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SPREMNA BESEDA ŽUPANA MESTA MARIBOR 
 
 

 
 
Spoštovani. 
 
Ponosen sem, da vas lahko znova nagovorim v zborniku z letošnjimi raziskovalnimi 
nalogami naših učencev in dijakov. Toliko bolj, ker je letos raziskovanje potekalo v 
pogojih, ki so bili še nekoliko težji, kot lanski: s še manj osebnega stika med avtorji in 
mentorji in, seveda, z manj možnosti za praktično delo.  
 
Vesel sem, da ste tudi v teh razmerah ob rednem šolskem delu našli energijo, predvsem 
pa motiviranost za raziskovanje. Še več; navdušujoče je, da v vsem skupaj vidite tudi 
priložnosti. Kar nekaj vas je raziskovalo različne vidike pandemije covid-19. To kaže, da 
se odzivate na dinamično dogajanje zadnjega leta in da le-to v vas tudi prebuja 
raziskovalni nagon. To je odlično, saj lahko le na mladih, ki jih zanima, kaj se dogaja 
okoli njih, ki vse to kritično presojajo ter iščejo odgovore in rešitve, gradimo boljšo 
prihodnost; tudi boljši Maribor. Za nas ste navdih in upanje. 
 
To je razlog, zakaj Mestna občina Maribor že 38 let podpira gibanje Mladi za napredek 
Maribora. Zavedamo se, da le če sprejemamo izzive, ki nam pridejo na pot, lahko 
premikamo meje in napredujemo. 
 
Velik hvala Zvezi prijateljev mladine Maribor, ki ste pri tem naš partner. Hvala za še en 
uspešno izveden program Mladi za napredek Maribora, enako tudi vsem mentorjem in 
članom komisij ter seveda staršem, ki naše mlade Mariborčane podpirajo na 
raziskovalni poti. 
 
Čestitke vsem mladim raziskovalcem za opravljeno! Želim vam, da čim bolj uspešno 
zaključite to šolsko leto in začnete zares zaslužene počitnice. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

Aleksander Saša Arsenovič 
Župan Mestne občine Maribor 
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SPREMNA BESEDA PREDSEDNICE STROKOVNE KOMISIJE ZA IZBOR, 
USKLAJEVANJE IN VREDNOTENJE PROGRAMOV ZA MLADE 

 

 

 
 
Spoštovani mlade raziskovalke in raziskovalci, mentorice in mentorji ter vsi sodelujoči 
v programu Mladi za napredek Maribora. 
 
Zaključujemo 38 let raziskovanja, ustvarjalnosti in inovativnosti v okviru programa 
Mladi za napredek Maribora. S ponosom se oziramo na prehojeno pot, na kateri je 
nastalo ogromno raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov, ki v svoji vsebini nosijo 
neprecenljivo bogastvo idej in predlogov za napredek na različnih področjih življenja v 
sodobni družbi. Posebno vrednost imajo ideje in predlogi, ki odkrivajo probleme in 
ponujajo rešitve našemu mestu Mariboru na področjih kulture, narave, zdravstva, 
družbe, turizma, tehnike in gospodarstva. 
 
Raziskovalne naloge in inovacijske predloge ste ustvarjali v zelo neugodnem času. Kljub 
temu vam ustvarjalni duh ni dal miru, pač pa vas je opogumil, da ste ponovno, morda 
pa tudi prvič, stopili v čevlje raziskovalke ali raziskovalca. Vsak dosežek šteje in bogati 
vašo osebnost z dodatnim, razširjenim znanjem. Predstavlja dodano vrednost v 
osebnem mozaiku znanj in vedenj ter dodano vrednost družbi, v kateri ustvarjamo in 
živimo. 
 
Iskrene čestitke vsem raziskovalkam in raziskovalcem ter vsem, ki ste v svoji vlogi znali 
in zmogli prispevati k ohranitvi in rasti programa Mladi za napredek Maribora. 
 
Zahvaljujem se strokovni sodelavki Zveze prijateljev mladine Maribor Urši Žiger za 
prispevek, saj brez njenega izjemno profesionalnega pristopa, prežetega z zagnanostjo 
in navdušenjem, program ne bi imel mesta, kot ga ima danes. 
 
Naj vse raziskovalke in raziskovalce raziskovalni duh popelje v nadaljnje šolanje in 
življenje. 
 
 
 
 
 
  

 mag. Sonja Filipič 
Predsednica Strokovne komisije za izbor, usklajevanje in 

vrednotenje programov za mlade 
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SPREMNA BESEDA PREDSEDNIKA ORGANIZACIJSKEGA ODBORA PROGRAMA 
MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA 2021 

 

 
 

Spoštovani mladi raziskovalci, mentorji in podporniki projekta Mladi za napredek 
Maribora 2021 
 
V veselje mi je, da vas lahko kot predsednik organizacijskega odbora projekta Mladi za 
napredek Maribora pozdravim in nagovorim ob zaključku 38. srečanja mladih 
raziskovalcev in inovatorjev. Letošnje leto štejem za prelomno in razlogov za takšno 
trditev imam več.  
 
Poleg tega, da je program Mladi za napredek Maribora eden od najbolj množičnih 
tovrstnih projektov v Sloveniji, da naši raziskovalci predstavljajo približno 25% 
prijavljenih nalog na državnem tekmovanju in da tam poberejo približno četrtino zlatih, 
srebrnih in bronastih priznanj, je letošnje leto tudi dokaz prav posebne odličnosti. 
Letošnje delo je bilo opravljeno v težkih okoliščinah, saj sta pandemija in posledična 
izolacija ustavili številna področja v naših življenjih.  
 
Kljub vsemu pa tekoča organizacija letošnjega projekta, visoko število prijav, izjemno 
dodelane naloge in brezhibna izvedba zagovorov, potrjujejo spoznanje, da tudi izjemno 
težke okoliščine ne morejo ustaviti želje po raziskovanju. 
 
Čestitam in zahvaljujem se vsem, raziskovalcem, mentorjem, pa tudi ocenjevalcem in 
vas s pričakovanjem na prihajajočem 39. srečanju v letu 2022 lepo pozdravljam. 
 
 
  

dr. Andrej Naterer 
Predsednik organizacijskega odbora  
Mladi za napredek Maribora 2021 
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OSNOVNI PODATKI MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA 2021 
 

PODATKI O ŠTEVILU RAZISKOVALNIH NALOG IN INOVACIJSKIH PREDLOGOV PO ŠOLAH 
 
RAZISKOVALNE NALOGE (RN) 
 

  NAZIV OSNOVNE ŠOLE 
ŠTEVILO 

PRIJAVLJENIH 
NALOG* 

ŠTEVILO 
ODDANIH 
NALOG** 

ŠTEVILO 
SODELUJOČIH 
AVTORJEV*** 

ŠTEVILO 
SODELUJOČIH 

MENTORJEV*** 

1. DOM ANTONA SKALE 1 1 3 2 

2. OŠ ANGELA BESEDNJAKA MARIBOR 4 1 1 1 

3. OŠ BOJANA ILICHA MARIBOR 6 5 9 3 

4. 
OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO 
MARIBOR 

8 6 9 6 

5. OŠ BRATOV POLANČIČEV MARIBOR 10 3 5 3 

6. OŠ DRAGA KOBALA MARIBOR 17 8 12 7 

7. 
OŠ FRANCA ROZMANA STANETA 
MARIBOR 

2 1 1 1 

8. OŠ FRANCETA PREŠERNA MARIBOR 6 5 8 5 

9. OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR 16 12 24 12 

10. OŠ KAMNICA  3 2 3 4 

11. OŠ LEONA ŠTUKLJA MARIBOR 2 2 4 4 

12. OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR 10 5 7 6 

13. OŠ MAKSA DURJAVE MARIBOR 2 2 3 2 

14. OŠ MALEČNIK 5 4 5 5 

15. OŠ MARTINA KONŠAKA MARIBOR 3 3 4 4 

16. 
OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA 
MARIBOR 

10 4 4 3 

17. OŠ RADA ROBIČA LIMBUŠ 1 1 3 1 

18. OŠ SLAVE KLAVORE MARIBOR 6 1 3 1 

19. OŠ TABOR I MARIBOR 3 1 2 1 

20. OŠ TONETA ČUFARJA MARIBOR 12 8 15 9 

  SKUPAJ 127 75 125 80 
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INOVACIJSKI PREDLOGI (IP) 
 

