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Uvodnik

AD INFINITUM – DO NESKONČNOSTI
Vsak izmed nas je individuum. Vsak v življenju išče in si utrja
svojo pot, še posebej otroci, ki iščejo svojo identiteto. Pomembno pri odkrivanju le-te je, da otroci sledijo svoji radovednosti, da ugotovijo, kaj jih zanima in pritegne ter da znajo na pravem mestu postaviti vprašanje zakaj. Z radovednostjo vzporedno stopa vztrajnost, ki je neprecenljiva vrlina
vsakega mladega raziskovalca. Vsakdo izmed njih se poglobi v svoj problem in ga rešuje, dokler ne pride do želenega
cilja ter rezultata. Pomembno je, da se raziskovalci osredinjajo na sedaj, saj v življenju lahko delamo karkoli, vendar
ne vsega. Skoncentriranost, osredinjenost na raziskovalno
vprašanje je torej vrlina, ki prinese in žanje uspehe. Ključni
del raziskovalne naloge je domišljija. Moč domišljije je vse,
je predogled velikih stvari, ki jih prinaša življenje. Gotovo
je domišljija večkrat pomembnejša od znanja, zato jo je
potrebno uporabljati vsak dan in na vsakem koraku. Tlenje
ideje in razmišljanje o tem, kaj si človek želi raziskovati, je
temelj vsakega raziskovanja, saj je brez brain storminga
(»nevihte možganov«) to nemogoče storiti. Sestavni del
vsake raziskovalne naloge pa so tudi napake. Raziskovalci
si jih morajo upati narediti, saj brez njih ni ključa do rešitve.
Pomembno si je zapomniti, da raziskovalca nikoli ne sme
biti strah; četudi naredi napako, napaka ni neuspeh.
Mladi raziskovalci, bodite torej radovedni, vztrajni, pustite
svoji domišljiji prosto pot. Bodite pa tudi pogumni, nikoli
se ne bojte. Napake vas bodo, če jih boste znali razumeti
in izkoristiti kot dragocene izkušnje, naredile še boljše, modrejše in hitrejše. Odkrijte, kolikšna moč vam je dana, če
si dovolite delati napake. Zato, če bi radi uspeli, potrojite
količino napak, ki jih naredite, in si drznite. Pomembno je
tudi, da se z raziskovanjem ne trudite le za uspeh, temveč
da dosežete s svojo raziskovalno nalogo presežek. Sam
uspeh vam ne bo dal občutka prave vrednosti naloge; če
pa nosite v sebi občutek za mero in vrednost, boste znali

razumeti tudi oceno. Osredinite se na svoje talente in darove ter jih ponudite drugim na tak način, da jim bodo kar
najbolj koristni. S trdim delom boste povečevali svojo vrednost in uspeh vas bo začel loviti. Dragoceni vir znanja so
izkušnje, ki jih pridobivate z raziskovalnim delom. Nalogo
je potrebno izkusiti, opraviti in se vanjo poglobiti. Ne tratite
časa z domnevami, podrezajte vanje in ugotovite njihovo
veljavo. Vsak raziskovalec se mora naučiti, kako se spopasti
z izzivom, potem pa le-tega nadgrajevati in skušati v njem
preseči ostale.
V 37. letu mladinskega raziskovalnega dela v Celju je sodelovalo 140 mladih osnovnošolskih in 91 srednješolskih
raziskovalcev, ki so izdelali 112 raziskovalnih nalog s 26 področij.
Pri tem jim je pomagalo 87 mentorjev in 22 koordinatorjev.
Naloge je ocenjevalo 94 strokovnih ocenjevalcev, delo pa je
ves čas koordinirala Komisija Mladi za Celje. Kot že vrsto let,
je tudi letos potekala predstavitev nalog za osnovnošolce
na Osnovni šoli Hudinja, srednješolci pa so naloge predstavili na Šolskem centru Celje. Hvala gostiteljema za sodelovanje in organizacijo.
Raziskovalci, katerih naloge so uvrščene v 1. skupino, so nagrajeni z ekskurzijo v Prekmurje. V Narodnem domu bo v
mesecu juniju osrednja prireditev, kjer bomo zaključili 37.
raziskovalno leto in mladim podelili županove zahvale.
Dragi mladi raziskovalci, zavedati se je potrebno, da je pri
raziskovanju potrebno odkrivati in segati po novih, drugačnih idejah. Treba je stopiti izven svojih meja in dati domišljiji
prosto pot do neskončnosti.

Polona Ocvirk,

vodja Oddelka za družbene dejavnosti
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BOJANU V SLOVO

Bojan Kmecl
(1954-2015)
V letošnjem letu smo se poslovili od dolgoletnega sodelavca, mentorja, člana strokovnih komisij projekta Mladi za
Celje in člana Slovenske akademije znanosti in umetnosti
ter prijatelja, Bojana Kmecla, ki je s svojim delom in trudom
pomagal sooblikovati in razvijati raziskovalno delo mladih
na Celjskem. Izgubili smo enega od pionirjev mladinskega raziskovalnega dela, velikega poznavalca in strokovnjaka, predvsem pa predanega in cenjenega kolega, ki je svoj
zanos in navdušenje do drugačnega in poglobljenega dela
širil med mlade in stare.
Bojan Kmecl se je rodil 17. 4. 1954 v Mariboru, a svoja otroška leta po selitvi preživel v Poljčanah, kjer je končal osnovno šolo in kasneje gimnazijo v Mariboru. Tam je študiral na
Pedagoški akademiji in že v času študija pokazal veliko zanimanje za metulje; posvetil jim je svoje diplomsko delo, za
katerega je med drugim prejel Kidričevo nagrado. Po končanem študiju se je zaposlil kot učitelj na osnovnih šolah v
Slovenski Bistrici in Poljčanah, službena pot pa ga je nato
privedla v Celje, kjer je do leta 1984 delal na OŠ Frana Roša
in kasneje na III. OŠ Celje.
Že kot mlad učitelj je bil s srcem in dušo predan svojemu
delu učitelja in mentorja odraščajočim otrokom. Ohranil je
svojo raziskovalno žilico, ki jo je razvijal v času študija, in bil
med tistimi, ki so leta 1983 v Celju začeli z raziskovalnim delom v osnovni šoli. Bil je mentor štirim učencem, ki so pod
njegovim vodstvom raziskovali dnevne metulje v Celju in
okolici. Njegov prispevek na področju raziskovalne dejavnosti je neizbrisen in viden še danes, saj je v projektu Mladi
za Celje vsa leta sodeloval kot mentor, koordinator na šoli,
član strokovnih ocenjevalnih komisij in član komisije, ki koordinira ta celjski raziskovalni projekt. Še zadnje aktivno
leto službovanja na svoji šoli je koordiniral delo osmih raziskovalnih nalog; kljub bolezni se je zanimal o napredku in
se ob koncu veselil skupnega uspeha.
Leta 1992 je Mestna občina Celje pod njegovim mentorstvom in z njegovo koordinacijo, ob pomoči Ministrstva za
znanost in tehnologijo ter ob podpori gospe Astrid Pešec,
prvič organizirala raziskovalni poletni tabor v Savudriji za
dvanajst udeležencev, kar je tudi zaradi njegovega truda in
dela od tedaj postala dolgoletna praksa. Njegov prispevek
je bil prav tako nepogrešljiv pri uvedbi in izvedbi Državnih
mladinskih bioloških taborov v Piranu, ki so se začeli leta

1995. Na III. OŠ Celje je poskusil še z inovativnimi naravoslovnimi dnevi v Piranu, ki so učencem približali barvitost in
pestrost morja ter bili dobro sprejeti.
Pomembno je tudi njegovo pionirstvo pri organizaciji šol
v naravi, še posebej za tisti čas edinstveno zasnovane šole
v naravi na Boču, ki je po svoji zasnovi in kakovosti še vedno ena izmed najboljših in najbolj priljubljenih na III. OŠ
Celje. Postala je sinonim za zanimivo, pestro, poučno in z
aktivnostmi bogato šolo v naravi, ki jo še danes povezujemo s njegovim imenom. Otrokom je s pomočjo sodelavcev
pričaral lepote domačega naravnega okolja in jim poskušal
privzgojiti ljubezen do rastlin in živali. Imel je čudovito lastnost in sposobnost, da je v svoje delo vključeval stvari, ki
jih je ljubil, ter z njimi navduševal mlado in staro, najsi je
šlo za pohodništvo, zbirateljstvo, ročne spretnosti, košarko,
fotografijo ali nenazadnje ljubezen do potovanj in novih
spoznanj. Njegov duh je bil vedno nemiren in v nenehnem
iskanju novega.
Bil je tudi velik poznavalec in ljubitelj latinskih pregovorov,
s katerimi je obogatil svoje delo in popestril učne ure. Ena
njegovih najljubših misli je bila: Per aspera ad astra (Prek
trnja do zvezd). Misel, ki lepo povzame njegovo življenje,
ki ga je posvetil svoji družini, prijateljem, sodelavcem, otrokom ter ustvarjalnemu in raziskovalnemu delu. Življenje, ki
ga živimo ne le zase, temveč predvsem za druge, je polno
tegob, težav, odrekanj in trnja. A ravno zaradi vseh naporov in truda sta njegovo življenje in delo svetla zvezda na
celjskem nebu, ki bo še dolga leta razsvetljevala pot novim
vedoželjnim mladim raziskovalcem.
Aleksander Verhovšek, prof.
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110-LETNA ZGODOVINA ZGRADBE
DANAŠNJE III. OSNOVNE ŠOLE CELJE

Začetki šolstva v Celju segajo kar nekaj stoletij nazaj, vendar
je bila zgradba današnje III. osnovne šole Celje predana svojemu namenu šele v začetku 20. stoletja.
Zaradi povečanega števila učenk celjske mestne šole se je
leta 1898 sestala komisija mestne občine. Leta 1903 je mestni občinski svet sklenil, da bo mesto gradilo novo šolsko
poslopje v Ulici na Jarku (danes Vodnikova 4). Gradbenemu
odboru je načeloval župan Julij Rakusch. Gradnjo je nadzoroval mestni arhitekt Ludovik Wesely.
Slavnostno odprtje šole je bilo 17. septembra 1905, ko sta
se v zgradbo vselili mestna dekliška ljudska in dekliška meščanska šola. Ker je bila mestna občina v nemških rokah, je
bila večina od 460 vpisanih deklic nemško orientiranih. Do
2. aprila 1919 je poslanstvo ravnatelja opravljal Otmar Praschak.
Med 1. svetovno vojno je prostore zasedla vojska, pouk so
zato izvajali na več lokacijah v mestu. Po vojni je 1. marca
1918 šola postala slovenska. Naslednje šolsko leto je bilo
število vpisanih deklic 400, do začetka 2. svetovne vojne
leta 1939 se je zmanjšalo na 330 učenk.
Nemci so zgradbo začeli uporabljati v vojaške namene po
vstopu v Celje 11. aprila 1941. Za sabo so leta 1945 pustili upostošenje. Ker so bila razbita okna in vrata, parket pa
popolnoma uničen, je pouk vseh štirih osnovnih šol v Celju potekal tri tedne kar na dvorišču. Ob zasilnih popravilih
je izobraževanje vseh otrok potekalo v stavbi do februarja
1946. V tem času je oblast ukinila meščanske šole, zato sta
v Vodnikovi domovali deška in dekliška nižja gimnazija, ki
sta se v šolskem letu 1947/48 združili v II. gimnazijo. Mestni ljudski odbor je sklenil, da se iz dveh deških in dekliških
osnovnih šol ustanovijo tri mešane osnovne šole, mestni in
okoliški sta kot pojem izginila.
II. gimnazija je tako leta 1948/49 prevzela višje razrede II.
osnovne šole, konec je bilo sedemletke, uzakonjene leto
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prej. Ministrstvo za prosveto in kulturo LRS je spremenilo
nižjo gimnazijo leta 1950 v popolno gimnazijo. Leta 1953
so uvedli 8-letno šolanje, ki so ga sestavljali štirje nižji in štirje višji razredi. 28. avgusta 1958 je Občinski ljudski odbor v
Celju izdal odločbo o ustanovitvi III. osnovne šole Celje, kar
lahko štejemo za njen rojstni dan. II. gimnazija je bila tako
ukinjena 31. avgusta 1958, saj so se samostojne osnovne
šole in samostojne nižje gimnazije združile v enotne osemletne osnovne šole.
Na pobudo Združenja borcev »Dušana Kraigherja« je od
maja 1965 potekal postopek preimenovanja osnovne šole
v Osnovno šolo I. celjske čete, kar se je uradno zgodilo 1.
septembra leta 1966.
Po 25 letih je osnovna šola 1. septembra 1991 ponovno prevzela ime iz leta 1958, ki ga je v preteklosti nosila že osem
let. Poslanstvo zgradbe in njene vsebine s tem imenom
tako obstaja skupaj že 32 let, kar je najdaljše poimenovanje
v vseh njenih zgodovinskih obdobjih in pretresih ter spremembah v šolstvu, od njenega nastanka pred častitljivimi
110 leti.
Poslopje in okolica šole sta bili obnovljeni po začetnih popravilih po 2. svetovni vojni leta 1954/55 (fasada, zelene
površine, drevesa ob šolskem vrtu, letno telovadišče pod
današnjim nadzidanim igriščem). Nemci so zgradili zaklonišče na prostoru, kjer danes stoji velika telovadnica, zgrajena
leta 1980. Zelene površine so popolnoma izginile po gradnji garaž leta 1969, ko je šola dobila na njihovi strehi tudi
zunanje igrišče.
Dolgoletno poslanstvo zgradbe, njen današnji videz, lega v
središču mesta in bogata zgodovina pričajo o častitljivi starosti današnje edine prave mestne šole v Celju
							
Tomo Golob

OŠ FRANA KRANJCA PRAZNUJE 60 LET
ne tudi zob časa, zato jo leta 2006 porušijo, pouk pa se za
dve šolski leti preseli na nadomestno lokacijo na Mariborski
7 v Celju.
Marca leta 2008 je zrasla nova, svetla in sodobna hišica na
hribčku.

»Hiša na hribčku nam znanje odstira, mir in ljubezen pa dajemo vsi; vrata v prihodnost so vsem nam odprta, pridi, prijatelj, na pot zdaj še ti«, so besede šolske himne, s katerimi vas
povabimo na kratek sprehod po naši prehojeni poti, skozi
prostor in čas, iz objema preteklosti, z močjo sedanjosti, na
krilih prihodnosti. Začutite naš utrip.
V šestdesetih letih se je nabralo veliko izjemnih uspehov, izzivov, izkušenj, spominov, zgodb. Vsako desetletje je dodalo
svojo noto v paleto barvitosti. V šoli, ki se napaja iz bogate
tradicije dobre šole in zna sprejemati izzive časa, smo ponosni na prehojeno pot naših predhodnikov, na veliko izjemnih
uspehov ter na smelo odpiranje vseh generacij učiteljev v naš
kraj, slovenski prostor in svet.
Naša zgodba se je začela pisati daljnega leta 1939, ko se
je učitelj Fran Kranjc zavezal dobremu namenu in podaril
svoje zemljišče z namenom, da se na njem zgradi šola. Ta
njegova želja se je uresničila šele po njegovi smrti leta 1955,
ko je svoja vrata odprla šola s štirimi razredi in štirimi učilnicami. Pouk je potekal v dveh izmenah, obiskovalo pa ga je
kar 200 učencev, ki jih je poučevalo pet učiteljic in ravnatelj.
Šele leta 1964 je iz nje nastala popolna šola.
V naslednjem desetletju se je postopoma modernizirala, ob
šoli je bil odprt oddelek vrtca in število otrok je naraslo na
več kot 350. Leta 1976 je sledilo odprtje prizidka. Učenci so
se začeli vključevati v številne interesne dejavnosti, zavidljive uspehe pa so beležili predvsem na športnem področju.
V letih 1985–1995 je šola uredila sodobno knjižnico ter računalniško učilnico, nastal je njen prepoznavni logotip, v
ospredje pa je stopilo zanimanje za prostovoljne delovne
akcije učencev in zaposlenih. Konec tega desetletja je zaznamoval predvsem prehod na enoizmenski pouk ter povečanje šolskega okoliša.
V naslednjih letih, ko je na šoli poučevalo 19 učiteljev, se
je šola razvila v moderno izobraževalno ustanovo in je bila
leta 2004 nominirana za nagrado Blaža Kumerdeja. V tem
času na šoli zaživijo prvi mednarodni projekti v okviru Comeniusa. Šola se pospešeno razvija na področju uvajanja
sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije.
Prvotna stavba kmalu postane pretesna, močno pa jo nač-

Danes v njej deluje 18 oddelkov, v katere je vključenih 327
učencev, na šoli pa je 48 zaposlenih. Šola ima status kulturne šole, s številnimi mednarodnimi projekti v okviru Unesco
ASPnet in Erasmus + in državnimi projekti (Eko šola, Zdrava
šola …) pa se razvija v kakovostno, strokovno in sodobno
osnovno šolo, v kateri si učitelji in zaposleni prizadevamo
opremiti učence z osmišljenim znanjem, ki jim bo omogočalo uspešno nadaljevanje šolanja v hitro spreminjajočem se
svetu. Učencem želimo ponuditi več kot zagotavlja obvezni
program, zato iz leta v leto bogatimo naš razširjeni in nadstandardni program, skozi katerega uresničujemo učenje
kakovostnega bivanja in sobivanja, vseživljenjsko učenje in
odpiranje v svet. Pri tem vztrajno sledimo štirim Delorsovim
stebrom vzgoje in izobraževanja, s poudarkom na učenju
sodelovanja, sožitja, sprejemanja drugačnosti, strpnosti in
kultiviranja osebnosti. Učenci z veseljem preizkušajo svoje
znanje ob podpori sodobne tehnologije pri pouku, na številnih tekmovanjih iz znanja, kjer dosegajo visoke rezultate, rastejo pa tudi v skrbi za zdrav razvoj posameznika ter v
odgovornem ravnanju do okolja, v katerem živimo. Večkrat
posegajo po najvišjih mestih na športnih tekmovanjih, že
več kot desetletje pa uspešno poteka raziskovalno delo. Tesno smo povezani z okoljem, v katerem živimo in delamo. Z
vključevanjem in izvedbo številnih dejavnosti in prireditev
nudimo učencem različne možnosti za celostni razvoj in
opravljamo pomembno vlogo pri promociji kraja in države.
V takih pogojih postaja svet naših učencev široko odprt,
možnosti razvoja neskončne, krog prijateljev pa vedno širši.
Zaželimo si srečno na tej poti tudi v prihodnje!


Danica Šalej,
ravnateljica OŠ Frana Kranjca Celje
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XXVIII. ROŠEVI DNEVI 2015
Celje, 18. marec 2015

Matej Krajnc z mladimi literati
Roševi dnevi so srečanje mladih literarnih ustvarjalcev. Roševi se imenujejo po Franu Rošu, ki je bil ugleden celjski učitelj,
spoštovan častni občan mesta Celje in predvsem zato, ker je s
svojo človeško, literarno in pedagoško osebnostjo zelo vplival
na desetine svojih dijakov. Bil je zelo naklonjen mladim, spodbujal jih je k pisanju, k izražanju svojih misli. Hkrati pa so bili
njegovi dijaki ponosni nanj kot na svojega profesorja.
Prvi začetki Roševih dni segajo v leto 1986, ko so se 12. junija
srečali mladi osnovnošolci treh celjskih osnovnih šol in prebirali svoja dela. Letošnji Roševi dnevi so že 28. po vrsti. Že pred
leti so prerasli celjske okvire in danes na njih lahko sodelujejo
osmošolci ali devetošolci vseh slovenskih šol in tudi zamejstva.
Na letošnjem razpisu so lahko učenci sodelovali s svojimi pesniškimi, pripovednimi ali dramskimi besedili. Vsaka šola je na
razpis lahko prijavila največ dva avtorja. Učenci so lahko pisali
na prosto temo ali pa na ponujeni literarni naslov Nekoč pa
bo vendar tako. Prvi izbor besedil so naredili mentorji na svojih šolah in nato pod šifro poslali na razpis eno ali dve izbrani
besedili. Organizacijski odbor (OŠ Frana Roša in JSKD) je tako
prejel dela 6 avtorjev in 46 avtoric iz 36 osnovnih šol. Na razpis
je prispelo 26 proznih prispevkov, 52 pesmi in dramsko besedilo. Komisija (v sestavi: pisateljica Nina Kokelj, pesnik in pisatelj
Matej Krajnc in samostojna svetovalka JSKD Barbara Rigler)
je pregledala poslane prispevke in izmed njih izbrala dela 20
učencev, enakovredne nagrade pa podelila petim učencem.
Med nagrajence se je uvrstila tudi celjska devetošolka Nika
Rajšter, ki je učenka gostujoče Osnovne šole Frana Roša. Dvajset izbranih avtorjev in njihovih mentorjev je bilo povabljenih
na enodnevno druženje.
Stalnica Roševih dnevov sta dve literarni delavnici in izid zbornika izbrane poezije, proze in dramskega besedila. Delavnico
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Pero in kitara je vodil Matej Krajnc, slovenski pesnik, pisatelj,
prevajalec, glasbenik in publicist ter pred leti tudi kot osnovnošolec sam udeleženec Roševih dnevov. Delavnico Gospa,
povejte nam pravljico pa je vodila Nina Kokelj, sodobna slovenska mladinska pisateljica, publicistka in performerka. Letošnji zbornik nosi naslov Ptice smo na mogočnem konju, ki je
izbrani verz iz pesmi Linija avtorice Maje Strmčnik.
Nina Kokelj, članica komisije, je v zborniku zapisala, da je pomembno, da beremo prispevke, ki so prispeli na razpis, in da
naj jih preberejo učitelji, starši, psihologi, politiki, svetovalci na
ministrstvih, vsi. Beremo naj jih zato, ker se v njih pred nami
razpre kakor pahljača eksistenca generacije.
V zadovoljstvo nam je, da Roševi dnevi so, da rastejo, da se
širijo in da nas bogatijo in nam kažejo svet in razmišljanje današnjih generacije.


Mojca Kolin,
ravnateljica OŠ Frana Roša

Mešani mladinski pevski zbor I. gimnazije v Celju

Osrednje in častno mesto v pestri glasbeni dejavnosti I. gimnazije v Celju nedvomno pripada gimnazijskemu pevskemu
zboru, ki se je z več desetletnim kontinuiranim izročilom vtkal
v kulturno podobo gimnazije in mesta Celje. Pevski zbor je bil
in je še vedno pomemben ambasador gimnazijske, celjske in
slovenske kulture.
Čeprav je bil prvi dijaški pevski zbor na najstarejši celjski gimnaziji ustanovljen že v času Avstro-Ogrske, obstajal pa je tudi
med obema vojnama, se njegova izrazito uspešna pot začne
s ponovno ustanovitvijo leta 1945. Od ustanovitve do danes
so je pred stotinami odličnih in predanih mladih pevcev, ki so
v teh sedmih desetletjih šli skoz zbor in v njem vsak po svoje
pustili sled, zvrstilo več zborovodij. Vsak je zboru s svojim znanjem in strastno pripadnostjo, s potrpežljivostjo in z glasbeno
ustvarjalnostjo dajal močno spodbudo in mu omogočal stalno rast. Zato sodi Mešani mladinski pevski zbor I. gimnazije
v Celju vse od ustanovitve pod vodstvom profesorja Egona
Kuneja med najboljše šolske pevske sestave v slovenskem prostoru, je pa tudi eden redkih mladinskih zborov, ki toliko časa
vztraja nad običajno ravnjo srednješolskega petja.
Več kot 20-letno delo legendarnega zborovodje profesorja
Egona Kuneja sta nadaljevala profesor Ciril Vertačnik in profesor Edvard Goršič. Ob koncu 80. let prejšnjega stoletja je
zbor – po krajšem umolku v času usmerjenega izobraževanja
– prevzela in vodila profesorica Adriana Požun Pavlovič, za
njo pa Alenka Goršič Ernst. Od šolskega leta 2009/2010 zbor I.
gimnazije v Celju deluje pod umetniškim vodstvom profesorja
Tomaža Marčiča.
Za kakovostno izvajanje zahtevne in raznolike zborovske glasbe je pevski zbor prejel številne nagrade in priznanja na državnih in mednarodnih tekmovanjih in festivalih.
Najuspešnejša leta zadnjega desetletja:
2007 – zlato priznanje na Mednarodnem mladinskem pevskem festivalu v Celju in zlato priznanje (cum laude) na mednarodnem pevskem festivalu na Nizozemskem;
2008 – zlato priznanje in zmaga na državnem tekmovanju
v Zagorju ob Savi ter zlato priznanje in zmaga na mednarodnem pevskem festivalu na otoku Jerseyju;
2009 – zlato priznanje na Mladinskem pevskem festivalu v Celju;
2012 – zlato priznanje na državnem tekmovanju v Zagorju ob
Savi;
2013 – srebrno priznanje na Mednarodnem mladinskem

pevskem festivalu v Celju, zlato priznanje na mednarodnem
pevskem festivalu v Bad Ischlu v Avstriji in zlato priznanje na
mednarodnem tekmovanju pevskih zborov Zlatna Lipa Tuhlja
v Tuheljskih Toplicah na Hrvaškem;
2014 – zlato priznanje z odliko na državnem tekmovanju v Zagorju ob Savi;
2015 – zlato priznanje in zmaga v svoji kategoriji na mednarodnem pevskem festivalu v Bad Krozingenu v Nemčiji.
Zbor vsako leto pripravi tradicionalni božično-novoletni koncert s šolskim orkestrom in pomladni koncert, na katerem se
predstavi s tehtnejšim a cappella programom umetnih in slovenskih ljudskih pesmi. Poleg tega vsako leto nastopi na območni reviji otroških in mladinskih pevskih zborov Pesemca
in pogosto zapoje na različnih občinskih proslavah ali prireditvah. Zbor uspešno sodeluje tudi z drugimi sestavi. Z Akademskim pevskim zborom Celje in Mladinskim simfoničnim
orkestrom Glasbene šole Celje je dvakrat izvedel Borodinove
Polovske plese (2012), v dvorani Golovec je nastopil s triom
Eroika (2012), z Mladinskim simfoničnim orkestrom Glasbene šole Celje pa na Starem gradu na koncertu ob 20. obletnici
skupine Nude (2013). Skupaj z Dekliškim pevskim zborom Gimnazije Celje – Center in Mešanim mladinskim pevskim zborom ŠC Celje je izvedel koncert ob 85-letnici slovenskega skladatelja, nekdanjega dijaka I. gimnazije, Jakoba Ježa (2013).
Leta 2014 je na osrednji prireditvi Občine Vojnik v počastitev
slovenskega kulturnega praznika nastopil z bogatim in umetniško dovršnim kulturnim programom, skupaj z gostujočim
Akademskim pevskim zborom ELTE Pro Musica iz Budimpešte
pa ustvaril kakovosten koncertni večer v Narodnem domu v
Celju. Pevski zbor je gostoval v nemškem Singnu (2010) ter v
Somboru in Subotici (2011). Na posebno povabilo Glasbene
matice Ljubljana so naši pevci zapeli v Slovenski filharmoniji
na koncertu Najboljši iz Zagorja (2014).
Aprila 2015 je ob 70-letnici zbora izšla zgoščenka Mešanega
mladinskega pevskega zbora I. gimnazije v Celju, ki je nedvomno pomemben dokument časa, saj priča o bogatem glasbenem in pevskem življenju na prvi celjski gimnaziji.


Tomaž Marčič, prof., zborovodja
Darja Marčič. prof., mentorica zbora
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25 let športnih oddelkov na I. gimnaziji v Celju
V letu 1990 je takratna šolska oblast trem slovenskim gimnazijam (ljubljanski Gimnaziji Bežigrad, mariborski II. gimnaziji in
celjski I. gimnaziji) podala soglasje in s tem dovolila začeti pouk v športnih oddelkih. Prva generacija (1990–1994) je bila eksperimentalna, potem pa se je začel redni vsakoletni vpis.
Športni oddelki (danes jih je po Sloveniji bistveno več kot na začetku) delujejo po programu splošne gimnazije, vendar z nekoliko
prilagojenim predmetnikom in pod pogoji, ki mladim perspektivnim športnikom omogočajo uspešno združevati na eni strani
zahtevno šolanje, na drugi strani pa naporne treninge in tekme.
Skozi športne oddelke I. gimnazije v Celju je v četrt stoletja, kolikor delujejo, šla cela vrsta odličnih športnikov, državnih prvakov
in olimpijcev. Naj omenimo samo nekatere med njimi: Katarina Srebotnik (tenis), Bernard Vajdič, Ana Drev (alpsko smučanje),
Rok Marguč, Gloria Kotnik (deskanje na snegu), Peter Kavzer, Martin Srabotnik (kajakaštvo na divjih vodah), Marina Tomić, Maja
Mihalinec (atletika), Dušan Podpečan, Luka in Miha Žvižej, Dino Bajram, Gašper Marguč, Vid Poteko, Žiga Mlakar, Neli Irman
(rokomet), Nika Barič, Beno Udrih, Danijel Vujasinović, Tadej Koštomaj (košarka), Anamari Košak (plavanje), Petra Nareks, Ana
Velenšek, Klara Apotekar (judo), Tim Toplak (ju-jitsu), Mario Močić, Jon Šporn (nogomet) …
Dijaki v športnih oddelkih so že vsa leta nosilci šolskih reprezentanc in najzaslužnejši, da I. gimnazija v Celju že vrsto let dobiva
državno priznanje »najbolj športna srednja šola v Sloveniji«, številni pa so bili ali pa so še vedno pomembni člani državnih reprezentanc in so naredili športne kariere na evropski in svetovni ravni. Njihov prispevek h kvaliteti celjskega in slovenskega športa je
nesporen in zagotovo tega spominskega zapisa vreden.


dr. Anton Šepetavc,
ravnatelj I. gimnazije v Celju
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Celjski mladinski center

Želiš izkusiti center svobodnega druženja, idej, izobraževanj?
Potem si v Celjskem mladinskem centru (MCC) na pravem mestu! Tu se kuje kapital znanja in kreativnosti v najširšem pomenu
besede. K nam se zatekajo ideje mladih ali se tu prebujajo, predvsem pa – se uresničujejo! Zato skrbimo, da se mladi v procesu
uresničevanja ideje neformalno učijo in pridobivajo kompetence ter socialne veščine za doseganje lastne avtonomije. Vse to nam
omogoča tudi naša struktura, ki vključuje: MCC Hostel, kjer na svoj način »živijo« celjske legende, MCC Kavarno, Informacijsko
točko Evropske Unije Europe Direct Savinjska, informacijsko mrežo Infopentlja in multimedijski center MCC Port. Smo infrastrukturna, svetovalna, kadrovska in informacijska podpora za uresničevanje vizij mladih v mestu Celje.
MCC je pravo izkustvo za mlade potenciale!


Tadej Lebič
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31. Mednarodni mladinski pevski festival

V Celju se je s koncertom v nedeljo, 19. aprila 2015, na Krekovem trgu v središču starega mestnega jedra Celja tudi uradno
zaključil 31. Mednarodni mladinski pevski festival, ki ga je organiziral Zavod Celeia Celje v času od 15. do 19. aprila 2015.
Na koncertu je zapelo več kot 400 mladih pevcev. V programu
je sodeloval tudi Tolkalni orkester Glasbene šole Celje pod vodstvom Damirja Korošca. Ljubitelji petja so lahko uživali v zares
čudovitem glasbenem dogodku. Mladim pevcem so dirigirali
Sebastjan Vrhovnik (Slovenija), Bo Johansson (Švedska), Hansruedi Kämpfen (Švica), Damijan Močnik (Slovenija) in Jean-Claude Wilkens (Francija), sicer člani mednarodne žirije, ki
so v dneh festivala ocenjevali nastope zborov v posameznih
kategorijah.
Od slovenskih zborov, ki so nastopili na tekmovanju 31. Mednarodnega mladinskega pevskega festivala 2015, se je najbolj
izkazal Mladinski pevski zbor Glasbene šole Fran Korun Koželjski, Velenje, ki ga vodi Matjaž Vehovec. Zbor, ki je nastopil
v kategoriji A (otroški pevski zbori), je dosegel 84,4 točk in prejel srebrno plaketo. Mladinski pevski zbor Glasbene šole Fran
Korun Koželjski je prejel tudi posebno priznanje za najboljšo
izvedbo slovenske skladbe, ki ga podeljuje Društvo slovenskih
skladateljev. Odlično je nastopil tudi Mladinski pevski zbor
Osnovne šole Planina pri Sevnici, ki ga vodi Matej Romih. Zbor
je prav tako nastopil v kategoriji A in osvojil 80 točk ter srebrno
plaketo. Zbor je osvojil tudi nagrado občinstva na tekmovalnem koncertu skupine A.
Med tujimi zbori je najvišje število točk 92,00 in zlato plaketo
ter denarno nagrado osvojil Dětský sbor Pražská kantiléna,
Praga, Češka, ki ga vodita Lea Esserová in Monika Nováková.
Zbor je nastopil v kategoriji C (dekliški pevski zbori). Zbor je
prejel tudi priznanje za najboljšo izvedbo skladbe, napisane
po letu 1990, ki ga podeljuje Zveza Glasbene mladine Slovenije.
Odlično se je izkazal tudi Mješoviti pjevački zbor Glazbene
škole Franje Kuhača Osijek, Hrvatska, ki ga vodi Vesna Svalina.
Zbor je nastopil v kategoriji B (mladinski pevski zbori). Zbor je
osvojil 91,00 točk in zlato plaketo ter denarno nagrado. Dirigentka Vesna Svalina je prejela tudi posebno nagrado za najprepričljivejši dirigentski nastop.
Med tujimi zbori je nagrado občinstva na tekmovalnem koncertu kategorije B osvojil Chlapecký sbor BONIFANTES, Pardubice, Češka, ki ga vodi Jan Míšek. Med tujimi zbori je nagrado
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občinstva na tekmovalnem koncertu kategorije C osvojil Madetojan musiikkilukion kuoroKempele,Finska, ki ga vodi Elina
Könönen.
Tudi letos je festival spremljala Minutka za pesem, projekt, s
katerim smo glasbo ponesli tudi izven dvoranskih meja, na
mestne ulice Celja. Projekt se je začel v četrtek, 16. aprila, in
se zaradi slabega vremena zaključil v petek, 17. aprila 2015. V
tem času je »pevsko oživelo« središče mesta na t. i. Zvezdi, kjer
so nastopili raznoliki instrumentalni in pevski sestavi iz Celja.
Letošnji 31. Mednarodni mladinski pevski festival so popestrili
tudi Celjski glasbeni sprehodi, noviteta letošnje ponudbe Koncertnega abonmaja. Na tematskem sprehodu skozi mesto,
poimenovanem Na mladih (pevcih) svet stoji, so udeleženci
v nedeljo, 19. aprila 2015 v družbi lokalnega vodnika Uroša
Mijoška izvedeli vse o prvem Mladinskem pevskem festivalu,
o rojstvu celjskega rokenrola, o mladem Otu, ki je očaral srca
celjskih sprehajalcev in še mnogo več …
PRIZNANJA IN NAGRADE
Nagrado občinstva za nastop v kategoriji A (otroški pevski
zbori) je prejel Mladinski pevski zbor Osnovne šole Planina pri
Sevnici, ki ga vodi Matej Romih.
Nagrado občinstva za nastop v kategorij B (mladinski pevski
zbori) je prejel Chlapecký sbor BONIFANTES, Pardubice, Češka,
ki ga vodi Jan Míšek.
Nagrado občinstva za nastop v kategorij C (dekliški pevski
zbori) je prejel Madetojan musiikkilukion kuoro, Kempele, Finska, ki ga vodi Elina Könönen.
Priznanje za najboljšo izvedbo skladbe, napisane po letu
1990, ki ga podeljuje Zveza Glasbene mladine Slovenije, je
prejel Dětský sbor Pražská kantiléna, Praga, Češka, ki ga vodita
Lea Esserová in Monika Nováková.
Posebno priznanje za najboljšo izvedbo slovenske skladbe, ki
ga podeljuje Društvo slovenskih skladateljev, je prejel Mladinski pevski zbor Glasbene šole Fran Korun Koželjski, Velenje, ki
ga vodi Matjaž Vehovec.
Posebno nagrado za najprepričljivejši dirigentski nastop je
dobila Vesna Svalina, ki vodi Mješoviti pjevački zbor Glazbene
škole Franje Kuhača Osijek, Hrvaška.

				

Jerneja Kolar,
Zavod Celeia

Raziskovalne naloge

OSNOVNE ŠOLE
Šola
Glasbena šola Celje
I. osnovna šola Celje
II. osnovna šola Celje
III. osnovna šola Celje
IV. osnovna šola Celje
Osnovna šola Antona Bezenška
Frankolovo
Osnovna šola Frana Kranjca
Osnovna šola Frana Roša
Osnovna šola Glazija
Osnovna šola Hruševec
Osnovna šola Hudinja
Osnovna šola Lava
Osnovna šola Ljubečna
Osnovna šola Primoža Trubarja Laško
Osnovna šola Štore
Osnovna šola Vojnik
OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice
OŠ Franja Malgaja Šentjur
VIZ II. OŠ Rogaška Slatina
Skupaj:

Predprijav
0
2
1
4
2

Prijavljenih
0
2
1
3
2

0
2
1
4
2

I.
skupina
0
2
1
3
1

II.
skupina
0
0
0
1
1

III.
skupina
0
0
0
0
0

Sem.
nalog
0
0
0
0
0

1

1

1

1

0

0

4
0
0
0
21
7
8
2
0
5
5
1
0
63

4
0
0
0
21
8
8
2
0
5
5
1
0
63

4
0
0
0
21
8
8
2
0
5
5
1
0
64

4
0
0
0
18
7
7
0
0
3
2
1
0
50

0
0
0
0
3
1
1
2
0
1
3
0
0
13

Oddanih

Učenci

Mentorji

0
6
1
6
6

0
2
1
3
2

0

3

1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9
0
0
0
49
19
16
3
0
9
11
2
0
140

4
0
0
0
19
5
2
3
0
5
1
1
0
49

SREDNJE ŠOLE
Šola
Ekonomska šola Celje
Gimnazija Celje Center
I. gimnazija v Celju
Poslovno-komercialna šola Celje
Srednja šola za gostinstvo in turizem
Celje
Srednja zdravstvena šola Celje
ŠCC, Gimnazija Lava
ŠCC, Srednja šola za gradbeništvo in
varovanje okolja
ŠCC, Srednja šola za storitvene
dejavnosti in logistiko
ŠCC, Srednja šola za strojništvo,
mehatroniko in medije
ŠCC,Srednja šola za kemijo,
elektrotehniko in računalništvo
ŠCSK, Gimnazija
Šola za hortikulturo in vizualne
umetnosti Celje
Skupaj:

Predprijav

Prijavljenih

Oddanih

I.
skupina

II.
skupina

III.
skupina

Sem.
nalog

Učenci

Mentorji

1
4
9
0

1
4
9
0

1
4
9
0

1
3
8
0

0
0
1
0

0
1
0
0

0
0
0
0

3
5
13
0

2
2
12
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9
0

9
0

9
0

7
0

2
0

0
0

0
0

17
0

1
0

0

1

1

1

0

0

0

2

1

1

1

1

1

0

0

0

3

1

13

15

15

10

5

0

0

34

12

7

7

7

1

6

0

0

12

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

2

1

45

48

48

33

14

1

0

91

38
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OSNOVNE ŠOLE

Osnovne šole
Področje
Agrokultura

Podpodročje
agronomija
prehrana

Družboslovje
ekologija - družboslovni vidik
ekonomija
geografija - družbena in ekonomska
psihologija
sociologija
turizem
Humanistika
jeziki
slovenščina
zgodovina in prazgodovina
Medicina
šport
zdravstvena nega
zdravstvena vzgoja
Naravoslovje
arhitektura - gradbeništvo
elektronika
promet
računalništvo
Tehnika
biologija
ekologija-naravoslovni vidiki
fizika
kemija

Število
4
1
3
24
1
1
3
4
14
1
6
2
2
2
8
2
4
2
5
1
1
2
1
17
5
3
1
8

Srednje šole
Področje
Agrokultura

Podpodročje
agronomija
prehrana

Družboslovje
geografija - družbena in ekonomska
psihologija
sociologija
Humanistika
umetnost
umetnostna zgodovina
zgodovina in prazgodovina
Medicina
zdravstvena nega
Naravoslovje
arhitektura - gradbeništvo
elektrotehnika
kemijska tehnologija
promet
računalništvo
strojništvo
Tehnika
biologija
fizika
kemija
medijska tehnika
mehatronika
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Število
2
1
1
12
1
6
5
3
1
1
1
2
2
11
3
2
1
3
1
1
18
1
1
3
2
11

OSNOVNE ŠOLE

I. OSNOVNA ŠOLA CELJE
NASLOV NALOGE: FRANCOZI IN FRANCOŠČINA V
SLOVENIJI
AVTORICE: Amadea Begović, Leila Bohorč in Ana Pilko
MENTORICA: Helena Stepišnik, prof. ang.
STROKOVNO PODROČJE: jeziki
ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Darja Poglajen, prof. slo. in rus. (predsednica)
Tatjana Ivšek, prof. nem. in ang.
Saši Pešec, prof. ang. in franc.

zov in francoščine v ta del Evrope. Ker se učimo francoščino
kot izbirni predmet, sta nas prav prisotnost Francozov in
tudi njihovega jezika v preteklosti ter njihov vpliv na naše
življenje spodbudila, da smo želele ugotoviti, koliko se
tega sploh zavedamo.
Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201504214.pdf

Naloga je prejela 90,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Naša domovina Slovenija v Evropi zavzema majhen, a pomemben prostor, kjer so se v preteklosti večkrat križali interesi raznih velikih narodov, tudi Francozov. Zasledile smo,
da je pred kratkim (v letu 2013) minilo 200 let od konca Ilirskih provinc, ki so na poseben način prinesle vpliv Franco-

NASLOV NALOGE: ŽIVLJENJE V KAPLJICI VODE
AVTORJI: Miha Boršič, Luka Hohnjec in Enej Litera
MENTORICA: Polona Gorišek, prof. bio. PTHV
STROKOVNO PODROČJE: biologija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Andreja Slapnik, univ. dipl. bio. (predsednica)
Simona Šalej, univ. dipl. bio.
Gregor Kalan, prof. bio. in kem.
Naloga je prejela 91,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

Potrdili smo vse tri zastavljene hipoteze, med drugim tudi
to, da je v Šmartinskem jezeru prisotna veliko večja količina
hranil kot v Žovneškem jezeru. Hranila omogočajo rast bakterij, s katerimi se prehranjujejo protisti, ki so hrana ceponožcem, s slednjimi pa se prehranjujejo manjše ribe.
Iz rezultatov je razvidno, da se v Šmartinskem jezeru dogaja
proces, ki mu pravimo evtrofikacija. Posledično je v jezeru
količina kisika vedno manjša, kar ruši ravnovesje rastlinskih
in živalskih vrst.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504190.pdf

POVZETEK VSEBINE:
Voda je spojina dveh atomov vodika in atoma kisika. Brez
nje na našem planetu ne bi bilo življenja. V neposredni bližini Celja se nahaja največje umetno jezero v Sloveniji – to
je Šmartinsko jezero.
Zanimalo nas je, katere vrste sladkovodnih mikroorganizmov živijo v njem. Za primerjavo smo mikroskopirali vzorce
vode iz Žovneškega jezera. Rezultati mikroskopiranja so pokazali, da se v obeh jezerih pojavljajo podobne vrste sladkovodnega fitoplanktona in zooplanktona.
V Šmartinskem jezeru nas je presenetila visoka prisotnost
mikroskopskih rakov ceponožcev, ki se večinoma prehranjujejo s protisti. V vzorcu vode Žovneškega jezera smo
opazili tudi počasnika oz. tardigrada; skupina, ki ji pripada,
pa je znana po svoji vzdržljivosti v ekstremnih razmerah.
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OSNOVNE ŠOLE

II. OSNOVNA ŠOLA CELJE
NASLOV NALOGE: UPORABA MEDIJEV PRI OSNOVNOŠOLCIH
AVTORICA: Nuša Gnilšek
MENTORICA: Nataša Brence, prof. nem. in geo.
STROKOVNO PODROČJE: sociologija
ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Nina Trojner, univ. dipl. prev. in prof. soc. (predsednica)
Mateja Fidler, univ. dipl. soc.
Terezija Drešček, prof. geo. in soc.

splošno, kakšen je namen določenega medija in kakšno je
stanje danes glede na stanje še pred nekaj desetletji. V empiričnem delu naloge so predstavljeni rezultati anketnega
vprašalnika, s katerim ugotavljam, katere medije osnovnošolci najbolj uporabljajo, koliko časa preživijo z njimi in kakšen vpliv imajo nanje po njihovem mnenju.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504218.pdf

Naloga je prejela 90,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V današnjem času si življenja brez modernih medijev in
tehnologij ne znamo predstavljati. Z njimi se srečujemo na
vsakem koraku tako otroci kot tudi odrasli. Z raziskovalno
nalogo sem želela ugotoviti, katere medije osnovnošolci
najbolj uporabljajo, za kakšne aktivnosti in kakšen vpliv
imajo nanje. V teoretičnem delu so predstavljeni mediji na

III. OSNOVNA ŠOLA CELJE
NASLOV NALOGE: BRALNA KULTURA NA III. OSNOVNI
ŠOLI CELJE
AVTORICA: Mina Brezić
MENTORICA: Romana Daugul, prof. prof. slo. in zgod.
STROKOVNO PODROČJE: slovenščina
ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Darja Poglajen, prof. slo. in rus. (predsednica)
Tatjana Ivšek, prof. nem. in ang.
Saši Pešec, prof. ang. in franc.
Naloga je prejela 100,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Skrb za bralno kulturo odražajo številne raziskave po svetu in v Sloveniji. Raziskovalna naloga predstavlja, kakšna je
bralna kultura na III. osnovni šoli Celje. Dejavnosti za spodbujanje branja, kot so bralna značka, domače branje, tekmovanje za Cankarjevo priznanje ter šolska projekta Radi
beremo in Beremo skupaj, pri katerih ima osrednjo vlogo
šolska knjižnica, kažejo, da se na III. osnovni šoli Celje zavedajo, da je vloga šole pri oblikovanju bralne kulture ve-
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likega pomena. Pomembno vlogo šolske knjižnice dopolnjuje tudi Osrednja knjižnica Celje. Predvidevala sem, da bo
bralna kultura učencev odraz številnih in pestrih dejavnosti,
namenjenih krepitvi bralne kulture. Rezultati raziskave so
pokazali, da učenci III. osnovne šole Celje radi berejo knjige
po lastnem izboru kot obvezno domače branje, kar je bilo
pričakovano, a veselje do branja v 3. triadi močno upade,
predvsem med fanti. Zaskrbljujoč je podatek, da le manjšina (18 %) anketiranih učencev III. osnovne šole Celje porabi
več časa za branje knjig, kot pa ga preživi ob računalniku,
pred televizijo in na pametnih telefonih. To kaže, da prizadevanja šole niso dovolj in da je pri vzgoji bralca nepogrešljiva tudi družina. Družba bo morala najti nove načine, da
knjiga v tekmi z vabljivimi elektronskimi množičnimi mediji
ne bo izgubila.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504191.pdf

osnovne šole
NASLOV NALOGE: POSLEDICE ŽLEDA V CELJSKEM MESTNEM GOZDU LETA 2014
AVTOR: Žiga Šarman
MENTORICA: Jasmina Bornšek, prof. zgo. in geo.
STROKOVNO PODROČJE: geografija – družbena in
ekonomska
ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Nataša Marčič, prof. geo. in pedag. (predsednica)
Dunja Čurković Peperko, prof. geo. in zgo.
Barbara Arzenšek, prof. geo.
Naloga je prejela 100,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

ni podiral mlada drevesa in drevesa v najboljših letih. Med
drevesnimi vrstami je žled podrl največ bukev, hrastov in
brez, med iglavci pa v glavnem samo rdeči bor.
Gozdarji so že takoj po žledu začeli z nujno sanacijo. Ta je
obsegala odstranjevanje dreves, ki so ogrožala stavbe, sprehajalne poti in električno napeljavo. Spomladi so gozdarji
sanirali še manjši mostiček v gozdu. Če k stroškom neposredne sanacije prištejemo še razvrednotenje gozda, so stroški
zaradi žledoloma samo v Mestnem gozdu Celje presegli
10.000 evrov. Kljub hitremu začetku saniranja pa so posledice žledoloma vidne še po letu dni.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504221.pdf

POVZETEK VSEBINE:
Po ocenah strokovnjakov je žled, ki je prizadel Slovenijo
februarja 2014, največja naravna katastrofa v samostojni
Sloveniji. V raziskovalni nalogi sem želel preučiti posledice
žleda v domači pokrajini, konkretno na območju Mestnega gozda Celje. Podatke sem večinoma dobil na Zavodu za
gozdove v Celju in na terenskem delu v Mestnem gozdu
Celje.
Ugotovil sem, da na število podrtih dreves najbolj vpliva
naklon pobočja, pa tudi koreninski sistem, zgradba in debelina prsti, oblika drevesne krošnje in drugi dejavniki. Z
merjenjem obsega dreves sem ugotovil, da je žled je v veči-

NASLOV NALOGE: PRISOTNOST GLIV KVASOVK V
VSAKDANJEM ŽIVLJENJU
AVTORICI: Katarina Hitomi Gerl in Hana Cvelfer
MENTORICA: Melita Kosaber, prof. bio. in kem.
STROKOVNO PODROČJE: biologija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Andreja Slapnik, univ. dipl. bio. (predsednica)
Simona Šalej, univ. dipl. bio.
Gregor Kalan, prof. bio. in kem.
Naloga je prejela 90,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V raziskovalnem delu sva želeli raziskati pomen in razširjenost gliv kvasovk v vsakdanjem življenju, natančneje pivske in pekovske kvasovke ter kandido. Kvasovke so zelo
pomembne, saj brez njih ni kruha, vina, piva in še marsičesa. Poznava pivske in pekovske kvasovke, vendar sva želeli
vedeti več. Vedeli sva, da sodelujeta pri fermentaciji, za še
kaj več o njiju sva se pozanimali na spletu (literature je bilo
malo), veliko pa sva izvedeli tudi, ko sva intervjuvali dve mikrobiologinji. Glive kvasovke so tudi na našem največjem
organu – koži. Prav tako so prisotne v naših prebavilih, ob
nohtih in praktično povsod. Težave se pojavijo, kadar njihovo število preveč naraste. Preiskali sva, kako pride do tega,

kakšne težave se lahko pojavijo pri preveliki količini kvasovk
in kako se pred njimi obvarovati. Za opazovanje kvasovk je
potrebno gojišče. Tudi sami sva ga izdelali ter opazovali razvoj organizmov na njem. Naučili sva se preverjati, katere
kvasovke so še delujoče in katere že odmrle (viabilnost kvasovk).
V Zdravstvenem domu Celje so nama dali nekaj gojišč, pripravljenih posebej za razmnoževanje kvasovk, s katerimi
sva lahko opravili nekaj zanimivih poskusov.
Iz medijev sva v času najine raziskave izvedeli, da so kvasovke prisotne tudi v naših stanovanjih, predvsem v pomivalnih strojih, zato sva raziskali tudi to področje.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504223.pdf

17

osnovne šole
NASLOV NALOGE: RAZŠIRJENOST SLADKORNE BOLEZNI
MED CELJSKIMI OSNOVNOŠOLCI
AVTORICI: Maša Krznar in Maja Kosi
MENTORICA: Melita Kosaber, prof. bio. in kem.
STROKOVNO PODROČJE: biologija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Natalija Trček Kovše, univ. dipl. inž. agron. (predsednica)
Uroš Arnuš, prof. bio. in kem.
Franc Rebeušek, univ. dipl. bio.

