar II. OŠ Celje M. Robič srebrno Vegovo priznanje državno
Maša Jeršič II. OŠ Celje M. Robič srebrno Vegovo priznanje državno
David Horvat II. OŠ Celje C. Tajnšek srebrno Vegovo priznanje državno
Lara Pelikan II. OŠ Celje C. Tajnšek srebrno Vegovo priznanje državno
Tim Kvartič II. OŠ Celje C. Tajnšek srebrno Vegovo priznanje državno
HITRO RAČUNANJE
Maša Juras, 9. b II. OŠ Celje Rajko Đudarić zlato priznanje, 1. mesto državno

Maša Juras, 9. b II. OŠ Celje Rajko Đudarić srebrno priznanje, 
2. mesto

medn-
arodno

TEKMOVANJE IZ ZNANJA LOGIKE
Klara Drofenik OŠ Frana Kranjca Celje Jana Draksler zlato priznanje državno
Taja Rebov, 9. b II. OŠ Celje Tanja Gabršček zlato priznanje, 1. mesto državno

Filip Filipič II. OŠ Celje Tanja Gabršček srebrno priznanje, 
2. mesto državno

Lan Oberžan II. OŠ Celje Tanja Gabršček srebrno priznanje, 
2. mesto državno

Ana Pilko I. OŠ Celje Lea Červan, prof. Srebrno priznanje Državno
Niko Preložnik I. OŠ Celje Lea Červan, prof. Srebrno priznanje Državno
David Horvat II. OŠ Celje M. Robič zlato priznanje državno
Matija Cvikl II. OŠ Celje M. Robič zlato priznanje državno
Jana Dragar II. OŠ Celje M. Robič zlato priznanje državno
Frenk Dragar II. OŠ Celje M. Robič srebrno priznanje državno
Matija Cvikl II. OŠ Celje M. Robič srebrno priznanje državno
Jana Dragar II. OŠ Celje M. Robič srebrno priznanje državno
David Horvat II. OŠ Celje M. Robič srebrno priznanje državno
TEKMOVANJE IZ RAZVEDRILNE MATEMATIKE
Klara Drofenik OŠ Frana Kranjca Celje Jana Draksler zlato priznanje; I. nagrada državno
Vito Drofenik OŠ Frana Kranjca Celje Jana Draksler srebrno priznanje državno
Neža Arnol OŠ Frana Kranjca Celje Jana Draksler srebrno priznanje državno
Dorijan Belac OŠ Frana Kranjca Celje Jana Draksler srebrno priznanje državno
Andraž Pušnik OŠ Frana Kranjca Celje Jana Draksler srebrno priznanje državno
Mark Polajžar OŠ Frana Kranjca Celje Jana Draksler srebrno priznanje državno
Tara Patricija Bosil OŠ Frana Roša Bojana Zorko zlato priznanje državno
Rok Bosil OŠ Frana Roša Bojana Zorko zlato priznanje državno
Gal Guštin I. OŠ Celje Lea Červan Srebrno priznanje Državno
Andraž Rebeušek I. OŠ Celje Lea Červan Srebrno priznanje Državno
Niko Preložnik I. OŠ Celje Lea Červan Zlato priznanje Državno
Ana Pilko I. OŠ Celje Lea Červan Zlato priznanje Državno
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TEKMOVANJE GENIUS LOGIKUS

Sonja Drofenik OŠ Frana Kranjca Celje Jana Draksler zlato priznanje medn-
arodno

Matevž Ozvatič OŠ Frana Kranjca Celje Jana Draksler zlato priznanje medn-
arodno

Vito Drofenik OŠ Frana Kranjca Celje Jana Draksler zlato priznanje medn-
arodno

Mia Malinger OŠ Frana Kranjca Celje Jana Draksler zlato priznanje medn-
arodno

Živa Nardin OŠ Frana Kranjca Celje Jana Draksler zlato priznanje medn-
arodno

Mark Travner OŠ Frana Kranjca Celje Jana Draksler zlato priznanje medn-
arodno

Jan Vodenik OŠ Frana Kranjca Celje Jana Draksler zlato priznanje medn-
arodno

Izza Vodenik OŠ Frana Kranjca Celje Jana Draksler zlato priznanje medn-
arodno

Klara Drofenik OŠ Frana Kranjca Celje Jana Draksler zlato priznanje medn-
arodno

Zoja Zorko OŠ Frana Kranjca Celje Jana Draksler zlato priznanje medn-
arodno

Andraž Pušnik OŠ Frana Kranjca Celje Jana Draksler zlato priznanje medn-
arodno

Anita Mernik OŠ Frana Kranjca Celje Jana Draksler srebrno priznanje medn-
arodno

Matej Planinšek OŠ Frana Kranjca Celje Jana Draksler srebrno priznanje medn-
arodno

Lara Gobec OŠ Frana Kranjca Celje Jana Draksler srebrno priznanje medn-
arodno

Neja Novak OŠ Frana Kranjca Celje Jana Draksler srebrno priznanje medn-
arodno

Alisa Kiker OŠ Frana Kranjca Celje Jana Draksler srebrno priznanje medn-
arodno

Zala Ana Zupanc OŠ Frana Kranjca Celje Jana Draksler srebrno priznanje medn-
arodno

Gregor Špan OŠ Frana Kranjca Celje Jana Draksler srebrno priznanje medn-
arodno

Nik Leban OŠ Frana Kranjca Celje Jana Draksler srebrno priznanje medn-
arodno

Enej Stojnšek OŠ Frana Kranjca Celje Jana Draksler srebrno priznanje medn-
arodno

Sara Petecin OŠ Frana Kranjca Celje Jana Draksler srebrno priznanje medn-
arodno

Adrijana Hyseni OŠ Frana Kranjca Celje Jana Draksler srebrno priznanje medn-
arodno

Bor Lazar OŠ Frana Kranjca Celje Jana Draksler srebrno priznanje medn-
arodno

Ina Podkoritnik OŠ Ljubečna Monika Kaluža Srebrno priznanje medn-
arodno

Rok Drgajner OŠ Ljubečna Monika Kaluža Srebrno priznanje medn-
arodno

Lan Lavrinc OŠ Ljubečna Monika Kaluža Srebrno priznanje medn-
arodno

Nastja Škoberne OŠ Ljubečna Monika Kaluža Srebrno priznanje medn-
arodno

Mihael Strnad OŠ Ljubečna Monika Kaluža Srebrno priznanje medn-
arodno

Anja Horvat OŠ Ljubečna Monika Kaluža Srebrno priznanje medn-
arodno

Luka Murn OŠ Ljubečna Monika Kaluža Srebrno priznanje medn-
arodno
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Karmen Šorn OŠ Hudinja Jani Čede srebrno priznanje medn-
arodno

Jan Vrečer OŠ Hudinja Jani Čede srebrno priznanje medn-
arodno

Nina Maček OŠ Hudinja Jani Čede srebrno priznanje medn-
arodno

 Saša Gerlj OŠ Hudinja Jani Čede srebrno priznanje medn-
arodno

David Horvat II. OŠ Celje Marjana Robič zlato priznanje medn-
arodno

Tilen Beloševič II. OŠ Celje Marjana Robič zlato priznanje medn-
arodno

Žan Spolenak II. OŠ Celje Marjana Robič srebrno priznanje medn-
arodno

Anej Zupanc II. OŠ Celje Marjana Robič srebrno priznanje medn-
arodno

Jana Dragar II. OŠ Celje Marjana Robič srebrno priznanje medn-
arodno

Maša Jeršič II. OŠ Celje Marjana Robič srebrno priznanje medn-
arodno

Lia Hofman II. OŠ Celje Marjana Robič srebrno priznanje medn-
arodno

Kaja Črepinšek II. OŠ Celje Marjana Robič srebrno priznanje medn-
arodno

Maja Humar II. OŠ Celje Marjana Robič srebrno priznanje medn-
arodno

RAČUNANJE JE IGRA
Oriana Voglar Guček OŠ Glazija Vesna Pečarič 1. mesto državno
EKIPNO PRVENSTVO V ŠAHU
Lana Bavcon OŠ Frana Kranjca Celje Jože Zorko 4. mesto državno
Klara Drofenik OŠ Frana Kranjca Celje Jože Zorko 4. mesto državno
Zoja Zorko OŠ Frana Kranjca Celje Jože Zorko 4. mesto državno
TEKMOVANJE IZ BIOLOGIJE ZA PROTEUSOVO PRIZNANJE
Žiga Rožič IV. OŠ Celje Leopold Hribernik zlato priznanje državno

Rožle Toš III. OŠ Celje Helena Škarlin srebrno priznanje, 
2. mesto državno

Domen Goste OŠ Ljubečna Marjeta Gradišnik Mirt Zlato Proteusovo 
priznanje državno

Anja Horvat OŠ Ljubečna Marjeta Gradišnik Mirt Zlato Proteusovo 
priznanje državno

Eva Pesrl OŠ Ljubečna Marjeta Gradišnik Mirt Srebrno Proteusovo 
priznanje državno

Rok Veber OŠ Ljubečna Marjeta Gradišnik Mirt Srebrno Proteusovo 
priznanje državno

Nejc Cingl OŠ Ljubečna Marjeta Gradišnik Mirt Srebrno Proteusovo 
priznanje državno

Urška Žirovec OŠ Ljubečna Marjeta Gradišnik Mirt Srebrno Proteusovo 
priznanje državno

Vesna Tkalec OŠ Hudinja Andreja Škorjanc Gril srebrno priznanje državno
TEKMOVANJE IZ ZNANJA SLOVENŠČINE ZA CANKARJEVA PRIZNANJA
Eva Kučera Šmon IV. OŠ Celje Jelka Hribernik srebrno priznanje državno
Lara Čalasan Dorn OŠ Frana Kranjca Celje Kristina Radoš srebrno priznanje državno

Filip Filipič III. OŠ Celje Jelka Sotler, Zarja Lednik, Alena 
Munda

srebrno priznanje, 
2. mesto državno

Anastasia Carai III. OŠ Celje Jelka Sotler, Zarja Lednik, Alena 
Munda

srebrno priznanje, 
2. mesto državno

Eva Peserl OŠ Ljubečna Petra Merc Zlato Cankarjevo 
priznanje državno

Matija Cvikl II. OŠ Celje L. P. Jazbec srebrno Cankarjevo 
priznanje državno
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TEKMOVANJE IZ ZNANJA FIZIKE ZA STEFANOVO PRIZNANJE
Daniel Krklec IV. OŠ Celje Marja Poteko srebrno priznanje državno
Žiga Rožič IV. OŠ Celje Marja Poteko srebrno priznanje državno
Gašper Jošt IV. OŠ Celje Marja Poteko srebrno priznanje državno
Jan Hribernik IV. OŠ Celje Marja Poteko srebrno priznanje državno
Matej Leskovšek IV. OŠ Celje Marja Poteko srebrno priznanje državno
Veronika Kos IV. OŠ Celje Marja Poteko srebrno priznanje državno

Janez Lončarič Škorjanec III. OŠ Celje Marinka Špan srebrno priznanje, 
2. mesto državno

Filip Filipič III. OŠ Celje Marinka Špan srebrno priznanje, 
2. mesto državno

Domen Goste OŠ Ljubečna Darja Potočnik Zlato in srebrno Ste-
fanovo priznanje

državno in 
regijsko

Lan Lavrinc OŠ Ljubečna Darja Potočnik Srebrno Stefanovo 
priznanje regijsko

Nejc Cingl OŠ Ljubečna Darja Potočnik Srebrno Stefanovo 
priznanje regijsko

Urban Bratina OŠ Hudinja Jože Berk zlato priznanje državno
Jana Dragar II. OŠ Celje C. Tajnšek zlato Stefanovo priznanje državno
Matija Cvikl II. OŠ Celje C. Tajnšek zlato Stefanovo priznanje državno

David Horvat II. OŠ Celje C. Tajnšek srebrno Stefanovo 
priznanje državno

Jana Dragar II. OŠ Celje C. Tajnšek srebrno Stefanovo 
priznanje državno

Matija Cvikl II. OŠ Celje C. Tajnšek srebrno Stefanovo 
priznanje državno

TEKMOVANJE IZ ZNANJA ASTRONOMIJE ZA DOMINKOVA PRIZNANJA
Klara Drofenik OŠ Frana Kranjca Celje Jana Draksler srebrno priznanje državno
Zoja Zorko OŠ Frana Kranjca Celje Jana Draksler srebrno priznanje državno
Miha Hotko OŠ Frana Kranjca Celje Jana Draksler srebrno priznanje državno
Ana Marija Koželnik OŠ Hudinja Uroš Kalar srebrno priznanje regijsko
TEKMOVANJE IZ ZNANJA KEMIJE ZA PREGLOVA PRIZNANJA
Žiga Sever OŠ Frana Kranjca Celje Suzana Strohmaier srebrno priznanje državno

Domen Goste OŠ Ljubečna Marjeta Gradišnik Mirt Zlato Preglovo priznanje - 
1. mesto državno

Anja Horvat OŠ Ljubečna Marjeta Gradišnik Mirt Srebrno Preglovo 
priznanje državno

Rok Veber OŠ Ljubečna Marjeta Gradišnik Mirt Srebrno Preglovo 
priznanje državno

TEKMOVANJE IZ ZNANJA GEOGRAFIJE

Lan Hostnik OŠ Frana Kranjca Celje Bojan Rebernak, Sabina 
Hriberšek zlato priznanje državno

Klara Drofenik OŠ Frana Kranjca Celje Bojan Rebernak, Sabina 
Hriberšek srebrno priznanje državno

Anja Horvat OŠ Ljubečna Helena Verdev Srebrno priznanje državno
TEKMOVANJE IZ ZNANJA O SLADKORNI BOLEZNI
Veronika Kos IV. OŠ Celje Simona Zobec srebrno priznanje državno
Eva Kučera Šmon IV. OŠ Celje Simona Zobec srebrno priznanje državno
Jana Dragar II. OŠ Celje N. Dragar zlato priznanje državno
Matija Cvikl II. OŠ Celje N. Dragar srebrno priznanje državno
Laura Kračun Pižmoht II. OŠ Celje N. Dragar srebrno priznanje državno
ZLATA KUHALNICA
Staša Turnšek IV. OŠ Celje Albina Herman 1. mesto državno
Špela Perčič IV. OŠ Celje Albina Herman 1. mesto državno
 Luka Seme IV. OŠ Celje Albina Herman 1. mesto državno
SLOVENSKI FILATELISTIČNI KVIZ
Domen Ocvirk OŠ Frana Kranjca Celje Tone Petek, Jana Draksler 1. mesto državno
Mark Travner OŠ Frana Kranjca Celje Tone Petek, Jana Draksler 1. mesto državno
Gregor Vogrinc OŠ Frana Kranjca Celje Tone Petek, Jana Draksler 1. mesto državno
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Lovro Drofenik OŠ Frana Kranjca Celje Tone Petek, Jana Draksler 2. mesto državno
Nina Jakop OŠ Frana Kranjca Celje Tone Petek, Jana Draksler 2. mesto državno
Kristjan Jazbec OŠ Frana Kranjca Celje Tone Petek, Jana Draksler 2. mesto državno
VESELA ŠOLA
Lan Oberžan III. OŠ Celje Andreja Cvelfer zlato priznanje, 1. mesto državno

Mina Brezić III. OŠ Celje Andreja Cvelfer srebrno priznanje, 
2. mesto državno

Matija Kocbek III. OŠ Celje Andreja Cvelfer srebrno priznanje, 
2. mesto državno

Maruša Steiner III. OŠ Celje Andreja Cvelfer srebrno priznanje, 
2. mesto državno

Rojk Leon Štupar III. OŠ Celje Andreja Cvelfer srebrno priznanje, 
2. mesto državno

Jona Veber III. OŠ Celje Andreja Cvelfer srebrno priznanje, 
2. mesto državno

David Horvat II. OŠ Celje N. Rožanski srebrno priznanje državno
Lara Pelikan II. OŠ Celje N. Rožanski srebrno priznanje državno
Tilen Beloševič II. OŠ Celje N. Rožanski srebrno priznanje državno
TEKMOVANJE ZA BRALNO PRIZNANJE
(zlati bralci)
Jasmina Ajdnik III. OŠ Celje Urša Sotler Zlati bralec državno
Rožle Toš III. OŠ Celje Urša Sotler Zlati bralec državno
Špela Buneto, III. OŠ Celje Urša Sotler Zlati bralec državno
Jana Bojovič III. OŠ Celje Urša Sotler Zlati bralec državno
Maja Todić III. OŠ Celje Urša Sotler Zlati bralec državno
Lejla Valentič, III. OŠ Celje Urša Sotler Zlati bralec državno
Maša Juras III. OŠ Celje Urša Sotler Zlati bralec državno
Gregor Pungeršek, III. OŠ Celje Urša Sotler Zlati bralec državno
Peter Pungeršek III. OŠ Celje Urša Sotler Zlati bralec državno
Taja Rebov III. OŠ Celje Urša Sotler Zlati bralec državno
Jasmina Ajdini, III. OŠ Celje Urša Sotler Zlati bralec državno
Mia Jerovšek Kolenc III. OŠ Celje Urša Sotler Zlati bralec državno
Max Šramek III. OŠ Celje Urša Sotler Zlati bralec državno
KAJ VEŠ O PROMETU
Janez Turnšek Nadja Robnik 13. mesto državno
Jakob Turnšek Nadja Robnik 14. mesto državno
Janez Lončarič Škorjanec Nadja Robnik 15. mesto državno
Jana Dragar II. OŠ Celje M. Ostrožnik srebrno priznanje področno
Maša Jeršič II. OŠ Celje M. Ostrožnik srebrno priznanje področno
Tilen Beloševič II. OŠ Celje M. Ostrožnik srebrno priznanje področno
ŠPORTNO TEKMOVANJE - ATLETIKA

Tara Patricija Bosil OŠ Frana Roša Desanka Čalasan Grajžl, prof. 
športne vzgoje zlato priznanje državno

Nastasija Nastja Čop OŠ Frana Roša Desanka Čalasan Grajžl, prof. 
športne vzgoje zlato priznanje državno

Nuša Pintar OŠ Frana Roša Desanka Čalasan Grajžl, prof. 
športne vzgoje zlato priznanje državno

Živa Ferara OŠ Frana Roša Desanka Čalasan Grajžl, prof. 
športne vzgoje zlato priznanje državno

PLAVANJE
štafeta - fantje - OŠ Glazija OŠ Glazija Milan Kranjc 1. mesto državno
plavanje prsno 50m OŠ Glazija
Valentin Šešič OŠ Glazija Milan Kranjc 1. mesto državno
Patrik Belak OŠ Glazija Milan Kranjc 2. mesto državno
Jasmina Krajnc OŠ Glazija Tea Žličar 3. mesto državno
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PLAVANJE POSEBNI PROGRAM -SOS
Klavdi Zorko OŠ Glazija Anej Vrhovnik 2. mesto državno
Gregor Gril OŠ Glazija Anej Vrhovnik 3. mesto državno
ATLETIKA
ekipno fantje OŠ Glazija Milan Kranjc 1. mesto državno
SKOK V VIŠINO
Gregor Kladnik OŠ Glazija Milan Kranjc 1.mesto državno
Klemen Seničar OŠ Glazija Milan Kranjc 3.mesto državno
BOJ MED DVEMA OGNJEMA
ekipa OŠ Glazija OŠ Glazija Milan Kranjc,Tea Žličar 1.mesto državno
KOŠARKAŠKI TURNIR PP - SOS
ekipa PP fantje OŠ Glazija(3.nivo) OŠ Glazija Anej Vrhovnik 1.mesto državno
VELESLALOM PP-SOS–začetni –dekleta
Eva Venišnik OŠ Glazija Brane Ribič 2.mesto državno
VELESLALOM PP-SOS -začetni –fantje
Gregor Gril OŠ Glazija Anej Vrhovnik 2.mesto državno
TURNIR V KRPLJANJU PP - (SOS) 
krpljanje -100m
Urban Arzenšek OŠ Glazija Brane Ribič 1.mesto državno
Laura Aleksencev OŠ Glazija Brane Ribič 2.mesto državno
krpljanje 200m
Anita Srabočan OŠ Glazija Anej Vrhovnik 2.mesto državno
TEK NA SMUČEH PP –SOS- 100 m fant. nad 15 l
Luka Gračner OŠ Glazija Anej Vrhovnik 1.mesto državno
TEK NA SMUČEH PP-SOS– 100 m fant. do 15 l.
Klavdi Zorko OŠ Glazija Brane Ribič 1.mesto državno
NOGOMETNI TURNIR PP-SOS
Fantje PP OŠ Glazija OŠ Glazija Anej Vrhovnik 2.mesto državno
TEKMOVANJE IZ ZNANJA ZGODOVINE
Eva Peserl OŠ Ljubečna Katja Medved Srebrno priznanje državno
Urška Pustoslemšek OŠ Ljubečna Katja Medved Srebrno priznanje državno
Urh Ferlež OŠ Ljubečna Katja Medved Srebrno priznanje državno
Iva Sajovic OŠ Ljubečna Katja Medved Srebrno priznanje državno
David Horvat II. OŠ Celje N. Rožanski srebrno priznanje državno
TEKMOVANJE IZ BOTANIKE
Domen Goste OŠ Ljubečna Marjeta Gradišnik Mirt Srebrno priznanje državno
Urh Ferlež OŠ Ljubečna Marjeta Gradišnik Mirt Srebrno priznanje državno
Eva Peserl OŠ Ljubečna Marjeta Gradišnik Mirt Srebrno priznanje državno
Nina Kolar OŠ Ljubečna Marjeta Gradišnik Mirt Srebrno priznanje državno
Ana Špes OŠ Ljubečna Marjeta Gradišnik Mirt Srebrno priznanje državno
Blažka Klarič OŠ Ljubečna Marjeta Gradišnik Mirt Srebrno priznanje državno
TEKMOVANJE IZ RAČUNALNIŠTVA - VIRTUALNI EKO PLAKAT
David Žalar OŠ Ljubečna Dragana Prepelič Zlato priznanje državno
Špela Kračun OŠ Ljubečna Dragana Prepelič Zlato priznanje državno
Urh Ferlež OŠ Ljubečna Dragana Prepelič Zlato priznanje državno
TEKMOVANJE IZ RAČUNALNIŠTVA - MULTIMEDIJSKA PREDSTAVITEV
Špela Kračun OŠ Ljubečna Dragana Prepelič Srebrno priznanje državno
TEKMOVANJE IZ RAČUNALNIŠTVA - DIGITALNA FOTOGRAFIJA
Manca Lenart OŠ Ljubečna Dragana Prepelič Srebrno priznanje državno
MLADI TEHNIK
Kristjan Cirkulan OŠ Glazija Polona Gorišek 1. mesto državno
Sabina Kotnik OŠ Glazija Jelka Rebov 1.mesto državno
Matej Šolinc OŠ Glazija Martina Pfaifer 3.mesto državno
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GIMNAZIJA CELJE – CENTER

NASLOV NALOGE: GLASBA IN NJEN VPLIV NA DRUŽBO

AVTOR: Matic Gajšek, 4. e
MENTOR: Sergej Vučer, prof. soc.

STROKOVNO PODROČJE: sociologija

ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Adrijana Požun Pavlovič(predsednica)
Simona Moškotevc Guzej
Alenka Goršič Ernst

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

POVZETEK VSEBINE:
Ali ste se kdaj vprašali, kaj je zvok moderne družbe? Zvoki 
narave, hrup prometa, industrijskih obratov, človekov go-
vor, kričanje, petje ali pa zvok orkestra. Zvok, ki je izrazito 
fizikalen pojav, sem tako analiziral po posameznih zvočnih 
pojavih (šum, zven in ton) ter predstavil tudi pojav infrazvo-
ka in ultrazvoka. Kot temelj raziskovalne naloge so pred-
stavljene tudi teorije o sociologiji glasbe muzikologa Jiříja 
Fukača in sociologa Theodorja Adorna. Z opravljeno anketo 
in intervjuji sem prišel do ugotovitev, da glasba oziroma 
slušno zaznavanje v sodobni družbi ostaja pomemben se-
gment socializacije. Prav tako sem prišel do spoznanj, da 
mladi kljub izredno nasičenemu umetnostnemu svetu glas-
bo med seboj razlikujejo in spoštujejo. S številnimi druž-
benimi spremembami se je močno spremenila tudi vloga 
glasbe v družbi, kar pa ne pomeni, da bo nekomercialna 
glasba v prihodnosti postala le del zgodovine. Zakladnica 
glasbe se namreč v družbi, s pojavljanjem v številnih novih 
preoblekah, vedno znova ohranja ter tudi nadgrajuje. S tem 
pa bo glasbi, kljub prenasičenosti z informacijami v družbi, 
omogočen nadaljnji obstoj in razvoj. 

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303668.pdf

NASLOV NALOGE: KAKO ODNOSI V DRUŽINI VPLIVAJO 
NA OTROKA

AVTORICA: Urška Podgrajšek, 4. e
MENTOR: Sergej Vučer, prof. soc.