  NAZIV OSNOVNE ŠOLE 
ŠTEVILO 

PRIJAVLJENIH 
PREDLOGOV* 

ŠTEVILO 
ODDANIH 

PREDLOGOV** 

ŠTEVILO 
SODELUJOČIH 
AVTORJEV*** 

ŠTEVILO 
SODELUJOČIH 

MENTORJEV*** 

1. OŠ BOJANA ILICHA MARIBOR 1 1 2 1 

2. 
OŠ FRANCA ROZMANA STANETA 
MARIBOR 

0 1 3 1 

3. OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR 2 3 6 5 

4. OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR 1 1 2 2 

5. OŠ MAKSA DURJAVE MARIBOR 1 0 0 0 

6. OŠ TONETA ČUFARJA MARIBOR 3 1 1 2 

  SKUPAJ 8 7 14 11 

      

  
SKUPAJ RAZISKOVALNE NALOGE IN 
INOVACIJSKI PREDLOGI 

135 82 139 91 

 
* podatek o številu nalog, ki so jih avtorji prijavili na natečaj Mladi za napredek Maribora 2021 
** podatek o številu nalog, ki so jih avtorji oddali na natečaj Mladi za napredek Maribora 2021 
***    seštevki sodelujočih avtorjev in mentorjev niso skladni med tabelama, ker nekateri avtorji in mentorji iste šole sodelujejo na več raziskovalnih področjih 
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PODATKI O ŠTEVILU RAZISKOVALNIH NALOG IN INOVACIJSKIH PREDLOGOV PO 
RAZISKOVALNIH PODROČJIH 2021 

 
 

RAZISKOVALNE NALOGE (RN) 
 

  RAZISKOVALNO PODROČJE 
ŠTEVILO 

PRIJAVLJENIH 
NALOG* 

ŠTEVILO 
ODDANIH 
NALOG** 

ŠTEVILO 
SODELUJOČIH 
AVTORJEV*** 

ŠTEVILO 
SODELUJOČIH 

MENTORJEV*** 

1. BIOLOGIJA 8 2 3 2 

2. FIZIKA, ASTRONOMIJA 5 2 3 3 

3. GEOGRAFIJA, GEOLOGIJA 3 3 6 3 

4. INTERDISCIPLINARNO PODROČJE 14 2 4 3 

5. KEMIJA, KEMIJSKA TEHNOLOGIJA 2 2 2 2 

6. KNJIŽEVNOST 5 4 7 5 

7. MATEMATIKA 8 7 13 7 

8. NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA 4 4 8 8 

9. PREHRANA (GOSPODINJSTVO) 5 4 5 6 

10. PROIZVODNO-TEHNIČNO PODROČJE 5 3 4 3 

11. PSIHOLOGIJA IN PEDAGOGIKA 14 8 10 8 

12. RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA 3 0 0 0 

13. SLOVENSKI JEZIK 2 1 1 1 

14. SOCIOLOGIJA 11 10 20 10 

15. ŠPORT 5 4 7 6 

16. TUJI JEZIKI 4 1 1 1 

17. TURIZEM 2 0 0 0 

18. UMETNOST 6 6 10 10 

19. VARNOST V CESTNEM PROMETU 3 1 1 1 

20. VARSTVO OKOLJA 3 2 4 4 

21. VETERINARSTVO 0 0 0 0 

22. ZDRAVSTVO 5 4 6 5 

23. ZGODOVINA 10 5 10 7 

  SKUPAJ 127 75 125 95 
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INOVACIJSKI PREDLOGI (IP) 
 

  RAZISKOVALNO PODROČJE 
ŠTEVILO 

PRIJAVLJENIH 
PREDLOGOV* 

ŠTEVILO 
ODDANIH 

PREDLOGOV** 

ŠTEVILO 
SODELUJOČIH 
AVTORJEV*** 

ŠTEVILO 
SODELUJOČIH 

MENTORJEV*** 

1. BIOLOGIJA 1 0 0 0 

2. GEOGRAFIJA, GEOLOGIJA 1 1 2 1 

3. INTERDISCIPLINARNO PODROČJE 0 1 3 1 

4. PSIHOLOGIJA IN PEDAGOGIKA 1 1 2 2 

5. ŠPORT 2 1 2 2 

6. TUJI JEZIKI 2 1 1 2 

7. TURIZEM 1 2 4 4 

  SKUPAJ 8 7 14 12 

      

  
SKUPAJ RAZISKOVALNE NALOGE IN 
INOVACIJSKI PREDLOGI 

135 82 139 107 

 
 
* podatek o številu nalog, ki so jih avtorji prijavili na natečaj Mladi za napredek Maribora 2021 
** podatek o številu nalog, ki so jih avtorji oddali na natečaj Mladi za napredek Maribora 2021 
***    seštevki sodelujočih avtorjev in mentorjev niso skladni med tabelama, ker nekateri avtorji in mentorji iste šole sodelujejo na več raziskovalnih področjih 
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STROKOVNI KOMISIJI PROGRAMA MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA 2021 
 

STROKOVNA KOMISIJA ZA IZBOR, USKLAJEVANJE IN VREDNOTENJE PROGRAMOV ZA MLADE 
 

PREDSEDNICA: 
 
mag. Sonja Filipič 
 
ČLANI: 
 
dr. Inge Breznik,  
Darja Cizel, 
Aleš Hus, 
Danilo Kostevšek,  
Mateja Krumpak, 
Lidija Todorović. 
 

ORGANIZACIJSKI ODBOR PROGRAMA MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA 2021 
 

PREDSEDNIK: 
 

dr. Andrej Naterer,  
 
 ČLANI: 
 
dr. Andreja Špernjak,  
dr. Maksimiljan Brus,   
dr. Karin Širec,  
dr. Bojan Gergič, 
dr. Friderik Klampfer,  
dr. Vladimir Grubelnik,  
dr. Uroš Horvat,  
dr. Stojan Kravanja,  
dr. Zorka Novak Pintarič,  
dr. Blanka Bošnjak,  
dr. Mateja Cojzer,  
Daša Štesl,  
Jelka Skalicky,  
dr. Kaja Pogačar,  
dr. Boris Aberšek,  
dr. Katja Košir,  
dr. Igor Pesek,  
dr. Marko Jesenšek,  
dr. Igor Drstvenšek,  
dr. Črtomir Matejek,  
Tanja Jakopič Rojec,  
dr. Drago Sever, 
dr. Katja Plemenitaš,  
mag. Helena Cvikl,  
dr. Jerneja Herzog,  
mag. Franc Virtič, 
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dr. Matjaž Denac,  
mag. Samo Pitamic 
dr. Borut Kovačič,  
dr. Aleš Maver,  
dr. Zdenka Ženko, 
mag. Sonja Filipič. 
 