Na predmetni stopnji naše šole sva izvedli anketo z naslovom Osveščenost o sladkorni bolezni. Rezultati so naju pri
nekaterih odgovorih pozitivno, pri drugih pa negativno
presenetili. Poznavanje sladkorne bolezni je bilo pri učencih
dobro, ker se jih je veliko udeležilo tekmovanja o sladkorni
bolezni. Na tem tekmovanju sva dosegli bronasto priznanje.
Tudi sami sva želeli preizkusiti, kako si je meriti krvni sladkor. Ugotovili sva, da večkrat dnevno zbadanje z lanceto v
prst ni ravno prijetno.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504222.pdf

Naloga je prejela 86,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Sladkorno bolezen so poznali že približno tri tisoč let pred
našim štetjem, inzulin pa so prvič uporabili leta 1922 za
zdravljenje štirinajstletnika.
Pri sladkorni bolezni krvni sladkor stalno narašča. Inzulin, ki
je nujno potreben za uravnavanje sladkorja v krvi, nastaja
v trebušni slinavki. Za manjšo možnost sladkorne bolezni
sta izredno pomembna zdrava in raznovrstna prehrana ter
zadostno gibanje.
Cilj najine raziskovalne naloge je bil, da raziščeva razširjenost sladkorne bolezni med celjskimi osnovnošolci. Podatki, ki sva jih dobili, so naju presenetili, saj sva ugotovili, da
imajo sladkorno bolezen tipa 1 v Celju le štirje osnovnošolci, v bližnji okolici pa še dva. Spoznali sva, da novi načini
zdravljenja z inzulinom omogočajo tem otrokom povsem
običajno otroštvo.

IV. OSNOVNA ŠOLA CELJE
NASLOV NALOGE: OGLAŠEVANJE V NOVEM TEDNIKU
1946–2011
AVTORJI: Zala Božanić, Jasna Hadžić in Rok Klajnšek Grajž
MENTOR: Mojmir Mosbruker, prof. geo.
STROKOVNO PODROČJE: sociologija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Zdenka Zrinski, univ. dipl. soc. (predsednica)
Sandra Stajnko, univ. dipl. soc.
Jerko Malinar, univ. dipl. kult.
Naloga je prejela 91,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Oglaševanje je skupek vseh ukrepov, ki naj posameznike ali
javnost spodbudi k določenemu ravnanju. V nalogi avtorji
evidentirajo, razvrstijo, analizirajo in prikažejo 6946 reklamnih sporočil in 2999 malih oglasov v 56 izbranih številkah
osrednjega celjskega časnika v obdobju 1946–2011.
Časniki so bili nekoč najdostopnejši vir informacij. Nekdanje
reklamiranje je bilo zaradi tehničnih zmožnosti bolj mono18

tono in manj smelo od današnjega. Prevladujejo reklamna
sporočila kulturnih in drugih prireditev, na gospodarskem
področju oglaševanje trgovske, industrijske in obrtne dejavnosti. Politični in družbeni dogodki se v celjskem tedniku
v oglaševanju odražajo le posredno. Na prehodu v novo tisočletje je začelo število reklamnih sporočil v časniku upadati, saj se oglaševanje seli v elektronske medije.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201503576.pdf

osnovne šole
NASLOV NALOGE: TELESNA MASA, PREHRAMBNE IN
GIBALNE NAVADE UČENCEV IV. OŠ CELJE
AVTORJI: Tit Gregorčič, Timotej Klinc in Anže Plesnik Zupanc
MENTOR: Simon Dražumerič, prof. šp. vzg.
STROKOVNO PODROČJE: zdravstvena vzgoja
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Maja Medvešek, prof. športne vzgoje (predsednica)
Urban Stopar, prof. športne vzgoje
mag. Barbara Gorski, prof. športne vzgoje
Naloga je prejela 85,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Današnji življenjski slog zahteva od človeka veliko psihičnih
in malo fizičnih naporov. Ob pomanjkanju gibanja, slabih
prehranjevalnih navadah in industrijsko predelani hrani
postaja debelost epidemija svetovnih razsežnosti. Posledice takšnega načina življenja so različne bolezni: srčno-žilna
obolenja, možganska kap, zamaščenost jeter, težave z ledvi-

cami, hormonske motnje, sladkorna bolezen, rak, psihični in
socialni problemi... Najpogostejši vzrok smrti v industrijsko
razvitih državah so prav srčno- žilna obolenja in Slovenija
ni izjema. Pri uravnavanju telesne mase je najpomembnejši
zdrav življenjski slog. Sem spadajo ustrezne prehranjevalne navade, kvalitetna hrana in redna ter primerna telesna
aktivnost.
Z raziskavo smo dokazali, da imamo tudi na naši šoli veliko
debelih otrok in otrok s prekomerno telesno težo, čeprav
so precej športno aktivni. Večji problem kot kvaliteta prehranjevanja so prehrambne navade. Učenci prav tako menijo, da imajo dovolj znanja in informacij o zdravem načinu
življenja.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201503589.pdf

OSNOVNA ŠOLA FRANA KRANJCA
NASLOV NALOGE: ANALIZA VODA V KS POD GRADOM S
PRIMERJAVO POTOKA VZHODNA LOŽNICA
AVTORJI: Alisa Kiker, Živa Nardin in Tilen Udovč
MENTOR: Bojan Rebernak, prof. zgo. in geo.
STROKOVNO PODROČJE: ekologija – naravoslovni vidiki
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Natalija Trček Kovše, univ. dipl. inž. agron. (predsednica)
Uroš Arnuš, prof. bio. in kem.
Franc Rebeušek, univ. dipl. biol.

tudi ekonomski vidik – trženje pitne vode. Ali je plastenka
francoskega Eviana res dražja od litra goriva in glede na
ceno toliko boljša od slovenskih ustekleničenih vod? Kaj
se je 2014 zgodilo z »našo« Radensko? O vodi smo se pogovarjali s sošolci, strokovnjaki iz NLZOH Celje, naključnimi
obiskovalci, ki točijo vodo iz Dornovega studenca, in domačinom – poznavalcem zgodovine Dornovega studenca. Naloga je rezultat našega večmesečnega raziskovanja.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504224.pdf

Naloga je prejela 94,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V raziskovalni nalogi je prikazana kvaliteta voda v KS Pod
gradom po enostavni metodi hitrih testov. Na osnovi izbranih vzorcev voda na terenu smo določili vrednosti amonija,
nitritov, fosfatov, nitratov, pH in trdoto vode. Raziskava primerja lastne dobljene rezultate in tiste, ki smo jih z analizo
pridobili v laboratoriju Nacionalnega laboratorija za zdravje
okolje in hrano (NLZOH), Oddelku za kemijske analize v Celju. V ospredje smo postavili »študij dveh primerov« Dornovega studenca pod Grajskim hribom in potoka Vzhodna Ložnica za Cinkarno. V naslednji fazi raziskave smo ovrednotili
primernost čebulnega testa v smislu razvrščanja voda po čistoči. Komentirali smo rezultate in izluščili zaključke. Sproti
smo naleteli na nova vprašanja in dvome, ki smo jih poskušali razrešiti. Nalogo smo nadgradili z iskanjem povezave
med onesnaženo vodo in življenjem v njej. Zanimal nas je
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osnovne šole
NASLOV NALOGE: BRANKO VIVOD – OSEBNOST MOJEGA
KRAJA
AVTORICI: Adrijana Hyseni in Lara Ratej
MENTORICA: Jana Draksler, prof. mat.
STROKOVNO PODROČJE: zgodovina in prazgodovina
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
dr. Aleksander Žižek, univ. dipl. zgo. (predsednik)
Sandi Šarman, prof. zgod. in geo.
Melita Broz, prof. zgo. in ang.
Naloga je prejela 95,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

Uspešen je bil tudi na mednarodnih tekmovanjih, čeprav
– kljub izpolnjeni normi – zaradi spleta okoliščin nikoli ni
potoval na olimpijske igre.
Po končani aktivni športni karieri se je posvetil veteranskim
tekmovanjem in na njih dosegal odlične rezultate, saj je kar
štirikrat postal svetovni prvak, šestkrat osvojil srebrno medaljo ter štirikrat bronasto medaljo. Štirikrat je postal tudi
evropski prvak in dvakrat popravil svetovni rekord v svoji
starostni kategoriji.
S temi uspehi je postal najuspešnejši slovenski športnik
med veterani.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504176.pdf

POVZETEK VSEBINE:
Branko Vivod – legendarni celjski in slovenski skakalec v višino.
Dolgonogi fantič iz Mislinje, ki je na svojem prvem atletskem tekmovanju bos zmagal na republiškem tekmovanju
v skoku v višino in pri tem postavil slovenski dvoranski rekord. Po tem uspehu je začel resno trenirati pri AD Kladivar
Celje in postal Celjan.
Trdna volja, vztrajnost in talent so botrovali številnim uspehom, saj je večkrat izboljšal slovenski, dvakrat pa tudi jugoslovanski rekord v skoku v višino.
Je prvi Slovenec, ki je preskočil »magično« mejo dveh metrov.

NASLOV NALOGE: GEOLOŠKA UČNA POT V OKOLICI
OSNOVNE ŠOLE FRANA KRANJCA CELJE
AVTORJA: Jaka Kodelja in Blaž Šporin
MENTORICA: Sabina Hriberšek, prof. geo. in zgod.
STROKOVNO PODROČJE: geografija – družbena in
ekonomska
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Nataša Marčič, prof. geo. in pedag. (predsednica)
Dunja Čurković Peperko, prof. geo. in zgo.
Barbara Arzenšek, prof. geo.
Naloga je prejela 99,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Poučevanje o kamninah je lahko zabavno in izkustveno,
kar omogoča tudi poučevanje v naravi oz. na terenu. Da bi
učenci Osnovne šole Frana Kranjca Celje imeli to možnost,
smo oblikovali geološko učno pot v okolici naše šole. Pot
se nahaja na severnem delu Posavskega hribovja, kjer le-to
prehaja v Celjsko kotlino, ter zajema naselja Polule, Breg pri
Celju in Skalna klet. Najprej smo popisali različne vrste kamnin, ki smo jih našli na terenu s pomočjo geološke karte.
Mednje sodijo apnenec, dolomit, glinasti skrilavec, keratofirjeva droba in droba. Odvzemna mesta smo označili na
karti ter oblikovali karto geološke učne poti. Da bi čim manj
posegali v naravo, smo pot označili samo na karti. Dodali
smo še fotografije posameznih kamnin, in sicer z namenom,
da bi se učenci lažje znašli na terenu. Geološka pot ima tri
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dele, ki se razlikujejo glede na vrsto in število kamnin ter
oddaljenost od šole. Pripravili smo tudi delovni list, kjer so
zbrane naloge, vezane na določanje fizikalnih in kemijskih
lastnosti ter prepoznavanje kamnin. Slednje bo omogočilo
enostavnejše delo na terenu. Geološka učna pot bo služila
kot učilnica v naravi, kjer se bodo učenci učili na izkustven
način, kamnine in pojave pa bodo videli v živo.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504177.pdf

osnovne šole
NASLOV NALOGE: POGOJI ZA RAST KRISTALOV
AVTORJA: Zala Ana Zupanc in Vito Drofenik
MENTORICA: Barbara Petan, prof. bio. in kem.
STROKOVNO PODROČJE: kemija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Mojca Alif, univ. dipl. inž. kem. (predsednica)
Marko Tukarič, univ. dipl. inž. kem.
mag. Jožica Dolenšek, prof. mat. in fiz.

stalov. V manj nasičenih raztopinah so pri določeni temperaturi nastajali večji kristali. Med kristali kamene in morske
soli pri enakih pogojih so bile razlike v velikosti in prosojnosti kristalov. V primeru morske soli so bili kristali večji in bolj
ploščati ter zato tudi bolj prosojn.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504174.pdf

Naloga je prejela 91,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V raziskovalni nalogi sva preučevala pogoje za rast kristalov
bakrovega sulfata pentahidrata in natrijevega klorida. Zanimalo naju je, kako je rast kristalov odvisna od temperature
topila in količine topljenca. Raziskala sva še tvorbo kristalov
kamene in morske kuhinjske soli, raziskala in opisala pa sva
tudi postopek za rast posameznega kristala bakrovega sulfata pentahidrata.
Metode, ki sva jih uporabljala, omogočajo dobro ponovljivost.
Ob pripravi nasičenih raztopin pri različnih temperaturah
topila sva ugotovila, da so pri višjih temperaturah nastajali
manjši kristali le v primeru bakrovega sulfata pentahidrata.
Količina raztopljenega topljenca je vplivala na velikost kri-

OSNOVNA ŠOLA HUDINJA
NASLOV NALOGE: (NE)VARNA VOŽNJA V PROMETU
AVTORJI: Nejc Godec, Rene Rinc in Gašper Nerat
MENTORICA: Milica Šteger, pred. učit. fiz. in teh. vzg.
STROKOVNO PODROČJE: promet
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Elvis A. Herbaj (predsednik)
Miran Gaberšek, univ. dipl. inž. prometa
Darja Zabukovec, univ. dipl. inž. arh.
Naloga je prejela 83,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.

vajo na prometno varnost. S pomočjo ankete, ki smo jo razdelili osnovnošolcem in njihovim staršem, smo ugotavljali,
kakšni udeleženci v prometu so. Zastavili smo jim vprašanja
o hitrosti vožnje, telefoniranju med njo ter upoštevanju prometne signalizacije. Odpravili smo se še na teren. V bližnjem
križišču smo opazovali promet in si zapisovali vse nepravilnosti. Na podlagi rezultatov smo ugotovili, da vozniki med
vožnjo še vedno veliko govorijo po mobilnih telefonih in
občasno prevozijo rdečo luč. Večina voznikov pa običajno
ustavlja pred prehodi za pešce.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504117.pdf

POVZETEK VSEBINE:
Ljudje smo udeleženi v prometu. Število vozil vsako leto narašča. To pomeni, da je na cestah vedno več avtomobilov,
kolesarjev, pešcev. Vedno bolj je pomembno, da se vsi držimo dogovorjenih pravil, saj bo le tako naše potovanje varno
in prijetno. O prometni varnosti se seznanjamo doma, v šoli,
z njo nas seznanjajo tudi policisti. Zadnje čase se pojavljajo oglasi na televiziji, ki nas opozarjajo, da med vožnjo ni
pametno uporabljati mobilnih telefonov. Strpna in pravilna
vožnja pa sta pogoj za varnost v prometu. Z našo raziskovalno nalogo smo želeli raziskati nekaj dejavnikov, ki vpli21

osnovne šole
NASLOV NALOGE: FAZANIRANJE – DA ALI NE?
AVTORICI: Ajda Ajradinovik in Hana Zor
MENTORICA: Lidija Ulaga, prof. raz. pouka
STROKOVNO PODROČJE: psihologija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Jožica Cokan, univ. dipl. psih. (predsednica)
Edita Čebela, univ. dipl. psih.
Anton Leskovec, dipl. pedag. in psih.

prijatelja oziroma prijateljice. Ker so vedeli, da bodo popisani, se niso pretirano lepo oblekli. Med popisovanjem se
niso upirali. S čiščenjem popisanih delov telesa niso imeli
težav, starši so jih sprejeli z razumevanjem. Tako devetošolci
kot sedanji »fazani« bodo, ko bo čas, da lahko popisujejo
mlajše, sodelovali pri tem dogodku. »Fazanom« se zdi popisovanje smiselno, saj se novim dijakom na ta način izreče
dobrodošlica.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201503597.pdf

Naloga je prejela 90,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V šolskem letu 2014/2015 zaključujeva šolanje v osnovni
šoli. Veva, da naju ob vstopu v novo okolje čaka krst oziroma »fazaniranje.« To je dogodek, na katerem starejši dijaki
novim dijakom z alkoholnim flomastrom po telesu pišejo
črke F in kričijo za njimi »frrrr«. Ugotovili sva, da se najini sovrstniki s tem dogodkom ne obremenjujejo in o njem še ne
razmišljajo. Večina se jih še ni pozanimala, kako bo potekal
krst na srednji šoli, na katero se bodo vpisali. Prvi šolski dan
bodo v šolo odšli v spremstvu prijateljev. Popisati se bodo
pustili, saj vedo, da je lahko slabše, če se upiraš. Menijo, da
jih bodo starši ob prihodu domov razumeli.
V nasprotju z nami pa so se letošnji dijaki prvih letnikov »fazaniranja« bali. Tudi oni so prvi dan odšli v šolo v spremstvu

NASLOV NALOGE: HITRA PREHRANA
AVTORICE: Teja Arzenšek, Tea Kelavić in Hana Stante
MENTORICA: Mateja Hrastnik, prof. slov. in zgod.
STROKOVNO PODROČJE: zdravstvena nega
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Vesna Božiček, prof. zdr. vzg. (predsednica)
Peter Čepin Tovornik, dipl. sanit. inž.
Marija Mojca Vrenko, prof. zdr. vzg.
Naloga je prejela 95,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V sodobnem času, ko ljudje iz dneva v dan hitimo od enih
opravkov k drugim, učenci pa iz šole k popoldanskim aktivnostim, se pojavlja problem hitrega prehranjevanja. V tem
tempu namreč nimamo več časa za pripravo kvalitetne hrane in uživanje le-te.
V naši raziskovalni nalogi smo želele izvedeti, kako pogosto se učenci naše šole prehranjujejo s hitro prehrano, natančneje s hrano iz McDonald'sa. Rezultate smo dobile z
anketnim vprašalnikom, ki so ga reševali učenci od 6. do 9.
razreda.
Zanimalo nas je tudi strokovno mnenje glede hitre prehrane, zato smo obiskale specialistko splošne medicine, dr.
Andrejo Golnar, ki nam je podala glavne informacije glede
hitrega prehranjevanja.
Pri našem raziskovanju smo izbrale več metod dela, ki so
nas privedle do končnih rezultatov, in sicer delo z viri in li-
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teraturo, metodo anketiranja, metodo intervjuja in metodo
obdelave podatkov.
Uporabljene metode dela so nas pripeljale do rezultatov, ki
smo jih predstavile v diskusiji. Ugotovile smo, da vse skupaj
le ni tako črno, kot smo mislile. Prepričane smo bile, da je
bistveno več primerov otrok, ki zaradi pogostega hitrega
prehranjevanja obolevajo in potrebujejo zdravniško pomoč. Presenetila pa nas je tudi trditev zdravnice, da prehranjevanje v McDonald'su, ni nujno tudi nezdravo.ijskih igrah
v Londonu postala olimpijska prvakinja.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504225.pdf

osnovne šole
NASLOV NALOGE: INTERNETNI IZZIVI
AVTORICI: Eva Leber in Staša Klovar Rupnik
MENTORICA: Nika Cvirn, prof. ang.
STROKOVNO PODROČJE: sociologija

v izzivih sodelujejo, počnejo to predvsem za zabavo in ne
zaradi vpliva množice.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201503596.pdf

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Branka Lazarevič, univ. dipl. soc. (predsednica)
Polonca Bajc Napret, univ. dipl. soc.
Jerneja Kolar, univ. dipl. soc.
Naloga je prejela 98,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V najini raziskovalni nalogi sva želeli ugotoviti, koliko učencev na predmetni stopnji uporablja socialna omrežja, katera
so najbolj priljubljena in kaj o njih menijo tisti, ki jih ne uporabljajo. Zanimalo naju je tudi, koliko učencev sodeluje v internetnih izzivih, kakšno je sodelovanje v le-teh po spolu in
starosti ter v katerem od izzivov so že sodelovali. Najbolj pa
sva se osredotočili na vprašanje, zakaj učenci sodelujejo v
internetnih izzivih in v kolikšni meri na njihovo sodelovanje
vplivajo drugi.
Prišli sva do zanimivih podatkov. Socialna omrežja sicer
uporablja več kot polovica učencev predmetne stopnje, a v
izzivih ne sodelujejo pogosto. Med sodelujočimi je več fantov kot deklet ter več starejših učencev kot mlajših. Tisti, ki

NASLOV NALOGE: KAJ UČENCI NAŠE ŠOLE RADI JEDO IN
ČESA NE MARAJO?
AVTORJA: Miha Melavc in Urban Ratej
MENTORICA: Natalija Mlinar, univ. dipl. bibliotekarka
STROKOVNO PODROČJE: prehrana
ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Barbara Cokan Mraz (predsednica)
Lavra Brglez, dipl. inž. živ. teh.
Katja Teršek, univ. dipl. ekon.

malice ne pojedo zaradi izbirčnosti. Vsak dan je na šolskih
hodnikih v košarah sadje, kruh, oreščki, suho sadje …
Spoznali smo, da se s hrano na šoli lepo ravna, saj se malica,
ki se ne poje, odlaga ločeno od ostankov. Neuporabljena
hrana se ponudi tistim učencem, ki ostajajo v podaljšanem
varstvu do poznega popoldneva.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504121.pdf

Naloga je prejela 85,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Pogosto poslušamo, da številni nimajo dovolj denarja za
hrano, na drugi strani pa ta pogosto konča v smeteh. Zasledili smo tudi televizijski prispevek, ki govori, da so slovenski
šolarji v šolah lačni. Zanimalo nas je, kakšna je situacija na
tem področju na OŠ Hudinja.
Dela smo se lotili s pomočjo anketnih vprašalnikov. Na ta
način smo želeli izvedeti, kakšne so prehranjevalne navade
učencev od 4. do 9. razreda naše šole. Za boljšo predstavo situacije smo opazovali tudi, koliko hrane se po koncu
malice vrne v kuhinjo. Od kuharjev smo dobili informacije o
tem, katere hrane pri kosilu učenci ne marajo.
Ugotovili smo, da učenci pojedo malico v celoti takrat, ko
je ta po njihovem okusu, sicer pa kar nekaj učencev malico
pusti. Na podlagi teh ugotovitev lahko trdimo, da učenci
z naše šole v šoli niso lačni. Poskrbljeno je tudi za tiste, ki
23

osnovne šole
NASLOV NALOGE: KOMUNIKACIJA IN ODNOS UČENCEV Z
DRUŽINO
AVTORJA: Urh Feldin in Laura Korošec
MENTORICA: Laura Belak, prof. raz. pouka
STROKOVNO PODROČJE: sociologija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Branka Lazarevič, univ. dipl. soc. (predsednica)
Polonca Bajc Napret, univ. dipl. soc.
Jerneja Kolar, univ. dipl. soc.

zavedajo pomena odprte in redne komunikacije ter s tem
povezanih dobrih odnosov z družino. Večinoma rešujejo
učenci v družini morebitne nesporazume z odkritim pogovorom, pri tem prevladujejo dekleta. Se je pa izkazalo,
da tako dekleta kot fantje v veliki meri najpogosteje največ
zaupajo mamam.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504100.pdf

Naloga je prejela 99,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Družina predstavlja za otroka mesto najpomembnejših izkušenj, intenzivnega učenja in čustvovanja. Člani družine so
vpeti v medosebne odnose, med katerimi poteka komunikacija. S pogovorom ustvarjajo med sabo dobro zaupanje
in sporazumevanje.
V raziskovalni nalogi sva tako med učenci, od šestega do
devetega razreda, Osnovne šole Hudinja želela preveriti, kakšna je komunikacija in odnos učencev z družino. Zanimalo naju je, kako pomembna se zdi učencem komunikacija,
komu največ zaupajo v družini, kako rešujejo probleme ter
koliko in na kakšen način preživljajo prosti čas z družino.
Raziskava je pokazala, da se učenci, tako fantje kot dekleta,

NASLOV NALOGE: MNENJE UČENCEV OŠ HUDINJA O
ŠKODLJIVOSTI COCA-COLE IN COCKTE
AVTORJI: Ines Ermenc, Ana Sečki in Gal Gaberšek
MENTORICA: Tina Škrabe, prof. mat. in ped.
STROKOVNO PODROČJE: prehrana
ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Barbara Cokan Mraz (predsednica)
Lavra Brglez, dipl. inž. živ. teh.
Katja Teršek, univ. dipl. ekon.
Naloga je prejela 94,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Vsakdo izmed nas je že pil gazirane pijače, saj so le-te del
mnogih rojstnodnevnih zabav in prireditev. Tudi sami smo
jih že kar nekaj popili. Mislimo, da se bo, vsaj pri nas, avtorjih
te raziskovalne naloge, pitje brezalkoholnih gaziranih pijač
kar precej zmanjšalo. Seveda pa ne bo narobe, če bomo
kdaj pa kdaj spili kakšen kozarec ali dva.
V naši raziskovalni nalogi smo poskušali ugotoviti, katera
pijača je našim sošolcem najljubša, kako pogosto uživajo
gazirane pijače in ali je bolj škodljiva Coca-Cola ali Cockta.
Ugotoviti smo tudi želeli, ali poznajo škodljive snovi v teh
pijačah in kakšne bolezni povzročajo.
V teoretičnem delu raziskovalne naloge smo zapisali, kaj so
gazirane pijače in katere sestavine vsebujejo, raziskali smo
njihov vpliv na naše telo. Podrobneje smo opisali Coca-Colo
in Cockto.
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Sestavili smo anketo, ki so jo rešili učenci 8. razredov. Rezultate smo analizirali in ugotovili, da moški raje izberejo
gazirane pijače kot ženske, tudi pijejo jih pogosteje. Učenci menijo, da je manj škodljiva Cockta. Veliko anketirancev
ne pozna škodljivih snovi in bolezni, ki jih omenjene pijače
povzročajo.
Za potrditev naše raziskave o škodljivosti pitja gaziranih pijač smo prosili zdravnico dr. Ivo Kalinšek.
Primerjali smo deklaraciji obeh izdelkov in ugotovili, da je
Cockta manj škodljiva.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504101.pdf

osnovne šole
NASLOV NALOGE: PAMETNI TELEFONI IN
OSNOVNOŠOLCI
AVTORJA: Almedin Imamović, Rok Pilih in Uroš Polimac
MENTORICA: Simona Mesojedec, prof. raz. pouka
STROKOVNO PODROČJE: sociologija
ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Branka Lazarevič, univ. dipl. soc. (predsednica)
Polonca Bajc Napret, univ. dipl. soc.
Jerneja Kolar, univ. dipl. soc.

nimajo vsi učenci pametnega telefona. Najpogosteje imajo
pametni telefon znamke Samsung. Učenci telefon najpogosteje uporabljajo za klicanje, najpopularnejša mobilna aplikacija pa je Facebook. Vsaj 2 uri na dan učenci uporabljajo
pametni telefon.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504088.pdf

Naloga je prejela 96,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Res je, da učenci telefonov ne smemo uporabljati v šoli. Res
pa je tudi, da ima zelo veliko učencev svoj pametni telefon,
ki ga uporablja za različne stvari. Prav zato smo si postavili izziv in se lotili te raziskovalne naloge. V teoretičnem
delu naloge smo se posvetili zgodovini telefonov, razvoju aplikacij in sistemov. V empiričnem delu naloge nas je
predvsem zanimalo, ali imajo učenci pametne telefone, za
kaj jih najpogosteje uporabljajo, katere mobilne aplikacije
uporabljajo, katera znamka pametnega telefona je najpopularnejša in koliko časa na dan učenci pametni telefon
uporabljajo.
Prišli smo do zanimivih ugotovitev. Na osnovni šoli Hudinja

NASLOV NALOGE: POJAV NAGLAVNIH UŠI V OSNOVNI
ŠOLI
AVTORICE: Tajda Skalicky, Saša Brodej in Eva Krajnc
Zagrušovcem
MENTORICA: Tea Žgajner, prof. ped. in ang.

šoli z večjo doslednostjo staršev in z boljšo higieno.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504102.pdf

STROKOVNO PODROČJE: zdravstvena nega
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Vesna Božiček, prof. zdr. vzg.(predsednica)
Peter Čepin Tovornik, dipl. san. inž.
Marija Mojca Vrenko, prof. zdr. vzg.
Naloga je prejela 99,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V raziskovalni nalogi smo z anketnim vprašalnikom med
starši raziskovali, kako pogoste so naglavne uši pri učencih
razredne stopnje na OŠ Hudinja, na kakšen način se spopadajo s tem problemom, koliko denarja porabijo za njihovo
odstranjevanje in kakšno je njihovo mnenje o možnih rešitvah te problematike. V teoretičnem uvodu smo raziskali
značilnosti naglavnih uši, njihovo odstranjevanje in sredstva, ki jih lahko kupimo v ta namen. Ugotovili smo, da je uši
imela manj kot polovica učencev razredne stopnje, da starši
za odstranitev uši večinoma uporabljajo kupljena sredstva
in zanje porabijo med 10 in 30 evrov za enkratno odstranitev pri enem otroku. Po mnenju staršev imajo sredstva, namenjena razsuševanju in preventivi, previsoko ceno. Večina
staršev meni, da bi bilo možno preprečiti pojavljanje uši v
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osnovne šole
NASLOV NALOGE: POLNJENJE ALKALNIH BATERIJ –
DA ALI NE?
AVTORJA: Staš Kocijančič in Luka Šegota
MENTOR: Jože Berk, prof. mat. in fiz.
STROKOVNO PODROČJE: fizika
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Jožica Dolenšek, prof. mat. in fiz. (predsednica)
mag. Mojca Alif, univ. dipl. inž. kem.
Marko Tukarič, univ. dipl. inž. kem.

da gre za učinkovito napravo za polnjenje iztrošenih baterij.
Naše ugotovitve kažejo, da ni tako in da je ugodneje kupiti
komplet ali dva akumulatorskih baterij, kot pa se truditi s
polnjenjem alkalnih baterij. Strošek za polnilnik ni zanemarljiv, upoštevati pa tudi moramo, da se po nekaj polnjenjih
zmogljivost baterij močno zmanjša. Edini razlog, ki bi ga
lahko navedli polnilniku alkalnih baterij v dobro, je ekološki.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504120.pdf

Naloga je prejela 100,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Danes na tržišču najdemo alkalne baterije različnih proizvajalcev in na policah skoraj vsake malo večje trgovine
lahko izbiramo med vsaj tremi baterijami tipa AA ali AAA.
Vse imajo enako začetno napetost 1,5 V, močno pa se razlikujejo po ceni, saj je razlika tudi večkratna. Naša raziskava
je pokazala, da velika razlika v ceni ni utemeljena z njihovo
zmogljivostjo, saj je le-ta pri baterijah uveljavljenih znamk
višjega cenovnega razreda in baterijah nižjega cenovnega
razreda praktično enaka. Izkazalo se je, da je tudi alkalne
baterije mogoče ponovno napolniti. Gre za novost, saj je
polnilnik alkalnih baterij na tržišču zadnjih nekaj let. Proizvajalec ga predstavlja kot revolucionarno novost in navaja,

NASLOV NALOGE: POMEN IN VPLIV GIBALNE
DEJAVNOSTI NA OTROKA SKOZI OČI OSNOVNOŠOLCEV
AVTORJI: Mihael Arčan, Peter Dujaković in Oskar Jekl
MENTORICA: Tjaša Skrbinek, prof. raz. pouka
STROKOVNO PODROČJE: šport
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Maja Medvešek, prof. športne vzgoje (predsednica)
Urban Stopar, prof. športne vzgoje
mag. Barbara Gorski, prof. športne vzgoj
Naloga je prejela 94,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V raziskovalni nalogi smo ugotavljali gibalno aktivnost
učencev glede na otroštvo, zakaj se jim zdi pomembna in
zakaj se vanjo vključujejo. Zanimalo nas je, ali obstajajo razlike med vključevanjem otrok v gibalno dejavnost in koliko
učencev ima status športnika glede na kraj bivanja. Želeli
smo predstaviti, kakšne ovire obstajajo pri vključevanju
otrok v gibalno dejavnost in izvedeti kaj več o informiranosti učencev o pomenu športne aktivnosti. Spraševali smo
se, ali obstaja kakšna povezava med športno aktivnostjo
staršev in športno aktivnostjo njihovih otrok. V raziskavi je
sodelovalo 230 učencev od 7. do 9. razreda iz mestnega in
podeželskega okolja. Rezultati so pokazali, da več kot polovica učencev meni, da so bili v času otroštva vključeni v več
športnih aktivnosti kot danes. Ugotovili smo, da je učencem pomembno ukvarjanje s športom zaradi pozitivnih
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zdravstvenih učinkov in da se vanj vključujejo prav iz tega
razloga. Kraj bivanja nima vpliva na vključevanje otrok v gibalne dejavnosti, ima pa vpliv po številu otrok s statusom
športnika. Ovire pri vključevanju otrok v gibalno dejavnost
so povezane s pomanjkanjem časa in denarja ter neorganiziranostjo dejavnosti v bližini doma. Informiranost učencev o pomenu in vplivu športne dejavnosti je zelo visoka.
Rezultati so pokazali povezanost med športno aktivnostjo
staršev in otrok.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504092.pdf

osnovne šole
NASLOV NALOGE: PRIMERJAVA UČINKA ŽVEČILNIH
GUMIJEV ORBIT IN AIRWAVES NA PH IN BAKTERIJE V
USTNI VOTLINI

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504116.pdf

AVTORICI: Neža Ručigaj in Sara Šarlah
MENTOR: Boštjan Štih, prof. bio. in kem.
STROKOVNO PODROČJE: zdravstvena nega
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Vesna Božiček, prof. zdr. vzg.(predsednica)
Peter Čepin Tovornik, dipl. san. inž.
Marija Mojca Vrenko, prof. zdr. vzg.
Naloga je prejela 100,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Žvečilni gumi je nepogrešljiv spremljevalec mnogih izmed
nas. Uporabljamo ga za osvežitev daha, premagovanje
stresa in podobno. Želeli sva preveriti, kako žvečilni gumiji
Orbit in Airwaves vplivajo na pH in bakterije v ustni votlini. Ugotovili sva, da se pH sline, po spiranju ust z raztopino
citronske kisline, dvigne hitreje in prej ustali, če žvečimo.
Razlik med obema vrstama žvečilnega gumija nisva zaznali.
Prav tako sva ugotovili, da razvoj bakterij zavirajo žvečilni
gumiji Orbit z nižjim pH in sadnimi okusi. Sicer pa je imela
večina žvečilnih gumijev Orbit in Airwaves, razen prej omenjenih, pH vrednost med 7,5 in 8,1.

NASLOV NALOGE: RADIO FANTASY – ZGODBA O USPEHU
AVTORICI: Katarina Bračun in Teodora Kocmut
MENTORICA: Romana Podbregar, pred. učit. zgod.
STROKOVNO PODROČJE: sociologija
ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Branka Lazarevič, univ. dipl. soc. (predsednica)
Polonca Bajc Napret, univ. dipl. soc.
Jerneja Kolar, univ. dipl. soc

janje poskusno. Jeseni 2002 so se preselili na novo lokacijo,
na Lavo 7, od koder so predvajali program do 1. 1. 2012. Takrat je Radio Fantasy prenehal z delovanjem. Male radijske
postaje, kot so bile Fantasy, Belvi in Antena so se združile v
enoten radio pod imenom Antena. Ime Fantasy ni mogel
več obstajati, saj so z zakonom prepovedali uporabo tujih
imen. Antena je bila najbolj primerna, ker radii pod imenom
Antena obstajajo tudi v Nemčiji.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201503700.pdf

Naloga je prejela 96,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Raziskovalna naloga predstavlja Radio Fantasy in priljubljenost radia med učenci predmetne stopnje. Raziskovali sva,
ali učenci poslušajo radio, katere postaje so jim najljubše in
zakaj ravno te. Preverili sva, ali učenci poznajo poklic radijski moderator, stopnjo izobrazbe in fakulteto, ki izobražuje
za ta poklic. Pri raziskovanju sva uporabljali metodo pregledovanja pisnih virov in spletnih strani, metodo anketiranja
in intervjuja.
Večina učencev predmetne stopnje redno ali občasno posluša radio. Največkrat ga poslušajo v avtu. Najljubša radijska postaja je Radio Antena, ki je nasledila Radio Fantasy.
Učenci poslušajo radio zaradi aktualne glasbe. Poklic radijski moderator jim v glavnem ni znan, prav tako ne fakulteta
in stopnja izobrazbe.
Radio Fantasy so ustanovili Robert Šprah, Teodor Kocmut in
Uroš Salobir leta 1996. Do 1. 12. 1996 je bilo njihovo odda-
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osnovne šole
NASLOV NALOGE: ROBOTSKI SORTIRNIK
AVTORJA: Urban Mikic in Tomaž Rejc Zagožen
MENTOR: Uroš Kalar, prof. športne vzgoje
STROKOVNO PODROČJE: elektronika

nama je uspelo sestaviti program, ki precej uspešno razreši
nalogo, ki sva si jo zadala.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504091.pdf

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Dimitrij Režun, univ. dipl. inž. el. (predsednik)
Tomislav Viher, univ. dipl. org. dela
Žan Močivnik, prof. mat. in rač.
Naloga je prejela 91,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
S sošolcem sva pod vodstvom mentorja izdelala stroj – robotski sortirnik, napravo za barvno razvrščanje bonbonov.
Napravo sva projektirala in sestavljala več mesecev, saj sva
od prve ideje pa do končne izvedbe zaradi nezanesljivega
delovanja morala večkrat spremeniti načrt naprave. Izdelala
sva več prototipov in se na koncu odločila za tistega, ki je
najbolj zanesljivo deloval.
Ko sva rešila konstrukcijske težave, sva se lotila programiranja. Za krmiljenje naprave sva uporabila servo motor, krmilila sva ga z vmesnikom eProDas, ki sva si ga lahko sposodila pri mentorju. Ukazne vrstice sva napisala v programu
Bascom AVR.
Po mnogo različnih poskusih in prilagajanju senzorjev

NASLOV NALOGE: S POMOČJO PAMETNEGA TELEFONA
DO IZGUBLJENIH PREDMETOV
AVTORJA: Klemen Kolar in Marcel Prašnikar
MENTOR: Gregor Pančur, prof. fiz. in teh.
STROKOVNO PODROČJE: računalništvo
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Dimitrij Režun, dipl. inž. el. (predsednik)
Tomi Viher, univ. dipl. org. dela
Žan Močivnik, prof. mat. in rač.
Naloga je prejela 90,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V raziskovalni nalogi sva le lotila problema, kako s pomočjo pametnega telefona do izgubljenih predmetov. Mobilni
telefoni se lahko povezujejo z drugimi elektronskimi napravami žično ali brezžično. Brezžično se lahko povezujemo na
dva načina. To nam omogočata tehnologiji ultra visokih frekvenc (UHF), kot sta Wifi in Bluetooth.
Zanimalo naju je, kako izdelati primeren oddajnik, ki ga
bomo lahko zaznali s pametnim telefonom in na podlagi
merjenja jakosti signala določali njegovo oddaljenost oz.
lokacijo.
Na podlagi raziskovanja obeh zgoraj navedenih brezžičnih
tehnologij sva izdelala Bluetooth oddajnik v obliki obeska
za ključe, ki ga lahko pripnemo na željeni predmet.
Aplikacija na pametnem telefonu nam zaznava napravo v
naši bližini, ko pa se ta razdalja poveča do te mere, da se
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izgubi povezava med njima, se v mobilni aplikaciji zabeleži
GPS-lokacija, na podlagi katere lahko poiščemo izgubljeni
predmet.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504118.pdf

osnovne šole
NASLOV NALOGE: SLADKORNA BOLEZEN – JO POZNAM?
AVTORICI: Živa Teršek in Nuša Ribežl Medved
MENTORICA: Olga Kožel, prof. slov.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504226.pdf

STROKOVNO PODROČJE: zdravstvena nega
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Vesna Božiček, prof. zdr. vzg.(predsednica)
Peter Čepin Tovornik, dipl. sanit. inž.
Marija Mojca Vrenko, prof. zdr. vzg.
Naloga je prejela 93,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Sladko življenje – le kdo si ga ne želi? Vsak si po svoje predstavlja, kakšno naj bi bilo. Namen najine raziskovalne naloge pa je bil raziskati drugo vrsto sladkosti, in sicer poznavanje sladkorne bolezni. Bogata hrana, premalo gibanja,
daljša življenjska doba in še marsikaj pripomorejo k temu,
da pridobiva sladkorna bolezen razsežnosti epidemije.
Tema je zelo široka, pri raziskovalnem delu pa sva uporabili
različne metode dela. Te so delo z viri in literaturo, metoda
anketiranja ter metoda obdelave podatkov.
Uporabljene metode dela so naju pripeljale do zanimivih
rezultatov, ki sva jih predstavili v diskusiji.