STROKOVNO PODROČJE: sociologija

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

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

POVZETEK VSEBINE:
Družina kot pomembna vrednota vpliva na posameznika, 
zlasti v dobi otroštva, kjer je bistvena za socializacijo otroka. 
V raziskovalni nalogi sem se osredotočila na odnose v dru-
žini, predvsem na nasilje in prišla do ugotovitev, da ženski 
spol sprejema lažje oblike nasilja, medtem ko moški spol 
nasilja ne sprejema, vendar nanj odreagira z nasiljem. Po-
deželje kot sistem tradicionalne skupnosti pa še vedno ne 
sprejema nasilja v tolikšni meri kot mesto, za katerega lahko 
trdimo, da je na neki način žepostalo »neobčutljivo« za vsa-
kodnevne izgrede nasilja.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303880.pdf

NASLOV NALOGE: NIHILIZEM KOT VZROK ZA MNOŽIČNE 
SAMOMORE

AVTOR: Sašo Vozlič, 4. b
MENTOR: Sergej Vučer, prof. soc.

STROKOVNO PODROČJE: sociologija

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

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

POVZETEK VSEBINE:
Nihilizem je filozofski nazor, po katerem življenje nima smi-
sla. Ta filozofija se je razvila v 19. stoletju in močno vplivala 
na našo družbo. Nihilizem se danes kaže v kulturnem nela-
godju in tako vstopa v naša življenja, kjer v nas spodbuja 
negativna občutja, kot so depresija, tesnoba itd. Temu so 
najbolj izpostavljeni mladi, saj so v najbolj občutljivem ob-
dobju življenja. Ker pa danes pri mladih manjka čustvene 
vzgoje, s katero bi lahko predelali življenjske probleme in se 
soočili z nihilizmom, se zatekajo v potrošnjo, droge in naj-
bolj žalostno – samomor.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303670.pdf

http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303668.pdf
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http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303880.pdf
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NASLOV NALOGE: NOGOMET – KLUBSKA IDENTITETA

AVTOR: Urban Žohar, 4. č
MENTOR: Sergej Vučer, prof. soc.

STROKOVNO PODROČJE: sociologija

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

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

POVZETEK VSEBINE:
Raziskovalna naloga prikazuje kratko zgodovino nogo-
meta, ki se je začela na Kitajskem z usnjeno žogo in točno 
določenimi pravili. Kasneje se je nogomet širil po svetu, se 
v srednjem veku močno uveljavil v Italiji, Franciji in Angliji. 
Tu se leta 1863 zapišejo nova pravila in ustanovijo nogo-
metno zvezo (FA). Z Dunaja in Prage nogomet doseže tudi 
Slovenijo, kjer se igra pojavi najprej v večjih središčih zaradi 
srednješolskih institucij. 
Danes je nogomet razširjen po celem svetu in velja za glo-
balni šport in posel. Priljubljen je med revnimi in bogatimi, 
med mladimi in starimi. Preko medijev prihaja v domove in 
navdušuje milijone ljudi. Velik pomen za nogomet imajo 
klubi, kjer se posamezniki na lokalni ravni prvič srečujejo z 
vključevanjem v skupine, torej s sekundarno socializacijo. 
Tu se učijo različnih vlog in pravil ter interakcije z vrstniki, se 
identificirajo z vzorniki in razvijajo pripadnost.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303667.pdf

NASLOV NALOGE: PRIMERJAVA KONCEPTA JAVNEGA 
VRTCA IN KONCEPTA MARIE MONTESSORI

AVTORICI: Katja Žnidar, 2. j in Ula Rakuša, 4. j
MENTORICA: Metka Krajnc, prof.

STROKOVNO PODROČJE: pedagogika

ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Jožica Cokan, univ. dipl. psih. (predsednica)
Andreja Grobelšek, univ. dipl. psih.
Edita Čebela, univ. dipl. psih.

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

POVZETEK VSEBINE:
Vrtec je javni zavod oziroma institucija, ki skrbi za uresniče-
vanje temeljnih otrokovih pravic.
Skoraj vsi strokovnjaki za predšolsko vzgojo se strinjajo, da 
je vzgojiteljeva vloga osrednjega pomena za učinkovitost 
programa predšolske vzgoje. Vzgojitelj izvaja vzgojno-izo-
braževalno delo preko metod in oblik dela.
Z anketiranjem mimoidočih smo ugotovili nepoznavanje 
koncepta Marie Montessori . Preko anket, ki so jih izpolnili 
starši, smo ugotovili, da jih vpišejo v vrtec Marie Montessori 
prav zaradi večjega poudarka na disciplini in zaradi načina 

dela z otroki. Starši, ki imajo otroka v javnem vrtcu, so se 
zanj odločili zaradi dostopnosti. Skozi hospitacije smo ugo-
tovili, da se vloga vzgojitelja v javnem vrtcu močno razlikuje 
od vloge vzgojitelja v vrtcu Montessori. Ta v vrtcu služi otro-
ku na tri načine: kot skrbnik prostora, opreme in sredstev, 
kot oseba, ki otroku omogoča in pomaga pri interakciji z 
materiali in sredstvi, ter kot opazovalec otrokovega dela in 
razvoja. Medtem ko delo vzgojiteljev v javnem vrtcu poteka 
po pripravljeni dnevni skici, kjer si vzgojitelj načrtuje usmer-
jene in spontane dejavnosti, telesno-gibalne dejavnosti, 
učne metode dela in učne oblike.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303697.pdf

NASLOV NALOGE: SAMOPODOBA MLADOSTNIKOV

AVTORICA: Eva Žgajner, 4. e
MENTOR: Sergej Vučer, prof. soc.

STROKOVNO PODROČJE: sociologija

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Polonca Bajc Napret, univ. dipl. soc. (predsednica)
Sandra Stajnko, univ. dipl. soc.
Matija Cigler, dipl. upravnih ved

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

POVZETEK VSEBINE:
Samopodoba je pojav, o katerem pogosto govorimo, a ga 
v mnogih primerih ne poznamo najbolje in ga napačno 
uporabljamo. Zato sem se pri izdelavi raziskovalne naloge 
osredotočila na definicijo samopodobe in na njene osnov-
ne značilnosti; recimo, kaj vpliva na njen razvoj ipd. Samo-
podoba se nenehno spreminja, njen temelj pa je zasnovan 
v času primarne socializacije. Ravno v srednješolskih letih se 
srečamo s prvimi vprašanji o samem sebi in s poskusi razla-
ge lastne samopodobe. Z raziskavo sem ugotovila, da imajo 
mladostniki zelo različne težave s samopodobo. Dekleta 
imajo povprečno nekoliko nižjo samopodobo od fantov, sa-
mopodoba pa se od prvega do četrtega letnika tudi neko-
liko utrdi. Najbolj zanimivo odkritje raziskovalne naloge se 
mi zdi dejstvo, da glede na analizo raziskave mladostnikom 
več pomeni mnenje staršev kot mnenje vrstnikov.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303666.pdf

http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303667.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303667.pdf
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NASLOV NALOGE: SUBKULTURA METALA IN PREDSODKI 
DO NJENIH PREDSTAVNIKOV

AVTORICA: Urška Klinar, 4. d
MENTOR: Sergej Vučer, prof. soc.

STROKOVNO PODROČJE: sociologija

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

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

POVZETEK VSEBINE:
Eno izmed dominantnejših subkulturnih okolij pri nas je za-
gotovo subkulturno okolje, ki ga tvorijo metalci. To pogosto 
narobe razumljeno okolje je izredno zanimivo zaradi svoje 
raznovrstnosti in možnosti udejanjanja znotraj subkulture 
same. Z raziskovanjem predsodkov, ki jih dominantna druž-
ba goji do subkulturnega okolja, sem prišla do spoznanja, 
da večina predsodkov glede glasbe, ki naj bi bila temačna, 
glasna in nekvalitetna, drži, ovržena pa je bila hipoteza, ki 
govori o predsodkih dominantne kulture do videza pred-
stavnikov metalske subkulture.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303669.pdf

I. GIMNAZIJA V CELJu

NASLOV NALOGE: JEZIKOVNA PRAVILNOST DEKLARACIJ 
PREHRAMBNIH IN FARMACEVTSKIH IZDELKOV 

AVTORICA: Tajda Pikl, 2. č
MENTORICA: Romana Daugul, prof.

STROKOVNO PODROČJE: slovenščina

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

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

POVZETEK VSEBINE:
Zakon o javni rabi slovenščine v 15. členu določa, da mora-
jo biti vsi prodajni izdelki na slovenskem tržišču opremljeni 
z besedilom (deklaracijo) v slovenskem jeziku, ki mora biti 
napisano v knjižnojezikovnem standardu. Tega določajo 
temeljni jezikovni priročniki slovenskega jezika (Slovar slo-
venskega knjižnega jezika, Slovenski pravopis, Slovenska 
slovnica). V praksi je jezikovna pravilnost deklaracij pogosto 
kršena, zato me je v raziskovalni nalogi zanimalo, koliko in 
kakšne vrste napak se pojavljajo v deklaracijah prehramb-
nih in farmacevtskih izdelkov ter kako se na napake odziva-
jo slovenski potrošniki. Del zastavljenih hipotez sem preve-
rila z analitično-sintetično metodo. Z analizo sto deklaracij 
prehrambnih in sto deklaracij farmacevtskih izdelkov sem 
dobila nabor jezikovnih napak, jih razvrstila po vrsti in po-
gostosti pojavljanja. Del hipotez sem preverila z metodo 
anketiranja; anketni vprašalnik je rešilo sto polnoletnih 
potrošnikov. Rezultati raziskave so večinoma pričakovani. 
Jezikovne napake v deklaracijah prehrambnih in farmacevt-
skih izdelkov so pogoste, pogostejše so v deklaracijah pre-
hrambnih izdelkov, opazijo jih tudi potrošniki in napake jih 
motijo. Potrošnike prav tako moti, da se na tržišču pojavljajo 

tudi izdelki brez deklaracije v slovenskem jeziku. Kljub for-
malnopravni ureditvi problematike dejansko stanje kaže na 
neprimeren odnos proizvajalcev in sestavljavcev deklaracij 
do slovenskega jezika.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303791.pdf

NASLOV NALOGE: POJAVLJANJE VODNIH PTIC IN UJED 
NA ŠIRŠEM OBMOČJU RIBNIKA VRBJE PRI ŽALCU

AVTORJA: Matej Gamser, 4. d in Jure Novak, 1. f, Srednja eko-
nomska gimnazija Celje
MENTOR: Luka Božič, univ. dipl. biol.

STROKOVNO PODROČJE: ekologija – naravoslovni vidiki

ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Meta Širca, univ. dipl. biol. (predsednica)
Urša Drugovič, univ. dipl. biol.
Jana Urlep, dipl. inž. kmet.

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

POVZETEK VSEBINE:
V letih 2009–2011 je bilo na območju ribnika Vrbje v de-
setdnevnih obdobjih opravljenih 107 sistematičnih popi-
sov vodnih ptic in ujed. Nameni raziskave so bili: ugotoviti 
številčnost in časovno dinamiko pojavljanja vrst, opredeliti 
njihov status, podati ocene gnezdečih, selitvenih in prezi-
mujočih populacij ter ugotoviti dejavnike ogrožanja ptic 
in predlagati boljši naravovarstveni režim. Med leti 2009 in 
2011 je bilo tako zabeleženih 72 obravnavanih vrst. Gnez-
denje je bilo ugotovljeno pri 16 obravnavanih vrstah in pri 
5 vrstah nevodnih ptic, vezanih na mokrišča. Med njimi je 
17 vrst ogroženih gnezdilk Slovenije. Gnezditvena gostota 

http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303669.pdf
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pri liski je najvišja v državi. Največ vrst ima status preletne-
ga gosta. Število vrst je bilo največje v času obeh selitev. 
Največ ptic je bilo navadno zabeleženih v poznopoletnem 
obdobju. V obdobju 2009–2011 je bila najpogosteje zabe-
ležena mlakarica. 38 vrst je bilo opazovanih manj kot de-
setkrat. Tretjino vseh preštetih ptic predstavlja liska, ki je 
najštevilčnejša v vseh obdobjih, razen pozimi. Število ptic je 
v obdobju 2009–2011 upadalo. Dejavniki, ki ogrožajo ptice, 
so: evtrofikacija, košnja nasipov ter velika obljudenost. Pre-
dlagane rešitve za zmanjšanje negativnih vplivov na ptice 
so: ekstenzivno ribogojstvo, košnja nasipov v pognezditve-
nem obdobju, renaturacija okolice ter boljše ozaveščanje 
obiskovalcev o pomembnosti ribnika Vrbje kot ekosistema.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303711.pdf

NASLOV NALOGE: LOKALNA TRAJNOSTNA PREHRANSKA 
SAMOOSKRBA – ANAHRONIZEM IZ PRETEKLIH ČASOV 
ALI DRUŽBENI MODEL PRIHODNOSTI

AVTORICA: Nadja Ogrinc, 2. b
MENTORICA: Tanja Tušek, prof. geo. in fil.

STROKOVNO PODROČJE: geografija – družbena in ekonom-
ska

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

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

POVZETEK VSEBINE:
Slovenija pridela le okoli 35 odstotkov hrane za lastne po-
trebe, zato je tema lokalne prehranske samooskrbe zelo 
aktualna. Lokalna prehranska samooskrba temelji na pride-
lavi hrane, ki izkorišča lokalne potenciale, v proces vključu-
je lokalno prebivalstvo, predvsem pa je blizu potrošniku. V 
sedanjem času se k tej temi navezujejo predvsem posledice 
podnebnih sprememb in sprememb na naftnem trgu, ki naj 
bi omejile pritok hrane v našo državo. 
Zaradi zavedanja pomena lokalne prehranske samooskrbe 
sem se odločila, da v svoji raziskovalni nalogi raziščem mo-
žnosti, kako bi dosegli njeno višjo stopnjo na območju mo-
nokulturne hmeljarske Spodnje Savinjske doline, natančne-
je v občinah Braslovče in Žalec. 
S pomočjo dosegljive literature sem zaznala velik razkorak 
med cilji lokalne kmetijske politike, ki so naravnani k za-
gotavljanju prehranske varnosti, okoljske trajnosti in višje 
stopnje samooskrbe na eni strani, na drugi pa podpirajo 
hmeljarstvo, ki ni skladno z ostalimi cilji. Z anketo sem po-
trdila vlogo in pomen tradicije, ki ovira kmete, da bi svojo 
dejavnost prestrukturirali. Zmanjševanje površin s hmeljem 
in ugotovitev, da hmeljarstvo v Sloveniji nima pomemb-
ne prehranske samooskrbne vloge, sta dejstvi, ki govorita 
v prid spremembam rabe tal na rodovitnih tleh tega dela 
Celjske kotline. 
V nalogi predlagam postopno pot do sprememb, od hmelja 
do pridelave drugih kultur, tudi česna in fižola. 

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303786.pdf

NASLOV NALOGE: O PRAVOSLAVNIH IN PROTESTANT-
SKIH PORUŠENIH SVETIŠČIH V CELJU

AVTORJI: Lejla Valentić, Nina Žlof in Filip Komplet, vsi 1. e
MENTOR: Marko Moškotevc, prof. zgo. in geo.

STROKOVNO PODROČJE: zgodovina in prazgodovina

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

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

POVZETEK VSEBINE:
Ker o porušenih svetiščih v Celju vemo zelo malo, smo se 
odločili, da raziščemo, kaj o tej tematiki vedo naši dijaki in 
prebivalci Celja.

V 20. stoletju je bilo v Sloveniji veliko porušenih svetišč. Za-
gotovo sta k temu pripomogli obe svetovni vojni pa tudi 
številne spremembe državne ureditve in politični režimi, ki 
so bili naklonjeni tej ali oni veroizpovedi. Tudi Celje v tem 
oziru ni bilo izjema, saj je bilo samo v 20. stoletju porušenih 
kar 6 različnih cerkva. Zanimali sta nas pravoslavna cerkev 
sv. Save in protestantska Kristusova cerkev na Otoku, ki sta 
stali v neposredni bližini naše šole.

Anketirali smo dijake 3. in 4. letnika I. gimnazije v Celju, saj 
smo predvidevali, da so zaradi koncepta učne snovi v gim-
naziji najverjetneje že slišali za rušenje svetišč. Poleg tega 
smo anketirali tudi Celjane različnih starostnih skupin, ki 
živijo na Otoku. Dobljeni rezultati so bili večinoma pričako-
vani, ponekod pa smo dobili tudi precej zanimive odgovo-
re. Ugotavljamo, da je tematika porušenih svetišč aktualna 
tudi danes.

Da bi o pomenu in delovanju pravoslavcev izvedeli nekoli-
ko več, smo opravili intervju s parohom Srbske pravoslavne 
cerkve v Celju gospodom Milanom Dudukovićem.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303712.pdf
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NASLOV NALOGE: OCENJEVANJE ODDALJENOSTI LUNE

AVTOR: Krištof Skok, 1. a
MENTOR: Roman Ocvirk, prof. fiz.

STROKOVNO PODROČJE: astronomija

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Jožica Dolenšek, prof. mat. in fiz. (predsednica)
Silvestar Ovčar, prof. fiz.
Bojan Herman, prof. fiz.

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

POVZETEK VSEBINE:
V raziskovalni nalogi sem izpeljal metodo določitve Lunine 
oddaljenosti preko določitve hitrosti spreminjanja geocen-
trične rektascenzije Lune in določitve dnevne paralakse iz 
razlike med geocentričnimi in topocentričnimi koordinata-
mi. S to metodo lahko v dveh nočeh opazovalec z enega 
mesta z določevanjem Luninih koordinat s fotografiranjem 
izračuna njeno oddaljenost.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303713.pdf

NASLOV NALOGE: ODPADKI IN ODPLAKE IZ NAŠIH GO-
SPODINJSTEV

AVTORICA: Tea Stiplošek, 1. b
MENTORICA: Ines Klakočer, univ. dipl. inž. kem.

STROKOVNO PODROČJE: ekologija – naravoslovni vidiki

ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Meta Širca, univ. dipl. biol. (predsednica)
Urša Drugovič, univ. dipl. biol.
Jana Urlep, dipl. inž. kmet.

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

POVZETEK VSEBINE:
V raziskovalni nalogi sem predstavila problem odpadkov 
in odplak, ki jih ljudje dnevno ustvarjamo v svojih gospo-
dinjstvih. Orisala sem načine ločenega zbiranja in odlaganja 
odpadkov. Prav tako sem se posvetila tudi odvajanju odplak 
iz gospodinjstev in težavam, ki jih ob tem zaznamo. Ena od 
težav so tudi škodljivci, ki spremljajo odpadke. Ker lahko 
ogrožajo zdravje ljudi, sem jim namenila posebno poglavje.
Z raziskavo o ravnanju z odpadki in odplakami v naših go-
spodinjstvih sem želela narediti posnetek stanja, kaj in kako 
ločujemo v naših gospodinjstvih ter kaj vse konča v naših 
straniščnih školjkah. Prav tako me je zanimalo tudi, če ob-
staja kakšna razlika med gospodinjstvi v stanovanjskih hi-
šah in tistimi v stanovanjskih blokih.
Zanimalo me je tudi, v kolikšni meri ljudje poznajo delova-
nje čistilnih naprav in njihovo učinkovitost ter ali predvide-
vajo, da v kanalizacijskih omrežjih živijo glodavci.
Zbrane podatke sem statistično obdelala in jih grafično 
predstavila.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303696.pdf

NASLOV NALOGE: OSVETLJENOST POVRŠIN IN SVETLOB-
NA ONESNAŽENOST

AVTORICI: Julija Fijavž in Manca Jazbec, obe 1. g
MENTORICA: Nataša Zabukovšek, prof. fiz.

STROKOVNO PODROČJE: fizika

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Jožica Dolenšek, prof. mat. in fiz. (predsednica)
Silvestar Ovčar, prof. fiz.
Bojan Herman, prof. fiz.

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

POVZETEK VSEBINE:
Svetlobno onesnaženje je eden večjih problemov onesna-
ženja ne samo v Sloveniji, ampak po celem svetu. Marsikdo 
se ne zaveda, da lahko sčasoma zaradi svetlobnega onesna-
ženja zboli za rakom. Posledice so tudi milejših oblik, kot je 
na primer nespečnost (javna razsvetljava nam lahko sveti 
skozi okno). Svetlobna onesnaženost je za večino ljudi ne-
znan pojem, ki ga nekateri ne razumejo. Ravno zaradi tega, 
ker je to nekakšna »tabu« tema raznih pogovorov, sva hoteli 
spoznati oblike, vrste in moči javne razsvetljave v Sloveni-
ji. Primerjali sva različne kraje: Zidani Most, Radeče, Seža-
no, Ankaran in Slovenske Konjice. Ugotovili sva, da imajo 
v Slovenskih Konjicah najbolje urejeno javno razsvetljavo. 
Uporabljajo LED svetilke, so pravilne oblike in imajo hkrati 
zadovoljivo moč.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303710.pdf

NASLOV NALOGE: PREVERJANJE BIORAZGRADLJIVOSTI 
BIOPLASTIKE

AVTORJA: Blaž Kešpert, 3. h in Pia Klančar, 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.
Jana Urlep, dipl. inž. kmet.

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

POVZETEK VSEBINE:
Plastični materiali so v glavnem umetni polimeri – makro-
molekule, ki jih označujejo visoke molske mase. Plastika je 
zaradi številnih dodatkov zelo obstojna, tovrstni odpadki pa 
se ravno zaradi tega ne morejo vključiti v naravne tokokro-
ge in predstavljajo veliko okoljsko breme. Po mnenju stro-
kovnjakov ključno alternativo predstavljajo biorazgradljivi 
polimeri. Pri razvoju le-teh naj bi bilo v večini pristopov 

http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303713.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303713.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303696.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303696.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303710.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303710.pdf
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vodilo zgledovanje po naravnih procesih. Biorazgradljivost 
pomeni, da se neka snov v naravi popolnoma razgradi in pri 
tem ne pušča negativnih okoljskih posledic. Takšna naj bi 
bila tudi bioplastika, ki smo jo izdelali in predstavili v naši 
lanski raziskovalni nalogi. V zaključku naloge smo napo-
vedali nadaljnje raziskovanje, saj nas je zanimalo, kako je z 
biorazgradljivostjo naše laboratorijsko izdelane bioplastike. 
To je bil torej izziv za novo raziskovalno delo. Preučevali 
smo, ali je na tem področju že kaj narejenega. Eksperimente 
smo nastavili v različnih temperaturnih okoljih, da bi ugo-
tovili vpliv temperature na hitrost biorazgrajevanja. Prav 
tako nas je zanimalo, kako vpliva vrsta substrata s svojimi 
specifičnimi lastnostmi, kot so pH-vrednost, zračnost, spo-
sobnost zadrževanja vlage, na biorazgradljivost bioplastike. 
Pri raziskovanju smo uporabili vzorce bioplastik, ki smo jih 
izdelali iz rastlinskega oziroma tehničnega škroba. Dobljeni 
rezultati dejansko potrjujejo popolno biorazgradljivost na-
ših vzorcev.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303788.pdf

NASLOV NALOGE: ZAVRŽENO. SPREVRŽENO?

AVTORICI: Nika Bedek in Jerneja Jelen, obe 2. č
MENTORICA: Nataša Marčič, prof. geo.

STROKOVNO PODROČJE: geografija – družbena in ekonom-
ska

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

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

POVZETEK VSEBINE:
Hrana je največje bogastvo ljudi. Ne denar, ne velike hiše, 
ne delnice.

Na svetu je že milijarda podhranjenih in lačnih ljudi, ob tem 
pa se v prehranski verigi izgubi oz. odvrže kar tretjina hrane, 
čemur bi se lahko v večini izognili že s preprostimi ukrepi. 
Ne zavedamo se, da z njo mečemo stran tudi svoje delo, 
porabljeno energijo, vodo, denar in z njo onesnažujemo 
okolje. 

Prehransko verigo vse bolj obvladujejo multinacionalne 
družbe, katerih cilj je predvsem velik zaslužek, zato je nuj-
no povečati lokalno preskrbo s hrano, saj se s tem močno 
zmanjša pot od njive do krožnika, zato pa je tudi manj za-
vržemo. 

S pomočjo dosegljive literature in dela na terenu sva na 
primeru območja Celja ugotovili, da se tudi pri nas ljudje 
ne zavedamo, koliko hrane zavržemo. Vzrok je predvsem 
pokvarjenost/pretečeni rok. Zakaj? Ker je kupimo preveč, 
je nepravilno shranjena ali pripravljena. Zavržemo jo v koš 
za biološke odpadke, na kompost ali namenimo za hrano 
živalim, še vedno pa preveč med mešane komunalne od-

padke. Zbrani biorazgradljivi odpadki se lahko predelajo v 
kompost, biogorivo in električno energijo. 

Na šoli sva pripravili različne aktivnosti za ozaveščanje dija-
kov o pomenu premišljenega ravnanja s hrano.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303789.pdf

http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303788.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303788.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303789.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303789.pdf
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pOSLOVNO-KOMERCIALNA ŠOLA CELJE

NASLOV NALOGE: BOMO V PRIHODNJE KUPOVALI LE ŠE 
TUJE?