ČLANI KOMISIJ ZA OCENJEVANJE 
 
BIOLOGIJA 
doc. dr. Andreja Špernjak, Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM  
doc. dr. Vesna Klokočovnik, Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM  
asist. dr. Peter Kozel, Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM  
doc. dr. Nataša Pipenbaher, Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM  
 
BIOTEHNOLOGIJA, KMETIJSTVO, ŽIVILSTVO in PREHRANA (GOSPODINJSTVO) 
doc. dr. Maksimiljan Brus, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede UM  
izr. prof. dr. Tomaž Langerholc, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede UM  
dr. Vito Martinčič, I-TEC, Center za razvojne tehnologije in higieno prehrane d.o.o.  
 
EKONOMIJA 
red. prof. dr. Karin Širec, Ekonomsko-poslovna fakulteta UM  
doc. dr. Katja Crnogaj, Ekonomsko-poslovna fakulteta UM  
izr. prof. dr. Igor Vrečko, Ekonomsko-poslovna fakulteta UM  
 
ELEKTROTEHNIKA, ELEKTRONIKA 
doc. dr. Bojan Gergič, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM  
doc. dr. Darko Hercog, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM  
viš. pred. dr. Mitja Solar, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM  
 
FILOZOFIJA 
izr. prof. dr. Friderik Klampfer, Filozofska fakulteta UM  
izr. prof. dr. Janez Bregant, Filozofska fakulteta UM  
izr. prof. dr. Boris Vezjak, Filozofska fakulteta UM  
 
FIZIKA, ASTRONOMIJA 
doc. dr. Vladimir Grubelnik, Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM  
izr. prof. dr. Mitja Slavinec, Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM  

doc. dr. Aleš Fajmut, Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM 
doc. dr. Eva Klemenčič, Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM  

 

GEOGRAFIJA, GEOLOGIJA 
doc. dr. Uroš Horvat, Filozofska fakulteta UM  
izr. prof. dr. Eva Konečnik Kotnik, Filozofska fakulteta UM  
izr. prof. dr. Igor Žiberna, Filozofska fakulteta UM  
 
GRADBENIŠTVO, ARHITEKTURA 
red. prof. dr. Stojan Kravanja, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM  
izr. prof. dr. Bojan Žlender, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM  
Jelka Skalicky, Maribor  
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INTERDISCIPLINARNO PODROČJE 
red. prof. dr. Zdenka Ženko, Ekonomsko-poslovna fakulteta UM  
Zdenka Bergoč, Maribor  
mag. Helena Cvikl, Fakulteta za tursitične študije - Turistica, Univerza na Primorskem 
Suzana Dvoršič, Tehniški šolski center Maribor 
doc. dr. Bojan Gergič, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM 
doc. dr. Jerneja Herzog, Pedagoška fakulteta UM 
red. prof. dr. Marjan Krašna, Filozofska fakulteta UM 
izr. prof. dr. Bojan Musil, Filozofska fakulteta UM 
Jelka Skalicky, etnol., Maribor 
doc. dr. Andreja Špernjak, Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM 
asist. Daša Štesl, mag. mat., Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerza v Ljubljani 
 
KEMIJA, KEMIJSKA TEHNOLOGIJA 
red. prof. dr. Zorka Novak Pintarič, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UM  
mag. Dušan Završnik, Maribor  
ga. Suzana Dvoršič, prof., Tehniški šolski center Maribor  
 
KNJIŽEVNOST 
izr. prof. dr. Blanka Bošnjak, Filozofska fakulteta UM  
doc. dr. Simona Pulko, Filozofska fakulteta UM  
mag. Tanja Brčić Petek, Konservatorij za glasbo in balet Maribor  
 
LESARSTVO, GOZDARSTVO 
dr. Mateja Cojzer, Zavod za gozdove Slovenije  
Dušan Boris Hren, univ. dipl. inž. les., Lesarska šola Maribor  
 
MATEMATIKA 
asist.  Daša Štesl, mag. mat., Fakulteta za računalništvo in informatiko UL 
izr. prof. dr. Dominik Benkovič, Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM  
asist. dr. Dragana Božović, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM  
doc. dr. Rija Erveš, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM  
asist. dr. Gordana Radić, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM  
asist. Simon Brezovnik, mag. prof. mat., Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM  
asist. Jasmina Ferme, mag. prof. mat., Pedagoška fakulteta UM  
 
NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA 
Jelka Skalicky, etnol., Maribor  
Mira Strmčnik Gulič, dipl. arheol., Maribor  
Srečko Štajnbaher, prof. geo. in zgo., Zavod za varstvo kulturne dediščine  
 
OBLIKOVANJE 
doc. dr. Kaja Pogačar, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM  
doc. dr. Jasmin Kaljun, Fakulteta za strojništvo UM  
dr.h.c. Vojko Pogačar, Maribor  
izr. prof. dr. Sonja Šterman, Fakulteta za strojništvo UM  
 
PROIZVODNO-TEHNIČNO PODROČJE 
red. prof. ddr. Boris Aberšek, Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM  
doc. dr. Kosta Dolenc, Pedagoška fakulteta UM  
doc. dr. Nenad Muškinja, Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM  
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izr. prof. dr. Mateja Ploj Virtič, Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM  

Milan Rotovnik, dipl. inž. el, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM 
 
PSIHOLOGIJA IN PEDAGOGIKA 
izr. prof. dr. Katja Košir, Filozofska fakulteta UM  
red. prof. dr. Vlasta Hus, Pedagoška fakulteta UM  
doc. dr. Marta Licardo, Pedagoška fakulteta UM  
izr. prof. dr. Bojan Musil, Filozofska fakulteta UM  
red. prof. dr. Mateja Pšunder, Filozofska fakulteta UM  
Ana Jerman, univ. dipl. psih.spec., Zdravstevni dom dr. Adolfa Drolca Maribor  
Jana Škorjanc, univ. dipl. psih., Center za sluh in govor Maribor  
 
RAČUNALNIŠTVO 
doc. dr. Igor Pesek, Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM  
dr. Branko Kaučič, INITUT, Institut informacijskih tehnologij, d.o.o.  
red. prof. dr. Marjan Krašna, Filozofska fakulteta UM  
doc. dr. Andrej Taranenko, Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM  
 
SLOVENSKI JEZIK 
red. prof. dr. Marko Jesenšek, Filozofska fakulteta UM  
izr. prof. dr. Mira Krajnc Ivič, Filozofska fakulteta UM  
izr. prof. dr. Branislava Vičar, Filozofska fakulteta UM  
Nina Horvat, mag. prof. slov.j. in knj., Filozofska fakulteta UM 
 
SOCIOLOGIJA 
doc. dr. Andrej Naterer, Filozofska fakulteta UM  
izr. prof. dr. Andrej Kirbiš, Filozofska fakulteta UM  
asist. Tina Cupar, rof. soc. in univ. dipl. prev. in tol. za ang., Filozofska fakulteta UM  
asist. Monika Lamot, mag. soc., Maribor  
asist. Mojca Marič, Filozofska fakulteta UM  
 
STROJNIŠTVO 
izr. prof. dr. Igor Drstvenšek, Fakulteta za strojništvo UM  
doc. dr. Vito Tič, Fakulteta za strojništvo UM  
red. prof. dr. Matej Vesenjak, Fakulteta za strojništvo UM  
 
ŠPORT 
doc. dr. Črtomir Matejek, Pedagoška fakulteta UM  
mag. Nina Kolenc, OŠ borcev za severno mejo Maribor  
Špela Bergoč, prof. šp. vzg., Zavod RS za šolstvo  
Majda Sitar, prof. šp. vzg., Prva gimnazija Maribor  
 
TEKSTILSTVO 
Tanja Jakopič Rojec, univ. dipl. inž. teks. tehn., Rosina d.o.o.  
Francka Čuk, eur. ing., Hoče  
Sanja Veličković, inž. tekst. konf. tehnol., Fakulteta za strojništvo UM  
 