NASLOV NALOGE: ŠPORTNE NAVADE UČENCEV OSNOVNE ŠOLE HUDINJA
AVTORJA: Lan Senica in Tin Napret
MENTORICA: Sanja Podgoršek, prof. raz. pouka
STROKOVNO PODROČJE: šport

vrstniki, mlajši učenci pa zaradi zdravega načina življenja.
Uporabila sva metodo anketiranja in metodo obdelave podatkov.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504114.pdf

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Maja Medvešek, prof. športne vzgoje (predsednica)
Urban Stopar, prof. športne vzgoje
mag. Barbara Gorski, prof. športne vzgoje
Naloga je prejela 94,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V najini raziskovalni nalogi sva skušala ugotoviti, kakšne so
razlike med športnimi navadami mlajših in starejših učencev na Osnovni šoli Hudinja. Zanimalo naju je, če se učenci ukvarjajo s športom, kolikokrat na teden se ukvarjajo s
športom, s katerim športom se ukvarjajo, zakaj se ukvarjajo z izbranim športom in če so vključeni v kakšen klub ali
športno društvo. Ugotovili smo, da so tako mlajši kot starejši učenci športno aktivni. Učenci se redno ukvarjajo z določeno športno dejavnostjo (vsaj trikrat tedensko), vendar
pa so starejši učenci bolj aktivni kot mlajši. Več kot polovica
učencev je tudi vključenih v športno društvo ali klub. Večje
število vključitev v klube in športna društva sva zabeležila
pri starejših učencih. Tako mlajši kot starejši učenci se ukvarjajo z različnimi športi. Učenci se ukvarjajo s športom zaradi
različnih motivov. Starejši bolj zaradi zabave in druženja z

29

osnovne šole
NASLOV NALOGE: TEŽAVE OSNOVNOŠOLSKIH
NAJSTNIKOV
AVTORICI: Nadja Kac in Tinkara Žerovnik
MENTORICA: Danijela Sanja Berložnik, prof. mat. in teh.
STROKOVNO PODROČJE: sociologija
ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Branka Lazarevič, univ. dipl. soc. (predsednica)
Polonca Bajc Napret, univ. dipl. soc.
Jerneja Kolar, univ. dipl. soc
Naloga je prejela 99,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Puberteta je neizogibno obdobje v življenju vsakega dečka
in deklice. V tem obdobju se zgodi veliko fizičnih in psihičnih sprememb pri vsakem posamezniku. Mladostniki sovražijo fizične in psihične spremembe ter drugačnost, saj jim
te spremembe ponavadi niso všeč. Zato imajo precej slabo
samopodobo, do okolice so zelo kritični, imajo veliko težav z okolico in s samim sabo. Puberteta se lahko začne že
z desetim oziroma enajstim letom, zato se z najstništvom
spopadajo že osnovnošolci. Odločili sva se raziskati, kakšne
težave imajo najstniki osnovne šole Hudinja, in se poglobiti
v to temo, saj sva tudi sami najstnici, in si bova mogoče, s
pomočjo raziskanega, lažje razlagali to problematično ob-

NASLOV NALOGE: VERBALNO NASILJE MED UČENCI
OSNOVNE ŠOLE HUDINJA
AVTORICE: Klara Skalicky, Lana Šeruga in Karmen Šorn
MENTORICA: Mateja Turk, prof. nem . in geo.
STROKOVNO PODROČJE: psihologija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Jožica Cokan, univ. dipl. psih. (predsednica)
Edita Čebela, univ. dipl. psih.
Anton Leskovec, dipl. pedag. in psih
Naloga je prejela 90,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Naloga je nastala z namenom, da bi ugotovile, koliko
verbalnega nasilja se izvaja izključno na naši šoli, torej na
Osnovni šoli Hudinja, in kaj je posledica izvajanja verbalnega nasilja.
Mnogi smo morda prepričani, da verbalno nasilje ni tako
pomembno kot fizično, a se motimo. Obe vrsti nasilja sta
enako pomembni in tega bi se morali vsi zavedati ter fizično
in tudi verbalno nasilje nekako odpravljati.
Z raziskovalnim delom smo ugotovile, da največ verbalnega nasilja izvedejo učenci 9. razreda, sledijo pa razredi, 6. in
5. razred (enako), nato 7. in 8. razred (enako), najmanj pa je
verbalnega nasilja zaznati med učenci 4. razredov.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504119.pdf
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dobje.
V raziskavo sva vključili učence sedmega, osmega in devetega razreda, saj so učenci teh razredov večinoma že v
puberteti. Zanimalo naju je, ali se učenci teh razredov srečujejo s težavami, ki so značilne za obdobje najstništva.
Spoznali sva, da najstniki OŠ Hudinja radi hodijo v šolo, da
se v njej počutijo varno, da so v večini zadovoljni s svojo zunanjostjo, da ne pijejo veliko alkohola in ne kadijo, imajo pa
že čustvene stiske, se počutijo kdaj osamljene in brez volje
do življenja.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504104.pdf

osnovne šole
NASLOV NALOGE: VPLIV BIOOGLJA NA KALJENJE SEMEN
IN RAZVOJ MLADIH RASTLIN

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504103.pdf

AVTORICI: Eva Šorn in Neža Vengust
MENTOR: Boštjan Štih, prof. bio. in kem.
STROKOVNO PODROČJE: biologija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Natalija Trček Kovše, univ. dipl. inž. agron. (predsednica)
Uroš Arnuš, prof. bio. in kem.
Franc Rebeušek, univ. dipl. bio.
Naloga je prejela 80,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Biooglje je trdni ogljikov preostanek postopka karbonizacije organske snovi pri visokih temperaturah in ob odsotnosti
kisika. Dodaja se prsti z namenom izboljšanja njene kvalitete. Biooglje zaradi svoje velike absorbcijske sposobnosti
vpije velike količine vode in mineralnih hranil v prsti, ki jih
potem počasi oddaja rastlinskim koreninam. Ugotovili sva,
da semena žametnic in sončnic ob prisotnosti biooglja prej
vzkalijo, mlade rastline sončnic in fižola pa so v povprečju
višje. Prst z dodatkom biooglja je potrebno manj zalivati, saj
z izhlapevanjem izgublja manj vode.

NASLOV NALOGE: VPLIV NEKATERIH ABIOTSKIH
DEJAVNIKOV NA SPREMINJANJE PH VREDNOSTI V
PROCESU IZDELAVE JOGURTA
AVTORICI: Živa Knez in Anika Maček
MENTORICA: Boštjan Štih, prof. bio. in kem.
STROKOVNO PODROČJE: kemija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Peter Juvančič, univ. dipl. kem. teh. (predsednik)
Borut Dolar, univ. dipl. kem. teh.
Ludvik Stepančič, univ. dipl. kem. teh.
Naloga je prejela 98,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Jogurt je mlečni proizvod, ki ga z malo spretnosti lahko pripravimo sami v domači kuhinji. V najini raziskovalni nalogi
sva spremljali vpliv deleža mlečne maščobe, temperature
in prisotnosti laktoze na spreminjanje pH vrednosti med
procesom izdelave jogurta. Na spreminjanje pH vrednosti
vplivajo temperatura, delež maščobe v mleku, medtem ko
povezave med spreminjanjem pH vrednosti in prisotnostjo
oz. odsotnostjo laktoze nisva zaznali.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504115.pdf
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osnovne šole

OSNOVNA ŠOLA LAVA
NASLOV NALOGE: DRUŽABNA OMREŽJA IN MLADI
AVTORJA: Teo Jezernik in Stian Džumhur
MENTORICA: Tanja Stermecki, prof. slo.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201503025.pdf

STROKOVNO PODROČJE: sociologija
ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Nina Trojner, univ. dipl. prev. in prof. soc. (predsednica)
Mateja Fidler, univ. dipl. soc.
Terezija Drešček, prof. geo. in soc
Naloga je prejela 90,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Družabna ali socialna omrežja predstavljajo našo mlado
generacijo, saj so bolj ali manj nastala v času našega rojstva
ali pa naše zgodnje mladosti, tako da resnično velja, da nas
spremljajo že od rojstva. Midva sva se v tej nalogi namenila
bolj podrobno raziskati ta fenomen, ki krati ali pa bogati čas
milijonom uporabnikov po vsem svetu. Raziskala sva nastanek, pomen in uporabo po najinem mnenju najpogosteje
uporabljenih socialnih omrežij in naredila raziskavo o njihovem poznavanju in uporabnikih med osnovnošolci.
Odločila sva se predstaviti tudi dobre in slabe strani socialnih omrežij.
Raziskovanje te teme naju je zelo pritegnilo, poleg tega pa
sva izvedela in se naučila veliko novega.

NASLOV NALOGE: HIGIENA V OSNOVNI ŠOLI
AVTORICE: Eva Ratajc, Tea Planko in Lidija Čuturić
MENTOR: Bojan Poznič, prof. kem. in bio.
STROKOVNO PODROČJE: zdravstvena vzgoja
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Vesna Božiček, prof. zdr. vzg. (predsednica)
Peter Čepin Tovornik, dipl. san. inž.
Marija Mojca Vrenko, prof. zdr. vzg.
Naloga je prejela 100,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Pomembno je, da se s higieno seznanjamo že od malih nog,
zato smo želeli ugotoviti, ali osnovnošolci ta načela upoštevajo.
Najprej smo raziskovali z literaturo in s pomočjo spletnih
strani. Nato smo anketirali naše učence, jih opazovali, ali si
pred obroki v šoli umijejo roke, intervjuvali šolsko zdravnico
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in odšli v mikrobiološki laboratorij. Tam smo ugotavljali, koliko mikroorganizmov imajo vzorci, vzeti v šoli.
Ugotovili smo, da učenci prve triade manj skrbijo za higieno kot učenci druge in tretje triade. Pri umivanju rok je pomembna samoiniciativnost, spodbude učiteljev niso glavne pri odločanju o higieni. Ugotovili smo, da si učenci ne
znajo popolnoma pravilno umiti rok, deklice so tu bolj skrbne. Učenci o boleznih, ki bi jih lahko dobili zaradi nehigiene,
niso najbolj seznanjeni in o njih le ugibajo. V šoli so mesta,
na katerih je največ mikroorganizmov v šoli, kljuke in žoge.
Zadovoljni smo, da so rezultati naloge presegli naša pričakovanja. Ugotovili smo, da so učenci z načeli higiene dobro
seznanjeni, skušajo jih upoštevati, šola pa nam nudi čiste
in urejene površine za delo.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201503032.pdf

osnovne šole
NASLOV NALOGE: KAJ SANJAJO MLADI?
AVTORICI: Maša Polanec in Lana Požlep
MENTORICA: Tanja Stermecki, prof. slov.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201503029.pdf

STROKOVNO PODROČJE: psihologija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Jožica Cokan, univ. dipl. psih. (predsednica)
Edita Čebela, univ. dipl. psih.
Anton Leskovec, dipl. pedag. in psih.
Naloga je prejela 90,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Čisto vsi sanjamo. Res je, da se sanj pogosto ne spominjamo, ampak ni noči, ko ljudje ne bi sanjali. Naše sanje se dogajajo v fazi REM. Zanimivo je, da se bomo sanj spominjali
le, če se bomo zbudili par minut po koncu sanj. Najpogostejši primeri sanj so, da letimo, da se utapljamo ali pa celo,
da na test pridemo nepripravljeni. Sanje niso vedno le prijetne, poznamo tudi nočne more in groze.
Raziskovanje te teme naju je zelo pritegnilo, saj naju je zanimalo, kakšne sanje imajo najini vrstniki in ali se zavedajo
pomena svojih sanj. To sva ugotavljali tudi s pomočjo anketnega vprašalnika. Rezultati pa so razvidni v nalogi.
Poleg navedenega pa sva tudi midve izvedeli in se naučili
veliko novega.

NASLOV NALOGE: NOVO CELJE
AVTORJI: Tinkara Strenčan, Blaž Parežnik in Gal Antončič
MENTOR: Urh Kodre, prof. lik. um.
STROKOVNO PODROČJE: arhitektura – gradbeništvo

da je izdelan po željah uporabnikov. Izbran je bil park za
rolkanje.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201503023.pdf

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Elvis A.Herbaj (predsednik)
Miran Gaberšek, univ. dipl. inž. prometa
Darja Zabukovec, univ. dipl. inž. arh.
Naloga je prejela 86,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V raziskovalni nalogi Novo Celje smo na področju arhitekture raziskovali želje in potrebe meščanov. V prvi fazi smo
poiskali raziskovalni problem in postavili raziskovalne hipoteze. Skozi raziskavo nas je vodilo prepričanje, da lahko
skupaj z meščani Celja poiščemo in oblikujemo najbolj zaželen arhitekturni objekt ali izboljšavo obstoječega objekta.
V drugi raziskovalni fazi smo opravili obsežno anketiranje
in ustvarili bazo podatkov, ki nam je služila kot temelj pri
nadaljnjem delu. V fazi pridobivanja idej smo s pomočjo
računalniškega orodja Google SketchUp izdelali deset tridimenzionalnih računalniških modelov, ki so predstavljali
nadgradnjo idej in predlogov anketiranih meščanov. Med
modeli smo izbrali pet najbolj obetavnih in jih prevedli v
tridimenzionalne makete, izdelane iz kapa lepenke. Ponovno smo izvedli anketo med vrstniki in meščani in dobili en
zmagovalni arhitekturni objekt, za katerega lahko rečemo,
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osnovne šole
NASLOV NALOGE: ORTOREKSIJA
AVTORICI: Katarina Pirc in Nuša Zupan
MENTORICA: Ksenija Koštomaj, učit. bio. in gospod.
STROKOVNO PODROČJE: sociologija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Zdenka Zrinski, univ. dipl. soc. (predsednica)
Sandra Stajnko, univ. dipl. soc.
Jerko Malinar, univ. dipl. kult.

soc. med. in javnega zdravja, NIJZ, predstojnico Območne
enote Kranj, ki se že od leta 1999 ukvarja z motnjami hranjenja, saj sva želeli izvedeti njene izkušnje in opažanja o
motnjah hranjenja, med drugim tudi o ortoreksiji.
Pri raziskovanju sva uporabili več različnih metod. Vse te
oblike dela so naju pripeljale do zanimivih rezultatov in
ugotovitev.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201503041.pdf

Naloga je prejela 95,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Z raziskovalno nalogo sva želeli ugotoviti, koliko ljudi pozna
motnje hranjenja, koliko ljudi je seznanjenih, da tudi pretirano ukvarjanje z zdravo hrano lahko vodi v obsedenost in
ali poznajo pojem ortoreksija.
V teoretičnem delu sva predstavili ortoreksijo, kako se vse
skupaj začne, posledice ortoreksije in zdravljenje le-te.
Predstavili sva Bratmanov test, ki nam pove, ali ste na pragu
ortoreksije ali pa ste ga morda že prestopili.
Drugi del naloge pa je bil namenjen raziskavi. Anketirali sva
obiskovalce različnih starosti v City centru v Celju in njihove
odgovore analizirali. Postavili sva si pet hipotez, ki sva jih na
koncu potrdili oziroma ovrgli.
Opravili sva tudi intervju z Alenko Hafner, dr. med., spec.

NASLOV NALOGE: PREHITRI VOZNIKI
AVTORJI: Maj Mravlak, Maj Antončič in Marko Vrečer
MENTOR: Urh Kodre, prof. lik. um.
STROKOVNO PODROČJE: promet
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Elvis A. Herbaj (predsednik)
mag. Matej Založnik, univ. dipl. inž. teh. prom.
Darja Zabukovec, univ. dipl. inž. arh.
Naloga je prejela 91,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V raziskavi smo preverjali, ali vozniki upoštevajo omejitev
hitrosti na 30 km/h v okolici naše šole. Izvedli smo štiri meritve hitrosti. Vsaka meritev je zajela štirideset vozil, ki so prva
pripeljala mimo naše kontrolne točke. S prvo meritvijo smo
preverjali našo prvo hipotezo, da večina voznikov ne upošteva omejitve hitrosti. Ta hipoteza se je izkazala za pravilno. Le vsak četrti voznik je vozil 30 km/h ali manj. Povprečna
izmerjena hitrost vozil je bila 42,3 km/h. Hipoteza, da bo postavitev dodatnega prometnega znaka za omejitev hitrosti
upočasnila promet, se je izkazala za pravilno. Vozila so zdaj
vozila s povprečno hitrostjo 40,15 km/h. Tretja hipoteza,
ki je predvidevala, da bo postavitev makete policijskega
avtomobila povzročila, da bo večina voznikov vozila po
omejitvah, se je izkazala za nepravilno. Izmerili smo najnižje povprečne hitrosti - 39,75 km/h, a večina voznikov je še
vedno vozila prehitro. Spoznali smo, da naši ukrepi za umir-
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janje prometa ne zadoščajo in da je verjetno edina prava
pot za večjo prometno varnost preventivna dejavnost. Če
bomo otroci in odrasli poznali prednosti upoštevanja pravil
v prometu in posledice neupoštevanja le-teh, bo naša naslednja meritev hitrosti zagotovo pokazala bolj spodbudne
rezultate.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201503024.pdf

osnovne šole
NASLOV NALOGE: PREKARSKI DELAVEC
AVTORICE: Maša Lilija, Pia Lilija in Živa Lilija
MENTORICA: Andreja Golouh, prof. raz. pouka
STROKOVNO PODROČJE: sociologija

prihodki neredni in nizki, stalnosti zaposlitve pa ni na vidiku.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201503036.pdf

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Zdenka Zrinski, univ. dipl. soc. (predsednica)
Sandra Stajnko, univ. dipl. soc.
Jerko Malinar, univ. dipl. kult.
Naloga je prejela 96,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Prekarno delo je v medijih čedalje bolj aktualna tema. Volontersko pripravništvo, delo na črno, zaposlitev za določen
čas, avtorske in podjemne pogodbe, prisilni s. p. in delo na
študentsko napotnico so pojmi, s katerimi se srečuje vse
več Slovencev. Dejstvo je namreč, da število delavcev za
določen čas narašča v vseh državah in med vsemi poklici,
še najbolj pa med mladimi do 30 let. Z našo raziskovalno
nalogo smo želele raziskati, kako se s prvimi zaposlitvami
soočajo predvsem mladi, kakšne so njihove možnosti zaposlitve in kakšne pravice imajo ob tem. Ugotovile smo, da nas
mlade ne čaka rožnata prihodnost. Večina mladih prekarnih
delavcev skrbi glede prihodnosti, saj so pri tovrstnem delu

NASLOV NALOGE: PRIMERJAVA PRISOTNOSTI UPORABE
MALIH ČISTILNIH NAPRAV V MESTU IN NA VASI
AVTOR: Jaka Novak
MENTOR: Bojan Poznič, prof. kem . in bio.
STROKOVNO PODROČJE: ekologija – naravoslovni vidiki
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Andreja Slapnik, univ. dipl. bio. (predsednica)
Simona Šalej, univ. dipl. biol.
Gregor Kalan, prof. biol. in kem.

odvajanje odpadnih voda v mestu uporablja javno komunalno omrežje s čistilno napravo, na vaseh pa so še vedno
v uporabi greznice brez malih komunalnih čistilnih naprav.
Ljudje se sicer zavedajo ekološkega pomena le-teh, vendar jih zaradi finančnih razlogov ne vgradijo. Z zakonskimi
predpisi, ki določajo njihovo obvezno vgradnjo, še niso vsi
dobro seznanjeni.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201503034.pdf

Naloga je prejela 90,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V raziskovalni nalogi smo se odločili raziskati, kako se ljudje
v naši okolici zavedajo pomena ohranjanja čistega okolja
in kako skušajo sami prispevati k temu. Širše rečeno, raziskovali smo prisotnost uporabe malih komunalnih čistilnih
naprav, namenjenih za enostanovanjske hiše na podeželju
v okolici Celja.
Po pregledu literature smo zapisali teoretični del naloge
in si zastavili raziskovalni problem ter izpeljali raziskovalna
vprašanja s hipotezami. Nato smo pripravili anketni vprašalnik, ki so ga izpolnjevali prebivalci mesta Celje in okoliških
podeželskih krajev. Uporabili smo tehnike kvantitativnega
raziskovanja, ki so poleg anketnega vprašalnika še pogovori
s strokovnjaki, eksperimentalno delo in statistična obdelava
podatkov.
Na podlagi raziskovalnega dela smo ugotovili, da se za
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osnovne šole

OSNOVNA ŠOLA LJUBEČNA
NASLOV NALOGE: ANALIZA VODE, KI JO PIJEMO V ŠOLI
AVTORICA: Janja Jelovšek
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 96,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Namen raziskovalne naloge je bil s pomočjo čebulnega testa in kemijske analize vode ugotoviti, kakšna je kakovost
vode, ki jo pijemo v šoli. Kot vzorce vode sem izbrala vodo
iz pipe, vodo iz avtomata, vodo iz plastenke Dana in mineralno vodo. Kontrolni poskus je potekal v destilirani vodi.
Čebulni test je pokazal, da so zelo dolge koreninice čebule
pognale v vodi iz pipe, vodi iz avtomata in vodi iz plastenke
Dana. Koreninice so se slabo razvijale v mineralni vodi. Ne-

NASLOV NALOGE: EKSTRAKCIJA KOFEINA IZ ČRNEGA
ČAJA
AVTORICA: Lana Kores
MENTORICA: Marjeta Gradišnik Mirt, pred. učit.
STROKOVNO PODROČJE: kemija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Peter Juvančič, univ. dipl. kem. teh. (predsednik)
Borut Dolar, univ. dipl. kem. teh.
Ludvik Stepančič, univ. dipl. kem. teh.
Naloga je prejela 99,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Začela sem se spraševati, če se čaji zelo razlikujejo po količini
kofeina in če bi bilo važno, katerega kupim in skuham, da se
prej zbudim. Pomislila sem, da bi bilo to pametno raziskati.
V literaturi sem prebrala, da vsebuje največ kofeina črni čaj.
Zato sem izbrala nekaj različnih vrst črnega čaja, iz katerih
sem s postopkom ekstrakcije in destilacije pridobila kofein.
Po količini izločenega kofeina sem med sabo primerjala črni
čaj iz filter vrečk in razsuti črni čaj, saj sem domnevala, da
čaja ne bosta vsebovala enakih količin kofeina. Izkazalo se
je, da sem iz črnega čaja iz filter vrečk v povprečju pridobila
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koliko so v rasti zaostajale koreninice v destilirani vodi, saj
ne vsebuje mineralov. Kemijska analiza je pokazala, da so
koreninice v preiskovanih vzorcih vode, razen v mineralni
vodi, bolje rasle zaradi nekoliko povečanih masnih koncentracij amonijevih in nitratnih ionov, ki pa ne presegajo priporočenih vrednosti.
S pomočjo rezultatov praktičnega dela raziskovalne naloge
sem potrdila vse tri hipoteze. V šoli je vsa voda, ki jo pijemo,
kakovostna, zato so čebulne koreninice rasle približno enako hitro v vseh izbranih vzorcih vode. Koreninice čebule so
res rasle počasneje v destilirani vodi, saj ne vsebuje mineralov. Vse izbrane vrste vode glede parametrov in lastnosti,
ki jih lahko določamo s kovčkom za analizo vode, kemijsko
niso oporečne, kar je potrdila tudi laboratorijska analiza v
Cinkarni Celje.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504181.pdf

več kofeina kot iz razsutega črnega čaja. Sklepala sem, da
s starostjo učinek črnega čaja zaradi zmanjševanja kofeina upada. Tega mi ni uspelo dokazati zaradi premajhnega
števila vzorcev, kljub temu pa sem iz starejšega črnega čaja
pridobila manj kofeina kot iz svežega. Predvidevala sem še,
da bo več primesi v kofeinu, pridobljenem iz črnega čaja v
filter vrečkah. Tega ne morem potrditi, saj nisem imela čistega kofeina za primerjavo. Z raziskovalno nalogo sem še bolj
razširila svoje znanje ter izkušnje in nikakor ne obžalujem
dolgih popoldnevov, ki sem jih zaradi eksperimentiranja še
dodatno preživela v šoli.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504220.pdf

osnovne šole
NASLOV NALOGE: HRUP OB AVTOCESTI
AVTORJA: Tadej Jeršič in Tadej Lenart
MENTORICA: Marjeta Gradišnik Mirt, pred. učit.
STROKOVNO PODROČJE: ekologija – družboslovni vidik
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Andreja Slapnik, univ. dipl. bio. (predsednica)
Simona Šalej, univ. dipl. bio.
Gregor Kalan, prof. bio. in kem.

jakost hrupa v mesecu avgustu za 6 % večja kot v mesecu
januarju in da nova protihrupna ograja na Hudinji učinkoviteje varuje pred hrupom. Rezultati ankete kažejo, da je hrup
vseskozi moteč za 24 % anketiranih, 21 % jih je presodilo, da
se pri njih pojavlja naglušnost, 7 % jih ima glavobole,
34 % pa ima težave z nespečnostjo zaradi hrupa z avtoceste.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504409.pdf

Naloga je prejela 98,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Skozi naš šolski okoliš in mimo najinega doma gre znana
avtocesta Slovenika. Za to raziskovalno nalogo sva se odločila, ker sva hotela raziskati vpliv hrupa na življenje ljudi ob
avtocesti. Glavni namen najine naloge je bil izmeriti jakost
hrupa v odvisnosti od oddaljenosti od avtoceste. Prav tako
naju je zanimalo, kako se jakost hrupa spreminja skozi dneve v tednu, če ga merimo ob istem času. Namen je bil tudi
preveriti, kakšna je razlika med staro in novo protihrupno
ograjo na Hudinji. S pomočjo ankete sva raziskala mnenja
prebivalcev, ki živijo ob avtocesti, o raznovrstnih vplivih, ki
so posledica hrupa. Ugotovila sva, da jakost hrupa na vsakih
10 m oddaljenosti od avtoceste v povprečju pade za 1,5 dB.
Potrdila sva hipotezo, da je jakost hrupa večja med delavniki, konec tedna pa upade. Z meritvami sva ugotovila, da je
NASLOV NALOGE: KALJIVOST SEMEN V ODVISNOSTI OD
KONCENTRACIJE SOLI V VODI
AVTORJA: Leeloo Obrul in Nina Podpečan
MENTORICA: Marjeta Gradišnik Mirt, pred. učit.
STROKOVNO PODROČJE: ekologija – naravoslovni vidiki
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Natalija Trček Kovše, univ. dipl. inž. agron. (predsednica)
Franc Rebeušek, univ. dipl. bio.
Uroš Arnuš, prof. bio. in kem.

ni kalilo v 5 %-raztopini kuhinjske soli. Srednjega dela hipoteze ne moreva potrditi, saj nobeno seme ni kalilo v 3 %-raztopini kuhinjske soli. Zadnji del druge hipoteze je potrjen,
saj so nekatera semena kalila tudi v 1 %-raztopini kuhinjske
soli. Na območjih z intenzivnim kmetijstvom se zadnje čase
veliko omenja pojav zaslanjevanja tal.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504392.pdf

Naloga je prejela 94,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V raziskovalni nalogi sva želeli izvedeti, kako različne koncentracije natrijevega klorida vplivajo na kalitev izbranih
osmih vrst semen, katera vrsta semen ima največjo odpornost na prisotnost soli v vodi in katera vrsta semen najprej
vzklije v slani vodi in je višina stebla po enem tednu najvišja.
V kontrolnem poskusu so semena kalila v destilirani vodi. V
prvi hipotezi sva predvidevali, da večja, kot bo koncentracija natrijevega klorida v vodi, manjša bo kaljivost semen. To
hipotezo lahko v celoti potrdiva. V destilirani vodi so semena dobro kalila, v 1 %-raztopini natrijevega klorida slabše,
v višjih koncentracijah kuhinjske soli pa sploh ne. V drugi
hipotezi sva predpostavljali, da nobeno seme ne bo kalilo
v 5 %-vodni raztopini natrijevega klorida, v 3 %-raztopini
bodo kalila le redke vrste semen, kalitev v 1 %-raztopini bo
pogostejša. Prvi del hipoteze lahko potrdiva. Nobeno seme
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osnovne šole
NASLOV NALOGE: KMETIJE V ZADOBROVII
AVTORJI: Alen Lamper, Sven Pirš in Žiga Sedej
MENTORICA: Marjeta Gradišnik Mirt, pred. učit.
STROKOVNO PODROČJE: geografija – družbena in
ekonomska
ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Nataša Marčič, prof. geo. in pedag. (predsednica)
Dunja Čurković Peperko, prof. geo. in zgo.
Barbara Arzenšek, prof. geo.

višja kot 30 let. Tudi drugo hipotezo lahko potrdimo, saj je
osem kmetij od devetih starejših od 30 let. Nekatere kmetije imajo zelo dolgo tradicijo in dosegajo starost celo 300 let.
Glede na velike travnate površine, ki so še vedno prisotne
na tem območju, smo domnevali, da se tudi danes večina
kmetij preživlja z živinorejo. Hipotezo lahko potrdimo, saj je
kar šest kmetij od devetih usmerjenih v živinorejo. Najverjetneje bodo vse te kmetije, ki smo jih popisali, delovale še
vsaj 50 let, saj večinoma imajo naslednike.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504180.pdf

Naloga je prejela 84,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Raziskovanje je zanimiv način učenja. Večina raziskovalcev
svoje raziskovalno vprašanje najde kar v domačem okolju.
V tej raziskovalni nalogi smo hoteli izvedeti, koliko kmetij
še aktivno deluje v Zadobrovi, koliko hektarov obdelovalnih
površin imajo posamezne kmetije danes in kako dolgo je
kmetija že aktivna. Zanimale so nas tudi dejavnosti, s katerimi se na kmetijah ukvarjajo. V prvi hipotezi smo domnevali, da v Zadobrovi prevladujejo manjše kmetije, ki imajo
do 5 ha obdelovalnih površin. To hipotezo potrjujemo, saj
je bilo v popis zajetih šest manjših kmetij, ki imajo manj kot
5 ha zemlje, in tri kmetije, ki imajo več kot 10 ha zemlje. V
drugi hipotezi smo predvidevali, da je starost večine kmetij

NASLOV NALOGE: NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE PRI
SKLANJANJU SAMOSTALNIKOV
AVTORICI: Lina Čater in Nika Ivanuš
MENTORICA: Mateja Samastur, prof. slov.
STROKOVNO PODROČJE: slovenščina
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Darja Poglajen, prof. slo. in rus. (predsednica)
Tatjana Ivšek, prof. nem. in ang.
Saši Pešec, prof. ang. in franc.
Naloga je prejela 95,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Ali ste že slišali koga, ki je rekel, da so nagrado podelili gospe Mlakar? Ali pa morda, da se je popoldan igral z otroci?
Morda na sprehodu niste srečali niti dveh človekov? Samostalniki gospa, otrok in človek zagotovo spadajo med tiste
samostalnike slovenskega knjiženega jezika, ki jih znamo
pravilno sklanjati samo, če se to naučimo. Za to raziskovalno
nalogo sva se odločili, ker sva med vrstniki opazili neznanje,
ko gre za sklanjanja težjih samostalnikov. Odločili sva se, da
preveriva, ali poznajo pravila sklanjanja učenci osmega in
devetega razreda naše šole, najini prijatelji in znanci, ki so
že v srednješolskih klopeh ter starši. Namen najine raziskovalne naloge je, da bi na podlagi ankete ugotovili, kako se
s starostjo oziroma časovno oddaljenostjo od šolanja spreminja odstotek ljudi, ki znajo pravilno sklanjati težje primere samostalnikov, ter kateri samostalniki jim pri sklanjanju
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povzročajo največ težav. V najini anketi je sodelovalo 39
osnovnošolcev, 35 srednješolcev in 48 odraslih. Analiza ankete je pokazala, da je znanje sklanjanja samostalnikov najboljše pri odraslih ne glede na stopnjo izobrazbe, najslabše
pa pri osnovnošolcih. Anketirancem sta pri sklanjanju največ težav povzročala samostalnika Miha in otrok
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504219.pdf

osnovne šole
NASLOV NALOGE: POPIS METULJEV GOZDNIH ROBOV
NA LJUBEČNI
AVTORJA: Jan Bartolme in Špela Jazbec
MENTORICA: Marjeta Gradišnik Mirt, pred. učit.
STROKOVNO PODROČJE: biologija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Andreja Slapnik, univ. dipl. bio. (predsednica)
Simona Šalej, univ. dipl. bio.
Gregor Kalan, prof. bio. in kem.

je pestrost metuljev. Te hipoteze s pridobljenimi podatki ne
moreva potrditi. V drugi hipotezi sva predpostavljala, da
več kot je cvetočih rastlin, večje je število dnevnih metuljev, kar pa lahko potrdiva. V tretji hipotezi sva predvidevala,
da bova v gozdnem robu, kjer uspeva veliko vrst rastlin in
ne meji na gojeni travnik, naletela tudi na zaščitene vrste
metuljev. V gozdnem robu v Šmiklavžu sva v popis zajela
tudi tri zavarovane vrste metuljev. To so bili strašničin mravljiščar, temni mravljiščar in močvirski cekinček.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504183.pdf

Naloga je prejela 96,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Metulji so s svojo barvitostjo in lahkotnostjo gibanja čudovite živali. Namen najine raziskovalne naloge je bil primerjati vrste dnevnih metuljev v dveh bližnjih, vendar zelo
različnih gozdnih robovih. Prvi gozdni rob v Šmiklavžu je
mejil na negojen, drugi gozdni rob na Ljubečni pa na gojen
travnik. Ugotavljala sva, kako je število vrst metuljev povezano s pestrostjo rastlinskih vrst in številom cvetočih zelišč.
Popis dnevnih metuljev je potekal v poletnih mesecih. V
gozdnem robu v Šmiklavžu sva v popis zajela 75 vrst rastlin
in 26 vrst dnevnih metuljev, v gozdnem robu na Ljubečni pa
77 vrst rastlin in 16 vrst metuljev. V prvi hipotezi sva domnevala, da večja kot je rastlinska pestrost gozdnega roba, večja

NASLOV NALOGE: PRIMERJAVA ODSTOTKA OCETNE
KISLINE V KISU, PRIDOBLJENEM IZ SORT JABOLK
BOBOVEC IN ZLATI DELIŠES
AVTORICE: Špela Lampret, Lara Ojsteršek in Klavdija Košec
MENTORICA: Marjeta Gradišnik Mirt, pred. učit.
STROKOVNO PODROČJE: kemija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Peter Juvančič, univ. dipl. kem. teh. (predsednik)
Borut Dolar, univ. dipl. kem. teh.
Ludvik Stepančič, univ. dipl. kem. teh.

ši odstotek ocetne kisline kot kis, pridobljen iz jabolčnega
soka. Rezultati kemijske analize so potrdili hipotezo. Toda če
nastane manj kot 1 % ocetne kisline v tropinovcu, ne vemo,
če proizvodu lahko rečemo kis. V kisu naj bi namreč bilo vsaj
4 % ocetne kisline. Zato smo tudi drugo hipotezo delno potrdile. Nastajanje kisa je dolgotrajen proces, ki poteka najmanj tri mesece. Morda bo čez nekaj časa tropinovec postal
bolj kakovosten.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504182.pdf

Naloga je prejela 90,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Glavni namen naloge je bil ugotoviti količino ocetne kisline v kisu, ki nastane pri predelavi jabolčnega soka jabolk
bobovec v primerjavi z zlatim delišesom. Pri tem smo se
želele seznaniti s postopki priprave kisa ter pridobiti nova
znanja iz različnih metod eksperimentiranja. V prvi hipotezi
smo domnevale, da bo dala stara sorta jabolk bobovec kis z
večjim odstotkom ocetne kisline kot novejša sorta zlati delišes. Pri titraciji, ki smo jo izvedle v šoli, smo ugotovile večji
delež ocetne kisline v kisu iz zlatega delišesa. Vendar bolj
zaupamo ugotovitvam strokovnega laboratorija Cinkarne
Celje, kjer so ugotovili večji povprečni delež ocetne kisline v
kisu iz bobovca, zato bi lahko prvo hipotezo delno potrdile.
V svoji drugi hipotezi smo predvidevale, da bo kis, pridobljen iz ostankov stisnjenih jabolk (tropinovec), imel manj-
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PROJEKTU PRIDRUŽENE osnovnE šolE

OSNOVNA ŠOLA ANTONA BEZENŠKA FRANKOLOVO
NASLOV NALOGE: PUBERTETA IN SPOLNOST
AVTORICE: Eva Mlakar, Sara Brezovnik in Maja Čretnik
MENTORICA: Suzana Šafarič, soc. del.
STROKOVNO PODROČJE: sociologija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Zdenka Zrinski, univ. dipl. soc. (predsednica)
Sandra Stajnko, univ. dipl. soc.
Jerko Malinar, univ. dipl. kult.
Naloga je prejela 90,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Hormoni so tisti, ki sprožijo pubertetniški zagon v rasti in
spolnem razvoju. Vendar pa raziskave kažejo, da mokre sanje (polucija) pri fantih še nikakor niso nujni znak nastopa
pubertete in enako tudi ne prvo pojavljanje »perila« pri dekletih. Puberteta je posebno razvojno obdobje, ki nastopi
po otroštvu in se preliva v mladost. Značilnost pubertete je,

da je nekakšen vmesen, a za življenje prav gotovo najpomembnejši prehod med dvema nadvse odločilnima obdobjema človekovega bivanja, to je med otroštvom in mladostjo oz. prvo zrelostjo. (Pediček, 1966)
To je obdobje, ki prinese številne težave s samopodobo
najstnika, sprejetostjo med vrstniki, zunanjim videzom, telesnimi spremembami, zaljubljenostjo in prvimi spolnimi
izkušnjami.
Ker so to teme, ki so prisotne v naših vsakodnevnih pogovorih, smo se odločile, da raziščemo, kaj si naši sošolci in sošolke o njih mislijo, kako to doživljajo in s čim imajo največ
težav.
Izdelale smo vprašalnik in ga razdelile učencem 8. in 9. razreda OŠ Antona Bezenška Frankolovo in OŠ Dobrna. Anketa je bila anonimna, zato upamo, da so anketiranci iskreno
odgovarjali.
Prebrale smo veliko literature, ki pa je predvsem v obliki priročnikov.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504232.pdf

OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO
NASLOV NALOGE: PRIDOBIVANJE IN KARAKTERIZACIJA
ETERIČNEGA OLJA NAVADNEGA ČESNA, ALLIUM SATIVUM, TER POSKUSI NJEGOVIH AKTIVNOSTI ZA NADALJNJE APLIKACIJE IN PREPARATE ZA MEDICINSKE
NAMENE
AVTORICA: Klara Hohkraut
MENTORJI: Marko Jeran, kem. teh., Milena Žohar, prof. kem.
in bio., in Alma Kapun Dolinar, univ. dipl. inž. živ. teh.
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 83,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V raziskovalnem delu smo pripravili improvizirano aparaturo za pridobivanje destilatov eteričnih olj iz naravnih materialov. Aparatura je v šolskem merilu primerna za prikaz
osnov destilacije in nekaj praktičnih prikazov. Pridobljene
destilate eteričnih olj smo uporabili za pripravo dišečih mil,
krem in svečk. Veliko pozornost smo usmerili v raziskovanje
destilatov in ekstraktov navadnega česna, Allium sativum.
V prvi fazi smo pripravili ekstrakt in ga kvalitativno okarakterizirali z nekaterimi dokaznimi reakcijami v organski kemiji. V drugem delu smo pripravili kreme z vključki vodnih
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destilatov navadnega česna in jih primerjalno testirali na
difuzijskem antibiogramu z diski, kjer smo opazovali pojav
inhibicijske cone. Modelni primer za mikrobiološko študijo je bil nanos bakterij s površine človeške kože (podlaht)
na agarno kulturo. Rezultati difuzijskih testov pokažejo, da
kreme z vključenimi vodnimi frakcijami destilatov ne zavirajo rasti bakterijskih kultur, kar pomeni, da so primerne za
nadaljnjo uporabo. Pri večji količini dodanega destilata se
pojavi inhibicijska cona, vendar skozi čas izgine, saj bakterije prerastejo diske.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504217.pdf

PROJEKTU PRIDRUŽENE osnovnE šolE
NASLOV NALOGE: VPLIV REAKCIJSKIH SPREMENLJIVK
NA POTEK IN HITROST MODELNE REAKCIJE
NATRIJEVEGA TIOSULFATA S KLOROVODIKOVO KISLINO

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504216.pdf

AVTORICI: Lea Lešek Povšič in Larisa Ortl
MENTORJA: Marko Jeran, kem. teh., in
Milena Žohar, prof. kem. in bio.
STROKOVNO PODROČJE: kemija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Mojca Alif, univ. dipl. inž. kem. (predsednica)
Marko Tukarič, univ. dipl. inž. kem.
mag. Jožica Dolenšek, prof. mat. in fiz.
Naloga je prejela 88,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Raziskovalno delo opisuje vpliv reakcijskih spremenljivk na
potek in hitrost modelne reakcije natrijevega tiosulfata s
klorovodikovo kislino. Kot produkt reakcije se izloči žveplo,
nastane motna suspenzija, ki omogoča dobro vizualno detekcijo s časovnim spremljanjem.
Na hitrost in potek reakcije močno vplivata temperatura
in razmerje med reaktantoma. V delu dokazujemo, da pri
višji temperaturi poteče reakcija hitreje kot pri nižji. Glede
na volumsko razmerje med reaktantoma pokažemo, da
reakcija svojo največjo učinkovitost doseže, ko sta količini
v stehiometrijskem razmerju, torej 1 : 2 (natrijev tiosulfat :
klorovodikova kislina).