AVTORICE: Katarina Blatnik, Sara Jagodič in Mojca Strmšnik, 
vse 4. b
MENTORICA: Manja Ferme Rajtmajer, 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 73,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
V raziskovalni nalogi smo raziskale, ali anketiranci dajejo 
prednost pri nakupih slovenskim izdelkom in kateri so ti iz-
delki. Anketiranci menijo, da je samooskrba z domačo hra-
no za Slovenijo zelo pomembna. 
Podatke smo izbrale iz sekundarnih virov in s pomočjo 
vprašalnika. 

V času gospodarske krize je mednarodna menjava za Slo-
venijo še pomembnejša, saj ima Slovenija premajhen trg za 
učinkovito gospodarjenje. Po obsegu rodovitne zemlje na 
prebivalca smo v Evropski uniji na dnu lestvice. Za svoje po-
trebe pridelamo le 35 % hrane, ostalo uvozimo. Dolgoroč-
no obstaja nevarnost še večje odvisnosti od uvoza in s tem 
nestabilnosti slovenskega gospodarstva. Slovenija je med 
letoma 2010 in 2011 90 % vsega izvoženega blaga izvozila 
v evropske države, od tega največ v države Evropske unije. 

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303715.pdf

SREdNJA EKONOMSKA ŠOLA CELJE

NASLOV NALOGE: MEDNARODNA VPETOST PODJETIJ 
SEKUNDARNEGA SEKTORJA S CELJSKEGA OBMOČJA IN 
VPLIV GOSPODARSKE KRIZE NA NJIHOVO POSLOVANJE

AVTORICA: Jasmina Brčina, 4. f
MENTORICA: Katja Fras Budna, 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 79,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Raziskovalna naloga je narejena na podlagi analize petih 
mednarodno usmerjenih podjetij iz Celja, ki so bila naključ-
no izbrana. Pod drobnogledom so bili MIK Celje, Etol (Frui-
tarom) Celje, Aero Celje, Cinkarna Celje in EMO FRITE Celje. 

V prvem delu naloge so predstavljene teorija vstopa na tuje 
trge in pravilne izbire poslovanja, ki bi kar najbolje pripo-
mogle k obstanku podjetja na trgu in prispevale k poslova-
nju z dobičkom. Zapisanih je tudi nekaj ključnih informacij 
o gospodarski in finančni krizi svetovnega nivoja.
V drugem delu naloge, ki je raziskovalnega značaja, sta 
predstavljeni analiza vprašalnika in analiza poslovnih po-
ročil za vsako podjetje v časovnem obdobju 2006-2011. Pri 
analizi posameznih podjetij oziroma njihovih letnih poslov-
nih poročil so izpostavljeni določeni kazalci poslovanja, na 
primer število zaposlenih, čisti dobiček poslovnega leta, či-
sti prihodki od prodaje, čisti prodajni prihodki, primerjava 
prodaje na domačem in tujem trgu ter spremembe v me-
nedžmentu.
Analize so bralcu grafično in tabelarno nazorno prikazane 
ter s pomočjo letnih poročil tudi konstruktivno komentira-
ne in razložene. 

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303714.pdf

http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303715.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303715.pdf
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NASLOV NALOGE: ODNOS MLADIH DO ZNANJA RETORI-
KE

AVTORICA: Špela Terglav, 3. e
MENTORJA: Andreja Leskovar, prof. mat. in fiz., in Marjana 
Kolenko, prof.

STROKOVNO PODROČJE: slovenščina

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

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

POVZETEK VSEBINE:
V raziskovalni nalogi smo si zastavili naslednji problem: 

kako se mladi (osnovnošolci in srednješolci) zavedajo po-
mena retorike v življenju pri nadaljnjem šolanju? Hkrati želi-
mo z nalogo animirati mlade k učenju in večji rabi retoričnih 
spretnosti. 
Raziskovanja smo se lotili s pomočjo sekundarnih virov. 
Ugotovili smo, kako mladi dojemajo retoriko in kako je za 
njo poskrbljeno v vzgojno-izobraževalnem sistemu. V an-
keti smo jih povprašali, kakšen interes imajo za razvijanje 
dodatnih vsebin in kako si predstavljajo nadgrajevanje tega 
znanja.
Zastavili smo si pet hipotez, ki smo jih s pomočjo ankete in 
intervjujev presojali na koncu naloge. Tri smo potrdili, dve 
pa ovrgli. Ugotovili smo, da mladi poznajo pojem »retorika« 
in čeprav nimajo ustreznih možnosti, se želijo na tem po-
dročju še veliko naučiti.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303881.pdf

SREdNJA ZdRAVSTVENA ŠOLA CELJE

NASLOV NALOGE: ARHITEKTURA PROSTOROV ZA DU-
HOVNO OSKRBO V DOMOVIH ZA UPOKOJENCE

AVTORICI: Envera Selimović in Lena Zgonec, obe 3. 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 70,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Namen raziskovalne naloge je bil ugotoviti, koliko domov 
upokojencev ima verske prostore, v kakšnem stanju so le-ti 
in kaj vsebujejo ti prostori. Cilj naloge pa je, da se direktorje 
domov za upokojence in ostalo javnost spodbudi k razmi-
šljanju za potrebe ljudi, ki potrebujejo verske prostore za 
izpovedovanje in zadovoljevanje duhovnih potreb.

V teoretičnem delu raziskovalne naloge je opisana oprede-
litev duhovnih potreb in zakonska podlaga verske duhovne 
oskrbe.

Osnova za empirični del je bil slikovni material, ki je nastal 
pri fotografiranju prostorov za duhovno oskrbo v Domu sta-
rejših Šentjur, Domu ob Savinji Celje, Domu starejših Hra-
stnik in Domu sv. Jožefa, ter 35 anketnih vprašalnikov, ki so 
jih izpolnjevali stanovalci omenjenih domov, in 10 anketnih 
vprašalnikov, ki so jih izpolnili direktorji različnih domov po 
Sloveniji. Rezultati so pokazali, da ima večina domov pose-

ben prostor za duhovno oskrbo stanovalcev, ki se najpogo-
steje imenuje kapela oz. domska kapelica. Namen obiska 
verskega prostora je izključno povezan z zadovoljevanjem 
duhovnih potreb. Večina stanovalcev in direktorjev meni, 
da bi moral imeti vsak dom poseben prostor za duhovno 
oskrbo. V 40 % se takšen prostor nahaja v nadstropju, v ka-
terem se stanovalci večinoma srečujejo enkrat tedensko. 

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303719.pdf

NASLOV NALOGE: DELO MEJNIH ORGANOV S POUDAR-
KOM NA VARNOSTI V CESTNEM PROMETU

AVTORICI: Barbara Novak in Nina Zdolšek, obe 3. C
MENTOR: Peter Čepin Tovornik, dipl. san. inž.

STROKOVNO PODROČJE: promet

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

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

POVZETEK VSEBINE:
V teoretičnem delu raziskovalne naloge je opisana značil-
nost državne meje, vrste mejnih prehodov, slovenska in 
evropska zakonodaja na področju opravljanja nalog varo-
vanja državne meje in kontrole ter ogled in predstavitev 
dela Carinske uprave Celje.

http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303881.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303881.pdf
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Osnova za obdelavo podatkov je bilo 109 anketnih vpra-
šalnikov, ki so jih izpolnili dijaki od 1. do 4. letnika Srednje 
zdravstvene šole Celje, programa zdravstvena nega. Rezul-
tati so pokazali, da mejne prehode med Slovenijo in Hrva-
ško pozna največ (69 %) dijakov 4. letnika, od 42 % (4. letnik) 
do 74 % (1. letnik) menijo, da je na njih dovolj poskrbljeno 
za splošno varnost. Več kot polovica dijakov je seznanjena 
s pravili obnašanja na mejnem prehodu. Od 23 % (4. letnik) 
do 74 % (1. letnik) dijakov meni, da so table za obveščanje 
pred mejnimi prehodi dovolj dobro vidne z vidika voznika 
oz. sovoznika. Od 50 % (4. letnik) do 74 % (3. letnik) dijakov 
ne bi bilo zaposlenih na mejnih prehodih.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303702.pdf

NASLOV NALOGE: DIJAKI Z EPILEPSIJO NA SREDNJI 
ZDRAVSTVENI ŠOLI CELJE

AVTORICA: Ema Sotlar, 4. A
MENTORICA: Nataša Krajnc Zakrajšek, dipl. med. s.

STROKOVNO PODROČJE: zdravstvena nega

ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
dr. Nuša Konec Juričič, dr. med. (predsednica)
Miljana Žitko Mastnak, dr. med.
Brigita Fižuleto, kineziolog

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

POVZETEK VSEBINE:
Epilepsija je najpogostejša nevrološka bolezen. Čeprav nam 
je dokaj poznana, še vedno ostaja »skrivnostna« bolezen. 
V nalogi smo predstavili epilepsijo, zgodovino epilepsi-
je, vzroke za epileptične napade. Epileptični napadi lahko 
privedejo do epileptičnega statusa ali epileptičnega sin-
droma, ki ju lahko preprečimo s pravilno prvo pomočjo ali 
pa epileptiki sami s samopomočjo. Zdravljenje epilepsije je 
pomembno, kajti olajša življenje epileptiku. Predstavili smo 
Srednjo zdravstveno šolo Celje in izobraževalna programa 
zdravstvena nega in bolničar-negovalec. 

Raziskovalni del zajema anketo, izvedeno na naši šoli med 
184 dijaki. Anketirali smo 129 dijakov programa zdravstve-
na nega in 55 dijakov programa bolničar-negovalec. Rezul-
tati so pokazali, da so dijaki programa zdravstvena nega 
bolj poučeni o epilepsiji kot dijaki programa bolničar-ne-
govalec. Dva odstotka anketiranih ima epilepsijo. Devet 
odstotkov dijakov obeh programov ni znalo ukrepati, ko 
so bili priča epileptičnemu napadu. 76 % dijakov programa 
zdravstvena nega zna našteti znake epileptičnega napada, 
v programu bolničar-negovalec pa le 32 %. Nevarnosti epi-
leptičnih napadov pri našem delu se zaveda 77 % dijakov 
zdravstvene nege in 74% dijakov v programu bolničar-
-negovalec, vendar bi se na našo šolo vpisalo 60 % dijakov 
zdravstvene nege in 50 % dijakov programa bolničar-nego-
valec. 
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303703.pdf

NASLOV NALOGE: IZOBRAŽEVANJE DIJAKOV PRI DELO-
DAJALCU

AVTORICA: Tajda Krajnc, 3. GB
MENTOR: Peter Čepin Tovornik, dipl. san. inž.

STROKOVNO PODROČJE: pedagogika

ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Jožica Cokan, univ. dipl. psih. (predsednica)
Andreja Grobelšek, univ. dipl. psih.
Edita Čebela, univ. dipl. psih.

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

POVZETEK VSEBINE:
Namen raziskovalne naloge je bil ugotoviti, kako mentorji 
na praktičnem usposabljanju pri delodajalcu (PUD) ter dija-
ki in učitelji praktičnega pouka ocenjujejo izvajanje PUD-a. 
Cilj raziskovalne naloge pa je, da bi dijaki ozavestili pozitivni 
pomen praktičnega usposabljanja pri delodajalcu ter da bi 
znali povezati teorijo s prakso.

V teoretičnem delu so opisani cilji PUD-a, naloge šole, vloga 
mentorja in pravice dijakov na PUD-u.

Osnova za empirični del je bilo 167 anketnih vprašalnikov, 
od tega so 104 anketne vprašalnike izpolnili mentorji na 
PUD-u, 52 dijaki Srednje zdravstvene šole Celje, ki so bili 
na PUD-u, in 10 učitelji praktičnega pouka na Srednji zdra-
vstveni šoli Celje.

Rezultati so pokazali, da delovno disciplino, urejenost, za-
interesiranost za delo, kakovost dela, željo po učenju in 
dodatnem znanju, določila glede varstva pri delu dijakov in 
izdelavo poročila bolje ocenjujejo mentorji PUD-a kot dija-
ki sami oz. učitelji praktičnega pouka. Kot prednosti PUD-a 
dijaki in učitelji najpogosteje navajajo kontinuirano in tim-
sko delo, povezanost teorije in prakse ter pridobitev novih 
izkušenj, med slabosti pa hitro delo, odsotnost mentorja 
PUD-a in pomanjkanje materiala. Med predloge za izboljša-
nje PUD-a so dijaki in učitelji navedli pogostejšo prisotnost 
mentorja pri dijakih in delo z njim. 

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303722.pdf

NASLOV NALOGE: KAKO SE UČIMO DIJAKI SREDNJE 
ZDRAVSTVENE ŠOLE CELJE?

AVTORICI: Jovana Jošić in Mojca Turnšek, obe 1. 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.
Andreja Grobelšek, univ. dipl. psih.

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

http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303702.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303702.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303703.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303703.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303722.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303722.pdf
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POVZETEK VSEBINE:
Namen raziskovalne naloge je bil ugotoviti intenzivnost 
učenja v srednji šoli v primerjavi z osnovno šolo, dijakovo 
stališče glede boljših ocen v primeru prisotnosti pri pouku 
in načine njegovega učenja in pomnjenja.

Cilj raziskovalne naloge pa je, da bi dijaki ozavestili pomen 
učenja, ki vpliva na doseganje dijakovih zastavljenih ciljev.

Teoretični del naloge obsega metode in dejavnike učenja, 
učne navade in socialne odnose v razredu.

Osnova za empirični del je bilo 96 anketnih vprašalnikov, 
ki so jih izpolnjevali dijaki od prvega do četrtega letnika 
Srednje zdravstvene šole Celje. Rezultati so pokazali, da se 
dijaki 1. in 2. letnika povprečno učijo na dan od 30 do 60 
minut, kar je več kot v osnovni šoli, dijaki 3. letnika od 60 
do 120 minut in več kot v osnovni šoli, dijaki 4. letnika pa 
od 30 do 60 minut in manj kot v osnovni šoli. Več kot 64 
% dijakov vseh štirih letnikov ima svoj prostor za učenje, v 
katerem se najpogosteje učijo sede. Več kot 80 % dijakov 
posameznega letnika samoiniciativno pristopi k učenju in 
večina dijakov meni, da je urnik v srednji šoli bolj natrpan, 
kot je bil v osnovni šoli. 

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303701.pdf

NASLOV NALOGE: PRILAGOJENOST JAVNEGA CESTNEGA 
PROMETA INVALIDOM

AVTORICA: Urška Oprčkal, 4. C
MENTOR: Peter Čepin Tovornik, dipl. san. inž.

STROKOVNO PODROČJE: promet

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

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

POVZETEK VSEBINE:
Namen raziskovalne naloge je bil raziskati, kako je javni ce-
stni prevoz prilagojen invalidom ter pridobiti mnenje sle-
dnjih o njihovih izkušnjah pri prevozu in uporabi javnega 
cestnega prometa. Cilj pa je na podlagi pridobljenih rezul-
tatov ozavestiti javnost o težavah invalidnih ljudi.

V teoretičnem delu so opredeljeni pojmi invalidnosti, na-
sveti za pomoč slepim in slabovidnim in zakonodaja, ki po-
kriva področje invalidov v javnem cestnem prometu.

Osnova za empirični del je bilo 40 anketnih vprašalnikov, ki 
so jih izpolnili paraplegiki ter slepi in slabovidni ljudje. Re-
zultati so pokazali, da se anketiranci redko (37, 5 %) sreču-
jejo z ovirami v cestnem potniškem prometu, najpogosteje 
pa imajo težave s stopnicami (37, 5 %). 55 % jih meni, da so 
ljudje slabo osveščeni o težavah invalidov ter 87,5 %, da bi 

morali v šolski sistem uvesti vsebine o invalidih in ravnanje 
z njimi. 45 % invalidov bi se tudi pogosteje udeleževalo jav-
nih prireditev, če bi bil javni cestni promet bolj prilagojen 
njim. Po njihovem mnenju bi se morale odločitve o ukrepih 
za zmanjševanje ovir v cestnem prometu najpogosteje (35 
%) sprejemati na ravni države.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303720.pdf

NASLOV NALOGE: SMERNICE PREHRANE DOJENČKA IN 
MALČKA SKOZI ČAS

AVTORICI: Dajana Dunović in Svetlana Nikolić, obe 3. B
MENTORICA: mag. Monika Brglez, univ. dipl. inž. živ. teh.

STROKOVNO PODROČJE: prehrana

ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
dr. Nuša Konec Juričič, dr. med. (predsednica)
Miljana Žitko Mastnak, dr. med.
Brigita Fižuleto, kineziolog

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

POVZETEK VSEBINE:
Namen naše naloge je bil ugotoviti, kako so se prehranske 
smernice dojenčkov in malčkov spreminjale skozi čas. V teo-
retičnem delu raziskovalne naloge so zbrani podatki o zdra-
vem in pravilnem prehranjevanju dojenčkov ter malčkov.
V empiričnem delu naloge so predstavljeni rezultati opra-
vljene ankete. Anketni vprašalnik je bil namenjen na eni 
strani strokovnemu kadru, ki se je nekoč in se še danes po-
sveča prehrani dojenčkov in malčkov, na drugi strani pa ma-
micam, ki so svoje pridobljeno znanje in izkušnje vnašale v 
pripravo hrane za svoje malčke.
V anketi je sodelovalo 20 strokovnih delavk ter 40 mamic 
različnih starostnih skupiniz širše okolice Celja. Zastavljene 
hipoteze so ovrednotene in prikazane v obliki grafikonov.
V nalogi je bilo ugotovljeno, da so nekoč dajali dojenju večji 
pomen kot v letih, ki so sledila. Za to »vmesno obdobje« je 
značilno promoviranje mlečnih formul in posledično upad 
dojenja. V današnjem obdobju dojenje spet pridobiva na 
pomenu. Dodajanje dopolnilne hrane se skozi preteklost 
spreminja. Nekoč so začenjali že prej z dodajanjem sadnih 
sokov in »goste« hrane, kot to narekujejo sodobne smerni-
ce. 

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303700.pdf

http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303701.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303701.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303720.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303720.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303700.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303700.pdf
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NASLOV NALOGE: UPORABA SOLARIJA MED DIJAKI

AVTORICI: Lucija Novak in Ana Sajovic, obe 2. B
MENTOR: Peter Čepin Tovornik, dipl. san. inž.

STROKOVNO PODROČJE: zdravstvena nega

ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
dr. Nuša Konec Juričič, dr. med. (predsednica)
Miljana Žitko Mastnak, dr. med.
Brigita Fižuleto, kineziolog

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

POVZETEK VSEBINE:
Namen raziskovalne naloge je bil ugotoviti, ali so dijaki raz-
ličnih srednjih šol v Celju že bili v solariju ter ali se zavedajo 
njegovih učinkov na zdravje. Cilj naloge pa je, da bi se dijaki 
zavedali negativnih učinkov solarijev na zdravje ljudi.

V teoretičnem delu je opisan vpliv UV-sevanja ter učinek 
umetnega sevanja v solariju, pa nevarnosti, ki pretijo iz-
postavljanju UV-sevanju ter kdo ne sme nikoli uporabljati 
solarija.

Osnova za empirični del naloge je bilo 334 anketnih vpra-
šalnikov, ki so jih izpolnili dijaki 1. do 4. letnika Srednje 
zdravstvene šole Celje in I. gimnazije v Celju. Rezultati so 
pokazali, da večina dijakov še ni bila v solariju, tisti, ki so že 
bili, pa so šli zaradi porjavitve kože. Da imajo dijaki dovolj 
informacij o solarijih, jih meni največ v programu kozmetič-
ni tehnik; te dijakinje so se tudi že največkrat sončile v so-
lariju (23 %). Od 45 % do 58 % dijakov meni, da je uporaba 
solarijev škodljiva in samo do 28 % dijakov si želi pridobiti 
še več informacij o vplivih solarija na zdravje ljudi. Dobra 
polovica dijakov meni, da bi bilo smiselno za mladino do 
polnoletnosti prepovedati uporabo solarijev.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303721.pdf

NASLOV NALOGE: VLOGA OSNOVNE ŠOLE PRI PROMETNI 
VARNOSTI UČENCEV

AVTORICA: Lidija Podbregar, 3. C
MENTOR: Peter Čepin Tovornik, dipl. san. inž.

STROKOVNO PODROČJE: promet

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

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

POVZETEK VSEBINE:
V teoretičnem delu raziskovalne naloge je opisan pomen 
prometne vzgoje, sestavine pouka prometne vzgoje in Svet 
za preventivo v cestnem prometu.

Osnova za empirični del je bilo 64 anketnih vprašalnikov, 
ki so jih izpolnili učenci Osnovne šole bratov Letonja Šmar-
tno ob Paki (44) ter ravnatelji različnih šol po Sloveniji (20). 
Rezultati so pokazali, da se učenci najpogosteje (47 %) pri-
peljejo v šolo z avtobusom in da jih je 38 % zadovoljnih z 
urejenostjo avtobusnih postajališč na poti v šolo ter 56 % 
z urejenostjo prometnih površin v okolici šole. 29 % učen-
cev nikoli ne prečka ceste na prehodu za pešce. Ravnatelji 
navajajo, da je 95 % osnovnih šol vključenih vsaj v en pro-
jekt o prometni varnosti. 80 % jih meni, da ima šola dovolj 
pristojnosti glede osveščanja o prometni varnosti in 45 %, 
da bi bilo potrebno v šolo vpeljati še dodatne vsebine iz 
prometne varnosti.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303699.pdf

http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303721.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303721.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303699.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303699.pdf
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ŠCC, GIMNAZIJA LAVA

NASLOV NALOGE: PRIMERJAVA NAČINOV KAZNOVANJA 
V TRADICIONALNIH IN MODERNIH DRUŽBAH

AVTORICA: Nika Florjanc, 4. c
MENTOR: Bogomil Kropej, prof. soc.

STROKOVNO PODROČJE: sociologija

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

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

POVZETEK VSEBINE:
V raziskovalni nalogi sem primerjala načine kaznovanja v 
tradicionalnih in modernih družbah. Kot prvo sem uteme-
ljila penologijo in kriminaliteto, nato pa opisala zgodovino 
kaznovanja oziroma kaznovanje v tradicionalnih družbah 

nekoč. Opazovala sem tudi spremembo namena kazni in 
zakaj je prišlo do kakršnih koli sprememb na področju ka-
znovanja. Med kaznovanje pa sodi tudi kaznovanje otrok. 
Primerjala bom načine kaznovanja otrok v tradicionalnih 
in modernih družinah. Moderna družba pa smo tudi mi, 
Slovenci. Torej bom pisala tudi o zgodovini kaznovanja pri 
nas, o naših kazenskih postopkih in našo državo primerjala 
z drugimi. Svoje hipoteze bom poskušala potrditi v teore-
tičnem in empiričnem delu. Za slednjega sem si izbrala kot 
sredstvo pridobivanja podatkov anketo. 

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303717.pdf

ŠCC, SREdNJA ŠOLA ZA ELEKTROTEhNIKO, 
KEMIJO IN RAČuNALNIŠTVO

NASLOV NALOGE: DALJINSKO UPRAVLJANJE

AVTORJI: Marko Mlaker, Nejc Horvat in Primož Šibanc, vsi 
E4d
MENTOR: Borut Slemenšek, univ. dipl. inž.

STROKOVNO PODROČJE: računalništvo

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Marjan Brus, univ. dipl. inž. (predsednik)
Mateja Karo, prof. mat. in račun.
Damjan Luc, univ. dipl. inž.

Naloga je prejela 78,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
S pomočjo osnovnih elektrotehničnih sestavin, predhodnih 
izkušenj ljudi s svetovnega spletain z lastno ustvarjalnostjo 
smo izdelali programsko kodo za avtomobil, ki deluje na
odprtokodnem krmilniku in je sposoben prenašati sliko na 
računalnik s pomočjo brezžičnetehnologije, prav tako pa ga 
je mogoče upravljati na daljavo.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303646.pdf

http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303717.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303717.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303646.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303646.pdf
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NASLOV NALOGE: DISKOVNA POSTAJA

AVTORJI: Sebastjan Benda, Peter Klopčič in Žan Arzenšek, 
vsi E4d
MENTOR: Gorazd Breznik, univ. dipl. inž. el.

STROKOVNO PODROČJE: računalništvo

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Matej Zdovc, univ. dipl. inž. el. (predsednik)
Bojan Štorman, univ. dipl. inž. rač.
Metka Nosan, prof. rač.

Naloga je prejela 75,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Za raziskovalno nalogo smo si izbrali temo Synology dis-
kovna postaja in spletna stran.
Izdelali smo spletno stran in jo gostimo na našem strežniku. 
Izdelali smo še podatkovno bazo z bazo podatkov. Opisali 
smo delovanje in postavitev strežnika. Izbrano temo smo si
izbrali zato, ker nas zanima delovanje strežnika in postavi-
tev naše spletne strani. V praktičnem delu bomo predstavili 
spletno stran in diskovno postajo.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303664.pdf

NASLOV NALOGE: ELEKTRONSKE REDOVALNICE

AVTORJI: Aleš Budna, Jure Ulaga in Nik Perčič, vsi E4e
MENTOR: Dušan Fugina, univ. dipl. inž.