TRAJNOSTNA MOBILNOST IN PROMET 
izr. prof. dr. Drago Sever, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM  
doc. dr. Sergej Težak, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM  
viš. pred. mag. Sebastian Toplak, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM  
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TUJI JEZIKI 
doc. dr. Katja Plemenitaš, Filozofska fakulteta UM  
red. prof. dr. Vida Jesenšek, Filozofska fakulteta UM  
doc. dr. Klementina Jurančič, Filozofska fakulteta UM  
izr. prof. dr. Dejan Kos, Filozofska fakulteta UM  
asist. dr. Tjaša Mohar, Filozofska fakulteta UM  
izr. prof. dr. Tomaž Onič, Filozofska fakulteta UM  
 
TURIZEM 
mag. Helena Cvikl, Fakulteta za tursitične študije - Turistica, Univerza na Primorskem  
doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec, Fakulteta za turizem UM  
doc.  Emil Juvan, Phd, Fakulteta za tursitične študije - Turistica, Univerza na Primorskem  
 
UMETNOST 
izr. prof. dr. Jerneja Herzog, Pedagoška fakulteta UM  
red. prof. dr. Matjaž Duh, Pedagoška fakulteta UM  
mag. Matija Varl, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, OI Maribor  
 
VARNOST V CESTNEM PROMETU 
mag. Franc Virtič, Policijska uprava Maribor  
izr. prof. dr. Mateja Ploj Virtič, Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM  
mag. Gabrijel Sternad, Policijska uprava Maribor  
 
VARSTVO OKOLJA 
izr. prof. dr. Matjaž Denac, Ekonomsko-poslovna fakulteta UM  
doc. dr. Nika Golob, Pedagoška fakulteta UM  
doc. dr. Boris Kolar, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano  
red. prof. dr. Marjana Simonič, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UM  
mag. Marjan Sajko, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano  
Metka Krunič, univ. dipl. inž. kem. tehn., Prometna šola Maribor  
 
VETERINARSTVO 
mag. Samo Pitamic, Na vdih plus d.o.o.  
mag. Marija Seničar, dr. vet. med.Veterinarska fakulteta - NVI enota Celje  
Natalija Hercog Gerbec, dr. vet. med.,Veterinarski center PIKA  
 
ZDRAVSTVO 
prof. dr. Borut Kovačič, UKC Maribor  
asist. dr. Martina Klemenak, dr. med., Klinika za pediatrijo UKC Maribor  
Alenka Koren, dr. med., Pediatrija Borštnikova d.o.o.  
Darinka Babič, prof., Maribor  
 
ZGODOVINA 
doc. dr. Aleš Maver, Filozofska fakulteta UM  
doc. dr. Martin Bele, Filozofska fakulteta UM  
dr. Tomaž Ivešić, Študijski center za naradno spravo  
asist. David Hazemali, mag. prof. zgo. in mag. prof. ang., Filozofska fakulteta UM  
asist.  Ana Šela, mag. zgo. in mag slo. j. in knji., Filozofska fakulteta UM  
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PREGLED RAZISKOVALNIH NALOG IN INOVACIJSKIH PREDLOGOV Z REZULTATI 
 

POVZETKI RAZISKOVALNIH NALOG IN INOVACIJSKIH PREDLOGOV SO IDENTIČNI GRADIVU, KI SO GA 
POSREDOVALE ŠOLE. 

 

BIOLOGIJA 

 
Naslov naloge: PSI - NAŠI ZAVEZNIKI 
Avtor: VITA ŽIGART RUBELJ, ANEJA BERGLEZ 
Mentor: NATAŠA ŠTOK 
Šola: OŠ TABOR I MARIBOR 
Število točk:  131 
Mesto:  1 
Priznanje: bronasto 
 
Sva ljubiteljici psov in zavedava se, kako pomembno je razumevanje in zaposlitev psov. Zanima naju, 
kako ljudje razumejo vedenje psov ter kakšne zaposlitve jim nudijo. Predvidevava, da je precejšnja 
razlika v razumevanju psov, tistih, ki pse imajo, in tistih, ki jih nimajo. Z anketnim vprašalnikom sva 
preverili, kakšno je poznavanje zaposlitev psov. Pri delu sva sodelovali s predstavniki kinološkega 
društva, obiskali dejavnosti za pse (mantrailing) in pridobili veliko informacij v knjižnih in spletnih virih. 
Izdelali sva priročnik, saj si želiva, da bi ljudje bolje spoznali vedenje in različne zaposlitve psov. 
 
Naslov naloge: ČE BI IGLAVCI ZNALI GOVORITI 
Avtor: MILENA BABIČ 
Mentor: DARINKA MURAUS 
Šola: OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA MARIBOR 
Število točk:  124 
Mesto:  2 
Priznanje: bronasto 
 
V današnjem času, ko vsepovsod in tudi v različnih medijih govorijo o ekologiji, o pomembnosti 
varovanja okolja, o posledicah človekovega ravnanja itd. je zelo pomembno, da mi ljudje postanemo 
ozaveščeni pomembnosti našega ravnanja, in svojo ozaveščenost tudi dejansko pokažemo oz. 
dokazujemo že od otroštva. Kakšna situacija z ekologijo in varstvom okolja je v Mariboru? Kako je 
zastopana osrednja tema v šoli? Kaj in koliko se lahko naredi na tem področju v šoli? Kakšen pomen ima 
ekološka vzgoja pri otrocih? V raziskovalni nalogi bi želela odgovoriti na ta in morebitna druga 
vprašanja. V ta namen predvidevam, da bom opravila intervju s kompetentnimi ljudmi, ki se spoznajo 
na to področje in anketirala učence na šoli. Po analizi in predstavitvi rezultatov raziskav bom predstavila 
možne rešitve, ki naj bi prispevale k boljšemu ohranjanju okolja in ekologije nasploh. 
 

FIZIKA, ASTRONOMIJA 

 
Naslov naloge: KRATERJI NA LUNI 
Avtor: ŠPELA MAČEK 
Mentor: JURE PIKL 
Šola: OŠ BOJANA ILICHA MARIBOR 
Število točk:  160 
Mesto:  1 
Priznanje: zlato 
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Z raziskovalno nalogo sem želela ugotoviti, kako veliki so Lunini kraterji in ali lahko s pomočjo fotografij 
in z razmerjem izračunam premere posameznih kraterjev na Luninem površju. V teoretičnem delu 
naloge sem navedla nekaj splošnih dejstev o Luni. V praktičnem delu naloge sem opisala celoten 
postopek opazovanja Lune skozi teleskop in računanje premerov posameznih kraterjev. V računskem 
delu naloge sem ugotavljala, kolikšno napako sem imela pri izračunih in meritvah. Nato sem svoje 
rezultate primerjala z rezultati, ki so jih dobili znanstveniki. Dokazala sem, da lahko vsak, z manjšo 
napako pri izračunih, izračuna premere kraterjev na Luni, vse, kar za to potrebuje, sta teleskop in 
fotoaparat. 
 