OSNOVNA ŠOLA VOJNIK
NASLOV NALOGE: NEMŠČINA KAPUTT? ANALIZA
POLOŽAJA DRUGEGA TUJEGA JEZIKA V OSNOVNI ŠOLI
MED LETOMA 2008 IN 2015
AVTORICA: Matej Gobec
MENTORICA: Simona Šarlah, prof. nem. in soc.
STROKOVNO PODROČJE: jeziki
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Darja Poglajen, prof. slo. in rus. (predsednica)
Tatjana Ivšek, prof. nem. in ang.
Saši Pešec, prof. ang. in franc.
Naloga je prejela 93,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Zanimalo me je predvsem mnenje učencev in staršev o poučevanju drugega tujega jezika v OŠ. V teoretičnem delu
sem prikazal stanje učenja jezikov v nekaterih državah EU
in ugotavljal, kakšno je stanje učenja tujih jezikov pri nas.
V empiričnem delu sem zbral rezultate anket in intervjuja
ter jih analiziral. Ugotovil sem, da so tako učenci kot starši
zelo naklonjeni učenju drugega tujega jezika in jim to ni v
breme, saj se zavedajo prednosti le-tega pri zaposlitvi in
v življenju nasploh. Pri vse večji konkurenci v svetu

je vsaka najmanjša prednost zelo dobrodošla. Znanje tujih
jezikov pa je zelo velika prednost in pomeni velik korak na
poti k uspehu. V dobi informacijskih sistemov je pridobivanje informacij enostavnejše. Srečujemo pa se s celo paleto
jezikov. In če vsaj vsebinsko razumemo prebrano internetno stran, je naše delo zelo olajšano in ga lahko kvalitetno dokončamo. Pri tem prihranimo delodajalcu tako čas
kot denar. Menim, da bodo v prihodnosti delodajalci iskali
ljudi, ki govorijo več jezikov, ker bodo tako lahko tudi širše
delovali. Morda bo prav veliko povpraševanje po znanju tujih jezikov pripomoglo k temu, da bo nekoč drugi tuji jezik
obvezen del osnovnošolskega izobraževanja. Seveda, če
težimo k temu, da bomo konkurenčni drugim državam in
bomo sledili ponudbi in povpraševanju, ki je temelj zdravega gospodarstva.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504227.pdf
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PROJEKTU PRIDRUŽENE osnovnE šolE
NASLOV NALOGE: ODPADNA HRANA PRI ŠOLSKI MALICI
NA OSNOVNI ŠOLI VOJNIK
AVTORJA: Gašper Marčič in Adam Wahibi
MENTORICA: Polona Bastič, prof. bio. in gospod.
STROKOVNO PODROČJE: ekonomija
ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Katja Teršek, univ. dipl. ekon. (predsednica)
Barbara Cokan Mraz
Lavra Brglez, dipl. inž. živil. teh.
Naloga je prejela 93,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Šolska malica je obrok, ki mora biti organiziran, torej skrbno
pripravljen in ponujen vsakemu osnovnošolcu. To osnovni
šoli nalaga Zakon o šolski prehrani.
V tem letu v centralni in treh razdelilnih kuhinjah OŠ Vojnik za učence dnevno pripravimo 720 malic. Na jedilniku
so zdrave, po sestavi živil raznolike ter po količini hranil in
energije šolarjem primerne malice. A nekaj te ponujene
hrane tudi zavržemo.
S terensko metodo, s katero smo 30 šolskih dni najprej ločevali, nato pa tehtali odpadno hrano, smo v raziskovalni
nalogi prišli do kopice natančnih podatkov.
Ugotovili smo, da so bolj ješči učenci od 1. do 4. razreda,

NASLOV NALOGE: RAST KRISTALOV
AVTORJI: Jakob Ban, Jaka Samec in Kamil Wahibi
MENTORICA: Rebeka Žagar, prof. bio. in gospod.
STROKOVNO PODROČJE: kemija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Peter Juvančič, univ. dipl. kem. teh. (predsednik)
Borut Dolar, univ. dipl. kem. teh.
Ludvik Stepančič, univ. dipl. kem. teh..
Naloga je prejela 80,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Z raziskovalno nalogo smo želeli raziskati, kako hitro, kako
veliki in kakšnih oblik zrastejo kristali kuhinjske soli, grenke
soli in sladkorja pri različnih temperaturah v enem tednu.
Pridobljene rezultate smo primerjali z rezultati, ki so jih dobili pri podobnih raziskavah po svetu. Sestavili smo eksperimentalni delovni list z navodili za izvedbo eksperimenta
Rast kristalov. Eksperiment smo izvajali od meseca decembra 2014 do meseca marca leta 2015 na OŠ Vojnik. Opazovanje je potekalo 1 teden. Priključili smo se tudi Globalnemu
eksperimentu 2014 z naslovom »Kakšni so najboljši pogoji
za rast največjih kristalov?«, ki ga organizira The Royal Society of Chemistry. Ugotovili smo, da so pri sobni temperaturi
najbolj zrasli kristali grenke soli. Ti kristali so bili otrorombični. Kristali kuhinjskega sladkorja so bili manjši od kristalov
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saj je pri šolski malici vedno ostalo več odpadne hrane pri
učencih od 5. do 9. razreda.
S primerjavo odpadne hrane po posameznih skupinah živil
največji delež predstavljata kruh in pekovsko pecivo, sledijo
sveže in konzervirano sadje, mlečni izdelki in ostalo.
V povprečju zavržemo najmanj mesnih izdelkov ter sveže
in konzervirane zelenjave. Spremljali in merili smo tudi napitke. V povprečju jih pri šolski malici učenci ne popijejo 41
litrov.
Za izračun stroška odpadne hrane smo uporabili podatke
iz razpisne dokumentacije javnega naročila za sukcesivno
dobavo živil OŠ Vojnik in preko tega prišli do podatka, da
v šolskem letu zavržemo 5,75 % pripravljenih šolskih malic.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504230.pdf

grenke soli in nekoliko večji od kristalov kuhinjske soli ter
monoklinske oblike. Najmanj pa so zrasli kristali kuhinjske
soli. Ti so bili kubične oblike. Najhitreje so rasli kristali kuhinjske soli, kristali sladkorja in grenke soli pa so začeli rasti
šele po tretjem dnevu. V hladilniku so po enem tednu zrasli
samo kristali kuhinjske soli. Večinoma so bili manjši od tistih
pri sobni temperaturi. Naši kristali so bili po velikosti in obliki podobni kristalom, ki so zrasli drugod po svetu. mo 5,75
% pripravljenih šolskih malic.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504186.pdf

PROJEKTU PRIDRUŽENE osnovnE šolE
NASLOV NALOGE: STAREJŠI IN TEHNOLOGIJA
AVTORICA: Ava Boštjančič
MENTOR: Jure Štokovnik, prof. RP
STROKOVNO PODROČJE: sociologija
ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Nina Trojner, univ. dipl. prev. in prof. soc. (predsednica)
Mateja Fidler, univ. dipl. soc.
Terezija Drešček, prof. geo. in soc.
Naloga je prejela 91,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

rabi mobilnih telefonov in podobnih naprav ter ravnanja
z njimi. Predvsem pa imajo željo, da bi bili njihovi odrasli
otroci, vnuki, prodajalke v trgovini itn. strpni in potrpežljivi
do njihovega rokovanja z napravami. Ob raziskovanju sem
malo pobrskala tudi med ponudbami mobilnih operaterjev
v Celju. Zato sem obiskala Simobil, Tušmobil in Telekom.
Prijazni operaterji so mi razložili, kako poskrbijo za starejše
obiskovalce. Obstaja tudi mobilni telefon, ki je narejen posebej zanje: z velikimi tipkami, glasovnimi znaki ob dotiku
tipke in enostavno uporabo.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504185.pdf

POVZETEK VSEBINE:
Na začetku sem želela raziskovati odnos starejših do uporabe mobilnih telefonov in ostale tehnologije. Po prebiranju
različne literature na to temo pa sem se odločila osrediniti le
na njihov odnos do mobilnih telefonov. Postavila sem dve
hipotezi, ki sta se ob koncu mojega raziskovanja izkazali za
resnični. Domnevala sem, da tehnologija lahko starejšim
precej olajša vsakdan in da se sočasno starejši tehnologije
branijo z vsemi štirimi. Obe domnevi sta bili potrjeni. Vsi anketiranci uporabljajo mobilne telefone, z uporabo katerih
imajo velikokrat težave in prosijo bližnje za pomoč. Večina
je menila, da je tehnologija nekaj, kar je zasvojilo svet in da
so obstoječe naprave zanje dovolj razvite. Izkazalo se je, da
si moji anketiranci želijo obiskati kakšno delavnico o upo-

NASLOV NALOGE: VPLIV VREMENA NA PRIDELEK V
KMETIJSTVU V LETU 2014
AVTORICI: Tjaša Kotnik in Tija Pilih
MENTORICA: Tatjana Hedžet, predmet. učit. fiz. in teh.
STROKOVNO PODROČJE: agronomija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Natalija Trček Kovše, univ. dipl. inž. agron. (predsednica)
Franc Rebeušek, univ. dipl. bio.
Uroš Arnuš, prof. bio. in kem.
Naloga je prejela 61,00 točk in se uvrstila v 3. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Namen raziskovalne naloge je predstaviti bistvene značilnosti, prednosti, slabosti oziroma vpliv vremena na pridelek v
kmetijstvu v letu 2014. Raziskovali smo, s kakšnimi težavami
so se srečevali pridelovalci v okolici Vojnika, se seznanili s
težavami, ki so jih imeli pri obdelovanju in spravilu pridelka,
ter jih povprašali, kako so bili zadovoljni s pridelkom.
Kmetijstvo je zelo odvisno od naravnih dejavnikov: reliefa,
zgradbe tal, hidroloških razmer in čedalje bolj vremenskih
pojavov, ki vplivajo na pridelavo pridelkov. Seveda pa imajo vpliv tudi družbeni dejavniki (prebivalstvo, odseljevanje
mladih s podeželja, deagrarizacija, industrija, politika ...).
Povezanost med njimi pa vpliva na razvoj kmetijstva.
Primerjali smo podnebne spremenljivke, temperaturo zra-

ka, količino padavin in vlažnost zraka v Vojniku s povprečjem.
Ugotovili smo, da je bilo leto 2014 rekordno toplo in zelo
mokro, da smo imeli zelo veliko deževnih dni. Najbolj mokro je bilo meseca septembra. Leto 2014 ni bilo naklonjeno
kmetovanju, kajti pojavljale so se težave pri obdelovanju in
spravilu pridelka, tako da je bila količina pridelka sicer zadovoljiva, a ni bilo kvalitete. Na pridelkih so se pojavljale tudi
različne bolezni.
O povprečnem vremenu ne moremo več govoriti, kajti vsako leto opažamo večja odstopanja (poplave, žled, neurja,
toča, suše, močno deževje …). Posledica le-tega pa ni le velika škoda, ampak tudi težava pri načrtovanju dejavnosti za
naslednje leto.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504187.pdf
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PROJEKTU PRIDRUŽENE osnovnE šolE

OŠ ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE
NASLOV NALOGE: (NE)UPORABNOST ŠOLSKIH
GARDEROBNIH OMARIC
AVTORICE: Andreja Guček, Petra Špan in Iza Verbovšek
MENTORICA: Jasmina Oblak, prof. soc. in nem.
STROKOVNO PODROČJE: sociologija
ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Nina Trojner, univ. dipl. prev. in prof. soc. (predsednica)
Mateja Fidler, univ. dipl. soc.
Terezija Drešček, prof. geo. in soc.

sedu, če ni mogoče njegova omarica večja, ali pa skriva kak
priboljšek. Kljub temu so učenke in učenci od četrtega do
devetega razreda soglasni, da so omarice fina in uporabna
zadeva. Samo še takšno, ki se sama očisti ter odklene in zaklene z nasmeškom, ne pa s ključem, bi morali izumiti.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504123.pdf

Naloga je prejela 90,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Smo tri sedmošolke, ki smo letos raziskovale šolske garderobne omarice. Vsaka šola želi narediti vtis na človeka, ki prvič vstopi v stavbo. Naše prostore, namenjene za garderobe,
je šola pred nekaj leti obnovila in v prostor postavila nove
garderobne omarice. Omarice so na prvi pogled zelo lepe.
Nas pa je zanimalo, ali so tudi praktične, uporabne in kaj
vse, morda tudi prepovedanega, se skriva v njih. Ni skrivnost, da smo mladi pravi firbci, zato se je v preteklosti že
kar nekaj pogumnežev na skrivaj odločilo »pokukati« k so-

NASLOV NALOGE: BREZ PAMETNEGA TELEFONA BI ...
AVTORICE: Nika Romšak, Amadeja Kopinšek in
Nina Gračner
MENTORICA: Jasmina Oblak, prof. soc. in nem.
STROKOVNO PODROČJE: sociologija
ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Nina Trojner, univ. dipl. prev. in prof. soc. (predsednica)
Mateja Fidler, univ. dipl. soc.
Terezija Drešček, prof. geo. in soc.
Naloga je prejela 83,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Le kaj bi brez pametnega telefona? Če ne veste, vam svetujemo, da opravite preizkus, kot smo ga me. Najprej pet dni
pozorno beležite, kaj in koliko časa preživite s svojim najbolj
pametnim prijateljem (telefonom), nato pa ga za naslednjih
pet dni odložite nekam v kot, da se spočije. Poiščite zaprašeno škatlo v zadnjem delu omare in iz nje izbrskajte vaš
prvi mobilni telefon. Še veste, kako zgleda? Z njim se družite naslednjih pet dni in si skrbno zapisujte vaše občutke. Še
posebej takrat, ko vam bodo misli uhajale na vse možnosti,
ki vam jih ponuja vaš pametni telefon; na igrice, fotografije,
dostop do interneta in aplikacije … Ne, ne! Nič ne bo iz
tega!
Kljub začetnemu cmoku v grlu in občutku si človek ne more
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predstavljati – le kako bomo preživele teh pet dni, ki so se
na začetku zdele kot večnost? Verjemite, se splača! Ponovno, a v drugi luči, smo spoznale prijatelje in družino. Več
časa smo posvetile domači nalogi in šoli ter prepodile pajke
iz sobe. Tudi mame so pozabile zapreti usta, ko smo brez
besed pomile posodo in pobrisale tla.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504171.pdf

PROJEKTU PRIDRUŽENE osnovnE šolE
NASLOV NALOGE: ČIGAVA MILKA ČOKOLADA JE BOLJŠA?
AVTORICE: Ana Belej Kovačič, Kaja Sluga in
Katarina Hochkraut
MENTORICA: Jasmina Oblak, prof. soc. in nem.
STROKOVNO PODROČJE: prehrana
ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Barbara Cokan Mraz (predsednica)
Lavra Brglez, dipl. inž. živil. teh.
Katja Teršek, univ. dipl. ekon.

no in narejeno v Nemčiji ter Bolgariji. Zanimalo nas je, ali se
že na oko prepozna razlika v obliki, pakiranju, videzu čokolade in vonju. A najpomembnejši je bil seveda okus. Obe
čokoladi Milka so poskusili učenke in učenci od petega do
devetega razreda. Po okusu je zmagala Milka, proizvedena
v Nemčiji, učenke in učenci pa bodo od zdaj naprej zagotovo bolj pozorni, katera čokolada in iz katere trgovine se
znajde v njihovih nakupovalnih vozičkih. Tako po državi
uvoza kot po teži.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504122.pdf

Naloga je prejela 88,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Milka čokolada nas že več kot stoletje razvaja s svojim
okusom, s polic v trgovinah pa vabi s svojo prepoznavno
vijolično barvo in s prikupnim logom krave Milka. Zadnja
leta lahko v medijih večkrat zasledimo obtožbe, da podjetja
izdelkov, ki jih prodajajo pod istim imenom in v enaki embalaži, ne proizvajajo enako kvalitetno. Načrtno naj bi manj
kvalitetni izdelki bili namenjeni za »vzhodni« trg. Proizvajalec trmasto vztraja, da ne gre za razliko v kvaliteti, temveč
za razliko v okusu izdelkov, ki se prilagaja zahtevam kupcev
posameznih držav oz. tržišča prodaje izdelkov. Pri nas lahko
kupimo čokolado Milka, proizvedeno v različnih državah.
Same smo pod drobnogled vzele mlečno čokolado, uvože-

NASLOV NALOGE: RAZVOJ TURIZMA V RIMSKIH
TOPLICAH
AVTOR: Gašper Stupan
MENTORICA: Jasmina Oblak, prof. soc. in nem.
STROKOVNO PODROČJE: turizem

nekaj stvari, ki bodo pripomogle k živahni turistični dejavnosti v kraju. Najboljša reklama pa bodo ljudje sami, ki bodo
s svojo povezanostjo, trudom in optimizmom dokazali, da
je to mogoče.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504179.pdf

ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Nataša Marčič, prof. geo. in pedag. (predsednica)
Dunja Čurković Peperko, prof. geo. in zgo.
Barbara Arzenšek, prof. geo.
Naloga je prejela 75,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Nekoč svetovno znane Rimske Toplice se znova prebujajo. Obnova zdravilišča in novi lastnik kraju omogočata,
da ponovno turistično živi. V raziskovalni nalogi sem zato
naredil kratek sprehod skozi zgodovino kraja, osrednji del
naloge pa posvetil trenutnim razmeram v kraju, turističnim
aktivnostim in prireditvam, ki trenutno potekajo v kraju,
ter načrtom za prihodnost. V intervjujih s predstavnikom
krajevne skupnosti, s predsednikoma turističnega in kulturnega društva ter vodilnimi v zdravilišču in Aqua Romi
se strinjamo, da je v kraju potrebno še veliko storiti. Nova
infrastruktura, kot so most čez Savinjo, bencinska črpalka,
športna dvorana, popravljeno cestišče in pločniki ter urejena kolesarska steza, negovana okolica objektov in kraja je le
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NASLOV NALOGE: VLOGA ŽELEZNICE V RIMSKIH
TOPLICAH
AVTOR: Andraž Špan
MENTORICA: Jasmina Oblak, prof. soc. in nem.
STROKOVNO PODROČJE: zgodovina in prazgodovina
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
dr. Aleksander Žižek, univ. dipl. zgo. (predsednik)
Sandi Šarman, prof. zgo. in geo.
Melita Broz, prof. zgo. in ang.

zdravilišča se je v kraju ustavil tudi brzi vlak. Starejši prebivalci se dobro spominjajo vsakodnevne gneče na peronu,
saj so mesečno prodali tudi do 6000 kart, vse do Črne gore.
Že več kot 150 let stavba še vedno služi svojemu namenu.
Potniki, čeprav veliko manj kot nekoč, še vedno lahko tukaj
kupijo karto in stopijo na lokalni potniški vlak. Žal ni več tiste živahnosti in urejenosti. A zgodbe upokojenih železniških delavcev so ostale in tudi zidovi stavbe govorijo svojo
zgodbo. Le poiskati jo moramo.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504178.pdf

Naloga je prejela 96,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Železnica je še pred nekaj desetletji veljala za najpomembnejše prevozno sredstvo po kopnem. Naše babice in dedki
so lahko opazovali velike lokomotive, iz katerih se je valil
gost, črn dim, kako so sopihajoč za seboj vlekle potniške ali
tovorne vagone. Že leta 1848 je skozi kraj Rimske Toplice
stekla železna cesta. Njen pomen so znali izkoristiti Uhlichi,
saj je prav vlak skozi kraj v zdravilišče privabil mnoge visoke
in petične goste iz vse Avstro-Ogrske in kasneje Jugoslavije.
Prav zaradi železnice je kraj dobil železobetonski most. Vlak
je po II. svetovni vojni v kraj pripeljal veliko število dnevnih kopalcev odprtega bazena, z vlakom so pripotovali tudi
vojaki in oficirji jugoslovanske ljudske armade. Prav zaradi

OŠ FRANJA MALGAJA ŠENTJUR
NASLOV NALOGE: GOVORICA TELESA
AVTORICI: Monika Smrečnik in Nika Plošnik
MENTORICA: Jožica Novak, prof. ped. zgod.
STROKOVNO PODROČJE: psihologija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Jožica Cokan, univ. dipl. psih. (predsednica)
Edita Čebela, univ. dipl. psih.
Anton Leskovec, dipl. pedag. in psih.
Naloga je prejela 94,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Nebesedna komunikacija, v katero sodi govorica telesa, je
mnogo starejša od besedne. Poznamo le nekaj tisoč besed
in kar 700 000 različnih kretenj. Ne glede na to, kaj govorimo, imajo kretnje svoj pomen in z njimi lahko povemo »več
kot tisoč besed«. Tudi prvi vtis si večinoma ustvarimo na
podlagi »videza«. Spraševali sva se, če se najini vrstniki zavedajo pomena govorice telesa in tega, kaj lahko opazimo
iz nje. Da bi dobili odgovor na najina vprašanja, sva jih nekaj
vključili v »opazovalni eksperiment« in skozi opazovanje,
predavanje in anketni vprašalnik prišli do spoznanja, da so
o govorici telesa vedeli malo oz. da sploh niso bili pozorni
nanjo.
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Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504233.pdf
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Uvrstitve učencev na tekmovanjih iz znanj
v šolskem letu 2014/15
SLOVENŠČINA
TEKMOVANJE IZ ZNANJA SLOVENŠČINE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE
Tjaša Škerl Rifelj, Ana Sara Simič
III. OŠ CELJE
Zarja Lednik, Nevenka Dečman
Tjaša Šelih, Ana Hribar
IV. OŠ CELJE
Jelka Hribernik
Živa Nardin
OŠ Frana Kranjca Celje
Janja Đaković
Nika Rajšter
OŠ Frana Roša
Blanka Skočir
Špela Vodeb
OŠ Frana Roša
Blanka Skočir
Nika Rajšter
OŠ Frana Roša
Blanka Skočir
Eva Šorn
OŠ Hudinja
Mateja Hrastnik
Staša Klovar-Rupnik
OŠ Hudinja
Mateja Hrastnik
Anja Žerjav
OŠ Hudinja
Mateja Hrastnik
Klara Brežnik, Živa Žohar
OŠ Lava
TEKMOVANJE ZA BRALNO PRIZNANJE (ZLATI BRALCI)
Brina Bašič, Jure Dolinar, Nik
III. OŠ CELJE
Urša Sotler
Koprivica, Pia Marolt, Viki Močič
Maja Pilko, Zorana Stjepanović,
III. OŠ CELJE
Urša Sotler
Larisa Stropnik, Liza Brilej
Anastazija Faith Filipič, Izak Jenko,
III. OŠ CELJE
Urša Sotler
Eva Jurhar, Lan Oberžan
Carolina Ribič, Lana Skok, Maruša
Steiner, Laura Tomažič, Tjaša
III. OŠ CELJE
Urša Sotler
Trafela
LITERARNI NATEČAJ FESTIVAL ZA TRETJE ŽIVLJENSKO OBDOBJE
Živa Lilija
OŠ Lava
Nives Žirovnik

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

državno
regijsko
državno

zlato priznanje

državno

zlato priznanje

državno

zlato priznanje

državno

zlato priznanje

državno

1. mesto

državno

Brigita Ornik
Ingrid Zupanc Brečko
Metka Vajdič
Suzana Križnik
Maja Skakić
Karmen Hrastnik Koštomaj
Karmen Hrastnik Koštomaj
Janja Rozman
Janja Rozman

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

državno
državno
državno
regijsko

Mateja Turk
Mateja Turk
Mateja Turk
Petra Merc

srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje

regijsko
regijsko
regijsko
državno

Marjana Robič
Marjana Robič
Marjana Robič
Marjana Robič
Marjana Robič
Tomaž Končan
Gregor Ivšek
Branka Gal
Nataša Lemež
Jana Draksler

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

državno
državno
državno
državno
državno
državno
področno
področno
področno
državno

regijsko
regijsko
regijsko
regijsko

ANgleščina
TEKMOVANJE IZ ZNANJA ANGLEŠČINE
Ana Pilko
I. OŠ Celje
Niko Preložnik
I. OŠ CELJE
Lan Oberžan
III. OŠ CELJE
Anja Gominšek
IV. OŠ CELJE
Klara Eva Drašković
OŠ Frana Roša
Nika Jeromel
OŠ Hudinja
Meliha Imamović
OŠ Hudinja
Saša Jovanović, Klara Brežnik
OŠ Lava
Kevin Goršič
OŠ Lava

državno
regijsko
regijsko
regijsko

NEMŠČINA
TEKMOVANJE IZ ZNANJA NEMŠČINE
Azra Delić
Eva Vervega
Meliha Imamović
Nika Banovšek

OŠ Hudinja
OŠ Hudinja
OŠ Hudinja
OŠ Ljubečna

MATEMATIKA
MATEMATIKA - TEKMOVANJE ZA VEGOVO PRIZNANJE
Ana Intihar Marulc
II. OŠ CELJE
Marko Džakulin
II. OŠ CELJE
Iva Planko
II. OŠ CELJE
Matic Pesjak
II. OŠ CELJE
Jan Karlaš
II. OŠ CELJE
Frenk Dragar
II. OŠ CELJE
Zala Božanić
IV. OŠ CELJE
Bor Luka Urlep
IV. OŠ CELJE
Jernej Glavan, Ana Hribar
IV. OŠ CELJE
Mia Malinger
OŠ Frana Kranjca Celje
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Živa Nardin
OŠ Frana Kranjca Celje
Vito Drofenik
OŠ Frana Kranjca Celje
Laura Rozman
OŠ Frana Kranjca Celje
Neža Arnol
OŠ Frana Kranjca Celje
Sven Rauter Pungartnik
OŠ Frana Roša
Tilen Kolšek
OŠ Frana Roša
Tim Zaveršek
OŠ Frana Roša
Irena Gerlj
OŠ Hudinja
Klemen Kolar
OŠ Hudinja
Klemen Pučko
OŠ Hudinja
Urban Mikic
OŠ Hudinja
Gašper Nerat
OŠ Hudinja
Nika Jeromel
OŠ Hudinja
Rene Ratej
OŠ Hudinja
Nika Goršič, Kevin Goršič
OŠ Lava
Tea Planko, Leon Ratajc
OŠ Lava
Luka Golčman
OŠ Lava
Jure Tilen Agrež
OŠ Ljubečna
MEDNARODNI MATEMATIČNI KENGURU
Nik Berčnik, Ela Grasselli, Matija
III. OŠ CELJE
Kocbek, Izak Jenko, Lan Oberžan
Tea Dular, Maja Vindiš, Mina
III. OŠ CELJE
Brezić, Liza Brilej
Tjaša Rifelj Škerl
III. OŠ CELJE

Jana Draksler
Tanja Remih
Tanja Remih
Tanja Remih
Bojana Zorko
Bojana Zorko
Marjetka Rovšnik
Tina Presker
Tina Presker
Tina Presker
Danijela Sanja Berložnik
Jani Čede
Jani Čede
Irena Cure
Vanja Ocvirk Karner
Aleksander Špec
Aleksander Špec
Darja Potočnik

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

državno
državno
državno
državno

Tanja Gabršček

srebrno priznanje

državno

Marinka Špan

srebrno priznanje

državno

Rajko Đudarić

srebrno priznanje

državno

Lea Červan
Marjana Robič
Marjana Robič
Marjana Robič
Jana Draksler
Jani Čede
Vanja Ocvirk Karner

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

državno
državno
državno
državno
državno
regijsko
državno

Marjana Robič
Marjana Robič
Marjana Robič
Marjana Robič
Marjana Robič
Marjana Robič
Marjana Robič
Marjana Robič
Marjana Robič
Marjana Robič
Marjana Robič
Marjana Robič
Jana Draksler
Jana Draksler
Jana Draksler
Jana Draksler
Jana Draksler
Jana Draksler
Jana Draksler
Jana Draksler
Jana Draksler
Jana Draksler

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

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

regijsko
regijsko
regijsko
regijsko
regijsko
regijsko
regijsko
regijsko
regijsko
regijsko
regijsko

LOGIKA
TEKMOVANJE IZ ZNANJA LOGIKE
Vita Komel
I. OŠ CELJE
Iva Planko
II. OŠ CELJE
Dominika Kastelic
II. OŠ CELJE
Ida Komerički
II. OŠ CELJE
Živa Nardin
OŠ Frana Kranjca Celje
Irena Gerlj
OŠ Hudinja
Anja Vrečer
OŠ Lava
GENIUS LOGICUS
Miha Humar
II. OŠ CELJE
Frenk Dragar
II. OŠ CELJE
Maja Humar
II. OŠ CELJE
Pavlina Stropnik
II. OŠ CELJE
Jan Karlaš
II. OŠ CELJE
Gregor Korže
II. OŠ CELJE
Matic Pesjak
II. OŠ CELJE
Iva Planko
II. OŠ CELJE
Aleks Čoklc
II. OŠ CELJE
Gašper Zevnik
II. OŠ CELJE
Lana Leskovšek
II. OŠ CELJE
Patrick Bončina
II. OŠ CELJE
Nace Esih
OŠ Frana Kranjca Celje
Nika Tavzes
OŠ Frana Kranjca Celje
Grega Štor
OŠ Frana Kranjca Celje
Ema Ašič
OŠ Frana Kranjca Celje
Sonja Drofenik
OŠ Frana Kranjca Celje
Sebastjan Baš
OŠ Frana Kranjca Celje
Iza Vodenik
OŠ Frana Kranjca Celje
Jan Vodenik
OŠ Frana Kranjca Celje
Matevž Ozvatič
OŠ Frana Kranjca Celje
Gregor Špan
OŠ Frana Kranjca Celje
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Zala Zupančič
Metka Ocvirk
Lovro Petek
Lovro Drofenik
Jaka Kodelja
Eva Pušnik
Claudia Rutar
Lara Gobec
Mia Malinger
Pia Polutnik
Adrijana Hyseni
Živa Nardin
Tilen Udovč
Katarina Železnik
Vito Drofenik
Laura Rozman
Nik Leban
Neža Arnol
Ajda Krivec
Mark Fabjan
Martin Malinger
Luka Segečič
Tomaž Šporin
Jan Titan
Timotej Cvikl
Nika Roš
Anastazija Šrot
Maša Štern
Matija Zaveršek
Ema Stegu
Tara Tepšić
Meris Husić
Anže Knez
Leon Strašek
Lara Furman
Kaja Jurkošek
Tito Ogrizek
Kaja Roš
Staš Kalajdžiski
Ana Vornšek
Alisa Kiker
Aljaž Urek
Iza Kragl
Bor Lazar
Kristjan Lorenčič
Neža Mikic
Alen Sven Mlaker
Eva Jazbec
Hana Firer
Lan Senica
Luka Marić
Pascal Plazar
Gal Gaberšek
Ines Ermenc
Irena Gerlj
Tomaž Rejc Zagožen
Urban Mikic

OŠ Frana Kranjca Celje
OŠ Frana Kranjca Celje
OŠ Frana Kranjca Celje
OŠ Frana Kranjca Celje
OŠ Frana Kranjca Celje
OŠ Frana Kranjca Celje
OŠ Frana Kranjca Celje
OŠ Frana Kranjca Celje
OŠ Frana Kranjca Celje
OŠ Frana Kranjca Celje
OŠ Frana Kranjca Celje
OŠ Frana Kranjca Celje
OŠ Frana Kranjca Celje
OŠ Frana Kranjca Celje
OŠ Frana Kranjca Celje
OŠ Frana Kranjca Celje
OŠ Frana Kranjca Celje
OŠ Frana Kranjca Celje
OŠ Frana Kranjca Celje
OŠ Frana Kranjca Celje
OŠ Frana Kranjca Celje
OŠ Frana Kranjca Celje
OŠ Frana Kranjca Celje
OŠ Frana Kranjca Celje
OŠ Frana Kranjca Celje
OŠ Frana Kranjca Celje
OŠ Frana Kranjca Celje
OŠ Frana Kranjca Celje
OŠ Frana Kranjca Celje
OŠ Frana Kranjca Celje
OŠ Frana Kranjca Celje
OŠ Frana Kranjca Celje
OŠ Frana Kranjca Celje
OŠ Frana Kranjca Celje
OŠ Frana Kranjca Celje
OŠ Frana Kranjca Celje
OŠ Frana Kranjca Celje
OŠ Frana Kranjca Celje
OŠ Frana Kranjca Celje
OŠ Frana Kranjca Celje
OŠ Frana Kranjca Celje
OŠ Frana Kranjca Celje
OŠ Frana Kranjca Celje
OŠ Frana Kranjca Celje
OŠ Hudinja
OŠ Hudinja
OŠ Hudinja
OŠ Hudinja
OŠ Hudinja
OŠ Hudinja
OŠ Hudinja
OŠ Hudinja
OŠ Hudinja
OŠ Hudinja
OŠ Hudinja
OŠ Hudinja
OŠ Hudinja

Jana Draksler
Jana Draksler
Jana Draksler
Jana Draksler
Jana Draksler
Jana Draksler
Jana Draksler
Jana Draksler
Jana Draksler
Jana Draksler
Jana Draksler
Jana Draksler
Jana Draksler
Jana Draksler
Jana Draksler
Jana Draksler
Jana Draksler
Jana Draksler
Jana Draksler
Jana Draksler
Jana Draksler
Jana Draksler
Jana Draksler
Jana Draksler
Jana Draksler
Jana Draksler
Jana Draksler
Jana Draksler
Jana Draksler
Jana Draksler
Jana Draksler
Jana Draksler
Jana Draksler
Jana Draksler
Jana Draksler
Jana Draksler
Jana Draksler
Jana Draksler
Jana Draksler
Jana Draksler
Jana Draksler
Jana Draksler
Jana Draksler
Jana Draksler
Jani Čede
Jani Čede
Jani Čede
Jani Čede
Jani Čede
Jani Čede
Jani Čede
Jani Čede
Jani Čede
Jani Čede
Jani Čede
Jani Čede
Jani Čede

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

mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
mednarodno
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TEKMOVANJE IZ RAZVEDRILNE MATEMATIKE
Matija Pilko
I. OŠ CELJE
Patrik Praprotnik
I. OŠ CELJE
Gal Guštin
I. OŠ CELJE
Vita Komel
I. OŠ CELJE
Niko Preložnik
I. OŠ CELJE
Ana Intihar Marulc
II. OŠ CELJE
Jakob Novak
II. OŠ CELJE
Frenk Dragar
II. OŠ CELJE
Lovro Drofenik
OŠ Frana Kranjca Celje
Lovro Petek
OŠ Frana Kranjca Celje
Metka Ocvirk
OŠ Frana Kranjca Celje
Mia Malinger
OŠ Frana Kranjca Celje
Tim Zaveršek
OŠ Frana Roša
Sven Rautner Pungartnik
OŠ Frana Roša
Tjaša Belak
OŠ Frana Roša
Neža Ručigaj
OŠ Hudinja
Urban Ratej
OŠ Hudinja
Rene Ratej
OŠ Hudinja
FIZIKA - TEKMOVANJE ZA STEFANOVO PRIZNANJE
Aleks Čoklc
II. OŠ CELJE
Nuša Karo
II. OŠ CELJE
Tjaša Rifelj Škerl, Rojk Leon Štupar
III. OŠ CELJE
Lan Oberžan, Izak Jenko
III. OŠ CELJE
Bor Luka Urlep, Ana Hribar
IV. OŠ CELJE
Bor Luka Urlep
IV. OŠ CELJE
Tim Zaveršek
OŠ Frana Roša
Tilen Kolšek
OŠ Frana Roša
Tjaša Belak
OŠ Frana Roša
Špela Vodeb
OŠ Frana Roša
Tim Zaveršek
OŠ Frana Roša
Tomaž Rejc Zagožen
OŠ Hudinja
Urban Mikic
OŠ Hudinja
Gašper Nerat
OŠ Hudinja
Nejc Godec
OŠ Hudinja
Urban Ratej
OŠ Hudinja
Staš Kocijančič
OŠ Hudinja
Jan Vrečer
OŠ Hudinja
Anja Vrečer
OŠ Lava

Lea Červan
Lea Červan
Lea Červan
Lea Červan
Lea Červan
Marjana Robič
Marjana Robič
Marjana Robič
Jana Draksler
Jana Draksler
Jana Draksler
Jana Draksler
Bojana Zorko
Bojana Zorko
Bojana Zorko
Tina Presker
Tina Presker
Tina Presker

srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
Srebrno priznanje
Srebrno priznanje
zlato priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
zlato priznanje; 2. nagrada
zlato priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje

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

Primož Hudi
Primož Hudi
Marinka Špan
Rajko Đudarić
Marja Poteko
Marja Poteko
Bojana Zorko
Bojana Zorko
Bojana Zorko
Bojana Zorko
Bojana Zorko
Jože Berk
Jože Berk
Jože Berk
Jože Berk
Jože Berk
Jože Berk
Jože Berk
Aleš Videnšek

srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno Stefanovo
priznanje
srebrno Stefanovo
priznanje
srebrno Stefanovo
priznanje
srebrno Stefanovo
priznanje

regijsko
regijsko
državno
državno
področno
državno
državno
regijsko
regijsko
regijsko
regijsko
regijsko
regijsko
regijsko
regijsko
regijsko
regijsko
regijsko
regijsko

zlato priznanje
zlato priznanje
srebrno priznanje

državno

srebrno priznanje
srebrno priznanje
zlato Preglovo priznanje 1. mesto
zlato Preglovo priznanje 1. mesto

državno
državno

Jure Tilen Agrež

OŠ Ljubečna

Darja Potočnik

Nina Podpečan

OŠ Ljubečna

Darja Potočnik

Jaka Slapnik

OŠ Ljubečna

Darja Potočnik

Kevin Šarlah

OŠ Ljubečna

Darja Potočnik

TEKMOVANJE IZ ZNANJA ASTRONOMIJE ZA DOMINIKOVO PRIZNANJE
Ana Intihar Marulc
II. OŠ CELJE
Primož Hudi
Tim Zaveršek
OŠ Frana Roša
Bojana Zorko
Tilen Kolšek
OŠ Frana Roša
Bojana Zorko
TEKMOVANJE IZ ZNANJA KEMIJE ZA PREGLOVO PRIZNANJE
Nejc Godec
OŠ Hudinja
Boštjan Štih
Nika Jeromel
OŠ Hudinja
Boštjan Štih
Tadej Jeršič

OŠ Ljubečna

Marjeta Gradišnik Mirt

Žan Kroflič

OŠ Ljubečna

Marjeta Gradišnik Mirt
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državno
državno
državno

regijsko
regijsko
regijsko
regijsko

državno
državno

tekmovanja osnovnih šol
Lana Kores

OŠ Ljubečna

srebrno Preglovo
priznanje

državno

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

državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno

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

državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno

srebrno priznanje

državno

1. mesto

državno

srebrno priznanje
srebrno priznanje

državno
državno

srebrno priznanje

državno

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

regijsko
regijsko
regijsko
državno
državno

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

državno
državno
državno
državno
državno
državno

zlato priznanje

državno

srebrno priznanje

državno

srebrno priznanje

državno

Tomo Golob

srebrno priznanje

državno

Romana Daugul

srebrno priznanje

državno

Marjeta Gradišnik Mirt

TEKMOVANJE IZ ZNANJA BIOLOGIJE ZA PROTEUSOVO PRIZNANJE
Liza Brilej, Rojk Leon Štupar
III. OŠ CELJE
Helena Škarlin
Ana Hribar
IV. OŠ CELJE
Leopold Hribernik
Meliha Imamović
OŠ Hudinja
Andreja Škorjanc Gril
Sara Kopriva
OŠ Ljubečna
Marjeta Gradišnik Mirt
Nika Banovšek
OŠ Ljubečna
Marjeta Gradišnik Mirt
Klara Hribernik
OŠ Ljubečna
Marjeta Gradišnik Mirt
Anita Zupanc
OŠ Ljubečna
Marjeta Gradišnik Mirt
Tadej Jeršič
OŠ Ljubečna
Marjeta Gradišnik Mirt
DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA O SLADKORNI BOLEZNI
Tina Radakovič
II. OŠ CELJE
N. Dragar
Alenka Sosič
II. OŠ CELJE
N. Dragar
Frenk Dragar
II. OŠ CELJE
N. Dragar
Tadeja Vrenko
IV. OŠ CELJE
Simona Zobec
Zala Božanić
IV. OŠ CELJE
Simona Zobec
Rene Ratej
OŠ Hudinja
Olga Kožel
Jan Vrečer
OŠ Hudinja
Olga Kožel
TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNALNIŠTVA
Taja Hribrnik
OŠ Ljubečna
Dragana Prepelič
TEKMOVANJE V ŠAHU
Nejc Amon
I. OŠ CELJE
Anton Leskovec
TEKMOVANJE V 3D MODELIRANJU
Frenk Dragar
II. OŠ CELJE
Primož Hudi
Aleks Čoklc
II. OŠ CELJE
Primož Hudi
TEKMOVANJE IZ ZNANJA ZGODOVINE
Tjaša Škerl Rifelj, Leon Rojk
III. OŠ CELJE
Tomo Golob
Štupar, Lan Oberžan
Miha Kovačič
OŠ Frana Roša
Branka Černezel
Miha Ambrož
OŠ Frana Roša
Branka Černezel
Miha Kovačič
OŠ Frana Roša
Branka Černezel
Rene Ratej
OŠ Hudinja
Romana Podbregar
Jan Vrečer
OŠ Hudinja
Romana Podbregar
Saša Jovanović
OŠ Lava
Dušanka Ratajc
Sara Kopriva
OŠ Ljubečna
Katja Medved
Ana Maria Mlakar
OŠ Ljubečna
Katja Medved
TEKMOVANJE IZ ZNANJA GEOGRAFIJE
Lan Oberžan
III. OŠ CELJE
Jasmina Bornšek
Neža Arnol
OŠ Frana Kranjca Celje
Sabina Hriberšek
Miha Kovačič
OŠ Frana Roša
Erika Herman
Meliha Imamović
OŠ Hudinja
Sandi Šarman
Leeloo Obrul
OŠ Ljubečna
Helena Verdev
Klara Hribernik
OŠ Ljubečna
Helena Verdev
VESELA ŠOLA
Martin Steblovnik
III. OŠ CELJE
Romana Daugul
Tia Eria Skrt, Ana Kovačič, Aili
III. OŠ CELJE
Romana Daugul
Mesarec, Jaka Brilej
Matija Kocbek, Mina Brezić, Aja
III. OŠ CELJE
Romana Daugul
Conradi, Lan Oberžan

MLADINSKO RAZISKOVALNO DELO
DRŽAVNO SREČANJE MLADIH RAZISKOVALCEV SLOVENIJE
Celjsko sokolstvo skozi oči
časopisa Nova doba: Žiga
III. OŠ CELJE
Šarman, Marko Zabav
Jezikovna pravilnost javnih
obvestil v Celju: Pia Marolt, Lana
III. OŠ CELJE
Skok
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Zala Božanić, Jasna Hadžić, Rok
Klajnšek Grajžl
Anja Kolar, Nikita Kroflič, Urh
Kundih
Maja Cilenšek
Eva Polutnik
Maj Mravlak, Maj Antončič, Marko
Vrečer
Ina Podkoritnik
Klementina Zavšek
Nika Banovšek
Nina Cingl
Klara Hribernik
Tadej Jeršič
Alen Lamper
Sven Pirš
Sara Kopriva
Jan Grušovnik
Nina Planinšek

IV. OŠ CELJE

Mojmir Mosbruker

srebrno priznanje

državno

IV. OŠ CELJE

Jerneja Pavlič

srebrno priznanje

državno

OŠ Frana Roša
OŠ Frana Roša

Lotty Cojhter
Lotty Cojhter

bronasto priznanje
bronasto priznanje

OŠ Lava

Urh Kodre

srebrno priznanje

državno

OŠ Ljubečna
OŠ Ljubečna
OŠ Ljubečna
OŠ Ljubečna
OŠ Ljubečna
OŠ Ljubečna
OŠ Ljubečna
OŠ Ljubečna
OŠ Ljubečna
OŠ Ljubečna
OŠ Ljubečna

Marjeta Gradišnik Mirt
Marjeta Gradišnik Mirt
Marjeta Gradišnik Mirt
Marjeta Gradišnik Mirt
Marjeta Gradišnik Mirt
Marjeta Gradišnik Mirt
Marjeta Gradišnik Mirt
Marjeta Gradišnik Mirt
Marjeta Gradišnik Mirt
Marjeta Gradišnik Mirt
Marjeta Gradišnik Mirt

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

državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno

III. OŠ CELJE

med 20 najboljših

državno

III. OŠ CELJE

zlata nagrada

mednarodno

III. OŠ CELJE
III. OŠ CELJE
III. OŠ CELJE
III. OŠ CELJE
III. OŠ CELJE
III. OŠ CELJE
III. OŠ CELJE
III. OŠ CELJE
III. OŠ CELJE
III. OŠ CELJE
III. OŠ CELJE
III. OŠ CELJE

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

državno
področno
področno
področno
področno
medobčinsko
medobčinsko
medobčinsko
medobčinsko
medobčinsko
medobčinsko
medobčinsko

III. OŠ CELJE

2.mesto

medobčinsko

III. OŠ CELJE
III. OŠ CELJE
III. OŠ CELJE
III. OŠ CELJE
III. OŠ CELJE
III. OŠ CELJE
III. OŠ CELJE
III. OŠ CELJE
III. OŠ CELJE
III. OŠ CELJE
III. OŠ CELJE

4.mesto
4.mesto
4.mesto
4.mesto
4.mesto
1.mesto; 2.mesto
2.mesto
1.mesto
1.mesto; 3.mesto
1.mesto
1.mesto

medobčinsko
medobčinsko
medobčinsko
medobčinsko
področno
državno
državno
državno
državno
državno
državno

III. OŠ CELJE
III. OŠ CELJE
III. OŠ CELJE
III. OŠ CELJE
III. OŠ CELJE

1.mesto
1.mesto
5.mesto
4.mesto
1.mesto

mednarodno
mednarodno
državno
državno
državno

KULTURA
Ema Ocvirk, Roševi dnevi
Manca Ernst, glasbeno
tekmovanje v kategoriji
klavir -A junior

ŠPORT
ATLETIKA
Iza Zakošek, tek na 60m
Iza Zakošek, tek na 60m MAP
Eva Holer, skok v daljino MAP
Lana Skok, tek na 60. VAP
Simon Žibert, suvanje krogle VAP
Iza Zakošek, tek na 60m MAP
Eva Holer, skok v daljino MAP
Hana Urankar, skok v višino MAP
Domen Bajec, skok v daljino VAP
Lana Skok, tek na 60. VAP
Blaž Trafela, suvanje krogle VAP
Simon Žibert, suvanje krogle VAP
Tjaša Rifelj Škerl, skok v daljino
VAP
Neven Vasilić, skok v višino MAP
Lana Torbica, tek na 600m MAP
Vid Botolin, tek na 300m MAP
Tjaša Trafela, skok v daljino VAP
Miha Dobrajc, troboj
Iza Zakošek, mnogoboj; ekipno
Iza Zakošek, tek na 1000m
Iza Zakošek, Gaja Ahtik, kros
Iza Zakošek, mnogoboj; ekipno
Iza Zakošek, tek na 60m
Iza Zakošek, skok v daljino
PLAVANJE
Marko Zabav, 200m prosto
Marko Zabav, 50m delfin
Marko Zabav, 200m mešano
Marko Zabav, 50m delfin
Marko Zabav, 200m prosto
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Marko Zabav, 50m prosto
III. OŠ CELJE
Marko Zabav, 100m prosto
III. OŠ CELJE
Marko Zabav, 200m delfin
III. OŠ CELJE
DVORANSKI HOKEJ
Jan Hartman, Nik Koprivica, Lovro
III. OŠ CELJE
Pinter, Lan Oberžan
NOGOMET
H. Dolar, T. Rifelj Škerl, A. Gorišek,
K. Gerl, B. Jenček, G. Srnec,
III. OŠ CELJE
A. Bellaqa, E. Vranc
KAJ VEŠ O PROMETU?
Matic Conradi
III. OŠ CELJE
Gaja Srnec
III. OŠ CELJE
Leon Sivka
III. OŠ CELJE
Matic Conradi, Gaja Srnec, Leon
III. OŠ CELJE
Sivka; ekipno
Matevž Žerjav
OŠ Lava
Benjamin Karner
EKOKVIZ
Nik Berčnik, Tjan Potočnik, Matija
III. OŠ CELJE
Kocbek
Nik Berčnik, Tjan Potočnik, Matija
III. OŠ CELJE
Kocbek
MALE SIVE CELICE
Zala Božanić, Timotej Klinc,
IV. OŠ CELJE
Helena Čuvan
Robert Ilić Anderle
TEKMOVANJE ZA ZLATO KUHALNICO
Maja Šelih, Lea Vodopivc, David
IV. OŠ CELJE
Albina Herman
Muhić
Dejan Ilić
OŠ Frana Roša
Maja Grenko
Alja Korošec
OŠ Frana Roša
Maja Grenko
Hana Koželjnik Kačičnik
OŠ Frana Roša
Maja Grenko
Danira Lovrek, Tara Mesarič in
OŠ Lava
Ksenija Koštomaj
Nika Vodušek
DRŽAVNA REVIJA FOLKLORNIH SKUPIN PIKA POKA
Folklorna skupina IV. osnovne
IV. OŠ CELJE
Karin Trepelj
šole Celje
TEKMOVANJE IZ KONSTRUKTORSTVA IN TEHNOLOGIJE OBDELAV
Eva Pušnik
OŠ Frana Kranjca Celje
Tanja Remih
Luka Esih
OŠ Frana Kranjca Celje
Tanja Remih
Urh Končan
OŠ Frana Kranjca Celje
Tanja Remih
Luka Golčman
OŠ Lava
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srednje šole

SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA CELJE
NASLOV NALOGE: PTICE VISOKODEBELNIH IN INTENZIVNIH SADOVNJAKOV
AVTORJI: Jure Novak, Lara Cigler in Anja Skale
MENTORJA : Marija Vodušek, prof. zgod. in geo., in
Dušan Klenovšek, prof. bio. in kem
STROKOVNO PODROČJE: biologija
ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Meta Širca, univ. dipl. bio. (predsednica)
Urša Drugovič, univ. dipl. bio.
Irena Ašič, univ. dipl. inž.
Naloga je prejela 99,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Ptice smo na območju sadovnjakov (Kozjanski park, Vzhodna Slovenija) začeli opazovati v novembru in z opazovanjem nadaljevali do začetka marca. V tem času smo opravili
več sistematičnih popisov (dekad) v razmiku desetih dni.
Nameni raziskave so bili naslednji: ugotoviti vrstno sestavo

ptic v sadovnjakih, primerjalno v različnih visokodebelnih
in intenzivnih sadovnjakih, ugotoviti številčnost in varstvene statuse vseh opaženih vrst ptic, ugotoviti dinamiko pojavljanja posameznih vrst ter spoznati, ali lastniki poznajo ptice v svojih sadovnjakih. Do konca raziskovalnega obdobja
smo na območju šestih sadovnjakov (5 visokodebelnih in 1
intenzivni) opazili 25 vrst ptic. Status vsake vrste je podan
kvantitativno z različnimi kategorijami številčnosti in pogostnosti pojavljanja, kar se je opredelilo skozi terensko delo.
Opazovanim pticam smo dodelili status prezimovalcev in
zimskih gostov, saj se veliko opazovanih vrst tu zadržuje le
v času prezimovanja in do pomladi izginejo. Nekatere vrste pa se na podlagi podatkov iz starejših raziskav DOPPS-a
(1999, 2010) tukaj zadržujejo skozi celo leto in tudi gnezdijo
ter imajo s tem tudi status poletnih gostov in gnezdilk. Število vrst je bilo največje v času, ko so se ptice privadile na
nastavljeno hrano in začele krmilnice v sadovnjakih obiskovati pogosteje in v večjem številu.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504254.pdf