STROKOVNO PODROČJE: računalništvo

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Matej Zdovc, univ. dipl. inž. (predsednik)
Bojan Štorman, univ. dipl. inž. račun.
Metka Nosan, prof. račun.

Naloga je prejela 80,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Zadali smo si cilj ustvariti uporabno elektronsko redovalni-
co, ki je preprosta za uporabo. Želeli smo doseči uporaben 
program tako za profesorje pri vpisovanju ter urejanju ocen, 
kot tudi za dijake pri pregledovanju in tiskanju svojih ocen. 
Projekta smo se lotili z osnovnim načrtom, ki smo ga zasno-
vali na podlagi debate v skupini. Že takoj na začetku smo se 
odločili, da bo redovalnico mogoče uporabljati na domu in 
da bo program omogočal prijavo trem vrstam uporabnikov, 
in sicer dijaku, ki bo lahko svoje ocene pregledoval in tiskal, 
profesorju, ki bo lahko pri svojem predmetu vpisoval in ure-
jal ocene, in pa administratorju, ki bo lahko dodajal, urejal in 
brisal dijake, profesorje, predmete in razrede.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303655.pdf

NASLOV NALOGE: ELEKTRONSKI VŽIG MOTORJA

AVTOR: Dejan Lobnikar, E4b
MENTOR: Gregor Kramer, univ. dipl. inž. el.

STROKOVNO PODROČJE: elektrotehnika

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

Naloga je prejela 97,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
V raziskovalni nalogi sem predstavil projekt z imenom ele-
ktronski vžig motorja. Greza elektronski vžig, ki se razlikuje 
od drugih vžigov, ki so večinoma tranzistorski, starejši pa
vodeni preko platin, kar pomeni, da je predvžig nastavljen 
fiksno, kot ga nastavimo in se z delovanjem ne spreminja, 
kar pa nam zelo zoži optimalno delovanje motorja. Elek-
tronski vžig, ki sem ga izdelal, deluje na principu zamikanja 
predvžiga kot pri starejših avtomobilih, le da so ti imeli pla-
tine fiksirane na drsno ploščo, ki jo je zamikal podtlak agre-
gata. A pri dvotaktnem motorju tega ne moremo izdelati, 
saj motor v karterju ustvari tudi nadtlak. Zato sem se odločil 
za izdelavo elektronskega vžiga z mikrokrmilnikom, druži-
ne AtMega, proizvajalca ATMEL, ki bo spreminjal predvžig 
glede na obrate. Dodal pa sem tudi LCD- prikazovalnik za 
izpisovanje števila vrtljajev.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303647.pdf

NASLOV NALOGE: IZOLACIJA DNK IZ SADJA IN ZELENJAVE

AVTOR: Marcel Hribernik, K4a
MENTORICA: Irena Drofenik, 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.
Ludvik Stepančič, univ. dipl. inž. kem.

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

POVZETEK VSEBINE:
V tej raziskovalni nalogi smo raziskovali, kako izolirati DNK 
iz celic in predvsem, kaj na količino izolirane DNK vpliva 
ter kako čista je. Spodbuda za nalogo je bila radovednost, 
kako DNK zgleda, kako se ga iz celice sploh izloči in koliko 
DNK je v celici. Za izolacijo DNK smo uporabili le eno me-
todo, a smo ji spreminjali določene parametre. Iz raziskav 
teh parametrov smo ugotovili najbolj idealne. Dokazali smo 
domnevno najbolj ugodne, a so bile količine izolirane DNK 
dosti manjše, kot smo pričakovali, in kontaminirane. Izkori-
stek izolacije je bil le 50 %, predvidoma zaradi slabega šte-
vila odprtih celic.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303643.pdf

http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303664.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303664.pdf
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NASLOV NALOGE: IZOLACIJA UČINKOVIN IZ ROŽMARI-
NA Z EKSTRAKCIJO IN PARNO DESTILACIJO IN ANALIZA 
PRODUKTA

AVTOR: Matej Antolić, K4a
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.
Ludvik Stepančič, univ. dipl. inž. kem.

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

POVZETEK VSEBINE:
V raziskovalni nalogi sem želel raziskati, s katero metodo 
dobimo večji izkoristek ekstrakcije eteričnega olja rožmari-
na. Uporabil sem metodi ekstrakcije s Soxhletovim apara-
tom in parno destilacijo. Prav tako sem želel raziskati, kako 
vpliva izbor topila na izkoristek ekstrakcije s Soxhletovim 
aparatom. Izbral sem tri topila, to so etanol, diklorometan in 
toluen, v katerih se rožmarin dobro raztaplja, ter primerjal 
dobljene izkoristke. Vzorec, iz katerega sem poskušal izoli-
rati in pridobiti čim čistejši produkt, je bila sadika rožmarina, 
ki jo vzgajam doma. Rezultati raziskovanja so pokazali, da je 
najuspešnejša metoda ekstrakcije ekstrakcija s Soxhletovim 
aparatom ob uporabi toluena.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303644.pdf

NASLOV NALOGE: IZVEDBA SINTEZE PARACETAMOLA Z 
RAZLIČNIMI METODAMI IN ANALIZA PRODUKTA S TAN-
KOPLASTNO KROMATOGRAFIJO TER UV-SPEKTROFO-
TOMETRIJO

AVTORICI: Patricija Majger in Anja Tanšek, obe K4a
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.
Ludvik Stepančič, univ. dipl. inž. kem.

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

POVZETEK VSEBINE:
V raziskovalni nalogi sva primerjali različne postopke sinte-
ze paracetamola. Najin namen je bil ugotoviti, kateri posto-
pek nam da največji izkoristek in kateri najbolj čist produkt 
pred in po prekristalizaciji. Za vsak postopek sinteze para-
cetamola sva naredili po dve paralelki in izračunali izkorist-
ke sintez ter jih med seboj primerjali. Nato sva sintetiziran 
paracetamol še analizirali s pomočjo UV-spektrofotometrije 
in tankoplastne kromatografije, da sva tako ugotovili, pri 
katerem postopku sinteze dobimo najčistejši produkt. Za-

nimalo naju je, ali lahko s prekristalizacijo dobimo čistejši 
produkt, zato sva sintetizirane produkte prekristalizirali. 
Prekristaliziranemuparacetamolu sva izračunali izkoristek 
in z UV-spektrofotometrijo ter tankoplastno kromatografijo 
določili čistost. 
Ugotovili sva, da je največji izkoristek sinteze pri četrtem 
postopku, v primeru, da zmes pustimo v ledeni kopeli malo 
dlje, kot piše v navodilih. Najbolj čist produkt pred in po 
prekristalizaciji je nastal pri tretjem postopku sinteze. 

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303642.pdf

NASLOV NALOGE: LED PRIKAZOVALNIK

AVTOR: Jure Vrbovšek, E3c
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.
Vladimir Goste, univ. dipl. inž. el.

Naloga je prejela 31,00 točk in končala kot seminarska na-
loga.

POVZETEK VSEBINE:
Ob pogledih na prikazovalne table različnih reklamnih na-
pisov in opozoril, ki jih srečamo v naši okolici sem dobil za-
misel izdelati lastni prikazovalnik. Za prikazovanje sem upo-
rabil SMD LED diode v matriki 8 x 8, na površini 100 x100 
mm. Krmiljenje predstavljata dva mikrokrmilnika družine 
ATmega, proizvajalca ATMEL. Na prikazovalniku lahko
prikazujemo različne simbole in vzorce poljubne velikosti. 
V programu EAGLE sem sprojektiral vezje, ki sem ga s CNC-
-rezkalnikom izdelal na plošči vitroplast. Za delovanje prika-
zovalnika sem uporabil napajalnik 5 V.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303649.pdf

NASLOV NALOGE: MOBILNE APLIKACIJE – URNIK NADO-
MEŠČANJ

AVTORJI: Haris Hasić, Žiga Cigole in Matic Kolenc Trplan, vsi 
E4e
MENTOR: Dušan Fugina, univ. dipl. inž. el.

STROKOVNO PODROČJE: računalništvo

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Matej Zdovc, univ. dipl. inž. el. (predsednik)
Bojan Štorman, univ. dipl. inž. račun.
Metka Nosan, prof. račun.

Naloga je prejela 31,00 točk in končala kot seminarska na-
loga.
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POVZETEK VSEBINE:
V raziskovalni nalogi smo raziskovali mobilne aplikacije na 
več platformah. Naša naloga je bila narediti aplikacijo, ki bo 
omogočala vpogled nadomeščanj (ki se nahajajo na spletni
strani) na mobilni napravi. Za to temo (urnik nadomeščanj) 
smo se odločili, ker se nam zdijo mobilne aplikacije zelo za-
nimive, glede na to pač, kako so narejene, na kakšen način 
delujejo ipd.
Že na začetku smo si postavili določene cilje, kot so bili de-
lovanje sistema vsaj na eni platformi ter pohitritev dostopa 
do nadomeščanj. Med potekom raziskovalne naloge smo 
si še sproti zadali kakšen cilj in ga kasneje tudi uresničili. 
Rezultat je delujoč sistem urnika nadomeščanj na različnih 
platformah mobilnih naprav.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303661.pdf

NASLOV NALOGE: NADZOR PRISTOPA

AVTOR: Blaž Kovač, E4b
MENTOR: Gregor Kramer, univ. dipl. inž. el.

STROKOVNO PODROČJE: elektrotehnika

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

Naloga je prejela 86,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Sistem je izdelan na osnovi mikrokrmilnika. Celoten sistem 
vsebuje RFID-senzor, na katerega se prijaviš z RFID-ključk-
om. Sistem ima tudi matrično tipkovnico za vnos gesla in 
LCD-prikazovalnik. Naloga je zahtevala veliko znanja iz ele-
ktrotehnike, veliko znanja je bilo potrebno tudi za progra-
miranje z AVR-ji. Uporabljal sem Bascom-AVR.
Z raziskovalno nalogo sem zadovoljen, saj sem prišel do že-
lenih rezultatov. Naprava pa deluje ako, kot sem si zamislil.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303645.pdf

NASLOV NALOGE: OPOMNIK

AVTORJA: David Zupan Fenko in Jure Tot, oba E4e
MENTOR: mag. Boštjan Resinovič, univ. dipl. inž.

STROKOVNO PODROČJE: računalništvo

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Marjan Brus, univ. dipl. inž. (predsednik)
Mateja Karo, prof. mat. in račun.
Damjan Luc, univ. dipl. inž.

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

POVZETEK VSEBINE:
V raziskovalni nalogi sva predstavila opomnik. To je orodje, 
s pomočjo katerega si lahko nastavimo opozorilo, da nas 
opomni na prihajajoči sestanek, rojstni dan, rok za oddajo 
projekta itd. Ker živimo v času, ko imamo doma že skoraj 
vsi računalnik in pametni telefon, sva se odločila, da bova 
opomnik naredila na dveh različnih platformah: Windows 
phone in Windows. Obe platformi se lahko povežeta na 
spletno storitev, na kateri se nahaja podatkovna baza in v 
njo prenašata svoje opomnike. 
Na obeh platformah je prav tako omogočeno lokalno hra-
njenje podatkov, v primeru, ko uporabnik ne potrebuje 
funkcije po sinhronizaciji čez več platform. Uporaba spletne 
storitve omogoča razširitev na druge platforme, kot so An-
droid in iOS.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303654.pdf

NASLOV NALOGE: PODPORA ZA GENERIRANJE UPORAB-
NIŠKE KONFIGURACIJSKE DATOTEKE ZA IGRO CALL OF 
DUTY 4

AVTOR: David Dečman, E4e
MENTOR: mag. Boštjan Resinovič, univ. dipl. inž.

STROKOVNO PODROČJE: računalništvo

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Matej Zdovc, univ. dipl. inž. (predsednik)
Bojan Štorman, univ. dipl. inž. račun.
Metka Nosan, prof. račun.

Naloga je prejela 95,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Namen raziskovalne naloge je raziskava področja ustvarja-
nja in uporabe konfiguracijske datoteke pri igri CallofDuty 
4, Modern Warfare, ki se izvaja na uporabnikovi strani vsa-
kič, ko igra igro. Program omogoča ustvarjanje in prilaga-
janje nastavitev in ukazov s strani uporabnika samega. 
Aplikacija je izdelana v jeziku c# s pomočjo programa Visual 
Studio Express 2010.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303641.pdf
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NASLOV NALOGE: PROGRAM ZA UČENJE GEOMETRIJE

AVTOR: Urban Lavbič, E4e
MENTOR: mag. Boštjan Resinovič, univ. dipl. inž.

STROKOVNO PODROČJE: računalništvo

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Marjan Brus, univ. dipl. inž. (predsednik)
Mateja Karo, prof. mat. in račun.
Damjan Luc, univ. dipl. inž.

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

POVZETEK VSEBINE:
V tej raziskovalni nalogi sem izdelal program za učenje 
geometrije. Osredotočil sem se predvsem na like, ki smo 
se jih učili v šoli (paralelogrami, trikotniki, krogi). Program 
omogoča uporabniku, da v vsako polje za podatke v upo-
rabniškem vmesniku vnese pravilen matematični izraz z 
osnovnimi aritmetičnimi operatorji. Pri vpisovanju podat-
kov usmerja uporabnika k vpisovanju podatkov, ki so še 
potrebni za izračun vsega, kar je mogoče za ta lik. Vsakič, 
ko uporabnik klikne katerega od gumbov za izračun, se mu 
izpiše celotna izpeljava od osnovne enačbe do končnega 
rezultata. S tem je izdelek pridobil izobraževalno vrednost, 
saj uporabniku pokaže, kako se pride do rešitve.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303665.pdf

NASLOV NALOGE: RAČUNALNIŠKO VODEN DIGITALNI 
MERILEC PORABE ELEKTRIČNE ENERGIJE

AVTORJI: Alen Verk, Aleš Papič in Blaž Nunčič, vsi E4e
MENTOR: mag. Boštjan Resinovič, univ. dipl. inž.

STROKOVNO PODROČJE: računalništvo

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Marjan Brus, univ. dipl. inž. (predsednik)
Mateja Karo, prof. mat. in računal.
Damjan Luc, univ. dipl. inž.

Naloga je prejela 96,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
V raziskovalni nalogi smo si zadali problem. Želeli smo na-
domestiti ročno beleženje porabe električne energije z av-
tomatskim. Pripraviti smo morali merilec, ki bo beležil pora-
bo, mesto, na katero bomo shranjevali meritve, in program, 
s katerim bo uporabnik pregledoval porabo. Raziskava je 
zajela področji elektrotehnike in računalništva. 
Za pripravo raziskovalne naloge smo uporabili anketo z 
mnenji potencialnih anketirancev. Pred izvedbo ankete 
smo pripravili analizo problema in zbiranje gradiva. Lotili 
smo se izdelave merilnika, pripravili strežnik, sprogramira-
li delovanje merilnika in aplikacij, za konec pa smo izdelek 
tudi testirali. 
V raziskovalni nalogi so predstavljeni rezultati ankete, ki so 
ponazorjeni tudi z grafi. V nadaljevanju je podrobno pred-

stavljen celoten sistem, ki je podkrepljen s teorijo za lažje 
razumevanje. Za konec smo predstavili še veljavnosti hipo-
tez in predstavili težave, s katerimi smo se srečevali. Dodali 
smo tudi ideje za nadaljnji razvoj celotnega sistema.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303657.pdf

NASLOV NALOGE: REZKALNA NAPRAVA

AVTOR: Janez Ogrizek, E4b
MENTOR: Gregor Kramer, univ. dipl. inž. el.

STROKOVNO PODROČJE: elektrotehnika

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

Naloga je prejela 96,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
V raziskovalni nalogi je raziskana izdelava preproste rezkal-
ne naprave. Preden sem lahko začel z izdelavo same napra-
ve, sem se moral po spletu pozanimati, če je zadeva sploh 
finančno možna in tudi, če lahko to izdelam v domači de-
lavnici. Najprej sem na spletu poiskal primeren in cenovno 
ugoden krmilnik, ki sem ga tudi uporabil. Temu so sledili še 
koračni motorji in napajalnik. Zatem sem začel z varjenjem 
konstrukcije naprave. To mi je vzelo zelo veliko časa, saj je 
šlo za izjemno natančnost. Ko sem vse to spravil skupaj, sem 
zadevo opremil še s koračnimi motorji, podmazal in začel s 
povezavo motorjev s krmilnikom.
Nato je sledila konfiguracija krmilnika in nato še načrtova-
nje izdelka v risarskem programu Autocad 2010.
Nato se je morala zadeva pretvoriti v G-kodo in naprava je 
bila pripravljena za 1. test, kjer so bili rezultati več kot za-
dovoljivi.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303648.pdf

NASLOV NALOGE: SPLETNI PORTAL

AVTORJI: Žan Bergant, Žiga Kus in Klemen Grosek, vsi E4e
MENTOR: Dušan Fugina, univ. dipl. inž.

STROKOVNO PODROČJE: računalništvo

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Matej Zdovc, univ. dipl. inž. el. (predsednik)
Bojan Štorman, univ. dipl. inž. račun.
Metka Nosan, prof. račun.

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

POVZETEK VSEBINE:
V tej raziskovalni nalogi smo prikazali proces razvoja sple-
tnega portala za turistično kmetijo. Spletni portal smo 
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ustvarili v programskem okolju Visual Studio in je napisan 
v ASP.NET in C#. Portal vključuje tudi podatkovno bazo, v 
kateri so shranjene novice, jedi, pijače in elektronski naslovi. 
Iz spletne strani je možno tudi pošiljati e-pošto na naslove 
e-pošt, ki so shranjeni v bazi. Gradivo za izdelavo spletnega 
portala smo pridobili s turistične kmetije Urška iz okolice 
Zreč. Za to raziskovalno nalogo smo razvili spletni portal, ki 
bi lahko privabil potencialne stranke in prikaže vse podatke, 
ki bi jih te stranke potrebovale v zvezi z kmetijo.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303653.pdf

NASLOV NALOGE: ŠOLSKI SPLETNI DNEVNIK

AVTORJI: Žiga Ajdnik, Tomaž Krašek in Marko Deželak, vsi 
E4e
MENTOR: Dušan Fugina, univ. dipl. inž.

STROKOVNO PODROČJE: računalništvo

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Marjan Brus, univ. dipl. inž. (predsednik)
Mateja Karo, prof. mat. in račun.
Damjan Luc, univ. dipl. inž.

Naloga je prejela 87,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
V raziskovalni nalogi smo ustvarili spletno stran, s katero bi 
lahko nadomestili klasičen šolski dnevnik v papirni obliki. 
Ker se je elektronska redovalnica izkazala za odlično idejo, 
smo se odločili, da poskusimo še z elektronskim dnevni-
kom. Za dosego cilja smo ustvarili spletno stran v ASP.NET-
-ogrodju, ki komunicira s podatkovno bazo, v kateri se hra-
nijo podatki, ki so potrebni za delovanje šolskega sistema. 
Spletni strani smo dodali preprost varnostni sistem, tako da 
so podatki varni pred nezaželenimi očmi. Že na začetku raz-
iskave smo ugotovili, da dnevnik vsebuje veliko več podat-
kov, kot pa smo jih pričakovali. Posledično je stran postala 
obširnejša, vendar je še vedno pregledna in enostavna za 
uporabo.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303658.pdf

NASLOV NALOGE: TENIŠKI PORTAL

AVTORJI: Gašper Gračner, Martin Oprešnik in Luka Košto-
maj, vsi E4e
MENTOR: Dušan Fugina, univ. dipl. inž.

STROKOVNO PODROČJE: računalništvo

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Matej Zdovc, univ. dipl. inž. el. (predsednik)
Bojan Štorman, univ. dipl. inž. račun.
Metka Nosan, prof. račun.

Naloga je prejela 98,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Kot lahko opazimo, se število spletnih strani oziroma sple-
tnih portalov hitro povečuje, njihove
teme pa so zelo raznolike. Pri nadaljnjem branju razisko-
valne naloge boste opazili, da se tema nanaša na izdelavo 
spletnega portala za beleženje teniških tekmovanj ter pri-
kazovanje novic iz sveta tenisa. Na začetku smo izdelali an-
keto, s pomočjo katere smo ugotovili, da mnogi slovenski 
uporabniki svetovnega spleta ne poznajo domačih teniških 
portalov. Tisti, ki pa jih poznajo, pa z njimi niso najbolj zado-
voljni. Najbolj jih moti, ker ponujajo premalo novic, odbija 
pa jih tudi oblika. Prišli smo tudi do ugotovitve, da tudi nov, 
boljši spletni portal ne bi povečal zanimanja za tenis, ven-
dar smo se kljub temu odločili za njegovo izdelavo. Izdelali
smo spletno in mobilno aplikacijo; slednja omogoča le pri-
kaz tekem, spletna pa poleg tega omogoča še vnos tekmo-
vanj in novic. Za izdelavo portala smo uporabili razvojna 
okolja Visual Studio in Eclipse, za programiranje pa uporabi-
li programske jezike C#, Java, JavaScript, HTML, CSS in SQL 
za upravljanje podatkovne baze.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303662.pdf

NASLOV NALOGE: UPORABA POSPEŠKOMETRA

AVTOR: Urban Klanjšek, E4b
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.
Vladimir Goste, univ. dipl. inž. el.

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

POVZETEK VSEBINE:
V raziskovalni nalogi je prikazano delovanje in uporaba 
pospeškometra MMA7361L v različnih primerih. Želel sem 
čim bolje preučiti delovanje pospeškometra in ga poskušal 
uporabiti v praktičnih aplikacijah, odločil pa sem se, da z 
njim merim kot in pospešek. Za raziskovanje sem se odločil 
zaradi veliko aplikacij, ki jih je moč s pospeškometrom rea-
lizirati. Naloga je zahtevala veliko znanja iz elektrotehnike, 

http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303653.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303653.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303658.pdf
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predvsem programiranja AVR-jev in
uporabe programskega orodja Bascom-AVR.
Z raziskovalno nalogo sem zadovoljen, saj sem prišel do za-
dovoljivih rezultatov, poleg tega
pa naprava deluje približno tako, kot sem si zamislil na za-
četku raziskovanja.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303660.pdf

NASLOV NALOGE: UPORABA VIDEOKONFERENČNIH SIS-
TEMOV ZA POUČEVANJE

AVTORJA: Mitja Mernik in Niko Orešnik, oba E4d
MENTOR: Borut Slemenšek, univ. dipl. inž.

STROKOVNO PODROČJE: računalništvo

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Marjan Brus, univ. dipl. inž. (predsednik)
Mateja Karo, prof. mat. in račun.
Damjan Luc, univ. dipl. inž.

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

POVZETEK VSEBINE:
V najini nalogi sva predstavila, kaj je videokonferenca, kdaj 
je nastala, kako deluje, kakšne tipe videokonferenc pozna-
mo. Opisala sva po najinih raziskavah najbolj uporabljene 
programe oz. programe, ki jih najini sošolci, učitelji ter za-
posleni v podjetjih največkrat uporabljajo. Ugotovitve so 
nastale na podlagi raziskovanj in anket, ki sva jih opravila.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303656.pdf

NASLOV NALOGE: VODENJE RASTLINJAKA

AVTOR: David Herič, E4b
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.
Vladimir Goste, univ. dipl. inž. el.

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

POVZETEK VSEBINE:
Naloga, ki sem si jo zadal, je bila, da naredim krmilno vezje, 
ki mi bo v rastlinjaku vzdrževalo želeno temperaturo. Pozi-
mi, ko je zunaj mrzlo, bi prostor grela električna peč, poleti 
pa bi temperaturo uravnavala loputa na strehi, ki jo je zdaj 
potrebno odpirati in zapirati ročno. Za električno peč trenu-
tno skrbi temperaturni regulator. Vse to sem nadomestil z
mikroprocesorjem, ki bo skrbel, da se bo v prostoru vzdr-
ževala želena temperatura. Vsemu temu sem na koncu v 
rastlinjaku dodal še brezžični router, preko katerega sem 
lahko na računalniku ali telefonu nadzoroval temperaturo 
in vlago v rastlinjaku. Možno je tudi odpiranje in zapiranje 
prezračevalne lopute preko računalnika ali telefona.
Z zaključkom raziskovalne naloge sem zadovoljen, saj mi je 
uspelo brezžično nadzirati temperaturo v rastlinjaku.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303659.pdf

ŠCC, SREdNJA ŠOLA ZA GRAdBENIŠTVO 
IN VAROVANJE OKOLJA

NASLOV NALOGE: ARHITEKTURA CELJA V 60., 70. IN 80. 
LETIH

AVTORJI: Luka Čepin, Urban Strenčan in Jurij Žagar, vsi G-3. 
a
MENTORICA: Tanja Barle, univ. dipl. inž. arh.