Naslov naloge: SVETILNICA IN ŽARNICA 
Avtor: MARTIN NOVAK, KATJA MAVRIČ 
Mentor: MATEJA SLANA MESARIČ, SUZANA TOMŠIČ MAVRIČ 
Šola: OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR 
Število točk:  135 
Mesto:  2 
Priznanje: bronasto 
 
Pri brskanju v šolski knjižnici se nam je pogled zaustavil na majhni zeleni knjižici, ki je že na pogled 
dajala vtis, da ni iz tega časa, v katerem živimo sedaj. Naslov »Fizika ali nauk o prirodi s posebnim 
ozirom na potrebe kmetskega stanú« in letnica 1889 sta nas pritegnila še bolj, saj se nismo mogli 
znebiti misli, da se je nekoč nekdo iz nje učil. Najprej na kratko predstavimo Henrika Schreinera, ki se je 
zavzemal, da mora pouk fizike dati mladim uporabno znanje glede na življenjske razmere in preprosto 
razlago naravnih pojavov. V letu 2020 je minilo 100 let od smrti tega velikega pedagoga. V osrednjem 
delu smo primerjali Schreinerjev učbenik fizike z današnjim učbenikom fizike v 9. razredu. Iz njegovih 
zapisov v učbeniku smo lahko sklepali o pouku fizike takrat in ga primerjali s poukom danes. V 
primerjavo smo vključili poglavje o elektriki, kjer smo iskali podobne eksperimente ter nova odkritja v 
obdobju od izida knjige do danes. 
 

GEOGRAFIJA, GEOLOGIJA 

 
Naslov naloge: ZLATA MRZLICA NA DRAVSKEM POLJU 
Avtor: MITJA KOROŠEC, JAKOB BENKOVIČ 
Mentor: URBAN NEDELJKO 
Šola: OŠ FRANCETA PREŠERNA MARIBOR 
Število točk:  161 
Mesto:  1 
Priznanje: zlato 
 
Okužila nas je zlata mrzlica. Žlahtna kovina nas je pritegnila s svojimi čari. Zato smo se odločili raziskati 
ali lahko tudi mi stopimo po poteh zlatosledcev in najdemo zrno ali dva. Kot nadebudni raziskovalci se 
bomo iskanja zlata lotili z raziskovalno nalogo, v kateri bomo poskusili ugotoviti, ali je Drava na 
Dravskem polju dovolj zlatonosna reka, da bi se iz nje dalo pridobivati zlato. Raziskovanja se bomo na 
teoretični ravni lotili s pregledom podatkov, potem pa se na praktični ravni podali na pot nekdanjih 
izpiralcev. Izdelali si bomo pripomočke, s katerimi bomo izpirali zlato. V sklopu praktičnega dela 
raziskovalne naloge bomo izdelali maketo in zemljevid, kjer bomo označili z zlatom najbolj bogata 
območja. V pomoč nam bo tudi intervju, ki ga nameravamo izvesti. 
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Naslov naloge: PRIMERJAVA ONESNAŽENOSTI ZRAKA V MESTNEM SREDIŠČU MARIBORA PRED IN 
PO ZAPRTJU KOROŠKE CESTE 

Avtor: MARUŠA KOROŠEC, FILIP PETIĆ, ALICA MIRYAM GREGORČIČ 
Mentor: MAJA ŠALAMUN 
Šola: OŠ BRATOV POLANČIČEV MARIBOR 
Število točk:  143 
Mesto:  2 
Priznanje: srebrno 
 
Onesnaženost zraka je pereč problem večine mest, zato smo se odločili, da raziščemo kakovost zraka v 
Mariboru. Zanimalo nas je ali se je kakovost zraka po zaprtju Koroške ceste za promet izboljšala. 
Primerjali smo zbrane podatke o določenih onesnaževalih zraka v časovnem intervalu od septembra do 
januarja za posamezno obdobje (začenši s septembrom 2018 in zaključkom z januarjem 2021) na 
območju starega mestnega jedra Maribora, na dveh merilnih mestih.  Naš cilj je ozavestiti čim več ljudi, 
da vsak doprinos k zmanjšanju onesnaženosti zraka prinaša pozitivne učinke za zdravje. Zaradi tega nas 
je v empiričnem delu naloge zanimalo tudi kakšna je ozaveščenost učencev  s problematiko 
onesnaženosti zraka v središču Maribora.  
 
Naslov naloge: TURIZEM - VČERAJ, DANES, JUTRI 
Avtor: EMA KOVAČIČ KELEMINA 
Mentor: MAJA PEČNIK 
Šola: OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO MARIBOR 
Število točk:  140 
Mesto:  3 
Priznanje: bronasto 
 
V preteklem šolskem letu sem pisala nalogo na temo podnebnih sprememb v Mariboru in oklici ter 
kako vplivajo na kmetijstvo. Prišla sem do zanimivih spoznanj in se odločila, da bom raziskala, kako 
podnebne spremembe vplivajo na turizem v Mariboru in okolici. Osredotočila se bom predvsem na 
zimski del leta in kako podnebne spremembe vplivajo na turizem v tem obdobju. Zanima me, kako se 
turistični delavci spopadajo z manjšo količino snega ter ali beležijo nižje število nočitev v zimskem 
obdobju. Prav tako me zanima, kako so se prilagodili razmeram in ali razmišljajo o razširitvi ponudbe. V 
svoji nalogi bom uporabila metode dela: proučevanje virov, analiza podatkov in intervju. Predvidevam 
naslednje. V zadnjem obdobju turistični delavci beležijo nižje število nočitev v zimskem obdobju. Prav 
tako menim, da stroški v zimski turistični sezoni rastejo. Predvidevam tudi, da so zaradi pomanjkanja 
snega v zimskem času začeli uvajati več dejavnosti, ki jih izvajajo v toplejšem delu leta. 
 
INOVACIJSKI PREDLOG 
 
Naslov naloge: GEOGRAFSKA UČNA POT VZPENJAČA-TRIKOTNA JASA 
Avtor: DEVA ZEMLJIČ, LIRA PUKL VERDEL 
Mentor: NINA POKERŽNIK 
Šola: OŠ BOJANA ILICHA MARIBOR 
Število točk:  136 
Mesto:  1 
Priznanje: bronasto 
 
Z inovacijskim predlogom, ki nosi naslov Geografska učna pot Vzpenjača-Trikotna jasa, predstavljamo 
osnutek petih učnih tabel, postavljenih na omenjeni relaciji. Raziskovalno delo smo zasnovali na podlagi 
raziskovanja geografije Maribora in Pohorja ter na osnovi že obstoječih učnih poti na območju Maribora 
in okolice – jih opisali, fotografirali učne table, njihovo prepoznavnost in uporabo pa preverjali z anketo. 
Analiza slednje nam je služila tudi pri načrtovanju nove geografske učne poti. Naredili smo zemljevid 
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učne poti, jo opisali in izdelali osnutke učnih tabel. Metode dela so vključevale zbiranje, pregled in 
kritično presojo dostopne literature o učnih poteh ter o naravno- in družbeno-geografskih vsebinah, ki 
jih je zajemala nova učna pot, terensko delo, izvedbo in analizo ankete ter izdelavo tematskega 
zemljevida in učnih tabel. 
 

INTERDISCIPLINARNO PODROČJE 

 
Naslov naloge: UJETI ŠTEFAN 
Avtor: GAJA BUMBAK, TINEJA FRANGEŽ, LENA JAGRIČ 
Mentor: JOŽICA ŠPEC 
Šola: OŠ TONETA ČUFARJA MARIBOR 
Število točk:  135 
Mesto:  1 
Priznanje: srebrno 
 
Ying-Jang, dobro - zlo, okužen - zdrav, 0-1... Nasprotja srečujemo vsakdan, v številnih življenjskih 
situacijah v najrazličnejših vedah. Četudi pravi rek, da “življenje ni samo črno - belo”, je razmišljanje na 
tak način pogosto edina prava pot do rešitve zapletenega problema. V matematiki je uporaba sistema z 
zgolj dvema številoma (0-1) imenovana dvojiški sistem, ki ga je v 17. stol. utemeljil Leibniz. V nalogi 
poskušamo najti rešitve za situacije s pomočjo takšnega načina razmišljanja. V matematični uganki 
poskuša ujeti Štefan iz zaklenjene stavbe skozi okno s pomočjo prižiganja in ugašanja luči poklicati na 
pomoč. V filmu Marsovec poskuša astronavt komunicirati z ekipo na Zemlji preko omejenega števila 
signalov, natančneje 16. Zadnje nas posebej zanima. Uporabili bomo literaturo in raziskovali z 
eksperimentiranjem v sistemu LEGO MINDSTORMS. Preveriti želimo, kako bi bilo mogoče z dvojiškim 
sistemom rešiti astronavta iz Marsa, ali pa gre za filmsko fikcijo.  
 