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
NASLOV NALOGE: KULTURA UŽIVANJA ALKOHOLNIH
PIJAČ IN PREHOD V ODVISNOST
AVTORICA: Ana Marija Pušnik
MENTOR: Sergej Vučer, prof. soc.
STROKOVNO PODROČJE: sociologija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Polonca Bajc Napret, univ. dipl. soc. (predsednica)
Jerko Malinar, univ. dipl. kult.
Mateja Jager, univ. dipl. soc.
Naloga je prejela 93,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Alkoholizem je bolezen, ki ogroža slovenski narod že od
konca 18. stoletja. Posledice alkoholizma se kažejo ne samo
v številkah (umrlih zaradi posledic omenjene bolezni), temveč tudi v
vrednotah in normah, ki odlikujejo družbo kot tako. Alkoholizem najbolj prizadene mlade,
najsi so alkoholiki njihovi starši ali pa oni sami. Problem nastane, ko družba ne zazna
problema, ki je tako pereč, da zajema vsaj tretjino vseh slovenskih mladostnikov. Mladi se
54

namreč v več kategorijah razlikujejo od starejših pivcev,
med drugim v načinu uživanja
alkoholnih pijač (mladi pijejo redkeje, vendar ob tovrstnih
priložnostih popijejo večje
količine) ali pa v vrsti alkoholne pijače, ki jo najpogosteje
uživajo (mladi so pri izbiri
alkoholnih pijač bolj drzni, nemalokrat jim primešajo tudi
energijske pijače), vendar v
strokovni literaturi še vedno niso klasificirani kot samostojna kategorija alkoholikov.
Mladostnik začne navadno popivati, ker mu to predstavlja
način vstopa v družbo sovrstnikov,
kasneje pa tovrsten vzorec vedenja ponese s seboj v življenje. To izvira iz splošne družbene
klime, ki alkohol sprejema kot nekaj pozitivnega, posledice
se pa kažejo med drugim v velikem številu
razdrtih družin, kroničnih bolezni in prometnih nesreč povzročenih zaradi vinjenih voznikov.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504250.pdf

srednje šole
NASLOV NALOGE: REVŠČINA MED MLADIMI NA
GIMNAZIJI CELJE – CENTER
AVTORICA: Ana Boršič
MENTOR: Sergej Vučer, prof. soc.
STROKOVNO PODROČJE: sociologija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Polonca Bajc Napret, univ. dipl. soc. (predsednica)
Jerko Malinar, univ. dipl. kult.
Mateja Jager, univ. dipl. soc.

je, antropologije in psihologije. Menim, da se revščina še
ne obravnava dovolj resno oz. strokovno, čeprav postaja
ključen dejavnik socialne izključenosti. Potrebno bi bilo več
ozaveščanja o resnosti in posledicah revščine med mladimi,
predvsem pa politične volje za iskanje ustreznih strukturnih
rešitev.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504252.pdf

Naloga je prejela 95,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V svoji nalogi se osredinjam na relativno revščino, pojav,
ki se v sedanjosti z vsakim dnem širi in prinaša številne negativne posledice. Zanima me, kako obsežna je revščina v
Sloveniji, predvsem med mladimi. Pozornost posvečam
predvsem na družbenemu statusu in položaju posameznikov. Opažam, da je razlika v družbenem ugledu, spoštovanju tudi med sorodnimi družbenimi položaji zelo velika,
kar postavlja pod vprašaj celoten sistem nagrajevanja. V
empiričnem delu raziskujem izkušnje in mnenja mladih.
Zanima me, kakšen je njihov standard ter eventualno, kako
se soočajo s pojavom relativne revščine. Svojim dognanjem
dodajam tudi mnenja strokovnjakov s področja sociologiNASLOV NALOGE: STRES MED MLADIMI
AVTORICI: Larisa Lenart in Zala Podkrižnik
MENTORICA: Helena Maher Resinovič, univ. dipl. psih.
STROKOVNO PODROČJE: psihologija
ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
dr. Andreja Grobelšek, univ.dipl.soc.ped. (predsednica)
mag. Mojca Debelak, univ. dipl. psih.
Zdenka Zrinski, univ. dipl. soc.

gora testov so stresni tudi za mlade. Večina odraslih pa tega
sploh ne razume. Tudi mladi imajo svoje skrbi in težave pri
iskanju samega sebe in ne potrebujejo še nerazumevanja
odraslih. Pri vsem tem ugotavljava, da so pod velikim stresom tudi mladi.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504253.pdf

Naloga je prejela 73,00 točk in se uvrstila v 3. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Živimo v družbi, ki vedno bolj hiti, želi storiti čim več stvari v naenkrat, si želi preveč stvari. V današnjem času je vedno več ljudi pod vplivom stresa, pa naj bodo to mladi ali
starejši. Stres ne prizanaša. Vzroki zanj so različni, vzrok je
lahko služba, šola, družinske težave, finančne težave, težave
z identiteto … Mnogi pojma stres sploh ne razumejo in se
ga ne zavedajo. Poslovneži zbolevajo za psihosomatskimi
motnjami in za vse krivijo službene dolžnosti, ko pa so si v
resnici krivi tudi sami, ker enostavno ne znajo prenehati, ko
gre za posel. Nekateri ljudje imajo težave z denarjem. Skrbi
jih, kako bodo plačali zdravstveno zavarovanje ali pa kako
bodo kupili najnujnejše stvari za preživetje (hrano, oblačila…).
Stres ne prizanaša niti mladim. Institucija šolanja od mladih
zahteva vedno več. Tisoč in eno enačbo, poznavanje vsake
človeške celice, kemijske formule … Nenapovedana spraševanja in
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srednje šole
NASLOV NALOGE: TVEGANJE KORUPCIJE NA GCC
AVTOR: Jure Macuh
MENTOR: Sergej Vučer, prof. soc.
STROKOVNO PODROČJE: sociologija

drastično vplivajo na kvaliteto nalog, ki jih institucija šolstva
opravlja.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504251.pdf

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Polonca Bajc Napret, univ. dipl. soc. (predsednica)
Jerko Malinar, univ. dipl. kult.
Mateja Jager, univ. dipl. soc.
Naloga je prejela 96,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Korupcija je zelo odmevna, aktualna in kontroverzna beseda, ki je praktično postala del našega vsakdana. Pogosto
spremljamo govor o korupciji v medijih, kjer se največkrat
nanaša na institucijo politike. Vendar je kljub pogostosti korupcije v današnji družbi ogromno nejasnosti, kar zadeva
ta pojav. Ljudje kot taki pogosto, ravno zaradi medijev, pripisujemo korupcijo zgolj instituciji politike. Vendar še zdaleč ni tako. Zato sem v svoji nalogi raziskoval bolj netipično
okolje, kjer se korupcija pojavlja. To okolje je šolstvo. Ob
raziskovanju sem svoje ugotovitve o korupciji kar se da skušal aplicirati na institucijo šolstva. Mnoge ugotovitve so bile
tudi precej zaskrbljujoče, saj prikazujejo ogromno pojavov,
ki

I. GIMNAZIJA V CELJU
NASLOV NALOGE: VITAMIN K – NUJNO ZLO
AVTOR: Tin Centrih
MENTORICI: mag. Lea Glažar, prof. kem., in
dr. Helena Prosen, univ. dipl. inž. kem.
STROKOVNO PODROČJE: kemija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
dr. Dejan Verhovšek , univ. dipl. inž. kem. (predsednik)
Ludvik Stepančič, univ. dipl. kem. teh.
Mišo Jonak, univ. dipl. inž. živil. teh.
Naloga je prejela 89,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V nalogi smo želeli analizirati vsebnost vitamina K1 v sadju
in zelenjavi.
Koncentracijo vitamina K1 smo določali z visokoločljivostno
tekočinsko kromatografijo, ki je potekala na reverzni fazi, in
z UV-detekcijo.
Določitev koncentracije vitamina K1 je pokazala, da ima
domača rjava čebula večjo koncentracijo vitamina K1 kot
domače jabolko granny smith. Kupljena rjava čebula ima
manjšo koncentracijo vitamina K1 kot kupljeno jabolko elstar. Ugotovili smo, da moramo upoštevati tudi druge dejavnike, ki lahko vplivajo na koncentracijo vitamina K1.
Na podlagi določitve koncentracije vitamina K1 glede na
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prisotnost pesticidov smo ugotovili, da če sta bila sadje ali
zelenjava med svojim razvojem izpostavljena pesticidom,
se je koncentracija vitamina K1 v njiju zmanjšala.
Določitev koncentracije vitamina K1 glede na pigment v
sadju je pokazala, da rastline, ki vsebujejo več klorofila, vsebujejo tudi več vitamina K1.
Na podlagi določitve koncentracije vitamina K1 glede na toplotno obdelavo sadja smo ugotovili, da ima pred ekstrakcijo toplotno obdelano jabolko manjšo koncentracijo vitamina K1 kot surovo jabolko iste vrste. V nasprotju z našimi
rezultati pa smo v literaturi naleteli na drugačne podatke.
Z osveščanjem ljudi o pomenu vitamina K1 in s podrobnejšimi podatki o vsebnosti vitamina K1 v različnih živilih bi
lahko poskrbeli za kakovostnejše življenje.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504243.pdf

srednje šole
NASLOV NALOGE: »BRITOF JE KRASEN, BOLJ PODOBEN
PARKU KAKOR POKOPALIŠČU.«
AVTOR: Urh Ferlež
MENTORJA: Vesna Milojević, prof. um. zgo., in
Marko Moškotevc, prof. zgo. in geo.
STROKOVNO PODROČJE: umetnostna zgodovina
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Marjana Gajšek, prof. zgo. in geo. (predsednica)
dr. Tone Kregar, prof. zgo.
Maja Jerič, prof. zgo. in um. zgo.
Naloga je prejela 99,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V raziskovalni nalogi sem raziskal celjsko mestno pokopališče, s katerim se v preteklosti ni še nihče poglobljeno
ukvarjal. V teoretičnem delu sem orisal zgodovino celjskih
pokopališč in zgodovino celjskega mestnega pokopališča.
Mestna občina Celje ga je ustanovila leta 1879 v predmestju takratnega Celja, pozneje pa se je širilo. Na njem so bili
pokopani predvsem Celjani nemške narodnosti, zato so ga
imenovali tudi Nemško pokopališče. V nalogi sem prikazal
razvoj umetnosti nagrobnikov skozi čas in sloge nagrobnikov na mestnem pokopališču.
V praktičnem delu sem raziskoval nagrobnike mestnega
NASLOV NALOGE: JAZ, GLASBA, ONI
AVTORICE: Kim Broder, Karin Krajšek in Ditka Založnik
MENTORICA: Nina Trojner, univ. dipl. prev. in prof. soc.
STROKOVNO PODROČJE: psihologija

pokopališča, ki so nastali pred 2. svetovno vojno. Poiskal
sem primere raznih tipov nagrobnikov in ugotavljal, kakšni
umetnostnozgodovinski slogi se pojavljajo na nagrobnikih.
Potem sem se ugotavljal avtorstvo izbranih nagrobnikov.
Napisal sem sestavek o celjski kamnoseški delavnici Kullich,
ki je ustvarila največje število nagrobnikov in razen nekaj
omemb še ni bila obdelana, sledijo pa opisi drugih avtorjev nagrobnikov. Naloga se nadaljuje s popisom kiparskega
okrasja. Sklep gradiva predstavljajo opisi izbranih nagrobnikov. Kot zanimivost sem dodal še poglavje o tem, kako je
izgledal pogreb bogatejšega in povprečnega meščana.
V okviru naloge sem izvedel anketo, ki je preverjala znanje
anketirancev o mestnem pokopališču. V anketi sem postavil
pet hipotez, tri so se izkazale za pravilne.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504249.pdf

manj prostega časa kot dijaki splošne gimnazije, so tudi
bolj obremenjeni in podvrženi stresu. Za učenje imajo manj
časa, kar se pa pozna tudi na nekoliko nižjih ocenah.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504247.pdf

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
dr. Andreja Grobelšek, univ. dipl. soc. ped. (predsednica)
mag. Mojca Debelak, univ. dipl. psih.
Zdenka Zrinski, univ. dipl. soc.
Naloga je prejela 93,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Naš razred je sestavljen iz splošnega in glasbenega dela.
Velikokrat med nami pride do trenj zaradi preobremenjenosti, uspehov v šoli (ocene pri ustnem in pisnem ocenjevanju, tekmovanjih …) in prostega časa, ki nam ostane, ko
končamo s šolskimi obveznostmi. Vsaka “stran” razreda ima
o tem svoj pogled in svoje prepričanje. To vpliva na naše
medsebojne odnose v razredu, ki iz dneva v dan pešajo. Ker
hočemo polemikam o razlikah v programih splošne in umetniške gimnazije narediti konec, smo se odločile, da bomo
izdelale raziskovalno nalogo.
Na začetku naše raziskovalne naloge smo si zastavile štiri
hipoteze, ki smo jih na podlagi dveh anketnih vprašalnikov
in statistike v e-asistentu potrdile ali ovrgle. Za pomoč pri
reševanju anket smo prosile dijake iz oddelkov splošne in
umetniške gimnazije, saj smo menile, da bomo tako prišle
do najbolj verodostojnih odgovorov.
Ugotovile smo, da imajo dijaki umetniške gimnazije res
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srednje šole
NASLOV NALOGE: MERJENJE KONCENTRACIJE RADONA
V KLETNIH IN BIVALNIH PROSTORIH

zunaj na prostem. Ugotovila sva, da je koncentracija radona
v teh prostorih pod

AVTORJA: Tim Šlosar in Rene Ratej
MENTOR: Roman Ocvirk, prof. fiz.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504238.pdf

STROKOVNO PODROČJE: fizika
ČLANICI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Jožica Dolenšek, prof. mat. in fiz. (predsednica)
Branka Gal, predm. učit. mat. in fiz.
Naloga je prejela 98,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Cilj najine raziskovalne naloge je izdelava preprostega merilnika za merjenje razpadov radona v določenem prostoru in raziskati, ali je njegova koncentracija v Sloveniji pod
dovoljeno vrednostjo. Zanimalo naju je predvsem, ali je v
prostorih, kjer se zadržujemo večino časa, koncentracija radona prevelika in ali je nevarna našemu zdravju.
V teoretičnem delu sva se seznanila s teoretičnimi osnovami o radonu, radioaktivnosti, z vplivom radona na zdravje
ljudi, koncentracijo radona v Sloveniji, vrstami merilnikov ...
V praktičnem delu sva izdelala preprost merilnik za merjenje razpadov radona v določenem prostoru. Meritve sva izvedla v različnih nadstropjih šole, v domačih stanovanjih, v
stanovanju iz žlindrine opeke, v prostoru z odprtimi okni in
NASLOV NALOGE: ODNOS GIMNAZIJCEV DO ZNANJA
TUJIH JEZIKOV
AVTORICA: Eva Esih
MENTORICI: Lilijana Hindel, prof. psih., in
Nina Trojner, univ. dipl. prev. in prof. soc.
STROKOVNO PODROČJE: sociologija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Polonca Bajc Napret, univ. dipl. soc. (predsednica)
Jerko Malinar, univ. dipl. kult.
Mateja Jager, univ. dipl. soc.
Naloga je prejela 99,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V nalogi sem želela raziskati odnos gimnazijcev do znanja
tujih jezikov, saj menim, da je znanje tujih jezikov danes
zelo pomembno. Želela sem ugotoviti, ali so dijaki z učenjem tujih jezikov začeli že pred začetkom osnovne šole in
če otroške risanke in najstniške nadaljevanke v tujih jezikih
pripomorejo k temu, da dijaki sedaj bolje govorijo več tujih
jezikov, ob tem pa preveriti, kako so dijaki zadovoljni z izbiro učenja tujih jezikov, ki jih ponuja šola, ter kateri dejavnik
najbolj vpliva na uspešnost učenja tujega jezika. Zanimalo
me je tudi, kakšen pomen pripisujejo dijaki znanju tujih jezikov in zakaj se jih učijo. S pomočjo dosegljive literature,
statističnih podatkov, anketiranja in intervjuvanja sem ugotovila, da večina dijakov z učenjem tujih jezikov ni začela
pred začetkom osnovne šole in da znanju tujih jezikov pripisujejo velik pomen. Ugotovila sem tudi, da je večina di58

jakov zadovoljna z izbiro učenja tujih jezikov, ki jih ponuja
šola.
Predlagam, da se v prihodnje na tem področju naredijo še
raziskave, v katere bi vključili dijake vseh celjskih srednjih
šol, saj bi s tem povečali reprezentativnost vzorca; anketirala sem namreč izključno gimnazijce.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504241.pdf

srednje šole
NASLOV NALOGE: ODVISNOST OD IGRANJA SPLETNIH
IGER MED MLADIMI V CELJU
AVTOR: Tadej Počivavšek
MENTORICI: Lea Gornjak, univ. dipl. psih., in
Nina Trojner, univ. dipl. prev. in prof. soc.
STROKOVNO PODROČJE: psihologija
ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
dr. Andreja Grobelšek, univ. dipl. soc. ped. (predsednica)
mag. Mojca Debelak, univ. dipl. psih.
Zdenka Zrinski, univ. dipl. soc.

tnih iger, lahko najstniki že sami opazijo, da so jih igre zasvojile, prav tako pa so ob njih starši in prijatelji, ki lahko
prepoznajo problem in jim skušajo pomagati. Zato moj cilj
ni bil le raziskati razširjenost in pogostost igranja spletnih
iger, temveč med raziskovanjem tudi informirati čim več ljudi o tej težavi in poiskati mogoče rešitve. Ugotovil sem, da
večina mladostnikov v Celju ne igra spletnih iger. Izkazalo
se je tudi, da so skoraj vsi mladostniki v Celju informirani
o nevarnosti odvisnosti od igranja spletnih iger, kar je prvi
korak k uspešnemu reševanju problema.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504244.pdf

Naloga je prejela 96,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Z razvojem tehnologije se razvija splet in posledično tudi
spletne igre. Nekatere so sicer poučne, vse pa predstavljajo sprostitev, »ventil« za vsakdanji stres današnjega časa,
zato v osnovi ni s spletnimi igrami nič narobe. Problem pa
nastopi, ko začnemo takšnim igram dajati prevelik pomen
in zaradi njih zanemarjati družbo, delo in še marsikaj drugega. Večina ljudi se tega ne zaveda, a komurkoli se lahko
zgodi, da postane zasvojen z igranjem spletnih iger. To je
razširjeno predvsem med najstniki, zato sem se odločil, da
ta problem raziščem med mladimi na področju Celja. Če je
javnost obveščena o nevarnosti odvisnosti od igranja spleNASLOV NALOGE: OVČEREJA KOT MOŽNOST
TRAJNOSTNEGA RAZVOJA SOLČAVSKEGA
AVTORJA: Gregor Grušovnik Strmčnik in Jure Zagradišnik
MENTORICA: Nataša Marčič, prof. geo. in pedag.
STROKOVNO PODROČJE: geografija – družbena in
ekonomska
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Marjana Gajšek, prof. zgo. in geo. (predsednica)
dr. Tone Kregar, prof. zgo.
Maja Jerič, prof. zgo. in um. zgo
Naloga je prejela 98,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

S pomočjo literature, terenskega dela in intervjujev sva ugotovila, da ima ta pasma na območju Solčavskega še vedno
veliko neizkoriščenega potenciala, njen gospodarski pomen pa se je zmanjšal. Razvoj otežujejo prenizke odkupne
cene mesa in volne, prav tako nimajo možnosti predelave
teh produktov. Kmetije se večinoma preživljajo z gozdom,
govedorejo in kmečkim turizmom. V zadnjem času se s pomočjo Centra Rinka spodbuja prodaja polstenih in drugih
volnenih izdelkov.
Za promocijo in prepoznavnost sva podala nekaj predlogov
in osnutek logotipa Solčavka, s katerim bi se tržili različni
proizvodi Solčavskega.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504239.pdf

POVZETEK VSEBINE:
Solčavsko, biser alpske kulturne krajine, nudi odlične pogoje za razvoj trajnostnih oblik gospodarstva. Ovčereja je
primer takšnega kmetovanja, saj se ovce pasejo pol leta na
visokogorskih pašnikih in skrbijo za ohranjanje kulturne
krajine, ker preprečujejo njeno zaraščanje. Prav jezersko-solčavska ovca, ki je avtohtona pasma na našem območju,
je najbolj prilagojena za življenje v tem okolju. V povezavi
s turizmom daje možnost zaslužka prebivalstvu Solčavskega, saj spodbuja razvoj različnih trajnostnih gospodarskih
dejavnosti.
Kot domačina sva želela raziskati, kakšen pomen ima ovčereja v kmetijstvu Solčavskega, kateri so njeni proizvodi,
kako jih tržijo. Ugotoviti sva želela tudi, kako pri tem sodeluje lokalna skupnost, potem pa izdelati smernice in možnosti
nadaljnjega razvoja ovčereje v povezavi s turizmom.
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srednje šole
NASLOV NALOGE: UŽIVANJE MLEKA IN LAKTOZNA
INTOLERANCA
AVTOR: Jurij Martinčič
MENTORICA: Mojca Plevnik Žnidarec,
univ. dipl. inž. kem. teh.
STROKOVNO PODROČJE: prehrana
ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Nuša Konec Juričič, dr. med. (predsednica)
Miljana Žitko Mastnak, dr. med.
Brigita Fižuleto, kineziolog
Naloga je prejela 100,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

evropske populacije, a ne po celotni. V raziskavi me je zanimalo, kolikšen je delež laktozno intolerantnih med mojimi vrstniki, kakšni so prepoznavni simptomi oziroma težave. Zanimale
so me predvsem njihove navade v prehranjevanju z mlekom in
mlečnimi izdelki. Izkazalo se je, da se laktozno intolerantni do
neke mere izogibajo mleku, a ne mlečnim izdelkom. Zanimivo je, da jih zelo malo nadomešča mleko in mlečne izdelke z
brezlaktoznimi alternativami. Zaznana je bila tudi verjetnost
povezave med celiakijo in laktozno intoleranco, a je ni bilo mogoče z gotovostjo potrditi. Z raziskavo sem prišel do zanimivih
spoznanj in rezultatov.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504236.pdf

POVZETEK VSEBINE:
Mleko je tekočina zelo zapletene sestave in značilnega okusa,
ki ga izločajo mlečne žleze samic vseh sesalcev, da novorojencu zagotovi vse potrebne hranilne snovi. S pojmom mleko običajno mislimo na kravje mleko, čeprav poleg tega poznamo še
kozje, ovčje, kobilje, bivolje mleko ... Med seboj se vse navedene vrste mleka razlikujejo v senzoričnih in fizikalno-kemijskih
lastnostih, hranljivosti kot tudi v sposobnostih za nadaljnjo
predelavo.
Uživanje mleka je postalo del evropske kulture z razvojem laktozne tolerance pred več kot 8000 leti. Do danes se je mutacija,
odgovorna za prebavljanje laktoze, razširila po veliki večini
NASLOV NALOGE: VPLIV TAPKANJA NA ZMANJŠANJE
SIMPTOMOV TREME
AVTOR: Luka Razboršek
MENTORICI: Tatjana Jagarinec, univ. dipl. bio., in mag. Brigita Kričaj Korelc, univ. dipl. psih.
STROKOVNO PODROČJE: psihologija
ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
dr. Andreja Grobelšek, univ. dipl. soc. ped. (predsednica)
mag. Mojca Debelak, univ. dipl. psih.
Zdenka Zrinski, univ. dipl. soc.
Naloga je prejela 100,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Trema, ki sem jo doživljal, je bila premostljiva, ampak neprijetna, zato sem se odločil, da preizkusim EFT-tehniko, ki je:
»Videti jako trapasto, ampak deluje, četudi vanjo ne verjameš.« (Cevc, 2013)
EFT-tehnika mi je pomagala, zato sem želel raziskati, ali
bo pomagala tudi dijakom in študentom, ki imajo težave
s tremo. Organiziral sem tečaj osnovnega tapkanja, odpravljanja bolečine ali negativnega čustva, pri katerem so se
udeleženci naučili EFT-tehnike in so doma s sedemdnevnim
tapkanjem odpravljali izbrane tri simptome treme. Izpolnili
so lestvico simptomov treme in vprašalnik, ki so mi ga vrnili
po pošti.
Ugotovil sem, da je EFT-tehnika vsem udeležencem pomagala pri odpravljanju simptomov treme, ki so se pojavili na
kognitivnem, telesnem, čustvenem in vedenjskem podro60

čju. Po sedemdnevnem tapkanju je bilo med udeleženci
raziskave osem simptomov treme popolnoma odpravljenih, kar je gotovo uspeh. Ena udeleženka je napisala, da ji
EFT-tehnika pri odpravljanju treme ni veliko pomagala, zelo
pa so se ji zmanjšali glavoboli, ki jo tarejo že od otroštva.
Opisani dogodek govori o generaliziranem učinku tapkanja.
EFT tehnika ne more škodovati, lahko le pomaga. Med mladimi je nepoznana, zato želim s to raziskovalno nalogo prebuditi zanimanje zanjo in mlade spodbuditi k učenju, ki je
zabavno ter ima pozitivne učinke.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504248.pdf

srednje šole

SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA CELJE
NASLOV NALOGE: ARHITEKTURA MRLIŠKE VEŽICE V
DOMOVIH STAREJŠIH
AVTORICE: Nataša Maksimović, Anja Lužar in Tamara Nikolić
MENTOR: Peter Čepin Tovornik, dipl. san. inž.
STROKOVNO PODROČJE: arhitektura – gradbeništvo
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Tatjana Hren, univ. dipl. inž. grad. (predsednica)
Darja Zabukovec, univ. dipl. inž. arh.
Iztok Uranjek, univ. dipl. inž. grad.
Naloga je prejela 88,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Namen raziskovane naloge je bil raziskati in ugotoviti, kako
izgledajo mrliške vežice v domovih starejših, v kakšnem stanju so le-te in kaj vsebujejo ti prostori. Cilj naloge pa je, da
bi vodstva domov poskrbela za ta prostor, da bi se lahko
svojci pietetno in v miru poslovili od umrlega.
NASLOV NALOGE: AYURVEDA – ŠOLA ŽIVLJENJA
AVTORICI: Veronika Drobne in Tjaša Šprajc
MENTOR: Peter Čepin Tovornik, dipl. san. inž.
STROKOVNO PODROČJE: zdravstvena nega
ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Nuša Konec Juričič, dr. med. (predsednica)
Miljana Žitko Mastnak, dr. med.
Brigita Fižuleto, kineziolog

V teoretičnem delu so opisani običaji ob smrti ter simboli, ki
so povezani z mrliško vežico.
Osnova za empirični del je slikovni material, ki je nastal pri
fotografiranju prostora mrliške vežice v Domu ob Savinji
Celje, Domu sv. Jožefa Celje, Domu upokojencev Sevnica
ter Domu upokojencev in oskrbovancev Impoljca. V ta del
sodi tudi 85 spletnih anketnih vprašalnikov, ki so jih izpolnili
zaposleni v omenjenih domovih starejših, ter štirje intervjuji. Rezultati so pokazali, da se mrliške vežice v omenjenih
domovih nahajajo v pritličju oz. kletnih prostorih in da 97,6
% anketiranih ve, kje se nahaja mrliška vežica. Najpogosteje
so anketirani stopili v mrliško vežico takoj po zaposlitvi in to
zaradi narave dela. 67,1 % anketiranih meni, da je lokacija
mrliške vežice v domu primerna, 78,8 % pa, da je v domu
pomembno, kje se nahaja mrliška vežica zaradi dostopnosti
in mirnega slovesa svojcev od pokojnika.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504259.pdf

tretmaju počutili odlično. Več kot polovica ljudi si želi ayurvedski tretma obiskati še večkrat. 75 % pa kot razlog opustitve tretmaja navaja, da nimajo denarja.
Med predloge za boljšo osveščenost ljudi o ayurvedi se
predlaga več oglaševanja in informacij po spletu, medijih,
revijah in člankih.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504263.pdf

Naloga je prejela 93,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Namen raziskovalne naloge je bil spoznati, kaj je ayurveda,
kako se povezuje s človekom, katera zelišča se pri njej uporabljajo, in raziskati, kako je ayurveda dandanes poznana
ljudem. Cilj raziskovalne naloge pa je, da ayurveda postane
bolj poznana ljudem, ki je še ne poznajo.
V teoretičnem delu naloge je predstavljena zgodovina
ayurvede, tri doše, pet elementov, sedem tkiv, prehrana,
zelišča, masaža in joga.
Osnova za empirični del je 50 anketnih vprašalnikov, ki so
jih izpolnili uporabniki ayurvedskih tretmajev v wellnes
spa centru Thermane Laško, Športnem hotelu Prebold in
ayurvedskem spa centru v Celju, ter 3 intervjuji. Rezultati
so pokazali, da se ayurvedskih storitev bolj poslužujejo ženske kot moški. 86 % anketirancev ve, da ayurveda prihaja
iz Indije, najpogosteje (33 %) poznana pa je abyanga. 78 %
anketiranih se pred tretmaji ni posvetovala z zdravnikom
ayurvede. Najpogosteje (46 %) so se ljudje po ayurvedskem
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srednje šole
NASLOV NALOGE: MORALNE VREDNOTE SKOZI OČI DIJAKOV SREDNJE ZDRAVSTVENE ŠOLE CELJE
AVTORICI: Marija Seničar in Sanja Seničar
MENTOR: Peter Čepin Tovornik, dipl. san. inž.
STROKOVNO PODROČJE: psihologija
ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
dr. Andreja Grobelšek, univ. dipl. soc. ped. (predsednica)
mag. Mojca Debelak, univ. dipl. psih.
Zdenka Zrinski, univ. dipl. soc.
Naloga je prejela 91,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

pozna moralne vrednote, 97 % pa jih meni, da jih potrebujemo. Najpomembnejša vrednota za dijake je poštenost (40
%). Anketirani dijaki naj bi najpomembnejše moralne vrednote pridobili od staršev (42 %), 14 % od prijateljev in 10
% od starih staršev. V življenju je v največjem odstotku (18
%) dijakov prevrednotilo vrednoto odgovornost. 67 % dijakov se strinja oz. popolnoma strinja, da z mesečnim obeleževanjem ene izmed vrednot na naši šoli vplivamo na našo
moralnost. Da bi s predavanji na šoli mlade še bolj osvestili
glede pomena moralnih vrednot, pa meni 31 % dijakov.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504260.pdf

POVZETEK VSEBINE:
Namen raziskovalne naloge je bil ugotoviti, kaj o moralnih
vrednotah mislijo dijaki Srednje zdravstvene šole Celje, cilj
pa, spodbuditi dijake in celotno družbo, da začnejo razmišljati o tej temi.
V teoretičnem delu je opisanih deset osnovnih moralnih
vrednot po Williamu J. Bennettu, in sicer: samodisciplina,
sočutje, odgovornost, prijateljstvo, delo, pogum, vztrajnost,
poštenost, zvestoba in vera ter obeleženje teh vrednot na
Srednji zdravstveni šoli Celje.
Osnova za empirični del je 448 anketiranih vprašalnikov, ki
so jih izpolnili dijaki Srednje zdravstvene šole Celje ter štirje
intervjuji. Rezultati so pokazali, da 91 % anketiranih dijakov
NASLOV NALOGE: OSVEŠČENOST LJUDI O VPLIVU
ZDRAVIL NA VOŽNJO
AVTORICA: Klara Vrtačnik
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.
Dušan Mraz, dipl. inž. prometa
Naloga je prejela 99,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Namen raziskovalne naloge je bil ugotoviti, ali dijaki poznajo in uživajo kakšno ilegalno drogo ter kakšno je njihovo
stališče do vožnje pod vplivom le-teh, cilj pa, da bi dijaki in
širša javnost izvedeli še več o vplivu ilegalnih drog na ljudi
ter na prometno varnost.
V teoretičnem delu je opisano, kaj so droge, sledi opis nekaterih ilegalnih drog, njihov vpliv na cestni promet ter zakonodaja, ki ureja področje ilegalnih drog.
Osnova za empirični del je bilo izpolnjenih 532 anketnih
vprašalnikov, ki so jih izpolnili dijaki četrtega letnika Srednje
zdravstvene šole Celje, Srednje šole za kemijo, elektrotehniko in računalništvo Celje, I. gimnazije v Celju, Gimnazije
Celje – Center, Ekonomske šole Celje in Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje, ter intervju. Rezultati so pokazali,
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da je bilo od 1 % do 3 % anketiranih dijakov že udeleženih v
prometni nesreči kot voznik zaradi vpliva ilegalnih drog, da
večina dijakov meni, da droge vplivajo na človeške sposobnosti pri vožnji. Od 65 % do 92 % jih nasprotuje vožnji pod
vplivom ilegalnih drog, do 31 % dijakov bi si na šoli želelo
imeti izobraževanje za boljšo osveščenost o ilegalnih drogah, nasprotnega mnenja pa jih je do 34 %.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504257.pdf

srednje šole
NASLOV NALOGE: POGLED LJUDI NA VRSTO POKOPA
UMRLEGA
AVTORICI: Tanja Arzenšek in Neja Šardi
MENTOR: Peter Čepin Tovornik, dipl. san. inž.
STROKOVNO PODROČJE: arhitektura – gradbeništvo
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Tatjana Hren, univ. dipl. inž. grad. (predsednica)
Darja Zabukovec, univ. dipl. inž. arh.
Iztok Uranjek, univ. dipl. inž. grad.

kop. 41 % anketiranih bi si želeli ogledati krematorij. Več kot
polovica anketiranih je že razmišljala, kako želijo biti pokopani, 42 % pa je že željo svojega pokopa izrazilo domačim. V
37 % se domači strinjajo z njihovo željo glede vrste pokopa.
61 % anketiranih meni, da so ljudje premalo seznanjeni o
različnih načinih pokopov.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504264.pdf

Naloga je prejela 90,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Namen raziskovalne naloge je bil ugotoviti odnos ljudi do
vrste pokopov, raziskati načine pokopov in njihov potek.
Cilji naloge pa so večja osveščenost ljudi o različnih načinih pokopov in spodbujanje k temu, da pokopi ne bodo več
tabu tema.
V teoretičnem delu je opisan odnos do smrti, tipi pokopališč, vrste grobov in vrste pokopov ter zakonodaja, ki ureja
pokopališko in pogrebno dejavnost.
Osnova za empirični del je bilo 484 spletnih anketnih vprašalnikov, ki so jih izpolnjevali dijaki, srednja generacija (učitelji in drugi) in starejša generacija (upokojenci) ter štirje intervjuji. Rezultati so pokazali, da so ljudje najbolj osveščeni
o klasičnih vrstah pokopov, kot sta pokop s krsto v zemljo in
žarni pokop v zemljo, manj pa o novejših načinih pokopov,
kot sta raztros pepela izven pokopališča in diamantni poNASLOV NALOGE: POGLED REŠEVALCEV NA SVOJE DELO
V RAZLIČNIH OKOLJIH
AVTORICI: Anja Ošlak in Tinkara Švab
MENTOR: Peter Čepin Tovornik, dipl. san. inž.
STROKOVNO PODROČJE: zdravstvena nega
ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Nuša Konec Juričič, dr. med. (predsednica)
Miljana Žitko Mastnak, dr. med.
Brigita Fižuleto, kineziolog

je povezanost v kolektivu dobra, 66 % se jih strinja, da se
z nadrejenimi lahko pogovarjajo brez zadržkov in 75 % jih
meni, da nadrejeni razume njihove težave. V 66 % se strinjajo, da je nadrejeni demokratični vodja. 73 % jih meni, da je
motivacija nadrejenega visoka. 60 % se jih strinja, da je delo
v kolektivu enakomerno porazdeljeno, 84 %, da je delo, ki
ga opravljajo, zelo naporno, 72 % pa, da je njihovo delo zelo
stresno. 85 % bi še enkrat izbralo isti poklic oz. isto delo, 66
% jih meni, da je delo, ki ga opravljajo, v družbi cenjeno.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504256.pdf

Naloga je prejela 90,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Namen raziskovalne naloge je bil spoznati vlogo reševalcev
v različnih okoljih, cilj pa seznaniti sebe in posledično druge
z delom različnih reševalcev in predstaviti njihovo terensko
delo.
V teoretičnem delu so opisani različni reševalci, in sicer
zdravstveni, gorski, podvodni in jamarski ter gasilci in zakonodaja, ki ureja različna področja reševanja.
Osnova za empirični del je 341 spletnih anketnih vprašalnikov, ki so jih rešili zdravstveni, podvodni ter gorski reševalci,
jamarji in gasilci (12 % žensk, 88 % moških) ter sedem intervjujev. Rezultati so pokazali, da 86 % anketiranih zaradi
reševanja nikoli ni na bolniškem dopustu, 82 % jih meni, da
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srednje šole
NASLOV NALOGE: POGLEDI DIJAKOV ČETRTIH LETNIKOV
RAZLIČNIH CELJSKIH ŠOL NA ILEGALNE DROGE IN
NJIHOV VPLIV NA PROMETNO VARSNOST
AVTORICI: Tea Kunej in Lucija Filipančič
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.
Dušan Mraz, dipl. inž. teh. prometa

priložena navodila pred uporabo novih zdravil, 27 % pa to
naredi občasno. Anketiranci v 82 % vedo, da je pod vplivom
določenih zdravil prepovedana vožnja. Znak, ki opozarja na
absolutno ali relativno prepoved vožnje pozna 47 % anketirancev. Med zdravili, ki vplivajo na psihomotorične sposobnosti ljudi pri vožnji, anketiranci najpogosteje poznajo
pomirjevala in uspavala, najpogosteje pa uživajo zdravila
proti bolečinam, sledijo pa jim antitusiki.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504262.pdf

Naloga je prejela 99,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Namen raziskovalne naloge je bil ugotoviti, koliko so ljudje
osveščeni o vplivu zdravil na vožnjo ter ali poznajo stranske
učinke zaužitih zdravil. Cilj raziskovalne naloge pa je, da bi
ljudje ozavestili nevarnost vožnje pod vplivom psihoaktivnih zdravil.
V teoretičnem delu je opisano, kaj zdravila so, kako delujejo, stranski učinki ter opis zdravil, ki zmanjšujejo voznikovo
sposobnost za varno vožnjo.
Osnova za empirični del je 166 anketnih vprašalnikov, ki so
jih rešili dijaki Srednje zdravstvene šole Celje, učitelji in upokojenci po Sloveniji ter dva intervjuja. Rezultati so pokazali,
da je 68 % anketirancev voznikov ter da jih 51 % uživa zdravila, 34 % pa zdravila uživa redno in samo 29 % je takšnih,
ki pozna stranske učinke zdravil. 55 % jih vedno prebere

NASLOV NALOGE: PORTRET GOSPE JOŽICE RAMŠAK
AVTORICI: Maša Kolar in Klara Prislan
MENTOR: Peter Čepin Tovornik, dipl. san. inž.
STROKOVNO PODROČJE: zgodovina in prazgodovina
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Marjana Gajšek, prof. zgo. in geo. (predsednica)
dr. Tone Kregar, prof. zgo.
Maja Jerič, prof. zgo. in um. zgo.
Naloga je prejela 76,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Namen raziskovalne naloge je bil ugotoviti poznavanje
energetskega zdravljenja, njegovo sprejemanje, cilj pa seznaniti ljudi o energetskem načinu zdravljenja. Pri tem nam
je pomagala gospa Jožica Ramšak, ki je povedala zgodbo
svojega življenja.
Rodila se je leta 1964 v družini treh otrok. Zelo rada je plesala, risala in pela. Obiskovala je srednjo strojno tehniško
šolo v Celju. Poročila se je leta 1984 z gospodom Antonom
in imata tri otroke. Leta 1996 so se ji začele pojavljati zdravstvene težave, ki so povzročile hude bolečine. Leta 2002 je
prišla v stik z gospo Andrejo Novak, ki ji je naredila terapijo
na daljavo. Ker ji je to pomagalo, se je ga. Ramšak tudi sama
poučila o terapiji z energijami, ki jo sedaj uspešno izvaja pri
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ljudeh.
Predstavljena je tudi analiza anketnega vprašalnika s 15
vprašanji, ki ga je izpolnilo 536 anketirancev, ter intervjuji
s sinom in udeleženci terapij. Rezultati so pokazali, da 65
% anketirancev verjame, da je njihovo zdravje odvisno od
podzavesti. 60 % meni, da je mogoče zdravljenje bolezni
brez zdravil, 53 % anketirancev bi svoje telo zaupalo terapevtu, če bi ga poznali, 11 % pa jih meni, da imajo dobre
izkušnje s čiščenjem energetskih blokad.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504258.pdf

srednje šole
NASLOV NALOGE: PREPOZNAVANJE IN POJMOVANJE
SPLETNEGA NASILJA PRI DIJAKIH SREDNJE
ZDRAVSTVENE ŠOLE CELJE
AVTORICA: Lana Šuster Štiglic
MENTOR: Peter Čepin Tovornik, dipl. san. inž.
STROKOVNO PODROČJE: sociologija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Polonca Bajc Napret, univ. dipl. soc. (predsednica)
Jerko Malinar, univ. dipl. kult.
Mateja Jager, univ. dipl. soc.
Naloga je prejela 98,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

neta.
Osnova za empirični del je bilo 140 spletnih anketnih vprašalnikov, ki so jih izpolnili dijaki Srednje zdravstvene šole
Celje od prvega do četrtega letnika. Rezultati so pokazali,
da jih 94 % meni, da je v današnjem času veliko spletnega
nasilja. 65 % jih misli, da je premalo storjenega za preprečevanje nasilja, le 17 % pa, da bi lahko kot posamezniki pripomogli k zmanjšanju spletnega nasilja. Četrtina anketiranih
dijakov se je že soočila s spletnim nasiljem, od teh jim je
bilo 41 % hudo, v 94 % so poiskali pomoč, najpogosteje
pri prijateljih (53 %), pri starših jih je poiskalo pomoč 24 %.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504261.pdf

POVZETEK VSEBINE:
Pojav medvrstniškega spletnega nasilja je rezultat sedanje
informacijske dobe. Zato je bil namen raziskovalne naloge
ugotoviti, koliko dijakov Srednje zdravstvene šole Celje se
je že soočilo s spletnim nasiljem, in pridobiti rešitev, ki bi
pripomogla k zmanjšanju le-tega. Cilj naloge pa je, da bi se
spletni uporabniki informirali o varni uporabi osebnih podatkov na spletu, se seznanili o nevarnostih ter se zavedali,
kako lahko spletno nasilje vpliva na človeka kot osebnost.
V teoretičnem delu je opisana definicija, razvoj, vrste in
vzroki spletnega nasilja, organizacije, ki nudijo pomoč spletno nadlegovanim, ter priporočila za varno uporabo inter-

ŠCC, SREDNJA ŠOLA ZA GRADBENIŠTVO IN
VAROVANJE OKOLJA
NASLOV NALOGE: SLOVENSKI STAVBARSKI KAMEN
AVTORICI: Karmen Sotošek in Nataša Sotlar
MENTORICA: Meta Petriček, univ. dipl. inž. arh.
STROKOVNO PODROČJE: arhitektura – gradbeništvo
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Tatjana Hren, univ. dipl. inž. grad. (predsednica)
Darja Zabukovec, univ. dipl. inž. arh.
Iztok Uranjek, univ. dipl. inž. grad.
Naloga je prejela 94,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Kamen je eden najstarejših in najtrdnejših gradbenih materialov. Je simbol trdnosti in trajnosti. Če je skozi zgodovino
služil predvsem kot osnovni material za nosilno konstrukcijo zgradb, je danes to vlogo izgubil in postal okras zgradbe
– z njim oblagamo različne stavbne površine, za katere si
želimo posebnih estetskih ali simbolnih poudarkov ter trajnosti. Osredinili smo se na okrasne stavbarske kamne. Pri izdelavi naloge smo opazili, da se trenutno večina okrasnega
kamna v slovenskem gradbeništvu uvozi iz Kitajske, Indije

in Afrike, saj je tam kamna dovolj, delovna sila pa poceni.
Domače okrasne kamne vgrajujejo le še redki osveščeni
investitorji, ki si želijo v svoji zgradbi avtohtone materiale.
Kamnov, ki se uporabljajo v stavbarstvu, je ogromno vrst in
izbira je res velika. Kamen je čudovit material, zelo raznovrsten in plemenit, vendar ga v slovenskem gradbeništvu
kljub dostopnim cenam ne uporabljamo v veliki meri. Nekatere slovenske pokrajine so tradicionalno navezane na kamen – Kras in Primorska, vendar se tudi tu njegova poraba
pri novogradnjah manjša in ga izpodrivajo cenejši materiali.
Z osveščanjem pa kamen spet pridobiva svoje mesto predvsem pri rekonstrukciji objektov naše stavbarske dediščine,
s tem pa tudi obrt kamnoseštva, ki ima na Slovenskem dolgo tradicijo.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504411.pdf
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ŠCC, SREDNJA ŠOLA ZA STORITVENE
DEJAVNOSTI IN LOGISTIKO
NASLOV NALOGE: TEHNIČNO-TEHNOLOŠKE
POMANJKLJIVOSTI CESTNO PROMETNE SIGNALIZACIJE
AVTORJI: Dejan Frece, Matija Zabret in Nataša Škrabl
MENTOR: mag. Roman Krajnc, univ. dipl. inž. teh. prom.
STROKOVNO PODROČJE: promet
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Elvis A. Herbaj (predsednik)
mag. Matej Založnik, univ. dipl. inž. teh. prom.
Dušan Mraz, dipl.inž. teh. prometa
Naloga je prejela 99,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Cestnoprometna signalizacija, kot jo na kratko poimenujemo, je eden ključnih elementov opreme cestne infrastrukture za zagotavljanje varnosti v cestnem prometu. Pri tem
ne smemo zanemariti ostalih elementov, saj imajo vsi ele-

menti, vključno z udeleženci v cestnem prometu, pomembno vlogo pri zagotavljanju varnosti v cestnem prometu.
V nalogi smo del raziskave posvetili cestni signalizaciji, natančneje prometnim znakom in talnim označbam. Sama
signalizacija ne more zagotavljati popolne varnosti. Človek,
udeleženec je tisti, ki jo spremlja, prepozna in odreagira, kot
mu navaja signalizacija.
Če le-ta ni optimalna glede izbora, postavitve in vzdrževanja, pri »sporočanju« informacije pusti del dvoma o tem,
kako naj se udeleženec v prometu odzove. Nastanejo lahko težave, katerih posledica je lahko prometna nesreča. V
nalogi smo preučili nekaj primerov postavljene prometne
signalizacije iz našega okolja in jo primerjali s pravno ureditvijo, ki ureja elemente varnosti cestnega prometa. Obseg možnosti raziskave je zelo velik, zato smo se glede na
možnosti realizacije naloge se omejili na nekaj naključno
izbranih primerov signalizacije.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/.pdf

ŠCC, SREDNJA ŠOLA ZA STROJNIŠTVO,
MEHATRONIKO IN MEDIJE
NASLOV NALOGE: MULTIFUNKCIJSKO AVTONOMNO
VOZILO

svojo aplikacijo za telefon, ki vodi vozilo. Tako je postal naš
izdelek konkurenčen na trgu.