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 72,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
V nalogi raziskujemo arhitekturno obdobje modernizma v 
Celju. Sestavili smo pregled
vseh objektov tega obdobja in ugotavljali, kdo so njihovi 
avtorji. Opravili smo
pogovore s še živečimi arhitekti, z Valterjem Ernstom, Jan-
kom Hartmanom, Danielom
Jagričem in s Friderikom Polutnikom, ki so pustili največji 
pečat v celjski arhitekturi.
Avtorji so nam opisali čas in razmere, v katerih so delovali, 
in nam podrobneje
predstavili svoja dela in dela ostalih arhitektov tistega časa.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303636.pdf

http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303660.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303660.pdf
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http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303659.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303636.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303636.pdf
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NASLOV NALOGE: DUŠAN SAMEC, UNIV. DIPL. ING. ARHI-
TEKT IN OBLIKOVALEC

AVTORICA: Sara Grad, G-3. b
MENTORICA: Tanja Barle, univ. dipl. inž. arh.

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 72,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Temo sem izbrala zaradi zanimanja za arhitekturo. Ker je bil 
arhitekt Dušan Samec tudi moj dedek, sem sklenila, da bom 
njegova dela bolj podrobno raziskala in spoznala vse njego-
ve stvaritve skozi lastne oči. Mislila sem , da poznam njego-
vo arhitekturno ustvarjanje, vendar pa sem s to raziskoval-
no nalogo ugotovila, da marsikaj o njem nisem vedela, da 
je bilo njegovo arhitekturno ustvarjanje veliko in je pustilo 
pečat v arhitekturni zgodovini našega naroda.

Moja raziskovalna naloga zajema njegov življenjepis, s po-
udarkom na poteku njegovega šolanja in zgodnjega štu-
dentskega ustvarjanja ter kasnejšem arhitekturnem ustvar-
janju. Strnjeno sem poskušala zajeti njegova glavna dela , 
s podrobnejšim opisom in slikovnim materialom posame-
znih vidnih del.
Glede na njegov obsežen opus in raznoliko ustvarjanje, sem 
se osredotočila na najpomembnejša in zame najbolj zani-
miva dela.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303637.pdf

NASLOV NALOGE: PRIMERJALNA ANALIZA IZBIRE OKEN

AVTORJA: Jaka Dešman in Žan Ošep, oba G-3. b
MENTORICA: Zrinka Kit Goričan, univ. dipl. inž. arh.

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 74,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Okno kot arhitekturni element ima danes popolnoma ena-
ko vlogo kot nekoč. Njegova funkcija je osvetljevanje in pre-
zračevanje prostorov. Okno je v slovenski avtohtoni arhitek-
turi pomenilo bistveni element pri oblikovanju fasade, kar 
pomeni, da so bila razmerja skladna s površinami pročelij. 
V sodobni arhitekturi pa okno postaja dominanten element 
fasade, okenske površine se večajo zaradi nizkoenergijske, 

pasivne sodobne gradnje. To pa pomeni izboljšane lastnosti 
samih oken, kot tudi dodatne tehnične smernice za kakovo-
stno vgradnjo in preprečevanje toplotnih izgub v stavbnem 
ovoju. Končni cilj naloge je predstaviti bodočemu investi-
torju prednosti in slabosti posameznih vrst oken in skozi iz-
brani primer podati analizo tako s tehničnega, trajnostnega 
kot tudi ekonomskega vidika.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303640.pdf

NASLOV NALOGE: TEHNOLOGIJE GRADENJ BREZ IZKO-
POV IN NJIHOV VPLIV NA OKOLJE

AVTORJI: Martin Kolar, Alen Jazbec in Matic Končan, vsi G-3. 
a
MENTORICA: Meta Petriček, univ. dipl. inž. arh.

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 74,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
S to raziskovalno nalogo smo želeli poglobiti znanje na 
področju specialnih gradenj. Želeli smo se prepričati, če je 
ta tehnologija res v porastu kljub krizi v gradbeništvu. Ker 
se vedno bolj zavedamo nujnosti varovanja našega okolja, 
smo želeli pridobiti tudi podatke o vplivih teh tehnologij na 
okolje. Zanimala pa nas je tudi ekonomska plat teh tehno-
logij. 

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303650.pdf

NASLOV NALOGE: ZAKAJ JE POTREBEN BLOK 6?

AVTORICE: Špela Grenko, Klaudija Blatnik in Nika Zagorič-
nik, vse G-3. b
MENTORICA: Meta Petriček, univ. dipl. inž. arh.

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:
Živimo v informacijski dobi, ki nas vsak dan zasipa z množi-
co informacij, pa se nam vendar zdi, da je dandanes iz vse-
ga tega težko izluščiti bistvo. To še zlasti velja za tako velike 
in pomembne projekte, kot je TEŠ 6, saj se tu križa mnogo 

http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303637.pdf
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ŠCC, SREdNJA ŠOLA ZA STORITVENE 
dEJAVNOSTI IN LOGISTIKO

NASLOV NALOGE: ENOSLEDNA VOZILA IN PROMETNE 
NESREČE

AVTORICI: Nastja Colnarič in Nataša Povalej, obe 4P2
MENTOR: Jože Gajšek, dipl. inž.

STROKOVNO PODROČJE: promet

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

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

POVZETEK VSEBINE:
V sedanjih časih je vedno več prometnih nesreč, zlasti z 
enoslednimi vozili. Želiva raziskati, zakaj je tako in na ka-
kšen način bi se število le-teh lahko zmanjšalo.
Kako voznika na najbolj enostaven način opozoriti na ne-
varnosti, oziroma jih »prisiliti« k varni vožnji.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303859.pdf

NASLOV NALOGE: LOGISTIČNA VERIGA V PREKOMOR-
SKEM TRANSPORTU

AVTORICI: Sara Salamun in Monika Krajnčan, obe 4P1
MENTORICA: Jože Gajšek, dipl. inž.

STROKOVNO PODROČJE: promet

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

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

POVZETEK VSEBINE:
Dostikrat spremljamo logistične verige z vsemi spremljajo-
čimi dejavnostmi, kot so prevozne listine, carina ... Kako pa 
vse to poteka po morju?
Raziskati želiva točno določeno pot tovorne ladje od nato-
vora v prvem pristanišču, poteka na vmesnih postankih in 
zaključka oziroma razklada na končni točki. V raziskavo sva 
vključili tudi listine za prevoz tovora in carinske postopke 
ter vso spremljajočo problematiko, ki sva jo poskusili tudi 
rešiti. 

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303716.pdf

različnih interesov. Informacije iz medijev so zelo različne, 
celo nasprotujoče. O problematiki so govorili mediji, posa-
mezniki, politiki, dostojanstveniki. Javnost je razcepljena. 
Zato smo si želele na problem pogledati od bliže. Kaj o gra-
dnji bloka 6 na splošno menijo ljudje in kaj menijo doma-
čini, prebivalci Šaleške doline. Zakaj se vsi obremenjujejo z 
graditvijo bolj kot ljudje iz Šaleške doline? Zakaj se s tem 
ne ukvarjajo prav oni, saj jim lignit izkopavajo skoraj izpod 
nog? Kakšne vplive na okolje so imeli stari bloki Termoelek-
trarne Šoštanj in kakšnega bo imel novi blok 6? Spraševale 
smo se, kakšne čistilne naprave imajo v TEŠ-u? Ali skrbijo za 
okolje? Vprašale smo se, če sploh potrebujemo elektriko iz 
termoelektrarn in ali bi jo lahko nadomestili z alternativnimi 

oziroma obnovljivimi viri? Kot bodoče gradbenice pa nas je 
predvsem zanimala gradnja bloka 6, saj imamo tokrat v naši 
neposredni bližini največje slovensko gradbišče, ki je zelo 
zanimivo in raznoliko. Tako smo na temo bloka 6 pogledale 
z energetskega, okoljskega in gradbenega vidika.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303638.pdf
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NASLOV NALOGE: DIGITALNA UMETNOST V KNJIGI

AVTORICI: Sabina Tržan, M4E, in Alja Grofelnik, M4D
MENTORICA: Natalija Talan Fošnarič, dipl. inž.

STROKOVNO PODROČJE: medijska tehnika

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Peter Arlič, univ. dipl. oblik. (predsednik)
Božo Zlatečan, grafik
Aljoša Bončina

Naloga je prejela 82,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
V raziskovalni nalogi smo opisovali, kako smo izdelali knji-
go. Med izdelavo je bilo potrebno veliko raziskati, pred-
vsem to, kako mora biti knjiga oblikovana, da bo vsebinsko 
in vizualno privlačna. Odkrili smo nove načine vzbujanja 
čustev s pomočjo oblik in barv, kar smo uporabili v našem 
izdelku, knjigi.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303652.pdf

NASLOV NALOGE: KOMUNIKACIJA ROBOTOV V INDU-
STRIJSKIH SISTEMIH (OPTIMIZACIJA ROBOTA)

AVTORJI: Lovro Bolko, M4c, Tomaž Flere, M4c, in Jure Gojz-
dnik, M3c
MENTORJA: mag. AndroGlamnik, univ. dipl. inž., in Matej 
Veber, univ. dipl. inž.

STROKOVNO PODROČJE: mehatronika

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

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

NASLOV NALOGE: LOGISTIČNI PROCESI V LESNEM POD-
JETJU

AVTORICI: Martina Vresk in Sergeja Šalamun, obe 4P2
MENTORICA: Jože Gajšek, dipl. inž.

STROKOVNO PODROČJE: promet

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

Naloga je prejela 56,00 točk in se uvrstila v 3. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Podjetje X se ukvarja z izdelavo kuhinj in prodajo le-teh. 
Kako je podjetje organizirano, s kakšnimi stroški se srečuje 
in do kakšnih okvar oz.poškodb prihaja pri proizvodnji in 
pretovoru kuhinj sva raziskali v najini nalogi. Osredotočiti se 
na to, kako rešiti temeljni problem, ki je povezan s poškod-
bami med prevozom kuhinj znotraj države in v mednarodni 
distribuciji. Prav tako sva analizirali sistem vitke logistike v 
podjetju in predlagali odpravo ugotovljenih nepravilnosti.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303790.pdf

NASLOV NALOGE: PROMETNA VARNOST NA CESTI MARI-
BOR–LENDAVA

AVTORJA: Gregor Novak in Tjaša Oset, oba 4P2
MENTOR: Jože Gajšek, dipl. inž.

STROKOVNO PODROČJE: promet

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

Naloga je prejela 49,00 točk in se uvrstila v 3. skupino.

POVZETEK VSEBINE:
Dandanes je na cestah zelo veliko prometa, a promet mora 
vseeno potekati brez zapletov in nesreč.
Ugotovila sva , da ima cesta oz. avtocesta A5 zelo veliko na-
pak, zato sva se odločila, da podrobneje raziščeva proble-
matiko na tem odseku in jo poskusiva rešiti.
Težave so predvsem zaradi tretjega, odstavnega pasu in po-
manjkljivosti na tem delu avtoceste.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303787.pdf

ŠCC, SREdNJA ŠOLA ZA STROJNIŠTVO, 
MEhATRONIKO IN MEdIJE
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POVZETEK VSEBINE:
V okviru raziskovalne naloge smo si zadali cilj, da bomo s 
pomočjo programa paletizacije za ločevanje plastičnih in 
kovinskih izdelkov s tekočega traku optimizirali in pospe-
šili ter izboljšali delovanje. Ker smo želeli svoje raziskovanje 
tudi ekonomsko upravičiti, smo preračunali strošek, ki ga 
imamo v proizvodnji z robotom, in strošek, ki ga imamo z 
delavcem.
Poleg tega pa z robotizacijo in avtomatizacijo poskušamo 
omejiti oz. odstraniti monotono delo in človeške napake. 
Robote lahko uporabimo tudi za dvigovanje, zlaganje in 
premikanje težkih bremen, ki so za človeka prenaporna in 
škodljiva. Vse več podjetij se odloča za nadomeščanje de-
lavcev z roboti, vendar je velika težava hitrost proizvodnje, 
h kateri stremijo vsi, zato smo se odločili paletizacijo optimi-
zirati na najkrajši čas in največjo efektivnost. Naš cilj je robo-
ta popolnoma avtomatizirati, da z delom začne na začetku 
izmene, ko delavci proizvodnjo zaženejo, in konča, ko mu 
izdelkov za paletiziranje zmanjka.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303672.pdf

NASLOV NALOGE: PORTRETNA FOTOGRAFIJA NA CELJ-
SKEM NEKOČ IN DANES 

AVTORICA: Zala Verdnik, M4d
MENTORICA: Dušan Vešligaj, dipl. inž

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

POVZETEK VSEBINE:
V raziskavi, ki smo jo od novembra 2012 do februarja 2012 
izvedli med štirimi celjskimi portretnimi fotografi, je bila 
uporabljena metoda zbiranja podatkov s pomočjo intervju-
jev, dokumentarno gradivo pa smo zbrali na terenu in prire-
dili za objavo. Rezultati so pokazali, da vsi intervjuvani me-
nijo, da je bilo fotografiranje v preteklosti bolj premišljeno 
zaradi visokih cen in dolgega časa, ki je bil potreben za izde-
lavo fotografije. Strinjajo se tudi, da je ob dobri fotografski 
opremi in znanju za dobro portretno fotografijo potreben 
tudi talent ustvarjalca/avtorja in da so bila tako v preteklosti 
kot danes naročila za portretno fotografijo pogostejša od 
ljudi iz višjih in premožnejših družbenih slojev. 
Danes na Celjskem deluje kar nekaj dobrih portretnih foto-
grafov, o čemer pričajo nagrade, ki jih dobijo za svoje delo 
tako doma kot v tujini, pa tudi visok tržni delež, ki ga imajo 
na tem področju.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303651.pdf

NASLOV NALOGE: RADIJSKA REKLAMA

AVTORICI: Elizabeta Bezenšek in Tea Lešnik, obe M4D
MENTOR: Dušan Vešligaj, dipl. inž.

STROKOVNO PODROČJE: medijska tehnika

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Peter Arlič (predsednik)
Božo Zlatečan, grafik
Aljoša Bončina

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

POVZETEK VSEBINE:
V raziskovalni nalogi je predstavljena radijska reklama. 
Preučili smo celoten proces izdelave, zgodovino in razvoj, 
primerjali cene na različnih radijskih postajah in proces iz-
delave. Raziskovanje smo popestrili tudi s terenskim delom, 
obiskali smo Radio Antena in Radio Celje, kjer so nam omo-
gočili vpogled v celoten potek izdelave reklame.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303673.pdf

NASLOV NALOGE: ROBOTSKO REZKANJE

AVTORJI: David Jelenko, David Kotnik in Žan Kuder, vsi M4c
MENTORJA: Matej Veber, univ. dipl. inž. in mag. Andro Gla-
mnik, univ. dipl. inž.

STROKOVNO PODROČJE: mehatronika

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

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

POVZETEK VSEBINE:
Zavedamo se, da se v današnjem času vse več podjetij so-
oča z gospodarsko krizo, kar zavira razvoj tudi na področju 
robotike. Vendar tehnologija odvzemanja materiala z robo-
tom omogoča izdelovanje novih izdelkov in uresničevanje 
idej na lažji način. Pri tehnologiji odvzemanja materiala z 
robotom potrebujemo programerje in vzdrževalce, kar pri-
vede do zaposlovanja. Upamo si trditi, da smo z našo razi-
skovalno nalogo pripomogli k razvoju tehnologije odvze-
manja materiala z robotom in da smo predstavili temeljne 
prednosti ter slabosti tega postopka.
Raziskovali smo tehnologijo odvzemanja materiala in prišli 
do ugotovitve, da nam robot ne zagotavlja iste kakovosti 
obdelave v njegovem delovnem prostoru. Več sledi v nada-
ljevanju raziskovalne naloge.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303671.pdf

http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303672.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303672.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303651.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303651.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303673.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303673.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303671.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303671.pdf
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NASLOV NALOGE: ROBOTSKO VARJENJE

AVTORJI: Bernie Bezenšek, Janez Hribernik in Nedim Husa-
ković, vsi M4c
MENTORJA: mag. Andro Glamnik, univ. dipl. inž. in Matej 
Veber, univ. dipl. inž.

STROKOVNO PODROČJE: mehatronika

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

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

POVZETEK VSEBINE:
V današnjem času si ne moremo predstavljati proizvodnje 
linije brez robotov, ki so nadomestilo človekovih opravil. 

Roboti so zanesljivejši, hitrejši in natančnejši kakor človek. 
Zaradi robotizacije ogromno delavcev izgubi službo, kar ni 
ravno prednost. A vendar je dobro izhodišče za zaposlo-
vanje dobrih programerjev in operaterjev, saj je potrebno 
robota sprogramirati in nadzorovati. Investicija robotskega 
varjenja lahko podjetju hitro prinese dobiček, saj se pove-
čata kvantiteta in kvaliteta izdelkov. Prav tako se izognemo 
poškodbam dihal in vida, s katerimi se soočajo varilci. V raz-
iskovalni nalogi bomo dokazali, zakaj nam uvajanje varilnih 
robotov prinaša koristi v proizvodni proces in v kolikšnem 
času se investicija povrne.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303718.pdf

NASLOV NALOGE: VIZUALNA IN ARBORISTIČNA ANALI-
ZA IZBRANIH ZELENIH PRVIN ŠOLSKEGA PARKA ŠHVU 
CELJE

AVTORJI: Lidija Bek, Patricija Arnšek in Denis Salober, vsi 4. 
dht
MENTORICA: Mojca Sodin, univ. dipl. inž., 

STROKOVNO PODROČJE: agronomija

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Meta Širca, univ. dipl. biol. (predsednica)
Urša Drugovič, univ. dipl. biol.
Jana Urlep, dipl. inž. kmet.

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

POVZETEK VSEBINE:
V raziskovalni nalogi so analizirane posamezne zelene pr-
vine šolskega parka Šole za hortikulturo in vizualne ume-
tnosti Celje, tako z estetskega kakor z arborističnega vidi-
ka. Namen naloge je celostno predstaviti šolski park širši 
javnosti in analizirati posamezne zelene prvine v njem kot 
primer oblikovane krajine, in sicer tako njegove prednosti, 
pomanjkljivosti kakor tudi možnosti in priložnosti za iz-
boljšavo ter njegovo celostno doživljanje. Prostor smo na 
splošno opredelili, z gibanjem po prostoru pa spoznali in 
vizualno dojeli celotno območje ter njegove zanimive točk-
ovne elemente ter zlasti zelene prvine tudi z analizami ovre-
dnotili in jih predstavili. Na tak način smo območje šolskega 
parka in njegove zelene prvine ovrednotili kot privlačne ali 
neprivlačne, hkrati pa predstavili nova pravila doživljanja 

estetike, ki temeljijo na etiki in vključujejo nujno združitev 
in sobivanje človeka in narave. Zelene prvine imajo v ta-
kem konceptu drugačno vlogo. Pomembno je, da lahko na 
podlagi arboristične analize ugotavljamo in spremljamo vi-
talnost dreves (izbor najpomembnejših na izbranih obmo-
čjih ribnika, rožnega vrta in šolskega igrišča), ki so osnovni 
element oblikovane krajine in vplivajo na splošno kakovost 
bivanja, ter nato izvedemo primerne negovalne ukrepe ter 
ustrezne postopke vzdrževanja. 

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201303882.pdf

ŠOLA ZA hORTIKuLTuRO IN VIZuALNE 
uMETNOSTI CELJE 

http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303882.pdf
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303882.pdf
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TEKMOVANJE IZ ZNANJA MATEMATIKE

ŠCC SŠKER

ŠCC SŠKER

ŠCC SŠKER

ŠCC SŠKER

ŠCC SŠKER

ŠCC SŠKER

PKŠC

PKŠC

PKŠC

PKŠC

PKŠC

PKŠC

SZŠCE

SZŠCE

SSSMM

SSSMM

SSSMM

SSSMM

SSSMM

SSSMM

ŠCC/SŠSDL

ŠCC/SŠSDL

TEKMOVANJE IZ POSLOVNE MATEMATIKE

PKŠC

PKŠC

PKŠC

Primer vnosa Šola Mentorji Priznanje Vrsta 
tekmovanja

Žiga Pušnik Helena Klepej Viher zlato priznanje in 2. nagrada državno

Denis Oset Nataša Besednjak zlato priznanje državno

Gašper Virant Helena Klepej Viher zlato priznanje državno

Žan Bevcar Martina Omerzel zlato priznanje državno

Žiga Herič Helena Klepej Viher zlato priznanje državno

Anja Tanšek Nataša Besednjak zlato priznanje, 3. mesto državno

Tjaša Sadek Lilijana Povalej zlato priznanje državno

Patricija Brglez Blaž Knep srebrno priznanje regijsko

Barbara Golavšek Melita Podgoršek srebrno priznanje regijsko

Tamara Golavšek Oskar Selčan srebrno priznanje regijsko

Simon Jelaš Oskar Selčan srebrno priznanje regijsko

Alenka Verbuč Melita Podgoršek srebrno priznanje regijsko

Tina Vizjak Andreja Čeperlin zlato Vegovo priznanje državno

Anja Ježovnik Andreja Čeperlin zlato Vegovo priznanje državno

Lovro   Borovnik Maja   Stanek zlato   priznanje državno

Urban Remic Terezija    Igrišnik zlato   priznanje

Tomaž  Oprešnik Terezija    Igrišnik zlato   priznanje državno

Matjaž  Pungeršek Terezija    Igrišnik zlato   priznanje državno

Robert Vitez Terezija    Igrišnik zlato   priznanje državno

Bernie   Bezenšek Terezija   Igrišnik zlato  priznanje  in 1. nagrada državno

Jože Prušnik Dušan Svetičič zlato priznanje, 2. mesto državno

Alen Smrekar Saša Silovšek zlato priznanje, 3. mesto državno

Barbara Kovačič Lilijana Povalej srebrno priznanje državno

Jasmina Tanšek Lilijana Povalej srebrno priznanje državno

Alenka Verbuč Oskar Selčan srebrno priznanje državno
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TEKMOVANJE IZ ZNANJA NEMŠČINE

Marina Gabor GCC

GCC

GCC

TEKMOVANJE IZ ZNANJA KEMIJE ZA PREGLOVE PLAKETE

ŠCC SŠKER

ŠPORT

ŠCC SŠKER

ŠCC SŠKER

ŠCC SŠKER

PROSTOVOLJSTVO

ŠCC SŠKER

TEKMOVANJE IZ ZNANJA BIOLOGIJE ZA PROTEUSOVO PRIZNANJE

GCC

GCC

GCC

GCC

GL

Marjana Turnšek zlato priznanje državno

Ana Marija Pušnik Marjana Turnšek srebrno priznanje državno

Tamara Ibrić Marjana Turnšek srebrno priznanje državno

Anja Tanšek 1. mesto državno

Andraž Špiler Igor Gobec 1. mesto - judo državno

Kristijan Mohorič Igor Gobec 1. mesto - streljanje državno

Andraž Breznik Barbara Dvoršek 1. mesto - deskanje državno

Taja Korošec Klavdija Špur Jereb
podelitev naziva Naj 
prostovoljke leta 2011 v 
Republiki Sloveniji državno

Lucija Bizjak Saša Ogrizek zlato priznanje, 8. mesto državno

Tjaša Čretnik Bernarda Špegel Berdič srebrno priznanje državno

Gorenšek Rok Majda Kamenšek Gajšek srebrno priznanje državno

Kugovnik Ana Majda Kamenšek Gajšek srebrno priznanje državno

Marko Kugonič Marija Kresnik in Helena 
Nardin srebrno priznanje državno
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TEKMOVANJE IZ ZNANJA LOGIKE

GCC

GCC

GCC

GCC

GCC

GL

GL

GL

SS SMM

SS SMM

TEKMOVANJE IZ ZNANJA ZGODOVINE

GCC

GCC

GCC

TEKMOVANJE IZ ZNANJA SLOVENŠČINE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE

GCC

PKŠC

PKŠC

SSSMM

SSSMM

GL

GL

Klavdija Bastl Tatjana Ravničan Ganzitti srebrno priznanje državno

Matej Ocvirk Tatjana Ravničan Ganzitti srebrno priznanje državno

Maša Lešek Sonja Denša srebrno priznanje državno

Mojca Hunski Tatjana Ravničan Ganzitti srebrno priznanje državno

Miša Lešek Sonja Denša srebrno priznanje državno

Anja Deželak Mihaela Koštomaj srebrno priznanje državno

Borut Budna Mihaela Koštomaj srebrno priznanje državno

Aleksandra Fijavž Mihaela Koštomaj srebrno priznanje državno

Anja Rukav Sonja Denša srebrno priznanje državno

Tomaž Flere Terezija Igrišnik srebrno priznanje državno

Žiga Jurij Urlep Barbara Arzenšek srebrno priznanje državno

Jernej Kralj Barbara Arzenšek srebrno priznanje državno

Ekipa GCC (Žiga Jurij Urlep, Jernej Kralj, Aljoša Gajšek)Barbara Arzenšek 4. mesto državno

Lucija Cestnik Duška Safran zlato priznanje državno

Helena Košec Helena Muha zlato priznanje državno

Maša Motoh Helena Muha srebrno priznanje državno

Kaja Škorjanc Suzana Slana zlato priznanje državno

Špela Šošterič M-1.d Suzana Slana Zlato priznanje

Jelena Prijić Simona Jereb in Katarina 
Petač zlato priznanje državno

Albina Čeplak Simona Jereb in Katarina 
Petač zlato priznanje državno
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TEKMOVANJE V PISANJU HAIKUJEV V SLOVENŠČINI