Naslov naloge: VIDIM, TOREJ JE? POPESTRITEV URE BIOLOGIJE IN ŠOLSKEGA OKOLJA S PRIMERI 

OPTIČNIH PREVAR 
Avtor: LARA JERNEJ MLADENIČ 
Mentor: DARINKA MURAUS, BARBARA KOKEC 
Šola: OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA MARIBOR 
Število točk:  127 
Mesto:  2 
Priznanje: bronasto 
 
Raziskovalna naloga bo zajemala strokovno literaturo o iluzijah ter moj raziskovalni del, ki bo preverjen 
z dvema anketama,  opravljenima pred in po predstavljenih iluzijah. Pri literaturi se bom osredotočila 
predvsem na umetne optične prevare, za katere bom pojasnila, zakaj jih dojemamo drugače kot so v 
resnici. S pomočjo spletnih in knjižnih virov, bom razložila vlogo vida in možganov pri optični prevarah. 
Raziskavo bom  izvedla pri osmih razredih, pri uri biologije, saj sem sama vesela ur biologije in  ko se 
podajam na to pot raziskovanja. V ta svet bi rada popeljala tudi druge in jim biologijo približala. To bom 
naredila z iluzijami. Najprej bom anketirala učence, da vidim kakšen je njihov odnos pred mojo 
predstavitvijo. To anketo bom primerjala z anketo po predstavitvi in analizirala , da vidim ali mi je 
uspelo. Kot pripomoček pri predstavitvi bom uporabljala tablo z raznimi iluzijami, ki bo ostala v šoli kot 
pripomoček za prihodnje generacije. 
 
  



 

 

 

 

21 
 

INOVACIJSKI PREDLOG 
 
Naslov naloge: INOVATIVNA ZASNOVA KLOPI IN TRAJNEGA LONČKA KOT OBELEŽJA PRETEKLOSTI 

IN RAZVOJA DEJAVNOSTI OSNOVNE ŠOLE V MESTU MARIBOR 
Avtor: ANA KATARINA PAL, MINJA BIGEC, NEŽA BRAVAR 
Mentor: NASTJA SPASKOVIĆ 
Šola: OŠ FRANCA ROZMANA-STANETA MARIBOR 
Število točk:  150 
Mesto:  1 
Priznanje: srebrno 
 
V preteklem šol. l. smo na naši šoli izvedli kulturni dan o projeku Zgodba o klopeh in ljudeh. Ugotovili 
smo, da klopi srečujemo vsak dan, a njihovih zgodb ne poznamo. Avtorice smo se odločile organizirati 
natečaj likovnih osnutkov klopi in njihovih zgodb. Ker v prihodnjem šolskem letu obeležujemo 60. 
obletnico šole, bo ta usmerjen v snovanje klopi, ki bo krasila šolski park, hkrati pa podajala zgodbo naše 
šole in izobraževanja v mestu Maribor sploh. Našo idejo bomo predstavile tudi vodstvu projekta Zgodba 
o klopeh in ljudeh ter se potrudile, da bo postala del kulturne in etnološke dediščine mesta Maribor. 
Postavitvi klopi bo sledil natečaj likovnega poustvarjanja ter snovanja slogana klopi. Izbran slogan in 
likovna podoba klopi bosta krasila ekološki (trajni) lonček, ki bo nadomestil številne plastične lončke, iz 
katerih pijemo v šoli. Ekološki lonček bo tako na eni strani obeležil zgodovino šole, s svojo trajnostjo in 
motom pa predstavljal vstop v novo ero, v katero vstopa šola. 
 

KEMIJA, KEMIJSKA TEHNOLOGIJA 

 
Naslov naloge: PIROLIZA IN GAZIFIKACIJA 
Avtor: BRIN NATERER 
Mentor: SIMONA ŠKET - ŽIBERNA 
Šola: OŠ MALEČNIK 
Število točk:  167 
Mesto:  1 
Priznanje: zlato 
Nagrada: prejemnik nagrade ZPM Maribor 
 
Raziskovalna naloga (PIROLIZA) se ukvarja z analizo postopkov pirolize in napravami, ki so temu 
namenjene. Poleg pregleda industrijskih naprav je v teoretičnem delu poseben poudarek namenjen 
pregledu pirolize v domačem kolju in pripravam, ki to omogočajo. Empirični del vključuje izdelavo 
lastne priprave za pirolizo in testiranja njenega delovanja pri produkciji lesnega plina in depolimerizaciji 
umetnih snovi. Na podlagi dobljenih rezultatov naloga v sklepnem delu navaja najustreznejše postopke 
pirolize, ki jih je mogoče izvajati v domačem okolju za zagotavljanje energetske samozadostnosti. Vidik 
družbene odgovornosti temelji na poskusu rešitve dveh problemov, in sicer racionalnega ravnanja z 
odpadki in zagotavljanja energetske samozadostnosti. Z analizo postopkov depolimerizacije in 
demonstracijo naloga naslavlja dva temeljna problema 21. stoletja, to sta ravnanje z odpadki in 
energetska preskrba. 
 
Naslov naloge: ALI PRI SOSEDIH BOLJE PEREJO? 
Avtor: ALISA SOPJANI 
Mentor: SONJA VREČIČ 
Šola: OŠ DRAGA KOBALA MARIBOR 
Število točk:  148 
Mesto:  2 
Priznanje: srebrno 
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Namen raziskovalne naloge je primerjava pralnih praškov iz Slovenije in Avstrije. Primerjala sem praške 
Ariel, Persil iz Slovenije in Avstrije, Duel iz Slovenije in Dixan  iz Avstrije. Z raziskovalno nalogo sem 
želela ugotoviti, kateri prašek temeljiteje odstrani madeže. Izbrala sem madeže iz vsakdanjega  
življenja, s katerimi se tudi najpogosteje umažemo v našem kulturnem okolju. Izbrana bombažna 
tkanina mi je omogočala pranje na nižji in višji temperaturi. Vpliv na odstranjevanje madežev imata 
temperatura in količina dodanega pralnega praška. Za izbrane pralne praške sem naredila tudi cenovno 
primerjavo za posamezno pranje. Ugotovila sem, da cena odraža tudi ustrezno kvaliteto opranega 
perila. Z nalogo sem želela potrditi, da je Ariel, ki sem ga izbrala najboljši prašek in da pere najbolje. 
Enake blagovne znamke kupljene v Sloveniji ali Avstriji bistveno ne odstopajo v odstranjevanju 
madežev, zato nakup v tujini ni potreben. 
 