AVTORJI: Dominik Nemec, Peter Planko in Tilen Zidar
MENTORJI: Robert Ojsteršek, univ. dipl. inž., Marjan Jamnišek, inž., Matjaž Cizej, univ. dipl. inž. el., in
Stevo Romanić, univ. dipl. inž.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504325.pdf

STROKOVNO PODROČJE: mehatronika
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
dr. Aleš Lesnika (predsednik)
Peter Kuzman, univ. dipl. inž.
Igor Lah, univ. dipl. inž. stroj.
Naloga je prejela 95,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Za projektno delo smo najprej raziskali trg in nato iz dveh
želja naredili eno. Vozilo smo najprej narisali na list papirja
in nato še zmodelirali v SolidWorksu. Ko smo imeli narejen
model, smo začeli žagati, brusiti in variti. Vse skupaj smo
nato očistili, prebarvali s temeljno barvo in nato še s črnim
in rdečim lakom. Nato smo zvezali elektroniko in naredili
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srednje šole
NASLOV NALOGE: AVTOMATIZACIJA RASTLINJAKA
AVTOR: Leon Cugmas
MENTORJA: Matej Veber, univ. dipl. inž., in
mag. Andro Glamnik, univ. dipl. inž.
STROKOVNO PODROČJE: mehatronika
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Anton Žličar, univ. dipl. inž. stroj. (predsednik)
Franc Lovec, univ. dipl. inž. stroj.
Florjan Šamec, univ. dipl. inž. stroj.
Naloga je prejela 98,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V današnjem času srečamo številne primere avtomatizacij,
ki nas lahko v vsakdanjem življenju precej razbremenijo. Ker
nekaterim ljudem veliko pomeni doma pridelana zelenjava, ki je lahko občutljiva na naše podnebje, sem prišel na
idejo, da bi postavil enostaven, cenovno ugoden rastlinjak.
Prav zaradi občutljivosti nekaterih rastlin sem hotel rastne
pogoje čim bolj prilagoditi njihovim potrebam. Za ustrezno
ukrepanje pa je potreben 24-urni nadzor, ki ga lahko med
drugim dosežemo s pomočjo elektronike.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504336.pdf

NASLOV NALOGE: DIGITALIZACIJA ORNAMENTOV
SLOVENSKE KRASILNE UMETNOSTI
AVTORJI: Eva Hudales, Matic Bunerlad in David Hrastnik
MENTOR: Marko Radosavljević, prof. um. zgo.
STROKOVNO PODROČJE: umetnost
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Marjana Gajšek, prof. zgo. in geo. (predsednica)
dr. Tone Kregar, prof. zgo.
Maja Jerič, prof. zgo. in um. zgo.

NASLOV NALOGE: AVTOMATIZIRANA NAPRAVA ZA
ŠILJENJE SVINČNIKOV
AVTORJI: Alen Kovše Škerget, Uroš Čvan in Žan Cencelj
MENTORJI: Alojz Svetec, Marjan Jamnišek, inž., in
Matjaž Cizej, univ. dipl. inž. el.
STROKOVNO PODROČJE: mehatronika
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Anton Žličar, univ. dipl. inž. stroj. (predsednik)
Franc Lovec, univ. dipl. inž. stroj.
Florjan Šamec, univ. dipl. inž. stroj.
Naloga je prejela 90,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Naša naloga je bila izdelati avtomatizirano napravo (postajo
MPS). Najprej smo morali priti do ideje. Sošolec je predlagal,
da bi izdelali napravo za šiljenje svinčnikov. Nato smo razmišljali, kako bi zadevo realizirali. Ta ideja je bila najboljša
izmed vseh in najbolj izvedljiva. Nato smo se lotili risanja.
Najprej smo narisali skice, nato delavniške risbe, da smo
lahko izdelali sestavne dele naprave (nosilce, čeljusti …). Za
izdelavo smo porabili štiri mesece.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504327.pdf

anketiranjem. Večina se strinja, da bi morali biti ponosni na
našo ljudsko umetnost, saj je edinstvena in uporabna v različnih strokah (kovinarstvo, steklarstvo, keramika, grafika...)
Menimo, da bi morali poznavanje tradicionalne slovenske
krasilne umetnosti bolje predstaviti, jo vzeti za svojo in jo
ponotranjiti. V prihodnosti si bomo prizadevali ohranjati in
spodbujati uporabo ornamentov slovenske krasilne umetnosti in bazo dopolnjevali.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504332.pdf

Naloga je prejela 88,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Namen raziskovalne naloge je raziskati uporabnost ornamentov slovenske krasilne umetnosti. Pri tem smo si pomagali z delom Jožeta Karlovška, ki je posamezne ljudske
ornamente zbral in uredil v knjigi Slovenski ornament (s
podnaslovom Ljudski in obrtniški izdelek). Končni rezultat
je digitalizacija ornamentov v obliki fonta. Delo preučevalca
slovenske ljudske ornamentike smo s tem oživili, jo postavili
ob rob sodobnim metodam oblikovanja in tako razširili njeno uporabnost na najširši nivo.
Izvedli smo anketo, katere namen je bil, ugotoviti aktualnost
in določiti uporabno vrednost našega dela. Kljub starosti so
ornamenti še vedno aktualni in še vedno obstaja povpraševanje in zanimanje v strokovnih krogih, kar smo ugotovili z
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NASLOV NALOGE: DOZIRANJE MATERIALA ZA
SINTRANJE

hkrati pa nam predstavlja hitrejšo, predvsem pa varnejšo
stiskanje sintra.

AVTORJI: Miha Kajbič, Žan Kramžar in Luka Tomšič
MENTORJA: Anton Ovtar, dipl. inž., in
Stevo Romanić, dipl. inž.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504322.pdf

STROKOVNO PODROČJE: mehatronika
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Anton Žličar, univ. dipl. inž. stroj. (predsednik)
Franc Lovec, univ. dipl. inž. stroj.
Florjan Šamec, univ. dipl. inž. stroj.
Naloga je prejela 95,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V današnjem času je čedalje več povpraševanja po zelo natančnih in preciznih izdelkih. Za uresničitev teh zahtev obstaja že veliko najrazličnejših procesov. Eden izmed njih je
tudi stiskanje prahu za sintranje, s katerim dosežemo veliko
natančnost, hitrost izdelave, odpravimo nepotrebno nadaljnjo mehansko obdelavo in dosežemo zadostno trdnost.
Raziskovalni učni projekt predstavlja izboljšavo dozirnega
dela že obstoječe naprave za stiskanje sintra. Na področju
stiskanja sintra poznamo več načinov doziranja materiala
za sintranje, zato smo se v tem projektu odločili, da že obstoječi ročni način doziranja nadomestimo z avtomatskim, s
čimer bi dosegli boljše posipanje in razporeditev materiala,

NASLOV NALOGE: MERJENJE RAZDALJE Z OPTIČNIM
SENZORJEM

problem, podali predvidene rešitve in opisali potek nadgradnje naprave.

AVTORJI: Miha Kajbič, Žan Kramžar in Vid Černec
MENTORJA: Anton Ovtar, dipl. inž., in
Stevo Romanić, dipl. inž.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504323.pdf

STROKOVNO PODROČJE: mehatronika
STROKOVNO PODROČJE: mehatronika
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Anton Žličar, univ. dipl. inž. stroj. (predsednik)
Franc Lovec, univ. dipl. inž. stroj.
Florjan Šamec, univ. dipl. inž. stroj.
Naloga je prejela 96,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Sodobne tehnologije omogočajo virtualizacijo realnih naprav in programiranje najrazličnejših strojev, ki nam olajšajo življenje. To odpira nove možnosti v raziskovanju in
razvijanju novih naprav, s katerimi dosegamo nova znanja
in spoznanja. S pomočjo raziskovalno-učnega projekta smo
predstavili merjenje razdalje na napravi za sintranje. Sintranje je postopek, pri katerem na končni rezultat vpliva več
dejavnikov. Zaradi tega se je pojavila težava merjenja in
pozicioniranja obeh hidravličnih valjev. Naš namen je bil
izdelati merilni sistem, ki bi poenostavil, olajšal in sodobno
nadgradil stroj. V raziskovalni nalogi smo izpostavili prvotni
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NASLOV NALOGE: MPS POSTAJA – NAPRAVA ZA
IZDELOVANJE OBESKOV
AVTORJI: Gašper Hribernik, Tadej Blažic in Primož Čuvan
MENTORJI: Matjaž Cizej, univ. dipl. inž. el.,
Marjan Jamnišek, inž., Peter Kuzman, univ. dipl. inž. in
Alojz Svetec

ši Siemensov krmilnik, da smo zagotovili sodobnost. Da je
bila izvedba projekta uspešna, smo potrdili z doseženim 3.
mestom na 6. forumu mehatronike, ki je potekal maja 2014
v Velenju.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504326.pdf

STROKOVNO PODROČJE: mehatronika
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Anton Žličar, univ. dipl. inž. stroj. (predsednik)
Franc Lovec, univ. dipl. inž. stroj.
Florjan Šamec, univ. dipl. inž. stroj.
Naloga je prejela 95,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V okviru raziskovalne naloge smo si zadali cilj, da izdelamo
mobilno učno napravo, na kateri se lahko dijaki učijo osnov
mehatronike. Naprava naj bi zajemala področja strojništva,
elektronike in krmiljenja, tako da se čim bolj približamo
realnem okolju. Nato smo si zamislili izdelavo naprave za
izdelovanje obeskov, pri kateri bi lahko uporabili pnevmatiko, električne pogone ter vse skupaj povezali s krmilnikom, tako da naprava deluje samostojno od polizdelka do
končnega produkta, v tem primeru obeska. Na napravi smo
uporabili Festove pnevmatske valje in ventile ter najnovejNASLOV NALOGE: PRIMERJAVA ČRNO-BELE IN BARVNE
TELEVIZIJE

NASLOV NALOGE: UNIVERZALNI TERILEC OREHOV IN
LEŠNIKOV

AVTORJA: Klemen Finkšt in Nejc Venek
MENTOR: Dušan Vešligaj, dipl. inž.

AVTORJI: Nejc Kovač, Klemen Kovač in Žan Nerad
MENTOR: Jože Prezelj, univ. dipl. inž.

STROKOVNO PODROČJE: medijska tehnika

STROKOVNO PODROČJE: strojništvo

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Božo Zlatečan (predsednik/ica)
Aljoša Bončina
Branko Ogrizek

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Anton Žličar, univ. dipl. inž. stroj. (predsednik)
Franc Lovec, univ. dipl. inž. stroj.
Florjan Šamec, univ. dipl. inž. stroj.

Naloga je prejela 85,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.

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

POVZETEK VSEBINE:
Za raziskovalno nalogo sva si izbrala primerjavo črno-bele
in barvne televizije. Poglobila sva se v razlike med obdobjema črno-bele in barvne televizije, načinom dela v studiih
nekoč in danes, v razlike pri dojemanju barvnih in črno-belih posnetkov. Ker živiva v obdobju, ko se tehnologija iz
dneva v dan spreminja, in se zanimava za medije, se nama
je to zdelo precej zanimivo, saj velikokrat slišiva od najinih
dedkov in babic, da si mi mladi sploh ne znamo predstavljati tistih časov, ko je bilo vse črno-belo. Zato sva na podlagi
intervjujev in ankete raziskala, kaj menijo anketiranci, ali
si tudi oni ne predstavljajo vrnitve v stare čase in ali se še
sploh kdo spomni tistih časov.

POVZETEK VSEBINE:
Trenje orehov in lešnikov ni ravno najbolj razširjeno opravilo današnjega časa, a ker dva iz naše skupine živiva v okolju,
kjer se to delo opravlja vsako leto, smo želeli narediti napravo, ki bo omogočala čim enostavnejše trenje orehov in lešnikov, ter nam tako olajšala delo. Sama naprava se nam je
zdela premalo uporabna, zato smo ji dodali še dva različna
odpirača za odpiranje kronskih in plutovinastih zamaškov
na steklenicah ter tako razširili njeno uporabnost.
Začetna ideja nas je vodila do prvih skic, te pa do izdelave
3D-modela in na koncu samega izdelka.

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504333.pdf

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504354.pdf
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srednje šole
NASLOV NALOGE: SAMODEJNI VZDRŽEVALEC RASTLIN
AVTOR: Nino Kuzma
MENTORJA: Matej Veber, univ. dipl. inž., in
mag. Andro Glamnik, univ. dipl. inž.
STROKOVNO PODROČJE: mehatronika
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
dr. Aleš Lesnika (predsednik)
Peter Kuzman, univ. dipl. inž.
Igor Lah, univ. dipl. inž.
Naloga je prejela 100,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.

sem vse zrisal v 3D-modelirnem programu SolidWorks, potem sem modele tudi 3D natisnil in vanje vgradil vse komponente, vključno z mikrokrmilnikom in več različnimi vezji,
ki sem jih za omenjeno napravo izdelal sam. Napisal sem
tudi program, ki ima več podprogramov za različne zahteve
različnih rastlin, zato je naprava tudi kompatibilna z vsemi
notranjimi rastlinami.
Napravo sem naredil avtonomno, saj sem ji vgradil sončno
celico, ki ji zagotavlja energijo za delovanje, ostanek pa se
shrani v baterije za kasnejšo rabo. Na koncu sem napravo
tudi preizkusil in zagotovil njeno brezhibno delovanje.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504335.pdf

POVZETEK VSEBINE:
Za raziskovalno nalogo sem se odločil izdelati napravo, ki bi
samodejno vzdrževala rastline, ki jih srečamo v notranjosti
hišnih prostorov. Takšno napravo sem najprej želel kupiti,
vendar sem kmalu spoznal, da naprave, ki bi zadostovale
mojim željam, še ni na tržišču. Začel sem zbirati ideje in
mnenja domačih ter kmalu že imel osnovno zamisel o funkcionalnosti tovrstne naprave. Po več neuspešnih idejah sem
spoznal, da je najbolj optimalno uporabiti mikrokrmilnik za
vodenje celotne naprave, zunanjost pa bo imela nenavadno
in zanimivo obliko, ki bo že na prvi pogled dajala vedeti, da
ni navaden cvetlični lonček. Počasi je začela nastajati končna ideja, ki sem jo začel izpopolnjevati in izdelovati. Najprej
NASLOV NALOGE: UPORABA STROJNEGA VIDA PRI IGRANJU ŠAHA
AVTOR: Denis Furman
MENTOR: Robert Ojsteršek, dipl. inž.
STROKOVNO PODROČJE: mehatronika
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
dr. Aleš Lesnika (predsednik)
Peter Kuzman, univ. dipl. inž.
Igor Lah, univ. dipl. inž. stroj.
Naloga je prejela 90,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Cilj raziskovalne naloge je zgraditi sistem, ki bi prepoznal
postavitev figur in jih prestavljal po določenem načinu. Sistem bo deloval na sledeč način: igralec šaha bo na začetku
naredil potezo in spletni kameri izpolnil pogoj za zajemanje
slike. Ta bo preko USB-vodila povezana na prenosni računalnik, ki bo s programsko opremo primerjal prejšnjo sliko
(začetno) in sedanjo. Razlika slik bo rezultat poteze nasprotnika. Ta podatek bomo preko RS232 UART-komunikacije
poslali razvojni plošči Arduino, ki se bo na podlagi razlike
slik odločil za nadaljnjo potezo.
Veliko mladih in starejših ustvarjalcev se rado poigra z mikrokontrolerji, nanje priklopijo LCD, elektromotor ali senzor
in že imajo izdelek, na katerega so lahko ponosni.
Problem nastopi, ko želijo narediti nekaj kompleksnejšega
oz. zahtevnejšega, saj so nekatere komponente precejšnji
denarni zalogaj. Dandanes stremimo k temu, da bi dobili
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kvaliteten material za nizko ceno. Majhne elektronske komponente lahko ugodno naročimo na spletu, največkrat pri
kitajskih ponudnikih.
Moja naloga je raziskati načine, kako premikati figure po
plošči in pri tem uporabiti ideje, ki bi bile stroškovno najmanj pogojene.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504324.pdf

srednje šole
NASLOV NALOGE: UPORABA TEHNOLOGIJ 3D TISKANJA
IN ROBOTSKEGA FREZANJA
AVTORJA: David Rupnik in Luka Kresnik
MENTORJA: Matej Veber, univ. dipl. inž., in
mag. Andro Glamnik, univ. dipl. inž.
STROKOVNO PODROČJE: mehatronika
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
dr. Aleš Lesnika (predsednik)
Peter Kuzman, univ. dipl. inž.
Igor Lah, univ. dipl. inž. stroj.
Naloga je prejela 90,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V okviru raziskovalne naloge sva si zadala cilj, da bova raziskala področji odvzemanja in dodajanja materiala. Na
področju dodajanja materiala sva sestavila 3D-tiskalnik, ga
skonfigurirala ter primerjala tiskanje z različnimi parametri. Primerjala sva tudi izdelke, natisnjene s pomočjo dveh
različnih tehnologij. Istočasno sva na področju odvzemanja
materiala spoznala težavo, saj nam včasih ne zadostuje, da
je obdelovanec vpet na fiksno mizo. Zato sva raziskovala področje, kjer se obdelovanec vpne na dodatno vrtljivo mizo z
dvema osema. Za to pa sva morala uskladiti delovanje obeh
robotskih krmilnikov, tako da sta delovala sinhrono, kar
nama je odprlo novo raziskovalno področje robotike.

NASLOV NALOGE: VODENJE PRŠILNIKA HMELJA
AVTORJA: Samo Šlander in Žiga Stopar
MENTORJA: mag. Andro Glamnik, univ. dipl. inž., in
Matej Veber, univ. dipl. inž.
STROKOVNO PODROČJE: mehatronika
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
dr. Aleš Lesnika (predsednik)
Peter Kuzman, univ. dipl. inž.
Igor Lah, univ. dipl. inž. stroj.
Naloga je prejela 90,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Hmelj se goji predvsem za aromo in stabilizator v pivu, kateremu daje grenak okus. Prav tako se uporablja za različne namene v drugih pijačah in v zeliščni medicini. Ker pa
je danes hmelj zaradi številnih bolezni in škodljivcev težko
pridelati, je hmeljar primoran uporabiti različne preparate,
ki so lahko za človeka škodljivi. Zato sva se odločila, da bova
star pršilnik nadgradila tako, da bo traktorist pri škropljenju
čim manj izpostavljen preparatom, ki jih pršilnik nanaša na
hmeljsko rastlino.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504334.pdf

Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504337.pdf

NASLOV NALOGE: UPRAVLJANJE PRESTAV NA VOLANU
AVTORJI: Kristjan Štefanič, Domen Potočnik in Leon Janžek
MENTORJA: mag. Andro Glamnik, univ. dipl. inž., in
Matej Veber, univ. dipl. inž.
STROKOVNO PODROČJE: mehatronika

direktno na ročnem menjalniku preko dveh linearnih gonil
s senzorji. Krmilni del smo izvajali z mikrokrmilnikom Arduino Due. Zraven smo dodali še LCD-zaslon.uporabiti RGB-svetleče diode ter večje število le-teh.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504343.pdf

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
dr. Aleš Lesnika (predsednik)
Peter Kuzman, univ. dipl. inž.
Igor Lah, univ. dipl. inž. stroj.
Naloga je prejela 85,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Upravljanje prestav na volanu se uporablja predvsem v avtomobilskih športih. Standardni namen tega je omogočiti
lažje prestavljanje prestavnih razmerij, kar omogoča tudi
hitrejše vodenje vozila. Ker je za invalide z eno roko upravljanje običajnih prestav težko in nevarno, smo v našem
primeru izdelali prestavne ročice samo na eni strani volana,
kar omogoča zanesljivejšo, lažjo in varnejšo vožnjo z avtomobilom. Na spletu smo najprej poiskali 3D F1-prestavne
ročice, na podlagi katerih smo se lotili risanja v programu
SolidWorks. Odločili smo se, da bo prestavljanje izvedeno
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srednje šole
NASLOV NALOGE: VPLIV REKLAMNIH OGLASOV NA
GLEDALCE
AVTORICE: Anja Podgornik, Klara Ribič in Ana Lucija Župnek
MENTOR: Dušan Vešligaj, dipl. inž.

postaviti Top-shop televizijsko oglaševanje.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504410.pdf

STROKOVNO PODROČJE: medijska tehnika
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Božo Zlatečan (predsednik)
Aljoša Bončina
Branko Ogrizek
Naloga je prejela 93,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V raziskovalni nalogi smo se ukvarjale z vplivom reklamnih
oglasov na gledalce. Želele smo raziskati, kako prepričevalna sredstva v TV-oglasih vplivajo na gledalce in ali jih
pripravijo k nakupu predstavljenega izdelka oz. storitve.
Največji delež oglaševanja predstavlja televizija. Ker se TV-oglasom ne moremo izogniti, so le-ti ustvarjeni z namenom, da gledalce pritegnejo, vzbudijo določeno zanimanje,
željo po nakupu ter nakup izdelka.
Opravile smo anketo, s katero smo poskušale ugotoviti,
kako TV-oglasi vplivajo na gledalce, ali verjamejo v učinkovitost predstavljenega izdelka, koliko se jih odloči za nakup,
kaj jih k nakupu pritegne in ali kupljeni izdelki izpolnjujejo
njihova pričakovanja.
Anketo smo razčlenile na dva dela. Povzele smo reklamne
oglase, ki so predvajani v času najvišje gledanosti (med filmi, serijami, oddajami, novicami) in posebej smo želele iz-

ŠCC,SREDNJA ŠOLA ZA KEMIJO,
ELEKTROTEHNIKO IN RAČUNALNIŠTVO
NASLOV NALOGE: DOLOČANJE ALFA KISLIN V VZORCIH
HMELJA
AVTOR: Luka Povše
MENTORJA: Mihela Jug, univ. dipl. inž. in dr. Iztok Košir
STROKOVNO PODROČJE: kemija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
dr. Dejan Verhovšek (predsednik)
Ludvik Stepančič, univ. dipl. kem. teh.
Mišo Jonak, univ. dipl. inž. živ. teh.
Naloga je prejela 85,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Hmelj je rastlina, ki v pivovarstvu deluje kot začimba in daje
pivu značilno grenkobo. Uporabljajo se le cvetovi hmelja,
v katerih ob tehnološki zrelosti nastaja rumen prah – lupulin, ki vsebuje eterična olja in grenčične snovi. V množici kemijskih substanc, ki se nahajajo v hmeljevih storžkih,
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imajo najpomembnejšo vlogo alfa kisline. V različnih vrstah
hmelja se nahajajo v različnih koncentracijah. V raziskovalni
nalogi predstavljam dve različni metodi določanja količine
alfa kislin v hmelju in ju med sabo primerjam. Uporabljena
je konduktometrična metoda merjenja s toluensko ekstrakcijo (KVH-TE) in metoda po Wollmerju, obe se razlikujeta v
uporabi topil za ekstrakcijo. Analiziral sem štiri različne vrste
hmelja, v katerih sem ugotavljal različne deleže alfa kislin.
Izmed sort Aurora, Savinjski Golding, Magnum in Perle vsebuje največ alfa kislin sorta Magnum. Poleg tega sem ugotovil, da se količina določenih alfa kislin razlikuje v odvisnosti od izbrane metode.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504265.pdf

srednje šole
NASLOV NALOGE: ISKRENO O ANOREKSIJI
AVTORJA: Tomaž Maroh in David Ribar
MENTORICA: dr. Anita Laznik, prof. slo.
STROKOVNO PODROČJE: psihologija
ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
dr. Andreja Grobelšek, univ. dipl. soc. ped. (predsednica)
mag. Mojca Debelak, univ. dipl. psih.
Zdenka Zrinski, univ. dipl. soc.

zvoj in zdravljenje, z anketnim vprašalnikom pa sva raziskovala tudi poznavanje anoreksije, mnenja o njej in morebitne
izkušnje z njo med dijaki od 1. do 4. letnika Srednje šole za
kemije, elektrotehniko in računalništvo Celje.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504269.pdf

Naloga je prejela 80,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Sodobna družba, predvsem zahodna, je podvržena pritiskom različnih zvrsti industrij preko medijev, ki propagirajo
nekakšen ideal. S tem predstavljajo, kako naj bi živeli, da bi
bili srečni. Lahko bi rekli, da nastopi nekakšen strah v smislu, kaj če ne bom ustrezal družbi in njenim standardom.
Na tem mestu začnemo govoriti o motnjah hranjenja kot
posledici želje po idealu.
Izhodišče najinega raziskovanja je bilo literarno besedilo
Danaje Lorenčič Ana v meni, v katerem avtorica pripoveduje o svojem življenju z anoreksijo ter nam da izvrsten vpogled v življenje posameznika z anoreksijo.
V raziskovalni nalogi sva se osredinila na anoreksijo, njen raNASLOV NALOGE: KRMILJENJE DEKORATIVNE NAPE
AVTOR: Oskar Žveglič
MENTOR: Gregor Kramer, univ. dipl. inž. el.
STROKOVNO PODROČJE: elektrotehnika
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Miloš Bevc, univ. dipl. inž. el. (predsednik)
Vlado Goste, univ. dipl. inž. el.
mag. Vladimir Vrečko
Naloga je prejela 78,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
raziskovalno nalogo sem poskušal narediti svojo pametno
in dekorativno kuhinjsko napo, ki jo bom izdelal v šoli in
sprogramiral s programom Bascom-AVR. Za raziskovalno
nalogo sem se odločil zaradi tega, ker sem v šoli pomagal izdelovati podobna tiskana vezja komponent, ki so potrebne
tudi za delovanje kuhinjske nape. Odločil sem se, da bom
poizkusil funkcionalnosti, ki so uporabljene v kuhinjskih
napah še izboljšati. V tej nalogi sem predstavil vse, od raziskovalnega problema, delovanja modela nape, opisal vam
bom posamezne module, delovanje naprave, program in
ploščo mega pin, s katero sem sprogramiral napo, da deluje
v skladu z mojo načrtovano zamislijo.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504271.pdf

NASLOV NALOGE: KRMILJENJE GRAFIČNEGA
PRIKAZOVALNIKA
AVTOR: Anže Jurkošek
MENTOR: Gregor Kramer, univ. dipl. inž. el.
STROKOVNO PODROČJE: elektrotehnika
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Miloš Bevc, univ. dipl. inž. el. (predsednik)
Vlado Goste, univ. dipl. inž. el.
mag. Vladimir Vrečko
Naloga je prejela 82,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Z raziskovalno nalogo sem poskušal kontrolirati grafični
LCD-prikazovalnik za prikaz ure z možnostjo budilke, datuma z možnostjo koledarskih dogodkov, ki se nastavijo preko programa na računalniku, in prikaz temperature, tako
notranje kot zunanje.
Za raziskovalno nalogo sem se odločil zaradi zanimanja
predvsem v programskem okolju BASCOM AVR, ki sem se
ga skozi leta naučil uporabljati, saj je lahko razumljiv in
nezahteven. Zanimivo je videti tudi delovanje programa
in možnosti njegovega spreminjanja brez računalniškega
programa.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504270.pdf
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srednje šole
NASLOV NALOGE: PRIMERJAVA BIOLOŠKO IN
INDUSTRIJSKO PRIDOBLJENEGA SADJA TER ZELENJAVE
AVTOR: Nejc Poprijan
MENTORICA: Mihela Jug, univ. dipl. inž.
STROKOVNO PODROČJE: kemija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
dr. Dejan Verhovšek (predsednik)
Ludvik Stepančič, univ. dipl. kem. teh.
Mišo Jonak, univ. dipl. inž. živ. teh.
Naloga je prejela 81,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.

uporabljajo. V svoji nalogi sem želel primerjati vsebnost mineralov v sadju in zelenjavi iz domačega vrta in v intenzivnem kmetijstvu. Predvideval sem, da industrijsko pridelana
sadje in zelenjava, zaradi dodajanja umetnih gnojil, vsebujeta več mineralov kot pridelana po ekološki metodi. S plamensko spektrometrijo sem analiziral prisotnost kalijevih in
natrijevih ionov v različnih vrstah sadja in zelenjave. Za analizo anionov (kloridnih, fosfatnih, sulfatnih, nitratnih in nitritnih) pa sem uporabil ionsko kromatografijo. Pri raziskavi
sem ugotovil, da je več ionov v sadju in zelenjavi množične
pridelave.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504268.pdf

POVZETEK VSEBINE:
Sadje in zelenjava sta zelo pomembna v naši prehrani. Sveže sadje in zelenjava pripomoreta k dobremu zdravju in
vitalnosti. Dajeta nam mnogo vitaminov, mineralov, balastnih snovi, sadnih kislin in encimov. Splošno znano je, da
sta doma pridelana sadje in zelenjava bolj zdrava kot njuna
proizvodnja v intenzivnem kmetijstvu. Ekološka pridelava
prepoveduje uporabo mineralnih gnojil, ki pa jih v intenzivnem kmetijstvu zaradi večjega in lepšega pridelka redno
NASLOV NALOGE: PRIMERJAVA RAZLIČNIH METOD
EKSTRAKCIJE LUBJA BELE VRBE IN ANALIZA SESTAVE
EKSTRAKTOV
AVTORJI: David Kovačič, Peter Robič in Miha Hotko
MENTORICA: Mojca Drofenik Čerček, univ. dipl. inž. kem.
STROKOVNO PODROČJE: kemijska tehnologija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
dr. Dejan Verhovšek (predsednik)
Ludvik Stepančič, univ. dipl. kem. teh.
Mišo Jonak, univ. dipl. inž. živ. teh.
Naloga je prejela 94,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Raziskovalna naloga opisuje različne metode ekstrakcije
salicina iz lubja bele vrbe in analizo ekstraktov. Uporabili
smo dve metodi ekstrakcije s tremi topili. Metodi sta navadna ekstrakcija oziroma maceracija in Soxhletova metoda,
topila, ki smo jih uporabili, pa so bila 100 % metanol, 30 %
vodna raztopina etanola in 80 % vodna raztopina acetona.
Postopki, ki smo jih uporabili za izolacijo salicina iz ekstrakta, so bili uparjanje, centrifugiranje, čiščenje s PVPP smolo
in AMBERLITE XAD7HP ter obarjanje taninov z vodnima
raztopinama svinčevega acetata in natrijevega hidrogen
fosfata(V). Za analizo produkta smo uporabili tankoplastno
kromatografijo in spektrofotometrijo.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504266.pdf

NASLOV NALOGE: PYTHON, JAVA IN C# NA RASPBERRY PI
AVTORJI: Urban Vidmar, Jaša Pelc in Nik Prodanovič
MENTOR: mag. Boštjan Resinovič, univ. dipl. inž.
STROKOVNO PODROČJE: računalništvo
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Marjan Brus, univ. dipl. inž. (predsednik)
Mojca Šket Knez, univ. dipl. inž. rač. in inf.
Metka Nosan, univ. dipl. inž. rač. in inf.
Naloga je prejela 83,00 točk in se uvrstila v 2. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Za temo naše raziskovalne naloge smo se odločili predvsem
zato, ker menimo, da majhni računalniki postajajo vse bolj
popularni tako med navadnimi uporabniki kot med programerji. Zato smo se odločili preveriti, ali se lahko Raspberry
Pi primerja z osebnim računalnikom v izvajanju programov
ter samem programiranju. Najprej smo pripravili Raspberry
Pi za uporabo. Nato smo se seznanili z našimi programskimi jeziki c#, python ter java. Z našim znanjem, pridobljenim
iz različnih virov o naših programskih jezikih ter Raspberry
Pi-ju, je vsak izmed nas napisal tri različne programe. Pred
izvajanjem programov smo si postavili hipoteze, ki smo jih
po pridobljenih rezultatih ovrgli ali potrdili. Programe smo
preizkusili na osebnem računalniku ter RPi-ju. Na podlagi
pridobljenih rezultatov ter našega predznanja smo začeli preverjati hipoteze, ki smo si jih zastavili. Nekaj smo jih
potrdili, nekaj pa tudi ovrgli. Nad nekaterimi ugotovitvami
smo bili zelo presenečeni.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504267.pdf
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NASLOV NALOGE: STORITEV ZA SHRANJEVANJE
DATOTEK NA OBLAKU

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201504850.pdf

AVTORJI: Franci Šacer, Jan Kumberger in Boštjan Koštomaj
MENTOR: mag. Boštjan Resinovič, univ. dipl. inž.
STROKOVNO PODROČJE: računalništvo
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Marjan Brus, univ. dipl. inž. (predsednik)
Mojca Šket Knez, univ. dipl. inž.
Metka Nosan, univ. dipl. inž.
Naloga je prejela 90,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V zadnjem času se pojavlja vedno več oblačnih storitev, ki
nam ponujajo najrazličnejše storitve. Te storitve pa so tudi
povsem spremenile filozofijo razvoja naprav, pa naj bo to
pametni telefon, tablica ali osebni računalnik. V raziskovalni
nalogi smo preučili možnosti razvoja oblačne storitve shranjevanja datotek, ki bi se kosala z največjimi ponudniki tovrstnih storitev in bi zanjo porabili veliko manj sredstev, kot
v njih vložijo ti giganti.

ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI CELJE
NASLOV NALOGE: PREIZKUŠANJE USPEŠNOSTI KORENINJENJA POTAKNJENCEV PELARGONIJ (PELERGONIUM
SPP.) S POMOČJO EM TEHNOLOGIJE
AVTORICI: Darja Črnko in Maruša Grmšek
MENTORICA: Romana Špes, mag. kmet.
STROKOVNO PODROČJE: agronomija
ČLANICE STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Meta Širca, univ. dipl. bio. (predsednica)
Urša Drugovič, univ. dipl. bio.
Irena Ašič, univ. dipl. inž.
Naloga je prejela 98,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Pri raziskovalni nalogi smo opazovali uspešnost koreninjenja sort pelargonij z uporabo nove EM tehnologije. Poizkus
smo izvedli na Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti
Celje. Za matične rastline smo uporabili tri sorte prevešajočih pelargonij: Pelargonium zonale, Pelargonium peltatum
,Pelargonium roženkraut. Potaknjence vseh sort pelargonij

smo potikali v ekološki substrat in kompost, tretiran z EM-tehnologijo. Rezultate smo primerjali s potaknjenci pelargonij v ekološkem substratu, kjer pred potikanjem in v času
vegetacije nismo uporabili EM-tehnologije. V poizkusu smo
beležili uspešnost koreninjenja treh sort pelargonij, potaknjenih v tretiran ekološki substrat in kompost ter ekološki
substrat, ki je služil kot kontrola. Predvidevali smo, da bomo
s poizkusom dokazali boljši in hitrejši uspeh koreninjenja
pri potaknjencih pelargonij, ki smo jih vzgajali z EM- tehnologijo od priprave substrata do ukoreninjenja sadik. Vpliv
EM-tehnologije na uspešnost koreninjenja ni bil viden, večji
je vpliv na zunanji videz rastlin. Rastline, ki smo jih škropili z
EM-tehnologijo, so bile zdrave, močne v rasti, brez bolezni
in škodljivcev in brez vidnega pomanjkanja hranil. V obeh
substratih, kjer smo pri pripravi uporabili EM-preparat, se
je spremenila stopnja pH vrednosti substrata. Izbira vrste
in sorte pelargonij ne vplivata na uspešnost koreninjenja. V
poizkusu smo izdelali 450 potaknjencev. Poskus je potekal
od 5. 2. do 2. 6. 2014.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201504255.pdf
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SLOVENŠČINA
TEKMOVANJE IZ ZNANJA SLOVENŠČINE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE
Tina Vrenko
I. gimnazija v Celju
Ana Lavbič
Ina Poteko
I. gimnazija v Celju
Ana Lavbič
Blaž Šoba
I. gimnazija v Celju
Ana Lavbič
Lucija Cestnik
GCC
Duška Safran
Zorica Momirović
EŠC
Alenka Gotlin Polak
Tjaša Jerman
EŠC
Helena Muha
Marina Kovač
ŠHVU Celje
Segeja Jekl
Klavdija Vipotnik
ŠHVU Celje
Segeja Jekl
Patricija Zlodnjak
ŠHVU Celje
Segeja Jekl
Lora Meggy Legvart Buzeti
ŠCC SDL
Aleksandra Uršič
Patricija Maršnak
ŠCC SDL
Aleksandra Uršič
Sonja Ribič
ŠCC SDL
Aleksandra Uršič
Anja Babič
ŠCC SDL
Aleksandra Uršič
Metka Javornik
ŠCC SDL
Aleksandra Uršič
Tomaž Kleine
ŠCC SDL
Aleksandra Uršič
OTROCI SVETA - LITERARNI NATEČAJ
Špela Bednjanič
ŠCC GL
Simona Jereb
VSESLOVENSKI SREDNJEŠOLSKI NATEČAJ ZA NAJBOLJŠI HAIKU
Julija Lubej
ŠCC GL
Simona Jereb
David Vozlič
ŠCC GL
Simona Jereb
Janko Knez
ŠCC GL
Simona Jereb
Mubina Vrtagić
ŠCC GL
Simona Jereb
Asdren Xhemaili
EŠC
Helena Muha
Jerneja Kotnik

EŠC

Helena Muha

Miha Šaberl

EŠC

Helena Muha

zlato priznanje, 4. mesto
zlato priznanje, 9. mesto
srebrno priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje, 2. mesto
srebrno priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje

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

uvrstitev med 10

državno

nagrajeni haiku
nagrajeni haiku
nagrajeni haiku
nagrajeni haiku
najboljši ljubezenski haiku,
najboljši haiku s tematiko
narave
najboljši haiku z bivanjsko
tematiko

državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno

ANGLEŠČINA
TEKMOVANJE IZ ZNANJA ANGLEŠČINE
Jaka Koren
GCC
Aleksandra Komadina
bronasto priznanje
Luka Seško
SŠSMM
Simona Tadeja Ribič
zlato priznanje,
Urh Krefl
SŠSMM
Simona Tadeja Ribič
zlato priznanje,
Urban Blatnik
SŠSMM
Barbara Škorc
srebrno priznanje
Darko Ropin
SŠ GT
Vesna Krajnc
bronasto priznanje
TEKMOVANJE IZ ZNANJA ANGLEŠKEGA JEZIKA ZA 2. LETNIKE (SNEMANJE KRATKEGA FILMA)
Maja Ravnikar Zabukovšek
I. gimnazija v Celju
Metka Rems Pilko
srebrno priznanje
Žiga Rožič
I. gimnazija v Celju
Metka Rems Pilko
srebrno priznanje
Urška Andrenšek
I. gimnazija v Celju
Metka Rems Pilko
srebrno priznanje
Matej Leskovšek
I. gimnazija v Celju
Metka Rems Pilko
srebrno priznanje
TEKMOVANJE IZ ZNANJA ANGLEŠKEGA JEZIKA ZA 3. LETNIKE
Klara Nosan
I. gimnazija v Celju
Metka Rems Pilko
srebrno priznanje
Aljoša Gubenšek
I. gimnazija v Celju
Metka Rems Pilko
bronasto priznanje
TEKMOVANJE IZ ZNANJA ANGLEŠČINE - POLIGLOT 3
Aljoša Počuč
EŠC
Alenka Pavlin
zlato priznanje
Zorica Mumirović
EŠC
Alenka Pavlin
srebrno priznanje
Adil Vezaj
ŠCC SŠGVO
Eva Arbanas
bronasto priznanje
Sebastian Lovrenčič
ŠCC SDL
Darja Rebevšek, Nives Grčar
srebrno priznanje
EPI READING BADGE-ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA
Marina Kovač
ŠHVU Celje
Evelina Klanšek
srebrno priznanje

državno

Urška Lončar

ŠHVU Celje

Evelina Klanšek

srebrno priznanje

državno

Špela Ulaga
Maša Cerar Šimenc
Sara Irman Kolar
Rebeka Kračan
Janja Moličnik
Urška Palčič

ŠHVU Celje
ŠHVU Celje
ŠHVU Celje
ŠHVU Celje
ŠHVU Celje
ŠHVU Celje

Evelina Klanšek
Karmen Volavšek
Karmen Volavšek
Karmen Volavšek
Karmen Volavšek
Karmen Volavšek

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

državno
državno
državno
državno
državno
državno
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državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
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NEMŠČINA
TEKMOVANJE IZ ZNANJA NEMŠČINE
Zala Četina
I. gimnazija v Celju
Tim Diaci
I. gimnazija v Celju
Marko Stojanović
I. gimnazija v Celju
Kristjan Obrez
I. gimnazija v Celju
Jan Brodnjak
I. gimnazija v Celju
Karin Ravnak
I. gimnazija v Celju
Matic Dokler
GCC
Žan Augustinčič
GCC
Marina Gabor
GCC
Ana Marija Pušnik
GCC
Maša Petan
GCC
Adna Huseinbegović
GCC
Ana Kovač
GCC
Kaja Rabuza
GCC
Tamara Ibrić
GCC
Anže Kokol
ŠCC GL
Živa Vita Pungartnik
ŠCC GL
Nac Kaker
ŠCC GL
Julija Videnšek
ŠCC GL
Laura Volasko
EŠC
Natalija Stakne
SŠ GT
BRALNO TEKMOVANJE IZ NEMŠČINE EPI LESEPREIS
Simon Leroy Lörinz
ŠCC SDL
Tjaša Laura Strniša
ŠCC SDL
Ksenija Pišotek
ŠCC SDL

Dušanka Veronek
Dušanka Veronek
Alenka Blake
Dušanka Veronek
Dušanka Veronek
Dušanka Veronek
Sašo Šonc, Gregor Deleja
Bojan Kostanjšek
Marjana Turnšek
Marjana Turnšek
Romana Padovnik Rajšter
Bojan Kostanjšek
Bojan Kostanjšek
Bojan Kostanjšek
Marjana Turnšek
Irena Hren
Irena Hren
Irena Hren
Irena Hren
Tatjana Ivšek
Melanija Hace

zlato priznanje, 8. mesto
zlato priznanje, 11. mesto
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno
bronasto priznanje

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

Valentin Punčoh, Petra Selič
Valentin Punčoh, Petra Selič
Valentin Punčoh, Petra Selič

zlato priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje

državno
državno
državno

Nataša Peunik
Nataša Peunik
Polonca Škornik
Polonca Škornik
Polonca Škornik

srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje

državno
državno
državno
državno
državno

zlato priznanje, 1. mesto
zlato priznanje, 5. mesto
zlato priznanje, 6. mesto
zlato priznanje, 7. mesto
zlato priznanje, 8. mesto
zlato priznanje, 9. mesto
zlato priznanje, 10. mesto
zlato priznanje, 12. mesto
zlato priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje

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

ŠPANŠČINA
DILO EN ESPANOL - POVEJ PO ŠPANSKO
Ana Klemen
I. gimnazija v Celju
Tjaša Škorjanc
I. gimnazija v Celju
Ana Halužan Vasle
I. gimnazija v Celju
Diana Podgoršek
I. gimnazija v Celju
Jerneja Jelen
I. gimnazija v Celju

MATEMATIKA
DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ MATEMATIKE ZA VEGOVO PRIZNANJE
Mihael Rajh
I. gimnazija v Celju
Kristijan Kocbek
Klara Nosan
I. gimnazija v Celju
Kristijan Kocbek
David Horvat
I. gimnazija v Celju
Kristijan Kocbek
Timeja Strašek
I. gimnazija v Celju
Kristijan Kocbek
Timen Stepišnik Perdih
I. gimnazija v Celju
Kristijan Kocbek
Jan Travenšek
I. gimnazija v Celju
Kristijan Kocbek
Jan Geršak
I. gimnazija v Celju
Kristijan Kocbek
Taja Kuzman
I. gimnazija v Celju
Kristijan Kocbek
Klara Drofenik
I. gimnazija v Celju
Kristijan Kocbek
Eva Dušak
I. gimnazija v Celju
Kristijan Kocbek
Maša Stanič
I. gimnazija v Celju
Kristijan Kocbek
Nika Zaveršek
I. gimnazija v Celju
Kristijan Kocbek
Jan Škoberne
I. gimnazija v Celju
Kristijan Kocbek
Maša Smajila
I. gimnazija v Celju
Kristijan Kocbek
Tjaša Košenina
I. gimnazija v Celju
Kristijan Kocbek
Domen Slemenšek
I. gimnazija v Celju
Alojz Robnik
Aljaž Pirc
I. gimnazija v Celju
Tanja Veber
Aljaž Nunčič
GCC
Anamarija Jeler
Nik Škorja
GCC
Anamarija Jeler
Jerneja Švent
GCC
Danijela Marolt
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Nejka Pažon
Nejc Maček
Brina Fir
Adna Huseinbegović
Lucija Božnik
Maja Vodušek
Maruša Turnšek
Matej Strašek
Mojca Hunski
Lucija Bizjak
Matic Broz
Sabina Boršič
Anamarija Jagodič
Martina Marovšek
Barbara Žurej
Monika Janežič
Sergeja Cilenšek
Patricija Drozg
Nina Turnšek
Nika Drev
Petra Žnidarčič
Rok Krumpak
Lovro Borovnik
Rene Brglez
Tomaž Grobelnik
Peter Robič
Gašper Virant
Tajda Glamočak