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

TEKMOVANJE V PISANJU HAIKUJEV V ANGLEŠČINI

GL

GL

GL

GL

TEKMOVANJE V PISANJU HAIKUJEV V ANGLEŠČINI

GL

GL

Neja Operčkal Simona Jereb, Breda Marušič 
in Katarina Petač nagrada državno

Albina Čeplak Simona Jereb, Breda Marušič 
in Katarina Petač nagrada državno

Katja Pikl Simona Jereb, Breda Marušič 
in Katarina Petač nagrada državno

Laura Janžovnik Gregorc Simona Jereb, Breda Marušič 
in Katarina Petač nagrada državno

Viktor Moličnik Simona Jereb, Breda Marušič 
in Katarina Petač nagrada državno

Natalija Skale Simona Jereb, Breda Marušič 
in Katarina Petač nagrada državno

Nina Tušek Simona Jereb, Breda Marušič 
in Katarina Petač nagrada državno

Andrej Bolčina Simona Jereb, Breda Marušič 
in Katarina Petač nagrada državno

Albina Čeplak Simona Jereb, Breda Marušič 
in Katarina Petač nagrada državno

Maksima Voga Simona Jereb, Breda Marušič 
in Katarina Petač nagrada državno

Zala Čanžek Časl mag. Polonca Zalokar nagrada državno

Tomaž Kozovinc mag. Polonca Zalokar nagrada državno

Saša Črep mag. Polonca Zalokar nagrada državno

Mario Knapić mag. Polonca Zalokar nagrada državno

Patricia Povšnar mag. Polonca Zalokar nagrada državno

Marcel Višner mag. Polonca Zalokar nagrada državno
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TEKMOVANJE IZ ZNANJA O SLADKORNI BOLEZNI

GCC

GCC

GCC

SZŠCE

SZŠCE

GL

GL

GL

TEKMOVANJE IZ ZNANJA ŠPANŠČINE

GCC

GCC

GCC

TEKMOVANJE IZ ZNANJA EKONOMIJE

BRALNO TEKMOVANJE ZA NEMŠKO BRALNO ZNAČKO EPI LANDPREIS 2012

Maša Pavlič Majda Kamenšek Gajšek srebrno priznanje državno

Eva Sedovšek Majda Kamenšek Gajšek srebrno priznanje državno

Urška Podgrajšek Majda Kamenšek Gajšek zlato priznanje državno

Tanja Kotnik David Novak, Cvetka Pangerlsrebrno priznanje državno

Mirjana Lesjak David Novak, Cvetka Pangerlsrebrno priznanje državno

Anja Deželak Marija Kresnik in Helena 
Nardin srebrno priznanje državno

Tjaša Podlogar Marija Kresnik in Helena 
Nardin srebrno priznanje državno

Damjan Vetrih Lapornik Marija Kresnik in Helena 
Nardin srebrno priznanje državno

Eva Žgajner Nataša Peunik srebrno priznanje državno

Lea Mraz Lučka Rednak zlato priznanje državno

Ana Pia Robič Lučka Rednak srebrno priznanje državno

Matic Kavčič SEŠ Celje Katja Fras Budna srebrno priznanje državno

Tomaž Glasenčnik SEŠ Celje Katja Fras Budna zlato priznanje državno

Blaž Petek SEŠ Celje Katja Teršek srebrno priznanje državno

Anesa Jahiri SEŠ Celje Božidara Grafenauer Stane zlato priznanje

Anja Vran SEŠ Celje Božidara Grafenauer Stane zlato priznanje

Jasmina Brčina SEŠ Celje Božidara Grafenauer Stane zlato priznanje

Katja Atelšek SEŠ Celje Božidara Grafenauer Stane srebrno prizanje

Primož Erjavec SEŠ Celje Božidara Grafenauer Stane srebrno prizanje

Matej Sumrak SEŠ Celje Božidara Grafenauer Stane srebrno prizanje

Lučka Višnar SEŠ Celje Božidara Grafenauer Stane srebrno prizanje
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TEKMOVANJE IZ ZNANJA ANGLEŠČINE - POLIGLOT

SŠSMM

TEKMOVANJE IZ ZNANJA ANGLEŠČINE - POLIGLOT 3

PKŠC

PKŠC

PKŠC

SZŠCE

SZŠCE

SŠSMM

SREDNJEŠOLSKO BRALNO TEKMOVANJE PFFIFIKUS

PKŠC

SREDNJEŠOLSKI NATEČAJ ZA NAJBOLJŠI HAIKU

PKŠC

PKŠC

DRŽAVNO TEKMOVANJE V TEHNIKI PRODAJE

PKŠC

PKŠC

PKŠC

PKŠC

DRŽAVNO TEKNOVANJE ZDRAV DIH

SZŠCE

MEDNARODNO TEKMOVANJE TOTAL LOOK

SZŠCE

Klemen Klavs Simona Vincelj srebrno priznanje, 4. mesto državno

Vid Kovač Polona Kramer zlato priznanje državno

Aljoša Počuč Polona Kramer zlato priznanje državno

Igor Vrečko Polona Kramer zlato priznanje državno

Luka Rošer Irena Kragel zlato priznanje državno

Janez Guček Maja Barbara Kokot srebrno priznanje državno

Luan Haliti Barbara Škorc srebrno priznanje, 7. mesto državno

Jernej Goropevšek Gordana Grajžel priznanje z nagrado državno

Patricija Brglez Helena Muha nagr. za najboljši ljub. haiku državno

Lea Žekar Helena Muha nagr. za najboljši ljub. haiku državno

Anže Drofelnik Lidija Plevčak srebrno priznanje državno

Špela Klaneček Lidija Plevčak srebrno priznanje državno

Glorija Omerzel Lidija Plevčak srebrno priznanje državno

Primož Škorc Lidija Plevčak srebrno priznanje državno

Aleksandra Jurak Alenka Košec Klarič srebrno priznanje/srebrna 
trstika državno

Nataša Zvonar, Marija 
Lukovnjak, Polonca Stušek,  
Lea Peperko, Sebastjan Bec

Marija Bec, Sonja Cesar 1. mesto mednarodno
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SZŠCE

DRŽAVNO TEKMOVANJE FOTOGRAFIRAM, TOREJ SEM

SS SMM

SS SMM

SLOVENSKI FESTIVAL "ZNANOST - KIPARSTVO"

SS SMM

SS SMM

DRŽAVNO TEKMOVANJE MEDIJSKIH TEHNIKOV - VETRNICA

SS SMM

SS SMM

SS SMM

SS SMM

DRŽAVNO TEKMOVANJE MEHATRONIKOV

SS SMM

SS SMM

MEDNARODNO TEKMOVANJE TOTAL LOOK - permanentno lakiranje

Regina Rupar Marija Bec, Sonja Cesar 3. mesto mednarodno

Lara Safran, M-1.d David Korošec 3. mesto in bronasta medalja državno

Srednja šola za stroj., 
mehatroniko in medije David Korošec 2. mesto in srebrna medalja državno

Tomaž Kamenik Darja Povše 1. mesto državno

Aljaž Fidler Darja Povše 1. mesto državno

Kategorija - FOTOGRAFIJA

Lara Safran, M-1.d in Blaž Mastnak, M-2.d David Korošec 2. mesto državno

Kategorija - SPLETNE PREDSTAVITVE

Alja Grofelnik, M-3.d Katja Remic 2. mesto državno

Kategorija - GRAFIČNO OBLIKOVANJE IN ILUSTRACIJA

Alja Grofelnik, M-3.d Iztok Virant 2. mesto državno

Tjaša Komerički, M-3.e Iztok Virant 3 mesto državno

tehnik mehatronike: Tilen 
Bojanc, David Gorenak, Aleš 
Guzelj, Denis Ocvirk, Klemen 
Pušnik, Robi Vitez, Marko 
Volčič, Jan Weichardt in Žiga 
Žuntaer

mag. Andro Glamnik in Matej 
Veber zlato priznanje, 1. mesto državno

mehatronik operater:  Momir 
Đukić in Peter Kolar

mag. Andro Glamnik in Matej 
Veber zlato priznanje, 1. mesto državno
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DRŽAVNO TEKMOVANJE V JUDU

SZŠCE

SZŠCE

SZŠCE

SZŠCE

GL

GL

TEKMOVANJE V KEGLJANJU

GL

GL

LIKOVNI NATEČAJ "PREDNOVOLETNI ČAS"

SZŠCE

EKOKVIZ

SZŠCE

ŠPORTNA TEKMOVANJA

SS SMM

SS SMM

SS SMM

Urška Gračner Carmen Romih 1. mesto državno

Luka Grum Carmen Romih 1. mesto državno

Urška Pirmanšek Carmen Romih 2. mesto državno

Marcel Brajdič Carmen Romih 3. mesto državno

Mihael Žgank 3. mesto

mednarodno - 
evropsko 
prvenstvo

Mihael Žgank Igor Gobec 1. mesto državno

Patricija Bizjak 1. mesto mednarodno - 
evropska liga

Saša Črep 1. mesto mednarodno - 
evropska liga

dijakinje 2. KT Petra Pižmoht 1. mesto državno

Patricija Revinšek Saša Lužar 1. mesto državno

Mali nogomet - Aljaž Naglič, 
Gregor Zamerniki, Jure Gojznik, 
Klemen Bovha, Gašper Alegro, 
Mitja Plahuta, David Kotnik, 
Luka Šteger, Rok Pirtovšek, Blaž 
Adamič, Amadej Seničar in 
Domen Juričan

Boštjan Jeraša 3. mesto državno

Smučanje - veleslalom - Jure 
Grajžl

Barbka Dvoršek 2. mesto državno

Deskanje na snegu - Žan Kuder Barbka Dvoršek 3. mesto državno
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DRŽAVNO TEKMOVANJE V ZNANJU PROGRAMIRANJA

GL

GL

GL

DRŽAVNO TEKMOVANJE V PROGRAMIRANJU ROBOTOV

GL

GL

GL

ROKOMET

GL

GL

SREDNJEŠOLSKA ŠAHOVSKA LIGA

GL

KOŠARKA - ŠKL

Žan Pevec Karmen Kotnik in Tomislav 
Viher srebrno priznanje državno

Rok Jelovšek Karmen Kotnik in Tomislav 
Viher srebrno priznanje državno

Žiga Vodušek Resnik Karmen Kotnik in Tomislav 
Viher srebrno priznanje državno

Jernej Klarić Karmen Kotnik in Tomislav 
Viher srebrno priznanje državno

Simon Oberžan Karmen Kotnik in Tomislav 
Viher srebrno priznanje državno

Špela Pečnik Karmen Kotnik in Tomislav 
Viher srebrno priznanje državno

Edita Amon 3. mesto
mednarodno - 
kvalifkacije za 
SP

Pia Ugrin 2. mesto
mednarodno - 
mediteranske 
igre

Žiga Korent Damir Šketa 1. mesto državno

dijaki celotnega Šolskega centra Celje: Rudolf Jerič in Peter 
Jovanović 1. mesto državno
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I. GIMNAZIJA V CELJu

PGC SŠ

PGC SŠ

PGC SŠ

PGC SŠ

PGC SŠ

PGC SŠ

PGC SŠ

PGC SŠ

PGC SŠ

PGC SŠ

SŠ

SŠ

SŠ

SŠ

PGC SŠ

PGC SŠ

PGC SŠ

PGC SŠ

PGC SŠ

PGC SŠ

I. gimnazija v Celju- rezultati 2011/12

Astronomija
Tekmovanje v znanju astronomije za Dominkova priznanja 
Luka Brenko Roman Ocvirk, inž. str.. zlato priznanje državno
Miha Bastl Roman Ocvirk, inž. str.. srebrno priznanje državno
Krištof Skok Roman Ocvirk, inž. str.. srebrno priznanje državno
Denis Arnšek Roman Ocvirk, inž. str.. srebrno priznanje državno
Matic Pečovnik Roman Ocvirk, inž. str.. srebrno priznanje državno
Jan Gojznikar Roman Ocvirk, inž. str.. srebrno priznanje državno
Taja Kuzman Roman Ocvirk, inž. str.. srebrno priznanje državno
Eva Dušak Roman Ocvirk, inž. str.. srebrno priznanje državno

Angleščina
Državno tekmovanje iz znanja angleščine

Sara Jeromel Uršula Zdovc, prof. zlato priznanje, 4. mesto državno

Eva Pavčnik Damjana Rebek, prof. srebrno priznanje državno

Geografja
Tekmovanje v znanju iz geografje
Tekmovalci

Karmen Kraljič I. gim. Celje Tanja Tušek, prof. zlato priznanje, 10. mesto državno

Alja Kopinič I. gim. Celje Tanja Tušek, prof. zlato priznanje, 15. mesto državno

Lucijan Zalokar I. gim. Celje Tanja Tušek, prof. srebrno priznanje, 24. mesto državno

Špela Remic I. gim. Celje Tanja Tušek, prof. srebrno priznanje, 36. mesto državno

Raziskovalna dejavnost - geo
 Jona Krulec, Maruša Brežnik Nataša Marčič, prof. zlato priznanje, 1. mesto državno

Biologija
Tekmovanje iz znanja biologije
Jan Gojznikar Eva Černelč, prof.biologije zlato priznanje državno

Anže Godicelj Tatjana Jagarinec, prof. biologije zlato priznanje, 1. mesto

Blaž Tisel Tatjana Jagarinec, prof. biologije zlato priznanje

Žiga Kreča Eva Černelč, prof.biologije srebrno priznanje

Katarina Vodopivc Tatjana Jagarinec, prof. biologije srebrno priznanje

2013
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PGC SŠ

PGC SŠ
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PGC SŠ

PGC SŠ

PGC SŠ

PGC SŠ

PGC SŠ

PGC SŠ

PGC SŠ

PGC SŠ

PGC SŠ

PGC SŠ

PGC SŠ

PGC SŠ

PGC SŠ

PGC SŠ

PGC SŠ

PGC SŠ

PGC SŠ

PGC SŠ

PGC SŠ

PGC SŠ

Anja Bolčina Uroš Arnuš, prof. biologije srebrno priznanje

Alja Kopinič Tatjana Jagarinec, prof. biologije srebrno priznanje

Lara Anja Lešnik Eva Černelč, prof.biologije srebrno priznanje

Blaž Jug Tatjana Jagarinec, prof. biologije srebrno priznanje

Nik Šuler Tatjana Jagarinec, prof. biologije srebrno priznanje

Vendi Grobelšek Uroš Arnuš, prof. biologije srebrno priznanje

Taja Gačner Tatjana Jagarinec, prof. biologije srebrno priznanje

Barbara Bobik Uroš Arnuš, prof. biologije srebrno priznanje

Biološka olimpijada v Singapurju
Anže Godicelj Tatjana Jagarinec, prof. biologije bronasta medalja mednarodno

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni
Katarina Vodopivc Eva Černelč, prof.biologije zlato priznanje državno

Maruša Turnšek Eva Černelč, prof.biologije srebrno priznanje

Tina Robič Eva Černelč, prof.biologije srebrno priznanje

Tekmovanje v poznavanju fore
Jan Gojznikar Eva Černelč, prof.biologije srebrno priznanje državno

Pia Klančar Eva Černelč, prof.biologije srebrno priznanje

Kemija
Državno tekmovanje  iz znanja kemije za dijake
Nejc Kejžar mag. Mojca Alif, prof. kem. zlata Preglova plaketa-4. mesto državno

Anže Godicelj mag. Mojca Alif, prof. kem. zlata Preglova plaketa-5.mesto državno

Maruša Pečovnik mag. Janja Simoniti, prof. kem. zlata Preglova plaketa-7.mesto državno

Eva Vidak mag. Janja Simoniti, prof. kem. zlata Preglova plaketa-9.mesto državno

Klementina Črepinšek mag. Janja Simoniti, prof. kem. zlata Preglova plaketa-14.mesto državno

Krištof Skok mag. Janja Simoniti, prof. kem. srebrna Preglova plaketa državno

Tina Robič mag. Janja Simoniti, prof. kem. srebrna Preglova plaketa državno

Blaž Kešpert Mojca Plevnik Žnidarec, univ.dipl.inž.kem.teh. srebrna Preglova plaketa državno

Santina Jazbinšek srebrna Preglova plaketa državno

Evropska naravoslovna olimpiada (EUSO)
Klara Nosan mag. Mojca Alif, prof. kem. bronasta medalja mednarodno

Raziskovalna dejavnost-kem
Blaž Kešpert, Pia Klančar Mojca Plevnik Žnidarec, univ.dipl.inž.kem.teh. srebrno priznanje državno

Nemščina
Državno tekmovanje v znanju nemščine 
Thys Grobelnik Tanja Petrič, prof. nem. zlato priznanje, 2.mesto državno

Matija Zore Dušanka Veronek, prof. nem. zlato priznanje, 4. mesto državno

Petra Dobrajc Dušanka Veronek, prof. nem. srebrno priznanje državno

Miha Podbreznik Dušanka Veronek, prof. nem. srebrno državno

Jan Mlakar Darja Marčič, prof. nem in lat.

Karmen Kraljič Dušanka Veronek, prof. nem. srebrno državno

Nick Jokić Dušanka Veronek, prof. nem. srebrno državno
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PGC SŠ

PGC SŠ

PGC SŠ

PGC SŠ

PGC SŠ

PGC SŠ

PGC SŠ

PGC SŠ

PGC SŠ

PGC SŠ

SŠ

SŠ

Maruša Pečovnik Dušanka Veronek, prof. nem. srebrno državno

Sara Jeromel Dušanka Veronek, prof. nem. srebrno državno

Barbara Žibret Dušanka Veronek, prof. nem. srebrno državno

Matematika
Državno tekmovanje iz matematike

Klara Nosan Kristijan Kocbek, prof. mat.
3. nagrada in zlato priznanje za 4. 

mesto državno

Denis Arnšek Kristijan Kocbek, prof. mat. zlato priznanje državno

Mihaela Pušnik Kristijan Kocbek, prof. mat.
1. nagrada in zlato priznanje za 1. 

mesto državno

Jan Geršak Kristijan Kocbek, prof. mat. zlato priznanje državno

Taja Kuzman Kristijan Kocbek, prof. mat. zlato priznanje državno

Maša Stanič Kristijan Kocbek, prof. mat. zlato priznanje državno

Tjaša Košenina Kristijan Kocbek, prof. mat. zlato priznanje državno

Maruša Pečovnik Kristijan Kocbek, prof. mat. zlato priznanje državno

Luka Zlatečan Vlasta Pospeh-Fischer, prof. mat. zlato priznanje državno

Matjaž Leonardis Maksimilijan Klemen, prof. mat.
3. nagrada in zlato priznanje za 3. 

mesto državno

Vendi Grobelšek Kristijan Kocbek, prof. mat. zlato priznanje državno

Gal Rojc Vlasta Pospeh-Fischer, prof. mat. zlato priznanje državno

Jožef - Mark Škofek Kristijan Kocbek, prof. mat. zlato priznanje državno

Srednjeevropska matematična 
olimpijada 2012 v Švici

Mihaela Pušnik Kristijan Kocbek, prof. mat. bronasta medalja mednarodno

Mednarodna matematična olimpijada 
2012 v Argentini

Matjaž Leonardis Kristijan Kocbek, prof. mat. bronasta medalja mednarodno

LOGIKA - državno tekmovanje
Manja Cafuta mag. Tanja Veber, prof. mat. zlato priznanje državno

Vida Papler mag. Tanja Veber, prof. mat. zlato priznanje, 3. mesto

Danijel Videc mag. Tanja Veber, prof. mat. zlato priznanje

Klara Nosan Kristijan Kocbek, prof. mat. srebrno priznanje

Jan Mlakar Kristijan Kocbek, prof. mat. srebrno priznanje

Matic Zakojnšek Vlasta Pospeh Fischer, prof. mat. srebrno priznanje

Jure Črepinšek mag. Tanja Veber, prof. mat. srebrno priznanje

Matic Munda Maksimiljan Klemen, prof. mat. srebrno priznanje

Ivan Ribežl Kristijan Kocbek, prof. mat. srebrno priznanje

Blaž Tisel Vlasta Pospeh Fischer, prof. mat. srebrno priznanje

Genius logicus
Gal Rojc I. gim. Celje Anja Drofenik, prof. mat. zlato priznanje, 2. mesto državno

Hana Šrot I. gim. Celje Anja Drofenik, prof. mat. zlato priznanje, 3. mesto državno

4. nagrada, 14. mesto mednarodno
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Razvedrilna matematika
Maruša Pečovnik I. gim. Celje mag. Tanja Veber, prof. mat. zlato priznanje, 5. mesto državno

Klara Nosan I. gim. Celje Anja Drofenik, prof. mat. zlato priznanje, 10. mesto državno

Srednješolsko ekipno državno šahovsko prvenstvo 2012 - dijakinje
Sara Vombek, Lea Teraž I. gim. Celje Anja Drofenik, prof. mat. 1. mesto državno

Latinščina
Državno tekmovanje v znanju latinščine

Veronika Krašek Darja Marčič, prof. nem. In lat. Sovretova pohvala, 5. mesto državno

Francoščina
Državno tekmovanje v znanju francoskega jezika
Luka Brenko, Eva Pavčnik I. gim. Celje Carmen Deržek, prof. fra. bronasto priznanje, 12. mesto državno

Eva Pavčnik Carmen Deržek, prof. fra. bronasto priznanje, 17. mesto

Slovenščina
Državno ekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje

Eva Medved Romana Daugul, prof. slo. zlato priznanje državno

Ana Kisovar Irena Robič Selič, prof. slo. zlato priznanje državnno

Fizika
Dravno tekm. iz znanja fzike za Stefanova priznanjaje
Manja Cafuta Nataša Zabukovšek, prof. fz. srebrno Stefanovo priznanje državno

Tjaša Košenina Nataša Zabukovšek, prof. fz. srebrno Stefanovo priznanje državno

Domen Verdev Silvestar Ovčar, prof. fz. srebrno Stefanovo priznanje državno

Krištof Skok Nataša Zabukovšek, prof. fz. srebrno Stefanovo priznanje državno

Matjaž Leonardis Silvestar Ovčar, prof. fz. srebrno Stefanovo priznanje državno

Raziskovalna dejavnost-fzika
Gregor Ferlež, Peter Kus, Krištof Slok Roman Ocvirk, inž. str.. bronasto priznanje državno
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REZuLTATI NAŠIh uČENCEV IN dIJAKOV NA 
41. TEKMOVANJu MLAdIh GLASBENIKOV REpuBLIKE SLOVENIJE

TEKMOVALCEM, NJIHOVIM MENTORJEM IN KOREPETITORJEM ISKRENO ČESTITAMO ZA 
DOSEŽKE TER JIM ŽELIMO ŠE VELIKO PODOBNIH USPEHOV!

Ravnatelj: Simon Mlakar, prof.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24

25.

26.

27.

pRIIMEK IN
IME

dISCIpLINA 
IN 

KATEGORIJA
MENTOR KOREpETITOR pRIZNANJETOČKE 

LILIJA NINA

VIHER KATARINA

SELIČ SINTIJA

GUNZEK ALMA

PORTIČ ALMA

OBLAK ZALA

PUŠNIK NIKA

CONRADI AJA

PODKORITNIK INA

VOLF NAL

KREČA MATJAŽ

ZAZIJAL TIM

LAVRINC HANA

PELIKAN LARA

KOVAČIČ ANA

KASTELIC DOMINIKA

VRENKO TADEJA

HRASTNIK LARA

TADINA VERONIKA

PLETERŠEK FAJFER ALMA

Pihalni trio:
VEREŠ LUKA

ŽNIDAR TINKARA
ČANJI PETRISA

Komorna skupina s pihali:
ZORKO ZOJA
OSET LARA

MAROLT PIA
POLUTNIK EVA

Kvartet saksofonov:
VEŠLIGAJ ŽIGA
KELNER NEJC
KOLAR JASNA
KRUŠIČ JAKA

FIRŠT PETER

VINKO GREGOR

ŠALAMUN TJAŠA

VOLAVŠEK ŽIGA

Violina 1.a

Violina 1.a

Kitara 2.a

Violina 2.a

Violina 2.a

Violina 2.b

Kitara 1.a

Kitara 1.a

Violina 1.b

Kitara 1.b

Kitara 2.b

Kitara 2.b

Viola 2.a

Harfa 1.c

Harfa 1.a

Harfa 1.a

Harfa 1.b

Harfa 2.b

Harfa 2.b

Violončelo 1.a

Komorne skupine 

s pihali 1.

Komorne skupine 

s pihali 1.

Komorne skupine 

s pihali 2.

Solfeggio 1.c

Solfeggio 1.c

Solfeggio 1.c

Solfeggio 1.c

Petra Arlati Kovačič, prof.

Alenka Firšt, prof.

Lucija Šorn, spec.

Petra Arlati Kovačič, prof.