KNJIŽEVNOST 

 
Naslov naloge: KAJ NAS UČIJO LJUDSKE PRAVLJICE? 
Avtor: MANCA ŽERDIN, BRINA PUHALJ 
Mentor: VIVIAN MOHR, DUNJA ŠTIHER 
Šola: OŠ KAMNICA 
Število točk:  165 
Mesto:  1 
Priznanje: zlato 
Nagrada: presenečenje 
 
V raziskovalni nalogi sva raziskovali kulturološke razlike skozi oči pravljic. Opazovali sva, kako se v 
pravljicah odražajo kulturne vrednote in primerjali nauke ljudskih pravljic, simboliko narodov ter 
značajne karakteristike pravljičnih junakov posameznih narodov. Predvidevali sva, da je v pravljicah 
dobro vedno nagrajeno in zlo kaznovano ter da je trdo delo bolj cenjeno kot iznajdljivost. 
Predpostavljali sva, da narodi v svojih pravljicah poudarjajo vrednote, ki so za njih pomembne zaradi 
vere, tradicije, družbene ureditve itd. Predvidevali sva tudi, da obstajajo drugod po svetu magična 
števila, ki so simbolična za večino pravljic, kot so pri nas na primer števila 3, 7, 9, ... Prav tako sva 
domnevali, da so pravljični junaki enako pogosto ženskega kot moškega spola ter da je smrt v pravljicah 
predstavljena kot nekaj negativnega. 
 
Naslov naloge: PROBLEMSKA LITERATURA V OSNOVNI ŠOLI 
Avtor: ELA CERAR, VIDA VINDER 
Mentor: ANDREJA KRSTIĆ 
Šola: OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR 
Število točk:  161 
Mesto:  2 
Priznanje: zlato 
 
Anoreksija, samomor, alkoholizem, homoseksualnost, posilstvo, brezposelnost itd. so teme, s katerimi 
se dandanes srečamo vsakodnevno, vseeno pa jih redkeje zaznavamo v književnih delih, ki so v učnem 
načrtu za učence tretje triade. V raziskovalni nalogi bomo s pomočjo prebrane literature definirali 
problemsko mladinsko literaturo, zgodovino slovenske problemske literature in obravnavo pri pouku 
slovenščine,  pregledali osnovnošolska berila od sedmega do devetega razreda in se osredotočili na 
problemske teme v njih ter jih predstavili. S pomočjo ankete med učitelji slovenščine bomo raziskali, v 
koliki meri, kako in katero problemsko literaturo obravnavajo, z anketo med učenci pa želimo izvedeti, 
v koliki meri poznajo tabu teme, kako jih obravnavajo pri pouku, obravnavo katerih tem si želijo in na 
kakšen način želijo razpravljati o njih. Predvidevamo, da si učenci želijo več obravnave problemske 
literature kot učitelji. 
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Naslov naloge: SAMO ZA KNJIGOLJUBCE 
Avtor: EVA LUKMAN 
Mentor: MATEJA BARBARIČ 
Šola: OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO MARIBOR 
Število točk:  158 
Mesto:  3 
Priznanje: srebrno 
 
Branje je ključnega pomena ne le za otroški razvoj, vpliv ima tudi na kasnejše življenje odraslega. Ljudje, 
ki berejo, so med seboj bolj povezani in srečnejši, zato sem se odločila raziskati, kako pri mladih 
vzbuditi in obdržati zanimanje za branje. Namen raziskovalne naloge je s preučevanjem pisnih virov 
raziskati dejavnike, ki so ključnega pomena za pridobitev vseživljenjskih bralcev. Raziskala bom tudi, 
kako prepoznamo dobrega bralca. Zanima me, zakaj v digitalnem času, ko imamo na razpolago veliko 
različnih medijev, še sploh vztrajati pri branju tiskanih knjig. S pomočjo anketnega vprašalnika bom 
preverila, kakše izkušnje z branjem imajo učenci naše šole ... Nato bom predlagala in izvedla nekaj 
dejavnosti za povečanje motivacije za branje. Pričakujem, da bodo moji predlogi spodbudili učence k 
pogostejšemu branju, da bodo notranje motivirani, kajti branje dobro vpliva na njihov intelektualni, 
čustveni in socialni razvoj ter spodbuja govor, domišljijo in radovednost. 
 
Naslov naloge: RES BEREM(O)?! 
Avtor: EVA STEVANOVIĆ, STAŠA KOPAČ 
Mentor: PETRA MAROVT 
Šola: OŠ MARTINA KONŠAKA MARIBOR 
Število točk:  134 
Mesto:  4 
Priznanje: bronasto 
 
S knjigami se srečujeva že od malih nog. Spomniva se kako radi sva poslušali pravljice, ki so nama jih 
prebirali starši. Morda sva tudi zaradi tega postali navdušeni bralki, ki med prvimi prebereva vse knjige 
za domače branje in bralno značko. Ta prostovoljna dejavnost, ki je namenjena dvigovanju bralne 
kulture osnovnošolcev, letos praznuje 60 let obstoja. Veliko slišiva tudi o bralni pismenosti med učenci 
in odraslimi. V septembru sva v knjižnici opazili novo knjigo z naslovom Berem, da se poberem, avtorja 
Mihe Kovača, ki opisuje deset razlogov za branje knjig v digitalnih časih in pojasnjuje zakaj je branje 
knjig v obdobju digitalizacije še tako pomembno. Vse našteto bo tema najine naloge z naslovom RES 
BEREM(O)?! Branje je  edino potovanje s katerega se zagotovo vrneš živ, zdrav in bogat pravi pisateljica 
Janja Vidmar. 
 

MATEMATIKA 

 
Naslov naloge: GEOMETRIJSKE ROŽICE 
Avtor: TADEJ CAJZEK, NAJA TOŠOVIĆ 
Mentor: ALENKA REPNIK 
Šola: OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO MARIBOR 
Število točk:  162 
Mesto:  1 
Priznanje: zlato 
Nagrada: presenečenje 
 
Za raziskovanje smo izbrali like, ki jih omejujejo krožni loki. Pri tem smo se osredotočili na like, ki 
nastanejo pod točno določenimi pogoji, in sicer smo najprej raziskovali like, ki jih dobimo, če se 
enakostranični trikotnik s stranico a zavrti okrog pravilnega večkotnika, katerega stranica je prav tako 
dolžine a, in pri tem s prostimi oglišči »riše« tako imenovane cvetne liste. Ugotavljali smo, kakšen je 
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obseg tako nastalega lika in kako se obseg spreminja, glede na pravilni večkotnik, okrog katerega se 
zavrti enakostranični trikotnik. 
 
Naslov naloge: RAČUNAMO S KOSTMI 
Avtor: STAŠ TIN LORBAR, ZALA SKAMLEC 
Mentor: MATEJA SLANA MESARIČ, SUZANA TOMŠIČ MAVRIČ 
Šola: OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR 
Število točk:  156 
Mesto:  2 
Priznanje: srebrno 
 
Ljudje so šteli že, ko še niso poznali številk. Seštevali in odštevali so s pomočjo prstov, kamnov, vozlov 
na vrveh … Z razvojem trgovine se je pojavila tudi potreba po raznih pripomočkih, ki bi omogočili lažje 
in hitrejše računanje. V šolski knjižnici smo zasledili knjigo o trikih s števili, kjer nas je pritegnilo 
računanje s kostmi. Ta trik z množenjem je star vsaj 400 let. Kosti (v resnici gre za palčke) za množenje 
je iznašel škotski matematik John Napier in jih imajo za prvi primer kalkulatorja. Trgovci so jih pogosto 
nosili s seboj v škatlicah. V raziskovalni nalogi smo se s pomočjo literature naučili množenja in deljenja z 
Napierovimi kostmi. To smo primerjali z množenjem in deljenjem, kot ga poznamo mi. Ugotavljamo, da 
je učencem kljub današnjim kalkulatorjem množenje s kostmi zelo zanimivo.  
 