GCC
GCC
GCC
GCC
GCC
GCC
GCC
GCC
GCC
GCC
GCC
GCC
GCC
GCC
GCC
GCC
GCC
GCC
GCC
GCC
GCC
ŠCC GL
SŠSMM
SŠSMM
SŠSMM
ŠCC SŠKER
ŠCC SŠKER
ŠCC SŠGVO

Danijela Marolt
Marija Zdolšek
Danijela Marolt
Apolonija Jurkovšek
Miro Skalicky
Danijela Marolt
Miro Skalicky
Miro Skalicky
Tatjana Ravničan Ganzitti
Marija Zdolšek
Tatjana Ravničan Ganzitti
Anamarija Jeler
Anamarija Jeler
Anamarija Jeler
Miro Skalicky
Apolonija Jurkovšek
Apolonija Jurkovšek
Sonja Denša
Sonja Denša
Sonja Denša
Rok Lipnik
Dragica Pavšek Guzej
Klavdija Križnik
Mateja Frangež Herman
Terezija Igrišnik
Martina Omerzel
Helena Klepej Viher
Slavica Volčanjšek

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

Anja Sivka

ŠHVU Celje

Branka Turšič

srebrno priznanje

Sara Irman Kolar

ŠHVU Celje

Branka Turšič

srebrno priznanje

Jure Zagmajster

ŠHVU Celje

Branka Turšič

srebrno priznanje

Anja Fajfar

ŠHVU Celje

Branka Turšič

srebrno priznanje

Marina Kovač

ŠHVU Celje

Branka Turšič

srebrno priznanje

DRŽAVNO TEKMOVANJE V ZNANJU MATEMATIKE - MATEMATIČNI KENGURU
Janja Kunej
ŠCC SDL
Peter Pešec
Žiga Meklav
ŠCC SDL
Peter Pešec
SREDNJEEVROPSKA MATEMATIČNA OLIMPIJADA
Mihael Rajh
I. gimnazija v Celju
Kristijan Kocbek
Klara Nosan
I. gimnazija v Celju
Kristijan Kocbek
EVROPSKA DEKLIŠKA MATEMATIČNA OLIMPIJADA
Klara Nosan
I. gimnazija v Celju
Kristijan Kocbek
Tjaša Košenina
I. gimnazija v Celju
Kristijan Kocbek
Nika Bedek
I. gimnazija v Celju
Tanja Veber
DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ RAZVEDRILNE MATEMATIKE
Tara Patricija Bosil

I. gimnazija v Celju

Vlasta Pospeh Fischer

Krištof Skok

I. gimnazija v Celju

Vlasta Pospeh Fischer

Klara Nosan
Klara Drofenik
Timen Stepišnik Perdih
Tjaša Košenina
Miha Bastl
David Horvat
Mihael Rajh

I. gimnazija v Celju
I. gimnazija v Celju
I. gimnazija v Celju
I. gimnazija v Celju
I. gimnazija v Celju
I. gimnazija v Celju
I. gimnazija v Celju

Kristijan Kocbek
Anja Drofenik
Anja Drofenik
Kristijan Kocbek
Ira Vučko
Kristijan Kocbek
Kristijan Kocbek
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regijsko
regijsko
regijsko
regijsko
regijsko
regijsko
regijsko
regijsko
regijsko
regijsko
regijsko
regijsko
regijsko
regijsko
regijsko
regijsko
regijsko
regijsko
regijsko
regijsko
regijsko
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
regijsko/
državno
regijsko/
državno
regijsko/
državno
regijsko/
državno
regijsko/
državno

zlato priznanje
zlato priznanje

državno
državno

pohvala
priznanje za udeležbo

mednarodno
mednarodno

priznanje za udeležbo
priznanje za udeležbo
priznanje za udeležbo

mednarodno
mednarodno
mednarodno

zlato priznanje, 2. nagrada,
2. mesto
zlato priznanje, 2. nagrada,
2. mesto
zlato priznanje, 6. mesto
zlato priznanje, 6. mesto
zlato priznanje, 9. mesto
zlato priznanje, 9. mesto
zlato priznanje, 12. mesto
zlato priznanje, 19. mesto
srebrno priznanje

državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
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zlato priznanje, 2. mesto,
2. nagrada
zlato priznanje, 3. mesto,
3. nagrada

Rok Krumpak

ŠCC GL

Andreja Leskovar

državno

Žiga Kotnik Klovar

ŠCC GL

Andreja Leskovar

I. gimnazija v Celju
I. gimnazija v Celju
I. gimnazija v Celju
I. gimnazija v Celju
I. gimnazija v Celju
I. gimnazija v Celju
I. gimnazija v Celju
I. gimnazija v Celju
I. gimnazija v Celju
I. gimnazija v Celju
I. gimnazija v Celju
I. gimnazija v Celju
I. gimnazija v Celju
GCC
GCC
GCC
ŠCC GL
ŠCC GL
SŠSMM
SŠSMM

Tanja Veber
Tanja Veber
Tanja Veber
Tanja Veber
Tanja Veber
Tanja Veber
Tanja Veber
Tanja Veber
Tanja Veber
Tanja Veber
Tanja Veber
Tanja Veber
Tanja Veber
Sonja Denša
Danijela Marolt
Marija Zdolšek
Mihaela Koštomaj
Mihaela Koštomaj
Brigita Mastnak
Terezija Igrišnik

zlato priznanje, 4. mesto
zlato priznanje, 6. mesto
zlato priznanje, 29. mesto
zlato priznanje, 15. mesto
zlato priznanje, 16. mesto
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje

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

David Horvat

I. gimnazija v Celju

Anja Drofenik

1. mesto

David Horvat

I. gimnazija v Celju

Anja Drofenik

2. mesto

Klara Nosan

I. gimnazija v Celju

Anja Drofenik

2. mesto

državno
mednarodno
- finale
državno
mednarodno
- finale
državno
mednarodno
- finale
državno
mednarodno
- finale
državno
državno
državno

državno

LOGIKA
Klara Drofenik
Timen Stepišnik Perdih
Živa Dušak
Nika Bedek
Miha Bastl
Domen Slemenšek
Anže Grubelnik
Aljaž Zakošek
Patricija Turnšek
Taja Rebov
Julija Fijavž
Evelin Einspieler
Klara Nosan
Saša Gerlj
Klavdija Bastl
Nejc Maček
Rok Krumpak
Lana Kuzman
Jernej Čokl
Leon Cugmas
GENIUS LOGICUS

Klara Nosan

I. gimnazija v Celju

Anja Drofenik

11. mesto

Manja Cafuta

I. gimnazija v Celju

Anja Drofenik

4. mesto

Manja Cafuta

I. gimnazija v Celju

Anja Drofenik

8. mesto

Jana Korber

I. gimnazija v Celju

Anja Drofenik

5. mesto

Jana Korber

I. gimnazija v Celju

Anja Drofenik

10. mesto

Tjaša Košenina
Matija Teršek
Miha Bastl

I. gimnazija v Celju
I. gimnazija v Celju
I. gimnazija v Celju

Anja Drofenik
Anja Drofenik
Anja Drofenik

6. mesto
8. mesto
12. mesto

Silvestar Ovčar,
Goran Kosem
Silvestar Ovčar,
Goran Kosem
Silvestar Ovčar,
Goran Kosem

srebrno priznanje, 3.
nagrada

državno

srebrno priznanje

državno

srebrno priznanje

državno

FIZIKA
TEKMOVANJE IZ ZNANJA FIZIKE ZA STEFANOVA PRIZNANJA

Krištof Skok

I. gimnazija v Celju

Denis Arnšek

I. gimnazija v Celju

Juš Jagarinec

I. gimnazija v Celju

Rok Krumpak

ŠCC GL

Albin Pučnik

zlato priznanje, 2. mesto,
1. nagrada

državno

ŠCC GL

Vitomir Babič

uvrstitev v ekipo za
mednarodni turnir

mednarodno

MEDNARODNI TURNIR IYPT

Janez Turnšek
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ASTRONOMIJA

Krištof Skok

I. gimnazija v Celju

Roman Ocvirk

Denis Arnšek
Timen Stepišnik Perdih
Miha Bastl
Jernej Brglez

I. gimnazija v Celju
I. gimnazija v Celju
I. gimnazija v Celju
I. gimnazija v Celju

Roman Ocvirk
Roman Ocvirk
Roman Ocvirk
Roman Ocvirk

zlato priznanje,
2. nagrada
srebrno priznanje
srebrno priznan
srebrno priznan
srebrno priznan

Roman Ocvirk

priznanje

mednarodno,
olimpijada

Tatjana Jagarinec

bronasta medalja

mednarodno

Tatjana Jagarinec
Tatjana Jagarinec
Tatjana Jagarinec
Tatjana Jagarinec
Saša Krajšek
Eva Černelč
Saša Krajšek
Uroš Arnuš
Uroš Arnuš
Saša Ogrizek
Saša Ogrizek
Majda Kamenšek Gajšek
Majda Kamenšek Gajšek
Majda Kamenšek Gajšek
Bernarda Špegel Berdič
Majda Kamenšek Gajšek
Majda Kamenšek Gajšek
Bernarda Špegel Berdič
Bernarda Špegel Berdič
Majda Kamenšek Gajšek
Saša Ogrizek
Saša Ogrizek
Saša Ogrizek
Majda Kamenšek Gajšek
Majda Kamenšek Gajšek
Saša Ogrizek
Saša Ogrizek
Saša Ogrizek
Saša Ogrizek
Saša Ogrizek
Saša Ogrizek
Majda Kamenšek Gajšek
Majda Kamenšek Gajšek

zlato priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
zlato priznanje, 8. mesto
zlato priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje

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

ASTRONOMSKA OLIMPIJADA V ROMUNIJI

Krištof Skok

I. gimnazija v Celju

BIOLOGIJA

državno
državno
državno
državno
državno

BIOLOŠKA OLIMPIJADA NA BALIJU

Jan Gojznikar

I. gimnazija v Celju

DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ BIOLOGIJE ZA PROTEUSOVO NAGRADO

Jan Gojznikar
Blaž Kešpert
Tina Robič
Andraž Kukovičič
Ana Milovanović
Urh Ferlež
Sara Črepinšek
Miha Bastl
Jan Travnšek
Lucija Bizjak
Lucija Bizjak
Katja Gobec
Rok Gorenšek
Ana Kugovnik
Tjaša Čretnik
Tamara Hribernik
Jernej Kralj
Eva Kučera-Šmon
Tomaž Goričnik
Izidor Friškovec
Uroš Herzog
Matic Orel
Lucija Cestnik
Alja Polšak
Barbara Lipovšek
Urška Koštomaj
Eva Moličnik
Nika Pavčnik
Eva Kozman
Nina Pušnik
Anja Poljanšek
Nika Šaloven
Martin Melanšek

I. gimnazija v Celju
I. gimnazija v Celju
I. gimnazija v Celju
I. gimnazija v Celju
I. gimnazija v Celju
I. gimnazija v Celju
I. gimnazija v Celju
I. gimnazija v Celju
I. gimnazija v Celju
GCC
GCC
GCC
GCC
GCC
GCC
GCC
GCC
GCC
GCC
GCC
GCC
GCC
GCC
GCC
GCC
GCC
GCC
GCC
GCC
GCC
GCC
GCC
GCC

TEKMOVANJE IZ ZNANJA O SLADKORNI BOLEZNI
Tina Hohnjec

I. gimnazija v Celju

Saša Krajšek

zlato priznanje

Liza Pekošak

I. gimnazija v Celju

Saša Krajšek

zlato priznanje

državno

Urša Podgrajšek

GCC

Majda Kamenšek Gajšek

zlato priznanje

državno

Maša Pavlič

GCC

Saša Ogrizek

srebrno priznanje

državno

Eva Sedovšek

GCC

Bernarda Špegel Berdič

srebrno priznanje

državno

Špela Ulaga

GCC

Bernarda Špegel Berdič

bronasto priznanje

državno
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Lenart Štaut
Ana Kugovnik
Jan Strašek
Teja Štrempfelj
Janja Kumprej
Tamara Hribernik
Anja Gaber
Tjaša Lisac
Tjaša Pavčnik
Blaž Žnidarčič
Anja Deželak
Ana Simončič
Ana Povše

GCC
GCC
GCC
GCC
GCC
GCC
GCC
GCC
GCC
GCC
ŠCC GL
ŠCC GL
ŠCC GL

Saša Ogrizek
Majda Kamenšek Gajšek
Majda Kamenšek Gajšek
Majda Kamenšek Gajšek
Bernarda Špegel Berdič
Majda Kamenšek Gajšek
Majda Kamenšek Gajšek
Bernarda Špegel Berdič
Saša Ogrizek
Majda Kamenšek Gajšek
Helena Nardin In Marija Kresnik
Helena Nardin In Marija Kresnik
Helena Nardin In Marija Kresnik

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

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

Eva Černelč

zlato priznanje

državno

Eva Černelč

zlato priznanje

državno

Eva Černelč

zlato priznanje

državno

Mojca Alif

zlata plaketa, 1. mesto

državno

Mojca Alif

zlata plaketa,
13. mesto

državno

Janja Simoniti

zlata plaketa, 6. mesto

državno

Janja Simoniti

srebrna plaketa

državno

Janja Simoniti

srebrna plaketa

državno

Jožica Kovač
Smiljana Adamič Vasič
Peter Juvančič
Peter Juvančič
Peter Juvančič
Peter Juvančič
Peter Juvančič
Peter Juvančič
Irena Drofenik

srebrna plaketa
srebrna plaketa
srebrna plaketa
srebrna plaketa
srebrna plaketa
srebrna plaketa
srebrna plaketa
srebrna plaketa
zlata plaketa

državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno

Mojca Drofenik Čerček

1. mesto

državno

Mojca Alif

bronasta medalja

mednarodno

Mojca Alif

Krkina nagrada

državno

Mojca Alif

Krkina nagrada

državno

srebrno priznanje

državno

srebrno priznanje

državno

BOTANIKA - TEKMOVANJE V POZNAVANJU FLORE

Žiga Kreča, Katarina Drame
Jan Gojznikar, Pia Klančar
Anja Rutar, Špela Videc

I. gimnazija v
Celju
I. gimnazija v
Celju
I. gimnazija v
Celju

KEMIJA
TEKMOVANJE IZ ZNANJA KEMIJE ZA PREGLOVE PLAKETE

Nejc Kejžar
Tina Robič
Mihael Rajh
Klementina Črepinšek
Ana Halužan Vasle
Klavdija Bastl
Lucija Bizjak
Marko Gačnik
Urban Bratina
Žiga Volavšek
Alen Perkovič
Martin Hrup
Peter Kovačević
Peter Robič

I. gimnazija v
Celju
I. gimnazija v
Celju
I. gimnazija v
Celju
I. gimnazija v
Celju
I. gimnazija v
Celju
GCC
GCC
ŠCC GL
ŠCC GL
ŠCC GL
ŠCC GL
ŠCC GL
ŠCC GL
ŠCC SŠKER

DRŽAVNO TEKMOVANJE KEMIJSKIH TEHNIKOV

Peter Robič

ŠCC SŠKER

MEDNARODNA KEMIJSKA OLIMPIJADA - VIETNAM 2014

Nejc Kejžar

I. gimnazija v
Celju

TEKMOVANJE ZA KRKINO NAGRADO

Rok Herman, Tjaša Mazej
Nejc Kejžar, Jan Gojznikar

I. gimnazija v
Celju
I. gimnazija v
Celju

DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ NARAVOSLOVJA

David Horvat
Aljaž Pirc

I. gimnazija v Uroš Arnuš, Silvestar Ovčar, Janja
Celju
Simoniti
I. gimnazija v
Goran Kosem, Saša Krajšek,
Celju
Mojca Plevnik Žnidarec
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MLADINSKA RAZISKOVALNA DEJAVNOST
Jan Gojznikar, Nejc Kejžar
Urh Ferlež
Jana Gulin, Diana Podgoršek
Ana Pasarič, Neža Komel in
Ana Klemen
Sara Črepinšek

I. gimnazija v
Celju
I. gimnazija v
Celju
I. gimnazija v
Celju
I. gimnazija v
Celju
I. gimnazija v
Celju

Mojca Alif, Mojca Benčina

zlato priznanje

državno

Marko Moškotevc, Vesna Milojević

srebrno priznanje

državno

Tatjana Jagarinec

bronasto priznanje

državno

Irena Robič Selič, Ivana Šikonija

bronasto priznanje

državno

Nataša Marčič

bronasto priznanje

državno

ZGODOVINA
TEKMOVANJE IZ ZNANJA ZGODOVINE

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

Žiga Jurij Urlep

GCC

Barbara Arzenšek

Jernej Kralj

GCC

Barbara Arzenšek

GCC

Barbara Arzenšek

4. mesto

ŠCC SŠKER
ŠCC SŠGVO
SŠ GT

Klavdija Špur Jereb
Milan Andrić
Ksenija Keršič Gaal

srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje

ekipno
državno
državno
državno
državno

Milan Pivec
Lidija Oblak
Lidija Oblak

zlato priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje

državno
državno
državno

Karmen Kotnik

srebrno priznanje,
8. mesto

državno

ŠCC GL

Karmen Kotnik In Tomislav Viher

srebrno priznanje, 5.
mesto

državno

ŠCC GL

Karmen Kotnik In Tomislav Viher

1. mesto

državno

Karmen Kotnik In Tomislav Viher

10. mesto

mednarodno

Žiga Jurij Urlep, Jernej Kralj,
Aljoša Gajšek
Aljaž Mlinarič
David Pušnik
Matjaž Mandelc

državno
državno

GEOGRAFIJA
TEKMOVANJE IZ ZNANJA GEOGRAFIJE

Ana Simončič
Marina Kovač
Tjaša Grešak

ŠCC GL
ŠHVU Celje
ŠHVU Celje

RAČUNALNIŠTVO
TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNALNIŠTVA (ACM)

Simon Oberžan

ŠCC GL

BOBER - RAČUNALNIŠKA PISMENOST

Žiga Kotnik Klovar
ROBOCUPJUNIOR REŠEVANJE A

Jernej Klarić, Janez Turnšek In
Jan Časl

ROBOCUPJUNIOR REŠEVANJE A - BRAZILIJA

Jernej Klarić, Janez Turnšek In
Jan Časl

ŠCC GL

NATEČAJ ZA IZDELAVO SPLETNE/MOBILNE APLIKACIJE7IGRE NA TEMO ZAVAROVALNIŠTVA

uvrstitev med
najboljše tri
uvrstitev med
najboljše tri
uvrstitev med
najboljše tri

Sergey Lobanov

ŠCC SŠKER

Boštjan Resinovič

državno

Andraž Podpečan

ŠCC SŠKER

Boštjan Resinovič

Matej Simonič

ŠCC SŠKER

Boštjan Resinovič

EŠC

Tatjana Trupej

zlato priznanje

državno

EŠC
SŠ GT
SŠ GT
SŠ GT

Tatjana Trupej
Natali Borinc
Nataša Kamerički
Nataša Kamerički

srebrno priznanje
srebrno priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje

državno
državno
državno
državno

državno
državno

EKOLOGIJA
EKOKVIZ

Aljoša Počuč,
Barbara Golavšek
Anja Florjančič
Alen Škotnik
Andraž Zupanc
Nika Aubreht
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Nataša Škrabl
Tomaž Kleine
Patricija Kirhmajer
Primož Ledinek
Luka Stepišnik
Žan Žlebnik

ŠCC SDL
ŠCC SDL
ŠCC SDL
ŠCC SDL
ŠCC SDL
ŠCC SDL

Mateja Skale Kos
Mateja Skale Kos
Mateja Skale Kos
Mateja Skale Kos
Mateja Skale Kos
Mateja Skale Kos

Tajda Glamočak

ŠCC SŠGVO

Janja Čuvan

David Pušnik

ŠCC SŠGVO

Janja Čuvan

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

državno
državno
državno
državno
državno
državno

EKOZNANJE

zlato priznanje,
2. mesto
zlato priznanje,
3. mesto

državno
državno

TEKMOVANJE ZA ZELENO PERO 2015

Hana Brecl, Laura Volasko,
Nastja Nastasija Čop, Patricija
Brglez, Filip Zule,
Barbara Golavšek
Laura Volasko
Nastja Nastasija Čop
Patricija Brglez
Filip Zule
Barbara Golavšek

EŠC

Vesna Gubenšek Bezgovšek

srebrno priznanje

državno

EŠC
EŠC
EŠC
EŠC
EŠC

Vesna Gubenšek Bezgovšek
Vesna Gubenšek Bezgovšek
Vesna Gubenšek Bezgovšek
Vesna Gubenšek Bezgovšek
Vesna Gubenšek Bezgovšek

srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje

državno
državno
državno
državno
državno

1.mesto

državno,
udeležba na
EuroSkills

2.mesto

državno

1.mesto
3.mesto

državno
državno

FLORISTIKA
FLORA 2014 TEKMOVANJE ZA UVRSTITEV NA EUROSKILLS

Lavra Maze in Samanta Čoh

ŠHVU Celje

Petra Pižmoht

DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ARANŽERSTVA; TEMA GRADBENIŠTVO

Marina Kovač in Urška Lončar

ŠHVU Celje

Petra Pižmoht

TEKMOVANJE ZA NAJ BODOČEGA CVETLIČARJA IN VRTNARJA FLORE 2014 - MLADI VRTNARJI

Tjaša Fric in Irena Majerič
Brigita Hohler in Rok Trafela

ŠHVU Celje
ŠHVU Celje

Segej Kos
Matjaž Pustoslemšek

TEKMOVANJE ZA NAJ BODOČEGA CVETLIČARJA IN VRTNARJA FLORE 2014 - MLADI CVETLIČARJI DO 20 LET

Brigita Klinar
Teja Prašnikar

ŠHVU Celje
ŠHVU Celje

Ana Sotošek
Mojca Sodin

1.mesto
3.mesto

državno
državno

TEKMOVANJE ZA NAJ BODOČEGA CVETLIČARJA IN VRTNARJA FLORE 2014 - MLADI CVETLIČARJI DO 25 LET

Simona Romih

ŠHVU Celje

Mojca Sodin

1.mesto

Brigita Klinar

ŠHVU Celje

Ana Sotošek

2.mesto

državno,
udeležba
na Evrosills
državno

SŠ GT
SŠ GT
SŠ GT

Judita Križnik
Judita Križnik
Judita Križnik

srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje

državno
državno
državno

SŠ GT
SŠ GT
SŠ GT

Nataša Kamerički
Nataša Kamerički
Nataša Kamerički

zlato priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje

državno
državno
državno

SŠ GT
SŠ GT
SŠ GT

Polona Frajzman
Polona Frajzman
Polona Frajzman

srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje

državno
državno
državno

GOSTINSTVO IN TURIZEM
60. GOSTINSKO TURISTIČNI ZBOR SLOVENIJE
STREŽBA

Tilen Dimec
Erazem Poljanšek
Janez Nicklas Revinšek
KUHARSTVO

Martin Jurjevec
Ana Majcen
Matevž Vršnik
TURIZEM

Tea Pirš
Nika Tkalec
Klavdija Žvegler
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36. POKAL BLEDA (MEŠANJE PIJAČ)

Vili Podšečan
Gregor Markušek
Anže Mlakar

SŠ GT
SŠ GT
SŠ GT

Robert Štojs
Robert Štojs
Robert Štojs

2. mesto
3. mesto
4. mesto

državno
državno
državno

ZDRAVSTVENA NEGA IN KOZMETIKA
19. DRŽAVNO TEKMOVANJE SREDNJIH ZDRAVSTVENIH ŠOL BOLNIČAR-NEGOVALEC

Patricija Revinšek

SZŠCE

Tamara Bratina

SZŠCE

Judita Bendelja, Metka Černoša,
Martina Jevšinek, Ljudmila Par
Judita Bendelja, Metka Černoša,
Martina Jevšinek, Ljudmila Par

zlato priznanje Angele
Boškin
srebrno priznanje
Angele Boškin
zlato priznanje/zlata
trstika

državno
državno

DRŽAVNO TEKMOVANJE ZDRAV DIH

Patricija Lipovšek, Neža
Temlin, Živa Temlin, Katarina
Kunej, Tina Vovk,

SZŠCE

Peter Čepin Tovornik,Alenka Košec
Klarič,

Marija Seničar,Sanja Seničar

SZŠCE

Franja Dobrajc, Peter čepin Tovornik

Patricija Salobir,

SZŠCE

Tanja Gračnar,Karmen Štrljić

SZŠCE

Aleksandra Jurak,

SZŠCE

Tjaša Krajnc

SZŠCE

Maja Knez, Ana Sajovic, Kaja
Koštomaj,Sanel Sinanović,
Ernestina Mešić, Petra Emilija
Kompan, Martina Fijavž,
Eva Lorger, Polona Božič,
Anja Zapušek,
Tina Kavkler, Katja Brilej, Luc
Oven Skaza

zlato priznanje/zlata
trstika
zlato priznanje/zlata
Irena Uranjek, Peter Čepin Tovornik,
trstika
zlato priznanje/zlata
Irena Uranjek
trstika
srebrno priznanje/sreAlenka Košec Klarič
brna trstika
Franja Dobrajc, Peter Čepin Tovor- srebrno priznanje/srenik
brna trstika

državno
državno
državno
državno
državno
državno

SZŠCE

Peter Čepin Tovornik,

bronasto priznanje/
bronasta trstika

državno

SZŠCE

Irena Uranjek

bronasto priznanje/
bronasta trstika

državno

3. mesto v
permanentnem
lakiranju

državno

1. DRŽAVNO TEKMOVANJE SREDNJIH IN VIŠJIH ŠOL S PODROČJA KOZMETIKE

Karmen Hrastnik

SZŠCE

Marija Bec, Sonja Cesar

ŠPORT
DRŽAVNO TEKMOVANJE V KARATEJU

Marko Gluhak

ŠCC SŠKER

1. mesto

državno

DRŽAVNO PRVENSTVO V JUDU

Andraž Špiler
Rok Đaković
David Štarkel

ŠCC SŠKER
ŠCC SŠGVO
ŠCC SŠGVO

Jernej Jančič
Igor Gobec
Igor Gobec

1. mesto
1. mesto (nad 100 kg)
1. mesto (do 55 kg)

državno
državno
državno

SŠ GT

Bojan Ovca

3. mesto

državno

ATLETIKA

Marcel Senica

PEVSKI ZBORI
24. REVIJA ZAGORJE OB SAVI: DRŽAVNO TEKMOVANJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV

Mešani mladinski pevski zbor
I. gimanzije v Celju

I. gimnazija
Celje

zborovodja: Tomaž Marčič

zlato priznanje z
odliko

državno

zborovodkinja: Andreja Ocvirk

zmagovalci v svoji
kategoriji, 2. nagrada

mednarodno

6. MEDNARODNO TEKMOVANJE V ANTALYI, TURČIJA

Mešani mladinski pevski zbor
Šolskega centra Celje
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ŠCC

tekmovanja srednje šole
OSTALA TEKMOVANJA
DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA

Nika Krušič

EŠC

Irena Naraks

srebrno priznanje

državno

Manja Ferme Rajtmajer
Katja Fras Budna
Katja Teršek
Katja Fras Budna

zlato priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje

državno
državno
državno
državno

Lidija Plevčak
Lidija Plevčak
Lidija Plevčak
Lidija Plevčak
Lidija Plevčak

zlato priznanje
srebrno priznanje
zlato priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje

državno
državno
državno
državno
državno

Anton Glušič
Anton Glušič

srebrno priznanje
srebrno priznanje

državno
državno

DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA EKONOMIJE

Patricija Brglez
Rok Žagar
Klavdija Krmelj
Matija Jošt

EŠC
EŠC
EŠC
EŠC

DRŽAVNO TEKMOVANJE V TEHNIKI PRODAJE

Tjaša Rogl
Anže Križovnik
Robi Velenšek
Srečko Kotnik
Karolina Artič

EŠC
EŠC
EŠC
EŠC
EŠC

TEKMOVANJE IZ PROJEKCIJ IN KOTIRANJA PIKO

Urban Žonta
Matic Holobar

SŠSMM
SŠSMM

ARHITEKTURNO RISANJE S PROGRAMOM AUTOCAD

Gašper Nemec

ŠCC SŠGVO

Lidija Pajk

5. mesto

Barbara Škorjanc

ŠCC SŠGVO

Lidija Pajk

6. mesto

Srečko Draksler

1. mesto

MEDNARODNO TEKMOVANJE KNAUF JUNIOR TROPHY

Urban Sajovic In
Tadej Jesenko

ŠCC SŠGVO

mednarodno
mednarodno
mednarodno
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tekmovanja Glasbena šola

REZULTATI NA MEDNARODNIH TEKMOVANJIH V ŠOLSKEM
LETU 2013/2014
IME IN PRIIMEK

DISCIPLINA

MENTOR

KOREPETITOR

Lara Hrastnik

harfa

Dalibor Bernatović,
prof.

/

Dominika Kastelic

harfa

Erika Frantar, prof.

/

Vita Živa Pečak

harfa

Erika Frantar, prof.

/

Beatrice Kastelic

harfa

Erika Frantar, prof.

/

Trina Selič

harfa

Erika Frantar, prof.

/

Lara Pelikan

harfa

Erika Frantar, prof.

/

Tinkara Šerbec

harfa

Erika Frantar, prof.

/

Tadeja Vrenko

harfa

Erika Frantar, prof.

/

Tamara Šumej

flavta

Mojca Fideršek

Tamara Povh, prof.

Vesna Ploštajner Mužar

flavta

Mirjana Brežnik, spec.

Mateja Hladnik, prof.

Klara Krumpak

flavta

Mirjana Brežnik, spec.

Mateja Hladnik, prof.

Karin Krajšek

flavta

Martina Anderlič, prof.

Karine Gishyan, prof.

Filip Brezovšek

klarinet

Jurij Hladnik, spec.

Veronika Hauptman,
spec.

Alenka Bogataj

flavta

Matej Zupan, red.
prof.

mag. Larisa Čanji

saksofon

Aleš Logar, mag. art.

mag. Larisa Čanji

flavta

Mirjana Brežnik, spec.

Mateja Hladnik, prof.

Jaka Krušič

Vesna Ploštajner Mužar
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TEKMOVANJE
(KRAJ, DATUM)
3. mednarodno tekmovanje
društva harfistov Slovenije
(Velenje,
25. – 27. 10. 2013)
3. mednarodno tekmovanje
društva harfistov Slovenije
(Velenje,
25. – 27. 10. 2013)
3. mednarodno tekmovanje
društva harfistov Slovenije
(Velenje,
25. – 27. 10. 2013)
3. mednarodno tekmovanje
društva harfistov Slovenije
(Velenje,
25. – 27. 10. 2013)
3. mednarodno tekmovanje
društva harfistov Slovenije
(Velenje,
25. – 27. 10. 2013)
3. mednarodno tekmovanje
društva harfistov Slovenije
(Velenje,
25. – 27. 10. 2013)
3. mednarodno tekmovanje
društva harfistov Slovenije
(Velenje,
25. – 27. 10. 2013)
3. mednarodno tekmovanje
društva harfistov Slovenije
(Velenje,
25. – 27. 10. 2013)
2. mednarodno tekmovanje
pihalcev EMONA
(Ljubljana,
21. – 24. 11. 2013)
2. mednarodno tekmovanje
pihalcev EMONA
(Ljubljana,
21. – 24. 11. 2013)
2. mednarodno tekmovanje
pihalcev EMONA
(Ljubljana,
21. – 24. 11. 2013)
2. mednarodno tekmovanje
pihalcev EMONA
(Ljubljana,
21. – 24. 11. 2013)
2. mednarodno tekmovanje
pihalcev EMONA
(Ljubljana,
21. – 24. 11. 2013
2. mednarodno tekmovanje
pihalcev EMONA
(Ljubljana,
21. – 24. 11. 2013)
2. mednarodno tekmovanje
pihalcev EMONA
(Ljubljana,
21. – 24. 11. 2013)
2. mednarodno tekmovanje
pihalcev EMONA
(Ljubljana,
21. – 24. 11. 2013)

DOSEŽEK
Zlata plaketa

Zlata plaketa
Zlata plaketa, Posebna
nagrada za
najboljšo
izvedbo na
mali harfi
Srebrna
plaketa
Srebrna
plaketa
Bronasta
plaketa
Bronasta
plaketa
Bronasta
plaketa
Zlata plaketa,
96,25 točk
Zlata plaketa,
95,75 točk
Zlata plaketa,
95,00 točk
Srebrna
plaketa,
91,00 točk
Zlata plaketa,
96,00 točk
Srebrna
plaketa,
91,00 točk
ronasta
plaketa,
87,75 točk
Zlata plaketa,
95,75 točk

tekmovanja Glasbena šola

Klara Krumpak

flavta

Mirjana Brežnik, spec.

Mateja Hladnik, prof.

Karin Krajšek

flavta

Martina Anderlič, prof.

Karine Gishyan, prof.

Filip Brezovšek

klarinet

Jurij Hladnik, spec.

Veronika Hauptman,
spec.

Alenka Bogataj

flavta

Matej Zupan, red.
prof.

mag. Larisa Čanji

Jaka Krušič

saksofon

Aleš Logar, mag. art.

mag. Larisa Čanji

Andraž Golob

klarinet

Jurij Hladnik, spec.

Veronika Hauptman,
spec.

Manca Klepej

flavta

Mirjana Brežnik, spec.

Mateja Hladnik, prof.

Anja Križnik

flavta

Mirjana Brežnik, spec.

Mateja Hladnik, prof.

Ana Viher

violina

Alenka Firšt, prof.

Marjanca Ocvirk

Katarina Viher

violina

Alenka Firšt, prof.

Marjanca Ocvirk

Dominika Kastelic

harfa

Erika Frantar, prof.

/

Beatrice Kastelic

harfa

Erika Frantar, prof.

/

Lara Pelikan

harfa

Erika Frantar, prof.

/

Ana Kovačič

harfa

Erika Frantar, prof.

/

Ana Viher

violina

Alenka Firšt, prof.

Marjanca Ocvirk

Monika Petek

violina

Barbara Rajević, prof.

Karine Gishyan, prof.

Katarina Viher

violina

Alenka Firšt, prof.

Marjanca Ocvirk

Urban Jerman

violina

Alenka Firšt, prof.

Marjanca Ocvirk

Robin Vodeb

klavir

mag. Primož Mavrič

/

klavir
štiriročno

mag. Primož Mavrič

/

Ana Ašič

klavir

Tamara Povh, prof.

/

Tajda Krajnc

klavir

Simona Moškotevc
Guzej, prof.

/

Aljaž Šumej

klavir

Simona Moškotevc
Guzej, prof.

/

Vitomir Janez Zagode,
Neža Pogačar

2. mednarodno tekmovanje
pihalcev EMONA
(Ljubljana,
21. – 24. 11. 2013) 2. medn- Zlata plaketa,
arodno tekmovanje pihalcev
95,00 točk
EMONA
(Ljubljana,
21. – 24. 11. 2013)
2. mednarodno tekmovanje
Srebrna
pihalcev EMONA
plaketa,
(Ljubljana,
91,00 točk
21. – 24. 11. 2013)
2. mednarodno tekmovanje
pihalcev EMONA
Zlata plaketa,
(Ljubljana,
96,00 točk
21. – 24. 11. 2013)
2. mednarodno tekmovanje
Srebrna
pihalcev EMONA
plaketa,
(Ljubljana,
91,00 točk
21. – 24. 11. 2013)
2. mednarodno tekmovanje
Bronasta
pihalcev EMONA
plaketa,
(Ljubljana,
87,75 točk
21. – 24. 11. 2013)
2. mednarodno tekmovanje
Bronasta
pihalcev EMONA
plaketa,
(Ljubljana,
87,75 točk
21. – 24. 11. 2013)
9. mednarodno tekmovanje
2. nagrada,
Ars Nova
93,00 točk
(Trst, 27. 11.- 3. 12. 2013)
9. mednarodno tekmovanje
2. nagrada,
Ars Nova
92,00 točk
(Trst, 27. 11.- 3. 12. 2013)
3. tekmovanje Leona Pfeiferja
(Ljubljana,
3. nagrada
29.-30. 11. 2013)
3. nagrada,
Posebna
3. tekmovanje Leona Pfeiferja
nagrada za
(Ljubljana,
najboljšo
29.-30. 11. 2013)
izvedbo obvezne skladbe
3. mednarodno tekmovanje
Potrdilo o
mladih harfistov(Szeget, 28.
udeležbi
11.-1. 12. 2013)
3. mednarodno tekmovanje
Potrdilo o
mladih harfistov(Szeget, 28.
udeležbi
11.-1. 12. 2013)
3. mednarodno tekmovanje
Potrdilo o
mladih harfistov(Szeget, 28.
udeležbi
11.-1. 12. 2013)
3. mednarodno tekmovanje
Potrdilo o
mladih harfistov(Szeget, 28.
udeležbi
11.-1. 12. 2013)
Mednarodno tekmovanje
1. nagrada
Tartini (Piran, 6. – 8. 12. 2013
93,00 točk
Mednarodno tekmovanje
2. nagrada
Tartini (Piran, 6. – 8. 12. 2013) 82,00 točk
Mednarodno tekmovanje
1. nagrada
Tartini (Piran, 6. – 8. 12. 2013) 94,00 točk
Mednarodno tekmovanje
3. nagrada
Tartini (Piran, 6. – 8. 12. 2013) 71,00 točk
Mednarodno tekmovanje
1. nagrada
Tartini (Piran, 6. – 8. 12. 2013) 90,25 točk
Mednarodno tekmovanje
1. nagrada
Tartini (Piran, 6. – 8. 12. 2013) 98,00 točk
Mednarodno tekmovanje
2. nagrada
Tartini (Piran, 6. – 8. 12. 2013) 82,25 točk
Mednarodno tekmovanje
3. nagrada
Davorin Jenko
88,40 točk
(Beograd, 15.-19. 2. 2014)
Mednarodno tekmovanje
1. nagrada
Davorin Jenko
95,00 točk
(Beograd, 15.-19. 2. 2014)
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Tia Rozoničnik

klavir

mag. Primož Mavrič

/

Katja Božnik

rog

Tadej Kopitar

Marjanca Ocvirk

Žan Zdovc

rog

Andrej Žgank, prof.

Marjanca Ocvirk

Kristjan Zupan

trobenta

Miran Majcen, prof.

Benjamin Govže,
spec.

Tobija Hrastnik

trobenta

Miran Majcen, prof.

Benjamin Govže,
spec.

Erik Brezovšek

trobenta

Miran Majcen, prof.

Benjamin Govže,
spec.

Žohar Živa

trobenta

Miran Majcen, prof.

Benjamin Govže,
spec.

Urh Brezovšek

trobenta

Miran Majcen, prof.

Benjamin Govže,
spec.

Aljoša Gmajnič

trobenta

Miran Majcen, prof.

Benjamin Govže,
spec.

Gal Sitar

trobenta

Miran Majcen, prof.

Benjamin Govže,
spec.

Matjaž Ravnak

klarinet

Mitja Ritlop, spec.

Karine Gishyan, prof.

Andraž Golob

klarinet

Jurij Hladnik, spec.

Karine Gishyan, prof.

Anže Plesnik Zupanc

klarinet

Bojan Logar, prof.

Karine Gishyan, prof.

Žan Stres

harmonika

Tomaž Marčič, prof.

/

Nikolaj Zver

harmonika

Luka Juhart, prof.

/

Žan Stres

harmonika

Tomaž Marčič, prof.

/

Nikolaj Zver

harmonika

Luka Juhart, prof.

/

Matic Zakonjšek

petje

Davor Mikulić, prof.

mag. Primož Mavrič

Tilen Naraks

petje

Davor Mikulić, prof.

mag. Primož Mavrič

Nike Ipavec

harfa

Erika Frantar, prof.

/

Vita Živa Pečak

harfa

Erika Frantar, prof.

/

Lana Ravničan

harfa

Erika Frantar, prof.

/

Lara Pelikan

harfa

Erika Frantar, prof.

/

Lara Hrastnik

harfa

Dalibor Bernatović,
prof.

/

Ivanka Žaberl

harfa

Erika Frantar, prof.

/
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Mednarodno tekmovanje
Davorin Jenko
(Beograd, 15.-19. 2. 2014)
Mednarodno tekmovanje
Davorin Jenko
(Beograd, 28. 2.-11. 3. 2014)
Mednarodno tekmovanje
Davorin Jenko
(Beograd, 28. 2.-11. 3. 2014)
Mednarodno tekmovanje
Davorin Jenko
(Beograd, 28. 2.-11. 3. 2014)
Mednarodno tekmovanje
Davorin Jenko
(Beograd, 28. 2.-11. 3. 2014)
Mednarodno tekmovanje
Davorin Jenko
(Beograd, 28. 2.-11. 3. 2014)
Mednarodno tekmovanje
Davorin Jenko
(Beograd, 28. 2.-11. 3. 2014)
Mednarodno tekmovanje
Davorin Jenko
(Beograd, 28. 2.-11. 3. 2014)
Mednarodno tekmovanje
Davorin Jenko
(Beograd, 28. 2.-11. 3. 2014)
Mednarodno tekmovanje
Davorin Jenko
(Beograd, 28. 2.-11. 3. 2014)
Mednarodno tekmovanje
Davorin Jenko
(Beograd, 28. 2.-11. 3. 2014)
Mednarodno tekmovanje
Davorin Jenko
(Beograd, 28. 2.-11. 3. 2014)
Mednarodno tekmovanje
Davorin Jenko
(Beograd, 28. 2.-11. 3. 2014)
6. mednarodno tekmovanje
Svirel (Štanjel, 27. 3. – 13. 4.
2014)
6. mednarodno tekmovanje
Svirel (Štanjel, 27. 3. – 13. 4.
2014)
6. mednarodno tekmovanje
Svirel
(Štanjel, 27. 3. – 13. 4. 2014)
6. mednarodno tekmovanje
Svirel
(Štanjel, 27. 3. – 13. 4. 2014)
7. mednarodno tekmovanje
solo pevcev Bruna Špiler
(Črna gora, 27. – 30. 3.)
7. mednarodno tekmovanje
solo pevcev Bruna Špiler
(Črna gora, 27. – 30. 3.)
6. mednarodno tekmovanje
Svirel
(Štanjel, 27. 3. – 13. 4. 2014)
6. mednarodno tekmovanje
Svirel
(Štanjel, 27. 3. – 13. 4. 2014)
6. mednarodno tekmovanje
Svirel
(Štanjel, 27. 3. – 13. 4. 2014)
6. mednarodno tekmovanje
Svirel
(Štanjel, 27. 3. – 13. 4. 2014)
6. mednarodno tekmovanje
Svirel
(Štanjel, 27. 3. – 13. 4. 2014)
6. mednarodno tekmovanje
Svirel
(Štanjel, 27. 3. – 13. 4. 2014)

1. nagrada
95,60 točk
1. nagrada
97,80 točk
1. nagrada
96,40 točk
2. nagrada
93,00 točk
1. nagrada
97,00 točk
1. nagrada
95,17 točk
Laureat,
1. nagrada
100 točk
3. nagrada
87,17 točk
2. nagrada
93,50 točk
2. nagrada
94,20 točk
3. nagrada
88,00 točk
2. nagrada
90,00 točk
Laureat,
1. nagrada
100 točk
Srebrno
priznanje
91,00
Zlato
priznanje
95,00
Srebrno
priznanje
91,00
Zlato
priznanje
95,00
1. nagrada
95,75
2. nagrada
82,50
Srebrno
priznanje
92,00
Zlato
priznanje
97,00
Srebrno
priznanje
94,00
Zlato
priznanje
96,00
Posebna
nagrada
Srebrno
priznanje
93,00
Srebrno
priznanje
91,00
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Beatrice Kastelic

harfa

Erika Frantar, prof.

/

Ana Kovačič

harfa

Erika Frantar, prof.

/

Dominika Kastelic

harfa

Erika Frantar, prof.

/

Ana Kovačič

harfa

Erika Frantar, prof.

/

trobenta

Miran Majcen, prof.

Benjamin Govže,
spec.

Lana Apotekar

flavta

Tina Svet, prof.

Karine Gishyan, prof.

Anja Kitek

flavta

Tina Svet, prof.

Karine Gishyan, prof.

Lea Štukelj

flavta

Luka Železnik

Tamara Povh, prof.

Zoja Zorko

flavta

Luka Železnik

Tamara Povh, prof.

Nuša Brodej

flavta

Tina Anderlič, prof.

Karine Gishyan, prof.

Karin Krajšek

flavta

Tina Anderlič, prof.

Karine Gishyan, prof.

Pina Berk

flavta

Tina Anderlič, prof.

Karine Gishyan, prof.

Živa Tepež

flavta

Tina Anderlič, prof.

Karine Gishyan, prof.

Filip Brezovšek

klarinet

Jurij Hladnik, spec.

Veronika Hauptman,
spec.

Andraž Golob

klarinet

Jurij Hladnik, spec.

Karine Gishyan, prof.

Špela Šrgan

klarinet

Jurij Hladnik, spec.

Veronika Hauptman,
spec.

Manca Klepej

flavta

Mirjana Brežnik, spec.

Mateja Hladnik, prof.

Klara Krumpak

flavta

Mirjana Brežnik, spec.

Tamara Povh, prof.

Vesna Ploštajner Mužar

flavta

Mirjana Brežnik, spec.

Tamara Povh, prof.

Manca Klepej, Anja
Križnik, Tia Rozoničnik

Pihalni trio
GŠ Celje 1

Mirjana Brežnik, spec.,
mag. Primož Mavrič

/

Klara Krumpak, Vesna
Ploštajner Mužar, Sonja
Marguč

Pihalni trio
GŠ Celje 2

Mirjana Brežnik, spec.,
Tamara Povh, prof.

/

Beatrice Kastelic

harfa

Erika Frantar, prof.