Petra Arlati Kovačič, prof.

mag. Kristian Kolman

Matjaž Brežnik

Irena Pajtler

Petra Arlati Kovačič, prof.

Matjaž Brežnik

Lucija Šorn, spec.

Marko Zorec, prof.

mag. Kristian Kolman

Erika Gričar, prof.

Erika Gričar, prof.

Erika Gričar, prof.

Erika Gričar, prof.

Dalibor Bernatović, prof.

Dalibor Bernatović, prof.

Aleksandar Kuzmanovski, prof.

Doc. Slavko 

Kovačič

Mojca Fideršek

Aleš Logar, prof.

Mojca Lipnik Vertačnik

Mojca Lipnik Vertačnik

Maja Glavnik Hribaršek, prof.

Špela Florjanič

Tamara Povh, prof.

Marjanca Ocvirk

/

Veronika Hauptman, spec.

Veronika Hauptman, spec.

Veronika Hauptman, spec.

/

/

Tamara Povh, prof.

/

/

/

Benjamin Govže, spec.

/

/

/

/

/

/

Simona Guzej, prof.

/

/

/

/

/

/

/

95,00

90,33

87,34

78,33

76,67

70,00

95,33

93,33

86,33

90,00

93,00

88,50

90,84

92,67

95,33

93,33

85,67

99,17

94,33

87,67

96,50

88,25

90,13

93,34

71,00

69,00

61,00

Zlata plaketa

Srebrna plaketa

Bronasta plaketa

Priznanje za udeležbo

Priznanje za udeležbo

Priznanje za udeležbo

Zlata plaketa

Srebrna plaketa

Bronasta plaketa

Srebrna plaketa

Srebrna plaketa, 3. nagrada

Bronasta plaketa

Srebrna plaketa, 3. nagrada

Srebrna plaketa

Zlata plaketa

Srebrna plaketa

Bronasta plaketa

Zlata plaketa, 1. nagrada

Srebrna plaketa

Bronasta plaketa

Zlata plaketa

Bronasta plaketa

Srebrna plaketa

Srebrna plaketa, 3. nagrada

Priznanje za udeležbo

Priznanje za udeležbo

Priznanje za udeležbo
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REZuLTATI NA MEdNAROdNIh TEKMOVANJIh V ŠOLSKEM LETu 2011/2012

TEKMOVALCEM, NJIHOVIM MENTORJEM IN KOREPETITORJEM ISKRENO ČESTITAMO ZA 
DOSEŽKE TER JIM ŽELIMO ŠE VELIKO PODOBNIH USPEHOV!

Ravnatelj: Simon Mlakar, prof.

IME IN
pRIIMEK dISCIpLINA KRAJ MENTOR KOREpETITOR dOSEŽEK

NATAŠA HUDEJ
JASNA KOLAR
URŠKA LJUBEC

VESNA PLOŠTAJNER
KLARA KRUMPAK
TINKARA ŽNIDAR
HANA PRTENJAK

INA PODKORITNIK
ZALA IRGOLIČ

ANA AŠIČ
LUKA JUTERŠEK
MOJCA ŽERJAV
ALJAŽ ŠUMEJ

VITOMIR JANEZ ZAGODE
ALJAŽ ŠUMEJ

VITOMIR JANEZ ZAGODE
VITOMIR JANEZ ZAGODE

NEŽA POGAČAR
LARA GOBEC

PETRISA ČANJI
TEJA ULAGA

NUŠA ŽOHAR
ŽAN ZDOVC
ŽIVA ŽOHAR

NEJC ZAHRASTNIK
VINKO GREGOR

PETER FIRŠT
ANŽE ZUPANC PLESNIK

ANDRAŽ GOLOB
ŠPELA ŠRGAN

FILIP BREZOVŠEK
MATJAŽ RAVNAK
MATIJA BOŽNIK

VITOMIR JANEZ ZAGODE
VITOMIR JANEZ ZAGODE

NEŽA POGAČAR
LUKA JUTERŠEK
MOJCA ŽERJAV
TILEN NARAKS
MAŠA MALGAJ

HANA PRTENJAK
ZOJA ZORKO

Kvartet Amabile:
ŽIVA FERARA

KARIN KRAJŠEK
TJAŠA TRAFELA

LAURA ROZMAN
EVA ČERNEC

TINKARA ŽNIDAR
VESNA PLOŠTAJNER MUŽAR

KLARA KRUMPAK
Trio flavta Tris:

KLARA KRUMPAK
ANJA KRIŽNIK

VESNA PLOŠTAJNER MUŽAR
TINKARA ŽNIDAR
KLARA KRUMPAK

ANJA KRIŽNIK
MANCA KLEPEJ

KAJA ROMIH
ZALA IRGOLIČ

DOMINIKA KASTELIC
LARA PELIKAN

ANA VIHER
KATARINA VIHER
HANA LAVRINC

ALMA PLETERŠEK FAJFER
URBAN JERMAN
ALMA GUNZEK

ŽAN STRES
NATAŠA HUDEJ
ROBIN VODEB

ENEJ VOVK ŠULGAJ
IVA PLANKO
IVA DROZG

klavir
saksofon

flavta
flavta
flavta
flavta
flavta

violina
klavir
klavir
petje
petje
klavir
klavir
klavir
klavir

Klavirski duo

klavir
klavir
klavir
klavir
rog

trobenta
trobenta
trobenta
trobenta
klarinet
klarinet
klarinet
klarinet
klarinet
klarinet

klavir
klavirski duo

petje
petje
petje
petje
flavta
flavta

Komorna igra

flavta
flavta
flavta
flavta

Komorna igra

flavta
flavta
flavta
flavta
flavta
klavir
harfa
harfa

violina
violina
viola

violončelo
violina
violina

harmonika
klavir
klavir
klavir
klavir
klavir

Nica, Fr.
Ljubljana
Ljubljana

Trst, It.
Trst, It.
Trst, It.
Trst, It.
Trst, It.
Trst, It.
Trst, It.

Beograd
Beograd

Idrija
Idrija

Beograd
Beograd
Beograd

Beograd
Beograd
Beograd

Šabac
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Treviso
Treviso

Herceg Novi
Herceg Novi
Herceg Novi
Herceg Novi

Štanjel
Štanjel
Štanjel

Štanjel
Štanjel
Štanjel
Štanjel
Štanjel

Požarevac
Požarevac
Požarevac
Požarevac
Požarevac

Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Verona
Beltinci

Banja Luka
Koroško klavirsko tekmovanje
Koroško klavirsko tekmovanje
Koroško klavirsko tekmovanje
Koroško klavirsko tekmovanje

Jelena Dukić Segečić, prof.
Aleš Logar, prof.

Milena Lipovšek, spec.
Mirjana Božičnik, spec.
Mirjana Božičnik, spec.
Mirjana Božičnik, spec.

Mojca Fideršek
Petra Arlati Kovačič
Tamara Povh, prof.
Tamara Povh, prof.
Davor Mikulič, prof.
Davor Mikulič, prof.
Simona Guzej, prof.
mag. Primož Mavrič
Simona Guzej, prof.
mag. Primož Mavrič
mag. Primož Mavrič

mag. Primož Mavrič
mag. Primož Mavrič

mag. Larisa Čanji
Benjamin Govže, spec.

Andrej Žgank, prof.
Miran Majcen, prof.
Miran Majcen, prof.
Miran Majcen, prof.
Miran Majcen, prof.
Bojan Logar, prof.

Jurij Hladnik, spec.
Jurij Hladnik, spec.
Jurij Hladnik, spec.
Mitja Ritlop, spec.
Bojan Logar, prof.

mag. Primož Mavrič
mag. Primož Mavrič

Davor Mikulič, prof.
Davor Mikulič, prof.
Davor Mikulič, prof.
Davor Mikulič, prof.

Mojca Fideršek
Mojca Fideršek

Eva Deban

Mirjana Božičnik, spec.
Mirjana Božičnik, spec.
Mirjana Božičnik, spec.
Mirjana Božičnik, spec.
Mirjana Božičnik, spec.

Mirjana Božičnik, spec.
Mirjana Božičnik, spec.
Mirjana Božičnik, spec.
Mirjana Božičnik, spec.

Urška Hrovat, prof.
Tamara Povh, prof.
Erika Gričar, prof.
Erika Gričar, prof.
Alenka Firšt, prof.
Alenka Firšt, prof.

mag. Kristian Kolman
Aleksandar Kuzmanovski, prof.

Alenka Firšt, prof.
Petra Arlati Kovačič, prof.

Tomaž Marčič, prof.
Jelena Dukić Segečić, prof.

Renata Pintar
Tamara Povh, prof.

Renata Pintar
Renata Pintar

/
Mojca Kranjc, prof.
mag. Larisa Čanji

Mateja Hladnik, prof.
Mateja Hladnik, prof.
Mateja Hladnik, prof.

Tamara Povh, prof.
Tamara Povh, prof.

/
/

mag. Primož Mavrič
mag. Primož Mavrič

/
/
/
/
/

/
/
/
/

Benjamin Govže, spec.
Benjamin Govže, spec.
Benjamin Govže, spec.
Benjamin Govže, spec.
Benjamin Govže, spec.

Veronika Hauptman, spec.
Veronika Hauptman, spec.
Veronika Hauptman, spec.
Veronika Hauptman, spec.
Veronika Hauptman, spec.
Veronika Hauptman, spec.

/
/

mag. Primož Mavrič
mag. Primož Mavrič
mag. Primož Mavrič
mag. Primož Mavrič
Tamara Povh, prof.
Tamara Povh, prof.

/

Mateja Hladnik, prof.
Mateja Hladnik, prof.
Mateja Hladnik, prof.
Mateja Hladnik, prof.

/

Mateja Hladnik, prof.
Mateja Hladnik, prof.
Mateja Hladnik, prof.
Mateja Hladnik, prof.

Jelena Dukić Segečić, prof.
/
/
/

Marjanca Ocvirk
Marjanca Ocvirk

Benjamin Govže, spec.
Simona Guzej, prof.

Marjanca Ocvirk
Veronika Hauptman, spec.

/
/
/
/
/
/

2. nagrada
Uspešno sodelovanje v predtekmovanju
Uspešen nastop v polfinalu

98 točk, I. nagrada
97 točk, I. nagrada

86 točk, III. nagrada
91 točk, II. nagrada
83 točk,IV. nagrada
IV. nagrada, 82 točk

Priznanje za udeležbo
I. nagrada, 2. mesto
I. nagrada, 2. mesto

I. nagrada,1. mesto, 96 točk
I. nagrada, 2. mesto, 97 točk

I. nagrada, 97,40 točk
I. nagrada, 95,40 točk

I. nagrada, 
100 točk

3. nagrada, 89 točk
3. nagrada, 87,80 točk
3. nagrada, 86,83 točk

I. nagrada, 95 točk
Laureat, 96,75 točk
Laureat, 100 točk
Laureat, 99 točk

II. nagrada, 92,60 točk
I. nagrada, 98,40 točk
I. nagrada, 95,50 točk
II. nagrada, 92,20 točk
I. nagrada, 98,40 točk
I. nagrada, 95,60 točk
II. nagrada, 90,00 točk
II. nagrada, 93,50 točk

I. nagrada, 3. mesto,96,00 točk
I. nagrada, 2. mesto

96,00 točk
3. nagrada
2. nagrada
3. nagrada
1. nagrada

91,00 točk, Srebrno  priznanje
88,00 točk, Bronasto  priznanje

87,00 točk, 
Bronasto priznanje

91,00 točk, Srebrno priznanje
96,00 točk, Zlato priznanje
96,00 točk, Zlato priznanje
97,00 točk, Zlato priznanje

98,00 točk,
Zlato priznanje

92,50 točk, Srebrno priznanje
97,50 točk, Zlato priznanje
96,50 točk, Zlato priznanje
98,50 točk, Zlato priznanje

97 točk, 1. nagrada
80 točk, Diploma  di merito

95 točk, 1. nagrada
89 točk, 3. nagrada
97 točk, 1. nagrada
96 točk,  1. nagrada
95 točk,  1. nagrada
97 točk, 1. nagrada
91 točk, 2. nagrada
85 točk, 3. nagrada
92 točk, 2. nagrada

91,33 točk, 2. nagrada
Zlata nagrada

Srebrna nagrada
Bronasta nagrada
Bronasta nagrada
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15. REGIJSKO TEKMOVANJE MLAdIh GLASBENIKOV
CELJSKEGA IN KOROŠKEGA OBMOČJA

TEKMOVALCEM, NJIHOVIM MENTORJEM IN KOREPETITORJEM ISKRENO ČESTITAMO ZA 
DOSEŽKE TER JIM ŽELIMO ŠE VELIKO PODOBNIH USPEHOV!

Ravnatelj: Simon Mlakar, prof.

pRIIMEK IN IME dISCIpLINA
MENTOR

KOREpETITOR TOČKE pRIZNANJE

KASTELIC dominika

KOVAČIČ Ana

VRENKO Tadeja

pELIKAN Lara

ŠERBEC Tinkara

puŠNIK Nika

CONRAdI Aja

VOLf Nal

hRIBAR Ana

pLETERŠEK fAJfER Alma

TKALEC Jagoda

VIhER Katarina

LILIJA Nina

KOŠENINA Žana

VOuK Marisa

pOdKORITNIK Ina

SEKIRNIK Martina

pihalni trio:
Vereš Luka

Žnidar Tinkara
Čanji petrisa

Komorna skupina s pihali:
Zorko Zoja
Oset Lara
Marolt pia

polutnik Eva

Kvartet flavt:
ferara Živa

Krajšek Karin
Trafela Tjaša

Rozman Laura

Harfa 1.a

Harfa 1.a

Harfa 1.b

Harfa 1.c

Harfa 1.c

Kitara 1.a

Kitara 1.a

Kitara 1.b

Kitara 1.b

Violončelo 

1.a

Violončelo 1.b

Violina 1.a

Violina 1.a

Violina 1.a

Violina 1.a

Violina 1.b

Citre 1.b

Komorne 

skupine s 

pihali I.

Komorne 

skupine s 

pihali I.

Komorne 

skupine s 

pihali I.

Erika Gričar, prof.

Erika Gričar, prof.

Erika Gričar, prof.

Erika Gričar, prof.

Erika Gričar, prof.

Matjaž Brežnik

Irena Pajtler

Matjaž Brežnik

Irena Pajtler

Aleksandar 

Kuzmanovski, prof.

Aleksandar Kuzmanovski, prof.

Alenka Firšt, prof.

Petra Arlati Kovačič, prof.

Maša Mareš,prof.

Maša Mareš, prof.

Petra Arlati Kovačič, prof.

Irena Zdolšek, prof.

Doc. Slavko Kovačič

Mojca Fideršek

Eva Deban

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Simona Guzej, prof.

Simona Guzej, prof.

Marjanca Ocvirk

Tamara Povh, prof.

Milan Stanisavljević. prof.

Milan Stanisavljević. prof.

Tamara Povh, prof.

/

/

/

/

98,33

92,33

91,33

93,00

88,00

91,33

90,33

90,00

86,67

98,00

87,67

98,00

96,50

88,50

88,00

90,25

82,33

97,33

92,00

86,67

Zlato priznanje

Zlato priznanje, Posebno 
priznanje 

obetavnemu tekmovalcu 
v najnižji kategoriji

Zlato priznanje

Zlato priznanje

Srebrno priznanje

Zlato priznanje

Zlato priznanje

Zlato priznanje

Srebrno priznanje

Zlato priznanje, Posebno 
priznanje za najboljšo 

izvedbo obvezne skladbe 
v disciplini

Srebrno priznanje

Zlato priznanje

Zlato priznanje

Srebrno priznanje,
Posebno priznanje 

obetavnemu tekmovalcu 
v najnižji kategoriji

Srebrno priznanje

Zlato priznanje

Srebrno priznanje

Zlato priznanje

Zlato priznanje

Srebrno priznanje
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ŽUPanov sPreJeM

I. OŠ Celje 
 Ivana Milutin
 Zen Lednik
 Kaja Štante
 Zala Četina
 Tea Jeršič
 Severin Jarh
II. OŠ Celje  
 David Horvat
 Lan Strmole
 Nika Pirc
 Laura Pižmoht Kračun
 Tanja Radakovič
 Anja Skale 
III. OŠ Celje 
 Rožle Toš
 Jana Bojovič
 Filip Komplet
 Tanja Rebov
 Maša Juras
 Lejla Valentić
IV. OŠ Celje 
 Jan Hribernik
 Daniel Krklec
 Eva Kučera Šmon
 Matej Leskovšek
 Žiga Rožič
 Martina Zakšek

OŠ Lava 
 Aljaž Pirc
 Vitjan Fras
 Tim Ratajc
 Ana Zdolšek
 Jan Pungaršek
 Jernej Gradišnik
OŠ Hudinja 
 Vid Vengust
 Zala Knez
 Radovan Prijić
 Sara Koljič
 Iza Cvikl
 Ana Marija Koželnik
OŠ Frana Roša Celje 
 Tara Patricija Bosil
 Nežka Červan
 Urška Červan
 Nejc Konda
 Nika Zaveršek
 Anja Zupan
OŠ Frana Kranjca Celje 
 Lara Čalasan Dorn
 Mark Travner

OŠ Ljubečna 
 Anja Horvat
 Jernej Cingl
 Rok Veber
 Julijana Kruder
 Jaka Krušič
 Karin Ravnjak
Glasbena šola Celje 
 Lara Pelikan
 Jan Ulaga
 Klara Toplak
 Nejc Kelner
OŠ Glazija 
 Taja Vodeb
 Gregor Kladnik
 Anastazija Smukavec
 Anja Klepej
 

15. ŽupANOV SpREJEM NAJuSpEŠNEJŠIh dEVETOŠOLCEV 
IN uČENCEV GLASBENE ŠOLE MESTNE OBČINE CELJE 
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ŽUPanov sPreJeM

I. GIMNAZIJA V CELJU

Ime in priimek  Št. točk  Občina bivališča

1. Matic Munda 34 Celje
2. Vida Papler 33 Žirovnica
3. Ajda Plevčak 33 Celje
4. Maja Gamser 33 Celje
5. Eva Vidak 33 Celje
6. Lucija Arzenšek 33 Šentjur
7. Martina Škoberne 32 Hrastnik
8. Barbara Bobik 32 Celje
9. Janja Srabotnik 32 Celje
10. Iva Blaževič  32 Šmarje pri Jelšah
11. Maja Šparaš 32 Braslovče
12.  Ana Kisovar 32 Prebold
13. Staša Dolar Grobelšek 32 Šmartno v Rožni dolini/

Celje
14. Jaka Kranjc 31 Prebold
15. Metka Mokotar 31 Hrastnik
16. Staš Kotarac Guček 31 Šmartno v Rožni dolini/

Celje
17. Sara Koprivnik 31 Vojnik
18. Darja Dobnik 31 Braslovče
19. Ana Škorjanc 31 Celje
20. Mateja Štimulak 31 Dobrna
21. Jaka Javernik 31 Celje
22. Nejc Deželak 31 Laško
23. Živa Benčina 31 Celje
 24. Gregor Kozmus 30 Sevnica

 25.  Gal Rojc 30  Celje
 26.  Mia Zupančič 30 Celje
 27. Sara Mergole 30 Celje
 28. Sabina Zidanšek 30 Podplat/Šmarje pri 
 Jelšah
 29. Žiga Kroflič 30 Celje
 30. Doroteja Hrastnik 30 Celje
 31. Jožef Mark Škoflek 30 Vojnik
32. Blaž Podgoršek 30 Štore

GIMNAZIJA CELJE-CENTER

1. Anže Žgank 32 Celje
2. Oliver Pejić 32 Hrastnik
3. Ota Kramer 32 Celje
4. Tjaša Govedič 31 Podplat
5. Andrej Grobin 30 Šmartno v Rožni dolini/

Celje

ŠOLSKI CENTER CELJE, GIMNAZIJA LAVA

1. Jelena Prijić 31 Celje
2. Urša Jagar 31 Žalec
 3.  Laura Ojsteršek 30 Radeče
   
Župan je sprejel tudi Anžeta Godicelja, Vido Papler, Matjaža 
Leonardisa, Mihaelo Pušnik in Klaro Nosan zaradi izjemnih 
uspehov na mednarodnih tekmovanjih v znanju - olimpi-
jadah. 

18. ŽupANOV SpREJEM NAJuSpEŠNEJŠIh MATuRANTK 
IN MATuRANTOV TER IZJEMNO uSpEŠNIh dIJAKOV NA 
MEdNAROdNIh TEKMOVANJIh ZNANJA V MESTNI OBČINI 
CELJE V ŠOLSKEM LETu 2011/2012

Splošna matura
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ŽUPanov sPreJeM

poklicna matura

 Ime in priimek  Št. točk  Občina bivališča

SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA CELJE
1. Rebeka Govek 22 Prebold
   
POSLOVNO-KOMERCIALNA ŠOLA CELJE
1. Dijana Kajin 23 Brezovica
2. Saša Koprivnik 22 Vojnik
3. Ines Debeljak 22 Celje
4. Mateja Jager 22 Celje

SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA CELJE
1. Milan Ninić 22 Celje
2. Eva Cugmas 22 Slovenske Konjice
3. Anja Balek 22 Braslovče
   
SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM CELJE
1. Anja Poznič 22 Dramlje

ŠOLSKI CENTER CELJE, SREDNJA ŠOLA ZA STROJNI-
ŠTVO, MEHATRONIKO IN MEDIJE
1. Aljaž Lončar 22 Celje
2. Denis Ocvirk 22 Frankolovo
3. Klemen Pušnik 22 Poljčane
4. Anja Rukav 22 Prebold
5. Katja Supančič 22 Celje
6. Tini Podkubovšek 22 Slovenske Konjice
7. Blaž Wravor 22 Stranice/Zreče

ŠOLSKI CENTER CELJE, SREDNJA ŠOLA ZA KEMIJO, 
ELEKTROTEHNIKO IN RAČUNALNIŠTVO
1. Miha Vodlan 23 Žalec
2. Žiga Pušnik 22 Nova Cerkev/Vojnik
   
ŠOLSKI CENTER CELJE, SREDNJA ŠOLA ZA GRADBENI-
ŠTVO IN VAROVANJE OKOLJA 
1. Vesna Pertinač 23 Lesično/Kozje
2. Valentina Novak 22 Radeče
3. Boštjan Kopinšek 22 Dramlje/Šentjur

ŠOLSKI CENTER CELJE, SREDNJA ŠOLA ZA STORITVENE 
DEJAVNOSTI IN LOGISTIKO
1. David Kozinc 22 Sevnica

ABITURA D.O.O.
1. Desanka Voršnik 22 Rimske Toplice

LJUDSKA UNIVERZA CELJE
1. Aleša Tihole 22 Sevnica
2. Melita Travnik 22 Nova Cerkev/Vojnik
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ŽUPanov sPreJeM

Ime in priimek   Občina bivališča

POSLOVNO-KOMERCIALNA ŠOLA CELJE   
1. Urška Cestnik  Šentjur
2. Monika Janžovnik  Mozirje
3. Anže Drofenik  Gornji Grad
4. Kristina Mohorko  Rogatec
5. Mateja Strožič  Šoštanj

   
SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA CELJE   
1. Nataša Fale  Šempeter
2. Lidija Gaber  Celje
3. Lejla Ajanović  Polzela
4. Alja Klemen  Hrastnik
5. Žiga Spolenak  Šentjur 

ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI 
CELJE   
1. Domen Štamic  Braslovče
2. Jožica Renko  Izlake/Zagorje ob Savi
3. Maja Grmadnik  Mozirje
4. Stanka Jerič  Strahovica/Kamnik

ŠOLSKI CENTER CELJE,  SREDNJA ŠOLA ZA STORITVENE 
DEJAVNOSTI IN LOGISTIKO         
1. Marjana Oštir  Celje
2. Martin Reberšak  Mozirje
3. Žiga Lukež  Žalec
4. Robert Božnik  Dobrna
5. Urška Belej  Štore
6. Saša Dvanajščak  Griže
7. Kaja Poljanec  Krško
8. Nika Brin  Celje
9. Marija Drobne  Planina pri Sevnici

ŠOLSKI CENTER CELJE,  SREDNJA ŠOLA ZA STROJNI-
ŠTVO, MEHATRONIKO IN MEDIJE   
1. Denis Čuček  Rogatec
2. Saša Čuček  Rogatec
3. Momir Đukić  Celje
4. Primož Voga  Planina pri Sevnici

   

ŠOLSKI CENTER CELJE,  SREDNJA ŠOLA ZA GRADBENI-
ŠTVO IN VAROVANJE OKOLJA   
1. Klemen Wiessenbach  Velenje
2. Roman Poljanšek  Luče
3. Vitko Zorko  Petrovče/Žalec

   
SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM CELJE   
1. Dejan Kreže  Prebold      
2. Matic Retko  Ljubno ob Savinji

8. ŽupANOV SpREJEM NAJuSpEŠNEJŠIh dIJAKINJ IN dIJAKOV 
V MESTNI OBČINI CELJE V ŠOLSKEM LETu 2011/2012
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rezUltati 2013

REZuLTATI pREdSTAVNIKOV MOC NA dRŽAVNEM 
SREČANJu MLAdIh RAZISKOVALCEV - OŠ IN SŠ 
Murska Sobota, 20. maj 2013

ZLATO PRIZNANJE

PODROČJE ŠOLA AVTORJI MENTORJI NASLOV

SŠ Arhitektura ali 
gradbeništvo Srednja zdravstvena šola Celje Envera Selimović, 

Lena Zgonec

Peter 
Čepin 
Tovornik

Arhitektura prostorov za duhovno 
oskrbo v domovih upokojencev

OŠ Ekologija z 
varstvom okolja Osnovna šola Ljubečna Ina Podkoritnik

Marjeta 
Gradišnik 
Mirt

Prisotnost zdravilne strašnice 
na travnikih  ob potoku Dobje v 
odvisnosti od gospodarjenja z 
njimi

SŠ Ekologija z 
varstvom okolja

I. gimnazija v Celju, Ekonomska šola 
Celje

Matej Gamser, Jure 
Novak Luka Božič

Pojavljanje vodnih ptic in ujed na 
širšem območju ribnika Vrbje pri 
Žalcu

SŠ Ekonomija ali 
turizem Ekonomska šola Celje Jasmina Brčina Katja Fras 

Budna

Mednarodna vpetost podjetij 
sekundarnega sektorja z območja 
Celja in vpliv gospodarske krize na 
njihovo poslovanje

SŠ Elektrotehnika, 
elektronika ali ro-
botika

Šolski center Celje, Srednja šola za 
kemijo, elektrotehniko in računalništvo Janez Ogrizek Gregor 

Kramer Rezkalna naprava

SŠ Geografija ali 
geologija I. gimnazija v Celju Nadja Ogrinc Tanja 

Tušek

Lokalna trajnostna prehranska 
samooskrba - Anahronizem iz 
preteklih časov ali družbeni model 
prihodnosti-

OŠ Interdiscipli-
narna področja Osnovna šola Frana Kranjca Celje Alisa Kiker,  Živa 

Nardin
Jana Drak-
sler

Marijan Petan - osebnost mojega 
kraja

OŠ Računalništvo 
ali telekomunikacije Osnovna šola Frana Kranjca Celje Andraž Pušnik,  Salih 

Ćasurović, Jon Bonajo
Bojan 
Rebernak

Se generacija “Z” uči v spletni 
učilnici?