/

Ana Kovačič

harfa

Erika Frantar, prof.

/

Dominika Kastelic

harfa

Erika Frantar, prof.

/

Lara Pelikan

harfa

Erika Frantar, prof.

/

Živa Žohar

6. mednarodno tekmovanje
Svirel (Štanjel, 27. 3. – 13. 4.
2014)
6. mednarodno tekmovanje
Svirel (Štanjel, 27. 3. – 13. 4.
2014)
6. mednarodno tekmovanje
Svirel (Štanjel, 27. 3. – 13. 4.
2014)
6. mednarodno tekmovanje
Giovani Musicisti
(Treviso, 30. 3.2014)
6. mednarodno tekmovanje
Svirel (Štanjel, 27. 3. – 13. 4.
2014)
6. mednarodno tekmovanje
Svirel (Štanjel, 27. 3. – 13. 4.
2014)
6. mednarodno tekmovanje
Svirel (Štanjel, 27. 3. – 13. 4.
2014)
6. mednarodno tekmovanje
Svirel (Štanjel, 27. 3. – 13. 4.
2014)
6. mednarodno tekmovanje
Svirel (Štanjel, 27. 3. – 13. 4.
2014)
6. mednarodno tekmovanje
Svirel (Štanjel, 27. 3. – 13. 4.
2014)
6. mednarodno tekmovanje
Svirel (Štanjel, 27. 3. – 13. 4.
2014)
6. mednarodno tekmovanje
Svirel (Štanjel, 27. 3. – 13. 4.
2014)
6. mednarodno tekmovanje
Svirel (Štanjel, 27. 3. – 13. 4.
2014)
6. mednarodno tekmovanje
Svirel (Štanjel, 27. 3. – 13. 4.
2014)
6. mednarodno tekmovanje
Svirel (Štanjel, 27. 3. – 13. 4.
2014)
6. mednarodno tekmovanje
Svirel (Štanjel, 27. 3. – 13. 4.
2014)
6. mednarodno tekmovanje
Svirel (Štanjel, 27. 3. – 13. 4.
2014)
6. mednarodno tekmovanje
Svirel (Štanjel, 27. 3. – 13. 4.
2014)
6. mednarodno tekmovanje
Svirel (Štanjel, 27. 3. – 13. 4.
2014)
6. mednarodno tekmovanje
Svirel (Štanjel, 27. 3. – 13. 4.
2014)

Zlato
priznanje
97,00
Zlato
priznanje
96,00
Srebrno
priznanje
94,00
2. nagrada
94,00
Zlato
priznanje
98,5 točk
Zlato priznanje, 95 točk
Srebrno
priznanje
Srebrno
priznanje,
90 točk
Srebrno
priznanje,
90,50 točk
Srebrno
priznanje,
93, 50 točk
Srebrno
priznanje,
90 točk
Srebrno
priznanje,
94 točk
Srebrno
priznanje,
94 točk
Srebrno
priznanje,
93 točk
Zlato priznanje, 95 točk
Zlato priznanje, 95 točk
Zlato priznanje, 97 točk
Zlato priznanje, 95 točk

Zlato priznanje, 95 točk
Zlato priznanje, 97 točk
Posebna
nagrada
Zlato priznan6. mednarodno tekmovanje
je, 97 točk
Svirel (Štanjel, 27. 3. – 13. 4.
Posebna
2014)
nagrada
5. mednarodno tekmovanje
2. nagrada,
Antonio Salieri (Legnano, 11. 4.
94,00
– 13. 4. 2014)
5. mednarodno tekmovanje
1. nagrada,
Antonio Salieri (Legnano, 11. 4.
95,00
– 13. 4. 2014)
5. mednarodno tekmovanje
1. nagrada,
Antonio Salieri (Legnano, 11. 4.
95,00
– 13. 4. 2014)
5. mednarodno tekmovanje
2. nagrada,
Antonio Salieri (Legnano, 11. 4.
90,00
– 13. 4. 2014)
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tekmovanja Glasbena šola
Vita Živa Pečak

harfa

Erika Frantar, prof.

Urban Jerman

violina

Alenka Firšt, prof.

Ana Viher
Katarina Viher

duo

Alenka Firšt, prof.

violončelo

Aleksandar Kuzmanovski, prof.

Jan Vodenik

violina

Petra Arlati Kovačič,
prof.

Nina Lilija

violina

Petra Arlati Kovačič,
prof.

Lucija Bogataj

violina

Alenka Firšt, prof.

Blažka Korun

violina

Maša Mareš, prof.

Luka Vereš
Urška Sikovšek
Matic Romih

trio

doc. Slavko Kovačič

Alma Pleteršek Fajfer
Bor Kračun Pižmoht

duo

Aleksandar
Kuzmanovski, prof.

Bor Kračun Pižmoht

violončelo

Aleksandar
Kuzmanovski, prof.

Kim Broder

violončelo

Aleksandar
Kuzmanovski, prof.

godalni
kvartet

mag. Kristian Kolman

Katarina Milatič

kitara

Matjaž Piavec, prof.

Patricija Turnšek

kitara

Marko Zorec, prof.

Nataša Zavšek
Jan Brodnjak

duo

Suzana Hebar, spec.

Aljaž Šumej

klavir

Simona Moškotevc
Guzej, prof.

Patricija Turnšek

kitara

Marko Zorec, prof.

Urška Sikovšek

klarinet

doc. Slavko Kovačič

Matic Zakonjšek

petje

Davor Mikulić, prof.

Alma Pleteršek Fajfer

Urban Jerman, Ina
Pantner Volfand, Jakob
Kolman, Lea Kolman
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5. mednarodno tekmovanje
2. nagrada,
Antonio Salieri (Legnano, 11. 4.
90,00
– 13. 4. 2014)
5. mednarodno tekmovanje
3. nagrada,
Marjanca Ocvirk
Antonio Salieri (Legnano, 11. 4.
88. točk
– 13. 4. 2014)
5. mednarodno tekmovanje
1. nagrada,
/
Antonio Salieri (Legnano, 11. 4.
96 točk
– 13. 4. 2014)
5. mednarodno tekmovanje
Simona Moškotevc
1. nagrada,
Antonio Salieri (Legnano, 11. 4.
96 točk
Guzej, prof.
– 13. 4. 2014)
5. mednarodno tekmovanje
3. nagrada,
Tamara Povh, prof. Antonio Salieri (Legnano, 11. 4.
88 točk
– 13. 4. 2014)
5. mednarodno tekmovanje
3. nagrada,
Tamara Povh, prof. Antonio Salieri (Legnano, 11. 4.
88 točk
– 13. 4. 2014)
5. mednarodno tekmovanje
3. nagrada,
Marjanca Ocvirk
Antonio Salieri (Legnano, 11. 4.
85 točk
– 13. 4. 2014)
5. mednarodno tekmovanje
3. nagrada,
Marjanca Ocvirk
Antonio Salieri (Legnano, 11. 4.
85 točk
– 13. 4. 2014)
5. mednarodno tekmovanje
2. nagrada,
/
Antonio Salieri (Legnano, 11. 4.
94 točk
– 13. 4. 2014)
5. mednarodno tekmovanje
Diploma di
/
Antonio Salieri (Legnano, 11. 4.
merito,
– 13. 4. 2014)
82 točk
5. mednarodno tekmovanje
Simona Moškotevc
1. nagrada,
Antonio Salieri (Legnano, 11. 4.
Guzej, prof.
96 točk
– 13. 4. 2014)
5. mednarodno tekmovanje
Simona Moškotevc
Priznanje za
Antonio Salieri (Legnano, 11. 4.
Guzej, prof.
udeležbo
– 13. 4. 2014)
5. mednarodno tekmovanje
Diploma di
/
Antonio Salieri (Legnano, 11. 4.
merito,
– 13. 4. 2014)
80 točk
Dnevi kitare
Bronasto
/
(Krško, 12. 4. 2014)
priznanje
3. nagrada,
Dnevi kitare
/
Srebrno
(Krško, 12. 4. 2014)
priznanje
2. nagrada,
Dnevi kitare
/
Srebrno
(Krško, 12. 4. 2014)
priznanje
2. mednarodno tekmovanje Zlata plaketa,
/
pianistov (Izola, 3. 5. 2014)
90 točk
Omiš guitar fest 2014
2. nagrada,
/
(Omiš, 26. 4. 2014)
84,30 točk
19. mednarodno tekmovanje
1. nagrada
Karine Gishyan, prof.
Petar Konjović
12 točk
(Beograd, 5. 5. - 12. 5. 2014)
19. mednarodno tekmovanje
1. mesto
mag. Primož Mavrič
Petar Konjović
II. nagrada
(Beograd, 5. 5. - 12. 5. 2014)
10,2 točke
/

tekmovanja Glasbena šola

REZULTATI UČENCEV IN DIJAKOV NA
43. TEKMOVANJU MLADIH GLASBENIKOV REPUBLIKE
SLOVENIJE

Nataša Zavšek
Jan Brodnjak

DISCIPLINA
IN
KATEGORIJA
kitarski
duo II.

Špela Vodeb
Robin Vodeb

klavirski duo
I. b

IME IN PRIIMEK

Nikolaj Zver
Žan Stres
Nal Volf
Nika Pušnik
Aja Conradi
Matic Conradi
Vitomir Janez Zagode
Neža Pogačar
(GŠ Žalec)

harmonika
II. b
harmonika
II. b
kitarski duo
I. b
kitarski duo
I. b
klavirski duo
I. a

Žak Mihael Pesan

tolkala I. c

Filip Okrožnik

tolkala II. b

Aljoša Gmajnič

trobenta I. a

Martin Jager
Luka Kačičnik
Marko Veljković
Andrej Belej

trobenta I. a
trobenta I. a
trobenta I. b
trobenta I. b
komorne
skupine z
godali in
klavirjem I. a
komorne
skupine z
godali in
klavirjem I. b

Katarina Viher
Ana Viher

Alma Pleteršek Fajfer
Bor Kračun Pižmoht

MENTOR

KOREPETITOR

TOČKE

PRIZNANJE

Suzana Hebar, spec.

/

90,00

Srebrna plaketa

Jelena Dukić Segečić,
prof., mag Primož
Mavrič

/

94,00

Srebrna plaketa

Luka Juhart, prof.

/

93,00

Tomaž Marčič, prof.

/

95,67

Matjaž Brežnik

/

92,33

Srebrna plaketa

Irena Pajtler

/

90,67

Srebrna plaketa

/

100,00

2. nagrada,
Zlata plaketa

Karine Gishyan, prof.

93,67

Srebrna plaketa

90,00

Srebrna plaketa

87,00

Bronasta plaketa

89,00
91,00
95,67
93,33

Bronasta plaketa
Srebrna plaketa
Zlata plaketa
Srebrna plaketa

mag. Primož Mavrič,
Melita Estigarribia
Villasanti
(GŠ Žalec)
Mag. art. (Republika
Avstrija) Borut Pinter
Mag. art. (Republika
Avstrija) Borut Pinter

Jelena Dukić Segečić,
prof.
Benjamin Govže,
Miran Majcen, prof.
spec.
Dejan Podbregar, prof.
Marjanca Ocvirk
Aljoša Jurkošek
Simon Jager, prof.
Boštjan Jager, prof.
Janja Cerjak
Aljoša Jurkošek
Simon Jager, prof.
Alenka Firšt, prof.

/

98,75

1. nagrada,
Zlata plaketa

Aleksandar
Kuzmanovski, prof.

/

88,25

Bronasta plaketa

84,67

Priznanje za udeležbo

91,33

Srebrna plaketa
1. nagrada,
Zlata plaketa
1. nagrada,
Zlata plaketa
1. nagrada,
Zlata plaketa
2. nagrada,
Zlata plaketa

Katja Božnik

rog II. a

Tadej Kopitar

Benjamin Govže,
spec.
Marjanca Ocvirk

Žan Zdovc

rog II. b

Andrej Žgank

Marjanca Ocvirk

Žohar Živa

trobenta I. c

Miran Majcen, prof.

Peter Firšt

trobenta II. a

Miran Majcen, prof.

Tobija Hrastnik

trobenta II. a

Miran Majcen, prof.

Erik Brezovšek

trobenta II. a

Miran Majcen, prof.

Žan Cesar

trobenta II. a

Miran Majcen, prof.

Sebastjan Baš

pozavna I. b

Jure Krajnc, prof.

Benjamin Govže,
spec.
Benjamin Govže,
spec.
Benjamin Govže,
spec.
Benjamin Govže,
spec.
Benjamin Govže,
spec.
Marjanca Ocvirk

Tilen Kočevar

bariton II. a

Jure Krajnc, prof.

Janja Cerjak

Kristjan Zupan

trobenta II. b

2. nagrada,
Srebrna plaketa
1. nagrada,
Zlata plaketa

Miran Majcen, prof.

96,00
100,00
100,00
99,00
96,33

Zlata plaketa

93,67

Srebrna plaketa

88,00

Bronasta plaketa
2. nagrada,
Zlata plaketa

95,50
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17. ŽUPANOV SPREJEM NAJUSPEŠNEJŠIH DEVETOŠOLCEV
IN UČENCEV GLASBENE ŠOLE MESTNE OBČINE CELJE

Foto: Andraž Purg

I. osnovna šola Celje

Osnovna šola Lava

Jakob Pirš

Maša Knez
Anja Vrečer
Klara Brežnik
Ina Trefalt

Tana Vunderl
Tara Aleksandrova
Luka Dimitrijević
Nal Guček
Niko Preložnik

II.osnovna šola Celje
Frenk Dragar
Nal Volf
Sara Hrašar
Petrisa Čanji
Januša Stajnko
Nuša Karo

III. osnovna šola Celje
Liza Brilej
Lan Oberžan
Zorana Stjepanović
Pia Marolt

IV. osnovna šola Celje
Maruša Udrih
Staša Turnšek
Tadeja Vrenko
Ana Hribar
Nastja Turkanović
Tjaša Šelih
92

Nik Skerbiš

Osnovna šola Frana
Kranjca

Osnovna šola Frana
Roša

Osnovna šola Glazija

Miha Ambrož
Špela Vodeb
Tim Zaveršek
Eva Polutnik
Miha Kovačič

Mojca Hržica

Osnovna šola Hudinja

Osnovna šola Ljubečna

Meliha Imamovič

Klara Hribernik

Erih Ročnik

Neža Arnol

Jan Vrečer

Žan Kroflič

Eva Tomažin

Rene Ratej

Klementina Zavšek

Urh Končan

Nika Jeromel

Ina Podkoritnik

Nik Leban

Urh Zorko

Ana Maria Mlakar

Matej Planinšek

Rok Vrečer

Nika Banovšek

Bor Lazar

Glasbena šola Celje
Sonja Marguč
Ina Podkoritnik
Žak Mihael Pesan
Karin Krajšek
Špela Vodeb
Martin Pinter

županov sprejem

20. ŽUPANOV SPREJEM NAJUSPEŠNEJŠIH MATURANTK IN
MATURANTOV V
MESTNI OBČINI CELJE V ŠOLSKEM LETU 2013/2014
IN 10. ŽUPANOV SPREJEM NAJUSPEŠNEJŠIH DIJAKINJ IN
DIJAKOV V MESTNI OBČINI CELJE V ŠOLSKEM LETU
2013/2014
24. september 2014

Foto: Andraž Purg

Poklicna matura
GIMNAZIJA CELJE – CENTER
Ime in priimek
Nina Arnšek
Matej Brunšek
Nika Drev
Anja Gorčan
Sara Pungaršek
Petra Veber

Št. točk
22
22
22
22
22
22

Občina prebivališča
Žalec
Šmartno ob Paki
Velenje
Šmartno ob Paki
Rogaška Slatina
Šentjur

23
22
22

Šempeter v Savinjski dolini
Dobrna
Radeče

EKONOMSKA ŠOLA CELJE
Helena Košec
Anita Videc
Matej Fistrovič

SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA CELJE
Karmen Štrljič
Saša Jelen
Urška Simončič
Katja Jecl
Jerica Podvratnik
Lidija Podbregar
Anamarija Vidmar
Nika Stopinšek

23
23
23
23
22
22
22
22

Nova Cerkev
Tabor
Blanca
Petrovče
Mozirje
Šmartno ob Paki
Planina pri Sevnici
Sevnica
93
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Nina Šmarčan
Martina Majger
Tjaša Tomašić
Tanja Jurjec
Tina Novak
Tonja Balek

22
22
22
22
22
22

Žalec
Dramlje
Celje
Loka pri Žusmu
Krog
Šempeter v Savinjski dolini

ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI CELJE
Marina Kovač
Urška Lončar

23
23

Žalec
Žalec

ŠOLSKI CENTER CELJE, SREDNJA ŠOLA ZA STROJNIŠTVO, MEHATRONIKO IN MEDIJE
Tomaž Kramer
Miha Lavrič
Valter Polanšek
Urban Remic
Klemen Klavs
Saša Semprimožnik
Peter Kolar
Anže Serdoner

22
22
22
22
22
22
22
22

Nazarje
Rimske Toplice
Luče
Tabor
Zagorje ob Savi
Vransko
Polzela
Polzela

ŠOLSKI CENTER CELJE, SREDNJA ŠOLA ZA GRADBENIŠTVO IN VAROVANJE OKOLJA
Ana Arh
Domen Divjak
Gašper Virant
Miha Rupnik
Mitja Gologranc
Tilen Lončar
Srečko Šmerc

23
22
22
22
22
22
22

Loče pri Poljčanah
Petrovče
Boštanj
Loče pri Poljčanah
Gorica pri Slivnici
Vojnik
Šentrupert

ŠOLSKI CENTER CELJE, SREDNJA ŠOLA ZA KEMIJO, ELEKTROTEHNIKO IN RAČUNALNIŠTVO
Gašper Nemec
Luka Končan

23
22

Laško
Šentjur

ŠOLSKI CENTER CELJE, SREDNJA ŠOLA ZA STORITVENE DEJAVNOSTI IN LOGISTIKO
Denis Stojaković
Kaja Krašovec
Marko Rajlić

94

23
23
22

Šmarje pri Jelšah
Loka pri Žusmu
Hrastnik

županov sprejem

10. ŽUPANOV SPREJEM NAJUSPEŠNEJŠIH DIJAKINJ
IN DIJAKOV V MESTNI OBČINI CELJE V ŠOLSKEM LETU
2013/2014
24. september 2014
EKONOMSKA ŠOLA CELJE

SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA CELJE

Ime in priimek
Sara Flis
Alenka Lakovšek
Mojca Mirnik

Ime in priimek
Valentina Rečnik
Patricija Revinšek
Tim Čurči
Martin Fijavž
Žan Jelaš
Katarina Kunej

Občina prebivališča
Frankolovo
Žalec
Loče

ŠOLSKI CENTER CELJE, SREDNJA ŠOLA ZA
STORITVENE DEJAVNOSTI IN LOGISTIKO
Ime in priimek
Blerta Bajrami
Albesa Susuri
Mojca Kokol
Ingrid Korez
Urška Mordej
Simona Osek
Dejan Kubale
Marko Obreza
Jan Verdnik
Tomaž Grm
Timotej Vipotnik
Andrej Vrhovšek

Občina prebivališča
Šempeter v Savinjski dolini
Šempeter v Savinjski dolini
Šmarje pri Jelšah
Grobelno
Rogaška Slatina
Rogaška Slatina
Rogaška Slatina
Grobelno
Zreče
Stranice
Šmarje pri Jelšah
Slovenske Konjice

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM
CELJE
Ime in priimek
Janez Nicklas
Revinšek

Občina prebivališča
Loče
Boštanj
Celje
Grobelno
Petrovče
Bistrica ob Sotli

ŠOLSKI CENTER CELJE, SREDNJA ŠOLA ZA
STROJNIŠTVO, MEHATRONIKO IN MEDIJE
Ime in priimek
Žiga Pinter
Žiga Banfič
Hasan Dizdarević

Občina prebivališča
Laško
Petrovče
Štore

ŠOLSKI CENTER CELJE, SREDNJA ŠOLA ZA
GRADBENIŠTVO IN VAROVANJE OKOLJA
Ime in priimek
Meriton Hajra
Tadej Jesenko
Matej Poljanšek

Občina prebivališča
Šmarje pri Jelšah
Podplat/Rogaška Slatina
Gornji Grad

Občina prebivališča
Boštanj
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20. ŽUPANOV SPREJEM NAJUSPEŠNEJŠIH MATURANTK IN
MATURANTOV V
MESTNI OBČINI CELJE V ŠOLSKEM LETU 2013/2014 TER
IZJEMNO USPEŠNIH DIJAKOV NA MEDNARODNIH
TEKMOVANJIH ZNANJA V MESTNI OBČINI CELJE V
ŠOLSKEM LETU 2013/2014
24. september 2014

Foto: Andraž Purg

Splošna matura
I. GIMNAZIJA V CELJU
Ime in priimek
Klementina Črepinšek
Ula Čižmek
Nejc Kejžar
Naja Bedek
Manja Cafuta
Alja Kopinič
Domen Simonič
Maruša Turnšek
Ana Vertačnik
Tina Fijavž
Ela Rednak
Anja Hrovatič
Miha Podbreznik
Nejc Povšič
Iva Đekić Tajnšek
Anja Bolčina
Taja Kuzman
Tilen Kozole
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Št. točk
34
33
32
32
32
32
32
32
32
31
31
31
31
31
31
30
30
30

Občina prebivališča
Žalec
Mozirje
Celje
Polzela
Celje
Rogaška Slatina
Vojnik
Celje
Planina pri Sevnici
Žalec
Celje
Celje
Celje
Radeče
Celje
Laško
Vojnik
Celje

županov sprejem
Mateja Novak
Tina Robič
Katja Strouhal
Ana Zabukovnik

30
30
30
30

Braslovče
Ljubečna/Celje
Tabor
Velenje

ŠOLSKI CENTER CELJE, GIMNAZIJA LAVA
Tjaša Podloga

30

Radeče

32
30
30
30

Žalec
Celje
Zreče
Žalec

GIMNAZIJA CELJE-CENTER
Lucija Cestnik
Maruša Turnšek
Klementina Mirnik
Kamila Marta Novak

Župan je sprejel tudi Krištofa Skoka, Jana Gojznikarja, Nejca Kejžarja, Mihaela Rajha, Niko
Bedek, Klaro Nosan, Tjašo Košenina, Lenarta Štauta, Aljošo Gajšek, Jerneja Klariča, Janeza
Turnška, Jana Časla, Tadeja Jesenka in Urbana Sajovica zaradi izjemnih uspehov na
mednarodnih tekmovanjih v znanju - olimpijadah.
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REZULTATI 2015

DRŽAVNO SREČANJE MLADIH RAZISKOVALCEV,
MURSKA SOBOTA, 18. MAJ 2015

zlato priznanje
NASLOV
Odpadna hrana pri šolski malici na
OŠ Vojnik

AVTORJI

MENTORJI

ŠOLA

Gašper Marčič in Adam Wahibi

Polona Bastič

OŠ Vojnik

Tinkara Strenčan, Blaž Parežnik in Gal
Antončič

Urh Kodre

OŠ Lava

Tadej Jeršič in Tadej Lenart

Marjeta Gradišnik Mirt

OŠ Ljubečna

Urban Mikic in Tomaž Rejc Zagožen

Uroš Kalar

OŠ Hudinja

Matej Gobec

Simona Šarlah

OŠ Vojnik

Jaka Kodelja in Blaž Šporin

Sabina Hriberšek

OŠ Frana Kranjca Celje

Nino Kuzma

mag. Andro Glamnik
in Matej Veber

ŠC Celje, Srednja šola za
strojništvo, mehatroniko in
medije

Ana Halužan Vasle in Ana Milovanović

mag. Mojca Alif in Tina
Lebar

I. gimnazija v Celju

Jure Zagradišnik in Gregor Strmčnik
Grušovnik

Nataša Marčič

I. gimnazija v Celju

Gašper Hribernik, Tadej Blažic in Primož
Čuvan

Matjaž Cizej, Marjan
Jamnišek in Alojz
Svetec

Klara Vrtačnik

Peter Čepin Tovornik

ŠC Celje, Srednja šola za
strojništvo, mehatroniko in
medije
Srednja zdravstvena šola
Celje

Urh Ferlež

Vesna Milojević in
Marko Moškotevc

I. gimnazija v Celju

Tanja Arzenšek in Neja Šardi

Peter Čepin Tovornik

Srednja zdravstvena šola
Celje

Prehitri vozniki

Maj Mravlak, Maj Antončič in Marko
Vrečer

Urh Kodre

OŠ Lava

Govorica telesa

Nika Plošnik in Monika Smrečnik

Jožica Novak

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Lana Kores

Marjeta Gradišnik Mirt

OŠ Ljubečna

Težave osnovnošolskih najstnikov

Tinkara Žerovnik in Nadja Kac

Danijela Sanja
Berložnik

OŠ Hudinja

Komunikacija in odnos učencev z
družino

Urh Feldin in Laura Korošec

Laura Belak

OŠ Hudinja

Pridobivanje in karakterizacija
eteričnega olja navadnega česna

Klara Hohkraut

Marko Jeran, Milena
Žohar in Kapun Dolinar Alma

OŠ Primoža Trubarja Laško

Žiga Šarman

Jasmina Bornšek

III. OŠ Celje

Alisa Kiker, Živa Nardin in Tilen Udovč

Bojan Rebernak

OŠ Frana Kranjca Celje

Špela Jazbec in Jan Bartolme

Marjeta Gradišnik Mirt

OŠ Ljubečna

Polnjenje alkalnih baterij - da ali ne?

Luka Šegota in Staš Kocijančič

Jože Berk

OŠ Hudinja

Arhitektura mrliške vežice v domovih
starejših

Nataša Maksimović, Anja Lužar in
Tamara Nikolić

Peter Čepin Tovornik

Srednja zdravstvena šola
Celje

Novo Celje
Hrup ob avtocesti (v Trnovljah in na
Hudinji)
Robotski sortirnik
Nemščina kaputt? Analiza položaja
drugega jezika
Geološka učna pot v okolici OŠ Frana
Kranjca Celje
Samodejni vzdrževalec rastlin
Načrtovanje umetnih genskih omrežij
Ovčereja kot možnost trajnostnega
razvoja Solčavskega
MPS-postaja - naprava za izdelovanje
obeskov
Osveščenost ljudi o vplivu zdravil na
vožnjo
Britof je krasen, bolj podoben parku
kakor pokopališču
Pogled ljudi na vrsto pokopa umrlega

SREBRNO PRIZNANJE

Ekstrakcija kofeina iz črnega čaja

Posledice žleda v celjskem mestnem
gozdu leta 2014
Analiza vode v Krajevni skupnosti Pod
gradom s primerjavo potoka Vzhodna
Ložnica
Popis metuljev gozdnih robov na
Ljubečni
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REZULTATI 2015
Uživanje mleka in laktozna
intoleranca

Jurij Martinčič

Mojca Plevnik
Žnidarec

I. gimnazija v Celju

Krmiljenje dekorativne nape

Oskar Žveglič

Gregor Kramer

ŠC Celje, Srednja šola za
kemijo, elektrotehniko in
računalništvo

Darja Črnko in Maruša Grmšek

Romana Špes

Šola za hortikulturo in
vizualne umetnosti Celje

Tea Kunej in Lucija Filipančič

Peter Čepin Tovornik

Srednja zdravstvena šola
Celje

Peter Robič, Miha Hotko in David
Kovačič

Mojca Drofenik Čerček

ŠC Celje, Srednja šola za
kemijo, elektrotehniko in
računalništvo

Preizkušanje uspešnosti koreninjenja
potaknjencev pelargonij (Pelergonium spp.) s pomočjo EM tehnologije
Pogledi dijakov četrtih letnikov
različnih celjskih šol na ilegalne droge
in njihov vpliv na prometno varnost
Primerjava različnih metod ekstrakcije
lubja bele vrbe in analiza sestave
ekstraktov

bronasto PRIZNANJE
Merjenje koncentracije radona v
kletnih in bivalnih prostorih
Ptice intenzivnih in visokodebelnih
sadovnjakov

Tim Šlosar in Rene Ratej

Roman Ocvirk

I. gimnazija v Celju

Novak, Jure, Lara Cigler in Anja Skale

Marija Vodušek in
Dušan Klenovšek

Ekonomska šola Celje

Higiena v osnovni šoli

Eva Ratajc, Tea Planko in Lidija Čuturič

Bojan Poznič

Osnovna šola Lava

Vpliv reklamnih oglasov na gledalce

Anja Podgornik, Klara Ribič in Ana
Lucija Župnek

Dušan Vešligaj

Merjenje razdalje z optičnim
senzorjem

Miha Kajbič, Žan Kramžar in Vid Černec

Anton Ovtar in Stevo
Romanić

Krmiljenje grafičnega prikazovalnika

Anže Jurkošek

Gregor Kramer

Adrijana Hyseni in Lara Ratej

Jana Draksler

Neža Ručigaj in Sara šarlah

Boštjan Štih

Osnovna šola Hudinja

Lara Šuster Štiglic

Peter Čepin Tovornik

Srednja zdravstvena šola
Celje

Živa Knez in Anika Maček

Boštjan Štih

Osnovna šola Hudinja

Lea Lešek Povšič in Larisa Ortl

Marko Jeran in Milena Osnovna šola Primoža
Žohar
Trubarja Laško

Luka Razboršek

Tatjana Jagarinec in
Brigita Kričaj Korelc

I. gimnazija v Celju

Klemen Kolar in Marcel Prašnikar

Gregor Pančur

Osnovna šola Hudinja

Boštjan Koštomaj, Jan Kumberge,
Franci Šacer

Boštjan Resinovič

Šolski center Celje, Srednja
šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo

Bralna kultura na III. osnovni šoli Celje Mina Brezić

Romana Daugul

III. osnovna šola Celje

Najpogostejše napake pri sklanjanju
samostalnikov

Lina Čater in Nika Ivanuš

Mateja Samastur

Osnovna šola Ljubečna

Starejši in tehnologija

Ava Boštjančič

Jure Štokovnik

Osnovna šola Vojnik

Branko VIVOD - osebnost mojega
kraja
Primerjava učinka žvečilnih gumijev
Orbit in Airwaves na pH in bakterije v
ustni votlini
Prepoznavanje in pojmovanje
spletnega nasilja pri dijakih Srednje
zdravstvene šole Celje
Vpliv nekaterih abiotskih dejavnikov
na spreminjanje pH vrednosti v procesu izdelave jogurta
Vpliv reakcijskih spremenljivk na
potek in hitrost modelne reakcije
natrijevega tiosulfata s klorovodikovo
kislino
Vpliv tapkanja na zmanjšanje simptomov treme
S pomočjo pametnega telefona do
izgubljenih predmetov
Storitev za shranjevanje datotek na
oblaku

Odnos gimnazijcev do znanja tujih
jezikov

Eva Esih

Vloga železnice v Rimskih Toplicah

Andraž Špan

Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo,
mehatroniko in medije
Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo,
mehatroniko in medije
Šolski center Celje, Srednja
šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo
Osnovna šola Frana Kranjca
Celje

Lilijana Hindel in Nina
I. gimnazija v Celju
Trojner
Osnovna šola Antona
Jasmina Oblak
Aškerca Rimske Toplice
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DoDatek

I. GIMNAZIJA V CELJU
NASLOV NALOGE: NAČRTOVANJE UMETNIH GENSKIH
OMREŽIJ
AVTORICI: Ana Milovanović in Ana Halužan Vasle
MENTORICI: Tina Lebar, univ. dipl. inž. kem. in mag. Mojca
Alif, univ. dipl. inž. kem.
STROKOVNO PODROČJE: biokemija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
dr. Dejan Vrhovšek (predsednik)
Mišo Jonak, univ. dipl. inž. kem.
Ludvik Stepančič, univ. dipl. kem. teh.

Naši rezultati kažejo, da bi bil sistem CRISPR/Cas potencialno uporaben za sestavljanje kompleksnih umetnih genskih
omrežij. Ta predstavljajo nove možnosti za usmerjeno celično terapijo, razvoj novih biosenzorjev ter potencialno uporabo v metabolnem inženiringu. Uporaba sistema CRISPR/
Cas bi zmanjšala metabolne obremenitve spremenjenih
celic in omogočila hitrejšo, cenejšo in učinkovitejšo optimizacijo ter uporabo velikega števila regulatornih elementov
hkrati.
Vsebina naloge je dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201505213.pdf

Naloga je prejela 98,00 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Celice lahko prepoznavajo različne signale, ki se prenašajo
preko transkripcijskih faktorjev. Ti nadzorujejo izražanje genov. Z vnosom genov za transkripcijske faktorje lahko obnašanje celice spremenimo tako, da se odzove na natančno
določen način, in tako ustvarjamo umetna genska omrežja. Modularne DNK-vezavne proteine lahko načrtujemo za
vezavo na katero koli zaporedje DNK in tako pripravimo
različne proteine s podobnimi biokemijskimi lastnostmi v
skoraj neomejenem številu, kar omogoča lažje načrtovanje
kompleksnih genskih omrežij.
Do danes so bili v ta namen že uporabljeni TAL-efektorji,
katerih pomanjkljivost so velikost, draga in počasna sinteza
ter metabolna obremenitev celice pri vstavljanju večjega
števila TAL-efektorjev. V raziskovalni nalogi smo kot alternativno rešitev preizkusili sistem CRISPR/Cas, ki deluje prek
vezave majhnih RNK-molekul na DNK. Dokazali smo, da sta
si oba sistema po delovanju zelo podobna, saj lahko v isti
celici kombiniramo RNK-molekule za tarčno ciljanje več vezavnih mest hkrati.

DRŽAVNO SREČANJE MLADIH RAZISKOVALCEV,
MURSKA SOBOTA, 18. MAJ 2015
bRONASTO PRIZNANJE
Slovenski stavbarski kamen
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Karmen Sotošek in Nataša Sotlar

Meta Petriček

ŠC Celje, Srednja šola za
gradbeništvo in varovanje
okolja

Komisija Mladi za Celje:
Srečko Maček, predsednik,

Bojan Kmecl,

Olga Petrak,

Osrednja knjižnica Celje

član, III. OŠ Celje

članica

Nataša Marčič, članica,

Jana Draksler,

Astrid Pešec,

I. gimnazija v Celju

članica, OŠ Frana Kranjca

častna članica

Tomislav Viher, član,

Mojmir Mosbruker,

mag. Jožica Dolenšek,

ŠCC, Gimnazija Lava

član, IV. OŠ Celje

častna članica

Katja Teršek, članica, Srednja
ekonomska šola Celje

Carmen Leitner Banovšek,

Majda Omahen Zlatolas, častna
članica

članica, Celjske lekarne
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Mladi devetnajstič
poslikali velike plakatne
panoje v Celju

VRTEC DANIJELOV
LEVČEK - ENOTA
SLOMŠEK
AVTORJI:
LEONIS DUGA, MAŠA
HERMAN, NEŽA JANC,
TIANA KALIGARO, KAJA
LESKOŠEK, TOMAŽ
MAZIJ, EVA LIA ROMIH,
GAL ROZMAN, URŠKA
SITAR, ANAMARIJA
ŠKRINJAR, PIKA
VLADUŠIČ KOLAR,
LARISSA, TAUSES
MENTORICA:
HELENA LAH

VRTEC ANICE
ČERNEJEVE
ENOTA LUNA
KAJA ŠTUKLEK, LUKA
POGOREVC, ANA
OBRENOVIĆ, MARIA
ROMANA ZDOLŠEK,
JULIJ TOPLAK, ANŽE
KONČAN, DŽEJNA
JAZAVAC, PIA
KOČEVAR, ALJAŽ
ŠTOR, MIJA FERLEŽ,
JAKA JOVANOVIČ, IAN
HEROLD, JAN ŽEKAR,
IZA IVANČIČ
MENTORICA:
KLAVDIJA KVEDER

VRTEC TONČKE
ČEČEVE – ENOTA
GABERJE
AVTORJI:

BRINA HUS,
ZOJA KOLČAN,
TIM ŠKRINJAR,
JASMINA PLUMPER,
ZALA VALEK,
MATIJA GORIČANEC
MENTORICA:
ANDREJA SIVKA

VRTEC ZARJA CELJE
ENOTA MEHURČRK
AVTORJI:
OTA POŽIN, MAJA
ZRNIĆ, MARK
ŠALAMON, INARA
LEŠNIK, TIA SELIČ,
LANA RIBIČ, LINA
DOLER, URBAN
PODKRAJŠEK, DAVID
SANKOVIĆ
MENTORICI:
ANA COPOT IN NINA
MIHELAK ZMRZLJAK

I. OSNOVNA ŠOLA CELJE
PILKO ANA, HRIBAR KRESNIK
LARA, KOMEL VITA, KREJIĆ LANA,
XHINI DIELLEZA, ZUKIĆ ALMA,
BEHRAMI ERBLINA, JASHARAJ
BRIKENA, FLIS DOROTEJA,
MEDVED MANCA, BEGOVIĆ
AMADEJA, ČARKIĆ ELMEDINA,
MEDVED JAN, GERČER JAN,
GORIŠEK TJAŠA, MERDANOVIĆ
ARNES, KABASHI SHKELQIM,
KUNEJ ANJA, PAPAGIANNAKIS
MARKOS, XHEMAILI ADHRA
MENTORICI:
BREDA ŠPENDL IN TAJA NARAKS

II. OSNOVNA ŠOLA
CELJE
AVTORJI:DOMINIKA
KASTELIC, ZOJA ČEPIN,
LARA GOLMAJER, JAN
SAJKO, NIKA ZALOŽNIK
MENTORICA:
MARLENKA DREVENŠEK

III. OŠ CELJE
AVTORJI:
ŽIVA SRŠE,
LANA EVELIN
GAJŠEK, BRINA
JENČEK, EMA
OCVIRK, JULIJA
SOKLIČ, LAURA
KOPRIVC,
ANUŠA ROJC,
LEON ROJK
ŠTUPAR
MENTORICA:
URŠKA GLAVNIK

IV. OSNOVNA ŠOLA
CELJE
VANESA DREV, TAMARA
TERŠEK, TIMEJA LIPIČNIK,
TIJANA DELJIĆ, ELA
CAFUTA
MENTOR:
VINKO ZAJC

OSNOVNA ŠOLA
FRANA KRANJCA
AVTORICE:
ANA VORNŠEK,
NINA KRANJC,
PIA POLUTNIK,
MIA MALINGER,
KATARINA
ŽELEZNIK, GLORIJA
ŠTANTE
MENTOR:
CVETO PREVODNIK

OŠ FRANA ROŠA
AVTORICE:
TJAŠA KOŠTOMAJ,
VALENTINA LEBARIČ,
ALJA KOROŠEC,
STELLA CVEK, SARA
NASTJA ŠKREBLIN,
ERNA PERČIČ,
NATAŠA VOLMUT,
ELMEDINA BERISHA,
EVA POTOČNIK, TJAŠA
BELAK, KATARINA
BRATINA
MENTORICA:
LIJANA KLANČNIK

OŠ HUDINJA
AVTORICE:
EVA LEBER, NEŽA
VENGUST, HANA
ZOR, STAŠA KLOVAR
– RUPNIK, KATARINA
BRAČUN, LANA
ŠERUGA, KARMEN
ŠORN
MENTORICA:
LILI JELEN

OSNOVNA ŠOLA LAVA
AVTORJI:
MAJ MRAVLAK, MAJ
ANTONČIČ, MARKO
VREČER, ANA GUČEK,
KATARINA HRASTNIK, PIA
ERJAVEC, NANJA KIKELJ,
LARA GUČEK
MENTOR:
URH KODRE

OSNOVNA ŠOLA
LJUBEČNA
AVTORICE:
LEA KOKOL CVETIČ,
NELI ZLATOPER,
NIKA IVANUŠ, NINA
PODPEČAN, LANA
KORES, LINA ČATER
MENTORICA
URŠKA GLAVNIK

OŠ GLAZIJA
AVTORJI:
AMELA ALAGIĆ,
TINA FELDIN,
NINA SALAMON,
DAMIR FRIC
MENTOR:
MATEJ KOLEŠA

VIZUALNO
UMETNIŠKO
DRUŠTVO
AXx.On.M v
sodelovanju z OŠ
BLAGOVNA
KAJA IN LEJA
BERGLEZ, ULA KOS,
PILAR DELEJA,
JANJA ŠOLINC
MENTORICI:
PETRA ARTNAK IN
ALENKA GRADIŠNIK

DRUŠTVO OTROCI
OTROKOM IN OSNOVNA
ŠOLA HRUŠEVEC ŠENTJUR
ZALA KRAMPERŠEK,
TINA URBAJS, MAŠA
GREGORČIČ, ANA MJACEN,
MAJA PLANKO, ZOJA
JEGRIŠNIK, PŠENIČNI
TANJA, PŠENIČNIK DAVID,
ZUPANC ŠPELA, PATRICIJA
ČOKL, CEHNAR NIKA, NIKA
DROVENIK, ARGITA FREZIJA,
ZOJA NOVAK, KLAVDIJA
TRŽAN, TJAŠA STOJAN,
MAJA JUG,
MENTOR:
KATJA GAJŠEK

VIZUALNO
UMETNIŠKO
DRUŠTVO AXx.
On.M v sodelovnju
z OŠ FRANJA
MALGAJA
AVTORJI:
NEŽA ARTNAK , PIA
JERŠIČ, NINA HAUC,
TILEN BOŽIČ, PIA
PAVLETIČ, URŠA
SVETINA, ŽAN
LUKA MRAVLAK,
JOSEFINA PRISLAN
UREK
MENTOR: IVO
BRODEJ

I. GIMNAZIJA V
CELJU
AVTORICE:
NIKA BANOVŠEK,
PETRISA ČANJI, JOŠT
YOSHINAKA GERL,
PATRICIJA ŠIMANOVIČ,
JAKA VRŠČAJ,
TIM ZAVERŠNIK,
EVA LUPŠE, ZARJA
MEDVED, TINKARA
ŽNIDAR
MENTORICA:
VESNA MILOJEVIĆ

GIMNAZIJA CELJE CENTER, UMETNIŠKA
GIMNAZIJA LIKOVNA SMER
AVTORICE:
ZALA ČESNIK,
ALEKSANDER
MASNEC , SARA
ŠTORGEL, LAURA
KRANJC, ŠPELA ČAKŠ,
JANA NUNČIČ, ANJA
EMERŠIČ
MENTOR:
ANDREJ KAMNIK

EKONOMSKA ŠOLA CELJE
AVTORJI:
PATRICIJA KASTELIC, MIA
VOLASKO, DAVID ROMIH
MENTOR:
ALEŠ HOFMAN

ŠC CELJE, SREDNJA ŠOLA ZA
KEMIJO, ELEKTROTEHNIKO IN
RAČUNALNIŠTVO
AVTORJI:
DAVID RIBAR, MAJA KOŠEC,
SARA KUBALE
MENTORICA:
DARJA POVŠE

ŠC CELJE GIMNAZIJA LAVA
AVTORJI:
ANA BLATNIK,PETRA
RKMAN, JASNA VIDINIČ, JAN
GRUŠOVNIK, FILIP FIKET, TIL
CUKJATI, MIHA GRADIŠNIK
MENTORICA:
DARJA POVŠE

ŠCC CELJE, SREDNJA
ŠOLA ZA STROJNIŠTVO,
MEHATRONIKO IN
MEDIJE
AVTORJI:
ALJAŽ KOPRIVC, LUKA
KOŠAK PEVEC,
DAVID ŠKORJANC,
URBAN SELIČ
MENTORICA:
DARJA POVŠE

ŠC CELJE,
SREDNJA ŠOLA
ZA STORITVENE
DEJAVNOSTI IN
LOGISTIKO
AVTORJI:
KLEMEN DREČNIK,
ADELINA JASHARAJ,
SARA MARIJA
LOPARIČ, NUŠA
MLASKO, TILEN
PODSEDENŠEK,
SANDRA VREČKO
KOTNIK
MENTORICI:
HENRIKA – IKA DRAME
IN JOŽICA ŠKORJA

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

SREDNJA ŠOLA ZA
GOSTINSTVO IN TURIZEM
CELJE
AVTORJI:
INES ROJNIK, NEŽA VODOVNIK,
IN ANA MAJCEN,
V SODELOVANJU Z OSTALIMI
LIKOVNIKI
MENTORICA:
mag. INGRID SLAPNIK

SREDNJA ŠOLA ZA
GOSTINSTVO IN TURIZEM
CELJE, DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI
DOM
AVTORICE:
EVA UNETIČ, LEA FRANK,
ANEMARI FURAR, LAURA
LIKOZAR, MONIKA JAGER
MENTORICA:
NATAŠA KAJBA GORJUP

CELJSKI MLADINSKI
CENTER
SODELOVALA JE CELA EKIPA
MLADINSKEGA CENTRA.
MENTORICA:
IVANA RISTIĆ.

SREDNJA ZDRAVSTVENA
ŠOLA CELJE
AVTORJI:
ANAMARIJA DROBNE,
ALEKSEJA OTAVNIK,
SINTIJA PAVLIČ, DAVID
VINDIŠ, ZALA URATARIČ
MENTORICA:
PETRA PIŽMOHT

DRUŠTVO SALEZIJANSKI
MLADINSKI CENTER CELJE
AVTORJI:
MAJA HRLEC, JAN URŠEJ,
ANITA ŽEKŠ, URBAN LAZAR,
VESNA KOCIJAN, RENE RATEJ,
NIKA JANUŠIČ, ANJA BRODEJ
MENTOR: ALJOŠA HRASTNIK

ZAVOD SALESIANUM,
OE PUM CELJE
AVTORJI:
ANITA RIBIČ, ANŽE HLADE,
SERGEJ ZIDANŠEK, ŠPELA
KRAŠOVEC, JEZUSELIJA
ZLATOEL
MENTORICI:
BARBARA JOST, MOJCA
PLOŠTAJNER

ŠOLA ZA HORTIKULTURO
IN VIZUALNE UMETNOSTI
CELJE
AVTORICE:
KLAVDIJA KORBER, SARA
IRMAN KOLAR, NINA FRIC,
URŠKA PALČIČ, MARIE
ŽMAJDE, KAJA HORVAT,
BARBARA GOLOB
MENTORJA:
PETRA PIŽMOHT, MATJAŽ
PUSTOSLEMŠEK
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