SŠ Slovenski jezik 
ali književnost I. gimnazija v Celju Tajda Pikl Romana

Daugul

Jezikovna pravilnost deklaracij 
prehrambnih in farmacevtskih 
izdelkov

SŠ Varnost v 
cestnem prometu Srednja zdravstvena šola Celje Lidija Podbregar

Peter 
Čepin 
Tovornik

Vloga osnovne šole pri prometni 
varnosti učencev

SŠ Varnost v 
cestnem prometu Srednja zdravstvena šola Celje Urška Oprčkal

Peter 
Čepin 
Tovornik

Prilagojenost javnega cestnega 
prometa invalidom

OŠ Zgodovina 
ali umetnostna 
zgodovina

III. osnovna šola Celje Yoshinaka Jošt Gerl,  
Miha Mohorčič

Tomislav 
Golob Železna cesta skozi naše kraje
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SREBRNO  PRIZNANJE

PODROČJE ŠOLA AVTORJI MENTORJI NASLOV

SŠ Arhitektura ali 
gradbeništvo

Šolski center Celje, Srednja šola za 
gradbeništvo

Luka Čepin, 
Urban Strenčan, 
Jurij Žagar

Tanja Barle Arhitektura Celja v 60., 70. in 80. 
letih

SŠ Arhitektura ali 
gradbeništvo

Šolski center Celje, Srednja šola za 
gradbeništvo

Jaka Dešman, 
Žan Ošep

Zrinka Kit 
Goričan Primerjalna analiza izbire oken

SŠ Astronomija ali 
fizika I. gimnazija v Celju Krištof Skok Roman Ocvirk Ocenjevanje oddaljenosti Lune

oŠ Elektrotehnika, 
elektronika ali ro-
botika

Osnovna šola Hudinja
Jan Vrečer,  Rok 
Vrečer,  Tim 
Šlosar

Uroš Kalar Magnetno vzbujanje elektromo-
torja

OŠ Geografija ali 
geologija Osnovna šola Hudinja

Sara Štrk, Jan 
Vavdi, Ana 
Marija Vincelj

Sandi Šarman Selitve v Mestni občini Celje v luči 
gospodarske krize

OŠ Geografija ali 
geologija IV. osnovna šola Celje

Jaka Biz-
jak, Nataša 
Maksimović, 
Nina Grušovnik

Mojmir Mos-
bruker Javna stranišča v Celju

SŠ Geografija ali 
geologija I. gimnazija v Celju Nika Bedek,  

Jerneja Jelen Nataša Marčič Zavrženo. Sprevrženo?

SŠ Kemija ali kemi-
jska tehnologija

Šolski center Celje, Srednja šola za 
kemijo, elektrotehniko in računalništvo Matej Antolić Mojca Drofenik 

Čerček

Izolacija učinkovin iz rožmarina z 
ekstrakcijo in parno destilacijo in 
analiza produkta

OŠ Računalništvo 
ali telekomunikacije II. osnovna šola Celje Jana Dragar,  

Frenk Dragar Tomaž Končan Možnosti uporabe tabličnih 
računalnikov v osnovni šoli

SŠ Računalništvo ali 
telekomunikacije

Šolski center Celje, Srednja šola za 
kemijo, elektrotehniko in računalništvo

Alen Verk, Aleš 
Papič,  Blaž 
Nunčič

Boštjan 
Resinovič

Računalniško voden digitalni 
merilec porabe električne energije

SŠ Računalništvo ali 
telekomunikacije

Šolski center Celje, Srednja šola za 
kemijo, elektrotehniko in računalništvo

Gašper Gračner, 
Martin Oprešnik, 
Luka Koštomaj

Dušan Fugina Teniški portal

SŠ Varnost v 
cestnem prometu Srednja zdravstvena šola Celje Barbara Novak, 

Nina Zdolšek
Peter Čepin 
Tovornik

Delo mejnih organov s 
poudarkom na varnosti v cestnem 
prometu

SBRONASTO  PRIZNANJE

PODROČJE ŠOLA AVTORJI MENTORJI NASLOV

SŠ Arhitektura ali 
gradbeništvo

Šolski center Celje, Srednja šola za 
gradbeništvo

Martin Kolar, 
Alen Jazbec in 
Matic Končan

Meta Petriček Tehnologije gradenj brez izkopov 
in njihov vpliv na okolje

OŠ Biologija Osnovna šola Ljubečna Klementina 
Zavšek

Marjeta 
Gradišnik Mirt

Vpliv netopirskih iztrebkov na rast 
paradižnikov

SŠ Druga področja Šolski center Celje, Srednja šola za 
strojništvo, mehatroniko in medije Zala Verdnik Dušan Vešligaj Portretna fotografija na celjskem 

nekoč in danes

SŠ Druga področja Šolski center Celje, Srednja šola za 
strojništvo, mehatroniko in medije

Sabina Tržan, 
M4E, in Alja 
Grofelnik

Natalija Talan 
Fošnarič Digitalna umetnost v knjigi

SŠ Druga področja Šolski center Celje, Srednja šola za 
strojništvo, mehatroniko in medije

Elizabeta 
Bezenšek, Tea 
Lešnik

Dušan Vešligaj Radijska reklama

SŠ Druga področja Srednja zdravstvena šola Celje Lucija Novak, 
Ana Sajovic

Peter Čepin 
Tovornik Uporaba solarija med dijaki

SŠ Ekologija z 
varstvom okolja I. gimnazija v Celju Blaž Kešpert,  Pia 

Klančar
Mojca Plevnik 
Žnidarec

Preverjanje biorazgradljivosti 
bioplastike

SŠ Elektrotehnika, 
elektronika ali ro-
botika

Šolski center Celje, Srednja šola za 
kemijo, elektrotehniko in računalništvo David Herič Gregor Kramer Vodenje rastlinjaka

SŠ Elektrotehnika, 
elektronika ali ro-
botika

Šolski center Celje, Srednja šola za 
strojništvo, mehatroniko in medije

Bernie Bezenšek, 
Janez Hribernik, 
Nedim 
Husaković

Andro Glamnik Robotsko varjenje
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SŠ Elektrotehnika, 
elektronika ali ro-
botika

Šolski center Celje, Srednja šola za 
strojništvo, mehatroniko in medije

David Jelenko, 
David Kotnik, 
Žan Kuder

Matej Veber, 
mag. Andro 
Glamnik

Robotsko rezkanje

SŠ Elektrotehnika, 
elektronika ali ro-
botika

Šolski center Celje, Srednja šola za 
kemijo, elektrotehniko in računalništvo Urban Klanjšek Gregor Kramer Uporaba pospeškometra

SŠ Elektrotehnika, 
elektronika ali ro-
botika

Šolski center Celje, Srednja šola za 
kemijo, elektrotehniko in računalništvo Dejan Lobnikar Gregor Kramer Elektronski vžig motorja

SŠ Interdiscipli-
narna področja Srednja zdravstvena šola Celje Dajana Dunović, 

Svetlana Nikolić Monika Brglez Smernice prehrane dojenčka in 
malčka skozi čas

OŠ Kemija ali kemi-
jska tehnologija Osnovna šola Frana Roša Celje Maja Cilenšek, 

Eva Polutnik Barbara Petan Vitamin C - kralj med vitamini

OŠ Kemija ali kemi-
jska tehnologija Osnovna šola Ljubečna Klara Hribernik, 

Nina Cingl
Marjeta 
Gradišnik Mirt

Pridobivanje in uporaba 
domačega kisa

SŠ Kemija ali kemi-
jska tehnologija

Šolski center Celje, Srednja šola za 
kemijo, elektrotehniko in računalništvo

Patricija Majger,  
Anja Tanšek

Mojca Drofenik 
Čerček

Izvedba sinteze paracetamola z 
različnimi metodami in analiza 
produkta s tankoplastno kromato-
grafijo  ter UV spektrofotometrijo

OŠ Psihologija ali 
pedagogika IV. osnovna šola Celje

Ana Hribar, 
Tjaša Šelih, Anja 
Gominšek

Dragica Kranjc Preizkus učinkovitosti dveh učnih 
tehnik na IV. Osnovni šoli Celje

SŠ Psihologija ali 
pedagogika Srednja zdravstvena šola Celje Tajda Krajnc Peter Čepin 

Tovornik
Izobraževanje dijakov pri deloda-
jalcu

SŠ Računalništvo ali 
telekomunikacije

Šolski center Celje, Srednja šola za 
kemijo, elektrotehniko in računalništvo

Žan Bergant, 
Žiga Kus in Kle-
men Grosek

Dušan Fugina Spletni portal za turistično kmetijo

SŠ Računalništvo ali 
telekomunikacije

Šolski center Celje, Srednja šola za 
kemijo, elektrotehniko in računalništvo David Dečman Boštjan 

Resinovič

Podpora za generiranje 
uporabniške konfiguracijske 
datoteke za igro Call of Duty 4

OŠ Slovenski jezik 
ali književnost I. osnovna šola Celje

Filip Burnik, Urh 
Burnik, Luka 
Dimitrijević

Črt Močivnik Jezikovna pravilnost in izvirnost v 
oglasih trgovcev

OŠ Slovenski jezik 
ali književnost Ekonomska šola Celje Špela Terglav

Andreja Lesko-
var,  Marjana 
Kolenko

Odnos mladih do znanja retorike

OŠ Slovenski jezik 
ali književnost Osnovna šola Ljubečna Eva Peserl, 

Blažka Klarič Mateja Samastur Ali starši in učitelji razumejo naš 
spletni jezik

OŠ Sociologija III. osnovna šola Celje
Janez Lončarič 
Škorjanec,  Ana 
Ratkajec

Kristian Koželj Zakon ali vest?

SŠ Sociologija Gimnazija Celje - Center Urban Žohar Sergej Vučer Nogomet - klubska identiteta

OŠ Tehnika ali 
tehnologija Osnovna šola Hudinja

Rene Ratej, Ur-
ban Ratej, Dejan 
Slavulj

Gregor Pančur Eifflov stolp

OŠ Tehnika ali 
tehnologija Osnovna šola Hudinja

Nejc Godec, Jan 
Vukovič, Andraž 
Mihelin

Milica Šteger Ustreznost materialov za ročaje 
nožev

OŠ Zgodovina 
ali umetnostna 
zgodovina

Osnovna šola Ljubečna Urh Ferlež Sonja Feldin, 
Katja Medved

Oprema cerkva v Celju in okolici 
pred II. svetovno vojno in danes

SŠ Zgodovina ali 
umetnostna zgo-
dovina

I. gimnazija v Celju
 Lejla Valentić, 
Nina Žlof, Filip 
Komplet

Marko 
Moškotevc

O pravoslavnih in protestantskih 
porušenih svetiščih v Celju



Komisija Mladi za Celje: 

Srečko Maček, predsednk
Osrednja knjižnica Celje

Nataša Marčič, članica
I. gimnazija v Celju

Tomislav Viher, član
ŠCC, Gimnazija Lava

Katja Teršek, članica
Srednja ekonomska šola Celje

Bojan Kmecl, član
III. OŠ Celje

Jana Draksler, članica
OŠ Frana Kranjca

Mojmir Mosbruker, član
IV. OŠ Celje

Carmen Leitner Banovšek, članica
Celjske lekarne

Olga Petrak, članica

Astrid Pešec, častna članica

mag. Jožica Dolenšek, častna članica

Majda Omahen Zlatolas, častna čla-
nica



Mladi  
sedemnajstič 
poslikali velike 
plakatne panoje 
ob prazniku 
mesta Celja  – 
tema letošnje 
poslikave je
EUROBASKET 
2013

VRTEC TONČKE ČEČEVE CELJE

ZOJA GOLEŽ, AJDA JUVAN, ZOJA BRATINA, MARKO ŠMID, 
ŽANET BIZJAK, LEA VRANC, LAURA BERTONCELJ, MAJ 
ŠTRLEKAR

MENTORICI:
MARINA KAČIČ, KRISTINA KOLŠEK



VRTEC ZARJA CELJE

AVTORJI:
ALJAŽ CIGLER, LANA JANC, GAL KUZMAN, ALEKSANDER 
PAVLOVIČ, LOJZE POTOČNIK, LINN JURAK, MAJA 
ŠALAMON, TIMEJA VODENIK, TAJA VRHOVŠEK 

MENTORICI:  
MAGDA KLOKOČOVNIK, NINA ZMRZLJAK

VRTEC DANIJELOV LEVČEK, CELJE

AVTORJI:
SVIT JANC,  ALINA PRTENJAK, SANJA 
HERMAN, ALEN KALKAN, EMANUEL 
ŠKRINJAR, JAKOB BRODEJ, MATIJA MAZIJ

MENTORICA: 
KARMEN GOLČER



I. OSNOVNA ŠOLA CELJE

AVTORJI:
ANA ZDOVC, IVA ZAKONJŠEK, PETER 
KANCLER, REZIJA BAJRIĆ, MARTINA 
ŠTAJNRAJH, JASMINA MUJANOVIĆ, DIJANA 
OBRADOVIĆ

MENTORICA:            
BREDA ŠPENDL

VRTEC ANICE ČERNEJEVE CELJE – ENOTA 
HRIBČEK

AVTORJI: VSA SKUPINA

MENTORICI: 
ŠPELA LJUBEJ, LUCIJA KOLAR



II. OSNOVNA ŠOLA CELJE

AVTORICE:
NIKA ZALOŽNIK, KLARA ŠELIH,  MATIC PESJAK, 
NIK ŠARLAH, ALEKS ČOKLC

MENTORICA:
MARLENKA DREVENŠEK

III. OSNOVNA ŠOLA

AVTORJI: 
TIMEJA POTOČNIK, MANCA BRAČIČ, IZA 
PAJIĆ, ANITA TOMIČ, PATRICIJA ŠIMANOVIČ, 
NASTJA CARAI, NEŽA LEŠEK, TIJANA 
TRONTELJ

MENTORICA: 
URŠKA GLAVNIK



IV. OSNOVNA ŠOLA CELJE

AVTORJI: 
TADEJA VRENKO, STAŠA TURNŠEK, 
TAMARA NIKOLIĆ, ŠPELA PERČIČ, 
MILINA MIŠELJIĆ

MENTOR: 
VINKO ZAJC

OŠ FRANA KRANJCA

AVTORJI:
 NINA JAKOB, HANA 
HORVATIČ, ZALA ANA 
ZUPANC, MAJA GAJŠEK, 
LEA KLEPEJ, EVA 
TOMAŽIN, EDUARDA 
BASHA, NIK LEBAN

MENTOR: 
CVETO PREVODNIK



OSNOVNA ŠOLA LAVA

AVTORJI: 
HANA LESJAK, MAJ MRAVLJAK, SVIT ŠTARKL, KLEMENTINA 
MEŽA, ANA GUČEK, KATARINA HRASTNIK TAJDA KRANJC, 
PIA ERJAVEC, NANJA KIKELJ, LARA GUČEK, ARIONA TELAKU

MENTOR: 
URH KODRE

OŠ HUDINJA

AVTORJI:
NADJA KAC, ŽIVA KNEZ, EVA 
ŠORN, TINKARA ŽEROVNIK, KARIN 
CENE-KLAKOČER, TAJDA KOTOŠEK, 

SLOVIA SILO, ZARJA ŽNIDARŠIČ, 
ALEKSANDRA ŽUŽELJ

MENTORICA: 
LILIJANA JELEN



OŠ LJUBEČNA

AVTORICE: 
SARA BURIČ ZEMLJAK, MANCA LENART, SAŠA KRAMAR, EVA DOLAR, 
KAJA HORVAT, ANA ŠPES, BRANKA CVIJANOVIĆ, NIKA BANOVŠEK, 
MALVINA ĐERMANOVIĆ, LINA ČATER, NELI ZLATOPER

MENTORICA: 
URŠKA GLAVNIK

OŠ FRANA ROŠA

AVTORICE:
ŠPELA VODEB, VANESA HOCHKRAUT, HANA PETAUER, DAVID 
RUPNIK, NIKA FARTELJ, DOLORES KOPRIVŠEK, MINEA RUPNIK,  
ADELISA VELIĆ, ALJA FORŠTNER, ĐURĐINA RAČETOVIĆ, NEJA 
REČNIK, DAVID BLAGOJEVIĆ, NIKA LILEK, TJAŠA KOJC

MENTORICA: 
LIJANA KLANČNIK



OŠ GLAZIJA

AVTORJI: 
KRISTJAN CIRKULAN, JOŽICA SEBIČ, PATRIK 
BELAK, DAMIR FRIC

MENTORICA: 
ZDENKA VREČKO

ZAVOD OŠ FRANJA MALGAJA ŠENTJUR 
V SODELOVANJU  Z DRUŠTVOM “OTROCI OTROKOM”

AVTORJI
KLEMEN VODEB, KARIN VODEB, TAMARA PODGORŠEK 
TOMAŽIN, ŽAN LUKA MRAVLAK, DAŠA ŠEŠERKO, TILEN BOŽIČ

MENTOR

IVO BRODEJ



I. GIMNAZIJA V CELJU

AVTORICE:
SAŠA KUGLER, ANA MILOVANOVIĆ, 
PIKA POVH, NIVES VRBEK

MENTORICA: 
VESNA MILOJEVIĆ

GIMNAZIJA CELJE - CENTER

JANA NUNČIČ, SARA POLANEC, ŠPELA 
ČAKŠ, ŠPELA KUKEC

MENTORICA:  MAJA RAK



ŠC CELJE GIMNAZIJA LAVA

AVTORICE: 
DORIS KERŠIČ, TINA FILE, TESA 
ARZENŠEK, TEJA KOLAR, ALJA 
KOLENC

MENTORICA: 
DARJA POVŠE

ŠC CELJE, SREDNJA ŠOLA ZA 
KEMIJO, ELEKTROTEHNIKO IN 
RAČUNALNIŠTVO

AVTORJI: 
TEJA LEBER, LARA LUŽAR, 
CLAUDIU IONEL CHIRITOIU, SAŠA 
STANKOVIĆ, AMADEJ SATLER, 
DEJAN RAMOVŠ, MAJA VINTER

MENTORICA:
DARJA POVŠE



ŠCC SREDNJA ŠOLA 
ZA GRADBENIŠTVO 
IN VAROVANJE 
OKOLJA

AVTORICE:
MONIKA HRASTNIK, 
KRISTINA KAUČIČ, 
SAŠA OSEK

MENTORICA:  
ZRINKA KIT GORIČAN

ŠC CELJE, SREDNJA ŠOLA ZA STROJNIŠTVO, 
MEHATRONIKO IN MEDIJE

AVTORJI: 
ŽAN KRUMPAK, ROK VODUŠEK, MONIKA ŠKERJANC, JANA 
KLIČEK, DAŠA ŠELIGO, BARBARA GOBEC, MAŠA ARČAN, 
PATRICIA KOVAČIČ

MENTORICA: 
DARJA POVŠE



EKONOMSKA ŠOLA CELJE
GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA CELJE

AVTORJI:
KLARA BOŽNIK, ROK MLINAR, JANJA SKOK, 
HANA ŠKRIJELJ, MARUŠA ŠOŠTER

MENTORICA:  
MAJA JERIČ

SREDNJA ŠOLA ZA STORITVENE DEJAVNOSTI IN 
LOGISTIKO CELJE

AVTORJI:
METKA JAVORNIK, ELMA MERDANOVIĆ, JERNEJA 
PUNGERTNIK, GLORIJA URBANCL, TJAŠA ROGEL, 
ŽIGA ČAS

MENTORICA:  
IKA DRAME



DIJAŠKI DOM CELJE

AVTORICE:
SARA KAJBA, TAJA PODVINSKI, 
SIMONA KOVAČIČ, KAJA CERJAK, 
ŠPELA ŽUPANC, JANJA UMEK

MENTORICA:
TANJA ŠČUKA

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN 
TURIZEM CELJE

AVTORJI: 
SVITLANA MAKSYMETS, NADJA MLAKAR, NIKA 
HUNSKI, MARUŠA BASTL, LAVRA BERGER, NIK 
POŽUN, MANCA KUGONIČ 

MENTORICA: 
INGRID SLAPNIK



SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA CELJE

AVTORJI:
ELMA KOVAČEVIĆ, PATRICIJA LIPOVEC, TJAŠA LEŠNIČAR 
OJSTREŽ,  ŽAN ŠKRABLIN, ŽAN ZIDANŠEK, SAMANTHA DOMŠEK, 
TILEN LEDNIK, MONIKA GOLOB, MATEJ KOREN, PATRICIJA 
JAGODIČ, URBAN KRESNIK, MANUELA KNEZ, IVA SUČEVIĆ

MENTORICA: 
PETRA PIŽMOHT

ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE 
UMETNOSTI CELJE

AVTORICE:
KATJA VIDMAR, NINA BIDER, ŽAN SITAR,  TAJDA 
KOBAL, NIKA BEUKOVIČ, ANA VIDEC, ANJA 
SUHOLEŽNIK, LILIJANA SEŠEL, TJAŠA GREŠAK, VITALIY 
PRYKHOTKO, ANJA KLUKEJ, MARUŠA ŽIBRET

MENTOR: 
MATJAŽ PUSTOSLEMŠEK



ZAVOD SALESIANUM, OE PUM CELJE 

AVTORJI:
BLAŽ HROPOT, MIHA KAMENIK, REBEKA LAZNIK, TOMAŽ 
IRŠIČ, RAMIZ RIBIČ

MENTOR: 
SEBASTIJAN MARTINČIČ

DRUŠTVO SALEZIJANSKI MLADINSKI CENTER CELJE

AVTORICE:
KARIN CENE, ANITA ŽEKŠ, MAJA HRLEC, ALEKSANDRA 
ŽUŽELJ, ELENA PLAHUTA, KORNELIJA VOLARIČ

MENTOR: 
BOŠTJAN KERŠ



CELJSKI MLADINSKI CENTER

AVTORJI:
ZAPOSLENI V MCC-JU IN UDELEŽENCI MEDNARODNEGA 
USPOSABLJANJA YOUTH INITIATIVE: MY FIRST JOB IZ POLJSKE, 
HRVAŠKE, LATVIJE, AVSTRIJE, ČEŠKE, MALTE IN SLOVENIJE.

MENTORICA: 

IVANA RISTIĆ

OSNOVNA ŠOLA HRUŠEVEC ŠENTJUR
V SODELOVANJU Z DRUŠTVOM ”OTROCI OTROKOM”

AVTORJI: 
NINA JUG,  EVA MARŠ, LARISA ŠPEH, TINA URBAJS, ŽIVA KUMER, 
NIKA BELINA, KLARA GOLEŽ, ALEKSANDRA KEŠA, ULA PODGORŠEK, 
ŽAN VODOPIVC, PETER GRADIČ, DAVID DOLAMIČ

MENTORICI:
MATEJA JEVŠENAK, KATJA GAJŠEK 
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Uvodnik

104 mladi za celje 2013
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