Naslov naloge: TRIKI S ŠTEVILI 
Avtor: JANI REGVAT 
Mentor: MAJA ŠALAMUN, MOJCA GAZVODA 
Šola: OŠ BRATOV POLANČIČEV MARIBOR 
Število točk:  150 
Mesto:  3 
Priznanje: srebrno 
 
Števila srečujemo na vsakem koraku. Velikokrat se znajdemo v položaju, ko moramo hitro ugotoviti, ali 
imamo dovolj denarja za nakup, ki ga želimo opraviti in podobno. V takšnih primerih si lahko 
pomagamo z računskimi triki.  V raziskovalni nalogi bom raziskal, kaj so triki, kakšne trike s števili 
poznamo in kako si z njimi lahko pomagamo v vsakdanjem življenju. Zanimalo me bo tudi, ali trike s 
števili poznajo tudi moji vrstniki in če jih poznajo, kako si z njimi pomagajo. Nalogo bom razdelil v dva 
dela. V teoretičnem delu bom zapisal osnove trikov in najdene trike s števili, ki jih bom našel v literaturi 
in na spletu. V drugem delu naloge bom izdelal in obdelal anketo, s pomočjo katere želim ugotoviti, ali 
moji vrstniki poznajo trike s števili. Menim, da bo raziskovalna naloga lahko zanimiva tudi za bralca, saj 
se sam velikokrat sprostim ob raziskovanju trikov. 
  
Naslov naloge: UGASNIMO LUČI 
Avtor: NAJA BOKAN, ŽANA KRALJ 
Mentor: MATEJA SLANA MESARIČ, BERNARDA SLODNJAK PERNEK 
Šola: OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR 
Število točk:  149 
Mesto:  4 
Priznanje: srebrno 
 
Med pripravami na tekmovanje iz logike smo se poleg reševanja 'resnih' nalog tudi igrali. Igrali smo 
miselne igre, kot so minolovec, križec krožec, štiri v vrsto, stikala in podobno. Učiteljica nam je 
povedala, da ima vsaka od teh iger tudi matematično ozadje, kar je bilo za nas 'novo odkritje', saj smo 
do sedaj igrali te igre brez matematičnega razmišljanja. Ker nam je največ težav povzročala igra stikala, 
ki deluje v mreži n x n prižganih polj, kjer s stikalom ugašaš luči tako, da ob izbiri polja ugasne luč na 
tem polju in vseh nediagonalnih poljih ob njem, smo se odločili, da to igro raziščemo. Zanimalo nas je, 
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kakšno je najmanjše število potez na poljih 3 x 3, 4 x 4 in 5 x 5, da se ugasnejo luči na vseh poljih, ali 
obstaja najmanjše število potez za rešitev in kako bi te ugotovitve generalizirali na polje n x n. 
 
Naslov naloge: KVADRIRANJE ŠTEVIL, KI SE KONČAJO... 
Avtor: ŽIGA DOLINŠEK, ROK KREBS 
Mentor: JOŽEF SENEKOVIČ 
Šola: OŠ BOJANA ILICHA MARIBOR 
Število točk:  141 
Mesto:  5 
Priznanje: srebrno 
 
Kvadriranje je računska operacija množenja dveh enakih števil. Kvadrate števil do 20 znamo izračunati 
na pamet. Kako pa je s kvadrati večjih števil? Lahko jih izračunamo z računalom. V raziskovalni nalogi pa 
predstaviva nekaj »trikov« za hitrejše in spretnejše računanje kvadratov na klasični, »peš« način. Tako 
najprej predstaviva kvadriranje števil, ki se končajo s števko 5. Raziskala sva kvadriranje števil, ki se 
končajo ali začnejo tudi z drugimi števkami. Zapiševa posplošeno pravilo za kvadriranje dvomestnih 
števil. Kvadriranje trimestnih ali več mestnih števil zahteva veliko računanja, kar ni ravno učinkovito. 
 
Naslov naloge: ŠTEVILSKI PUZZLE 
Avtor: SORAYA VOGRIN, UMA KRALJ 
Mentor: JOŽEF SENEKOVIČ 
Šola: OŠ BOJANA ILICHA MARIBOR 
Število točk:  131 
Mesto:  6 
Priznanje: bronasto 
 
Puzzle so znana igra, kjer recimo sestavljamo sliko iz majhnih koščkov. Številski puzzle pa je igra, v 
kateri premikamo polja s številkami zato, da jih uredimo v neko zaporedje. Običajno je to zaporedje od 
najmanjšega do največjega možnega števila. Po razvrstitvi ostane zadnje polje prazno. Primer 
številskega puzzla je igra »15«, o kateri na spletnih straneh najdemo veliko zanimivosti in veliko 
različnih možnosti za igranje.  V raziskovalni nalogi  predstavimo postopek in pravila reševanja takega 
številskega puzzla. Spoznamo najmanjši možni številski puzzle 2 x 2 in predstavimo možnost, ko število 
stolpcev igre ni enako številu vrstic igre. 
 
Naslov naloge: PREKRIVANJE MREŽE S PRAVOKOTNIKI 
Avtor: BOR VRAN BENKOVIČ, ROK PREDAN 
Mentor: JOŽEF SENEKOVIČ 
Šola: OŠ BOJANA ILICHA MARIBOR 
Število točk:  130 
Mesto:  7 
Priznanje: bronasto 
 
Poznate igro shikaku? Mrežo kvadratkov prekrivamo s pravokotniki,. Ki se ne sekajo. V raziskovalni 
nalogi nas zanima ali lahko preštejemo število vseh različnih prekrivanj izbrane mreže. Črte mreže m x n 
se sekajo v točkah. Naj bodo točke oglišča pravokotnikov, ki imajo stranice na mrežnih črtah. Tako 
mrežo lahko prekrijemo z manjšimi, nepresekajočimi pravokotniki na veliko načinov. Z načrtovanjem in 
povezovanjem znanj sva ugotovila, da nam pri preštevanju možnosti lahko pomaga zapis vseh različnih 
vsot nekega števila. 
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NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA 

 
Naslov naloge: BLIŽA SE ŽELEZNA CESTA 
Avtor: AJDA CIZL, TINA ZAVEC STOJANOVIĆ, JULIJA BEVC 
Mentor: MIRJANA COLNARIČ 
Šola: OŠ FRANCETA PREŠERNA MARIBOR 
Število točk:  163 
Mesto:  1 
Priznanje: zlato 
Nagrada: presenečenje 
 
Ker živimo in se šolamo v bližini železničarske kolonije, ki je nastala po izgradnji južne železnice skozi 
naše mesto, smo si postavile vprašanje, kdaj je bila zgrajena železnica in kakšen  je bil njen vpliv na 
gospodarstvo ter življenje ljudi. Zanimalo nas je tudi, kaj nas še danes spominja na začetke južne 
železnice. Obiskale smo nekdanje železničarske delavnice in Muzej južne železnice v Šentjurju ter 
naredile intervju z nekdanjim železničarjem in vodjo muzeja. Ob sprehodu skozi železničarsko kolonijo 
smo si postavile vprašanje, ali je katera izmed ulic poimenovana po osebi, ki je povezana z zgodovino 
železnic. Ker je bilo potovanje ljudi na daljše razdalje še v prvi polovici preteklega stoletja vezano bolj ali 
manj na železnico, nas je zanimalo tudi, koliko naši vrstniki potujejo s tovrstnim prevozom. 
 
Naslov naloge: LJUDSKO PETJE KOT SPREMLJEVALEC LJUDSKIH PLESOV PRI IZVEDBI ODRSKIH 

NASTOPOV 
Avtor: ZALA VODUŠEK 
Mentor: DANIJELA KAJZER, MATEJA VODUŠEK, MITJA VODUŠEK 
Šola: OŠ LEONA ŠTUKLJA MARIBOR 
Število točk:  153 
Mesto:  2 
Priznanje: srebrno 
 
Za izbrani naslov sem se odločila, ker že osem let plešem pri folklorni skupini in ker me tako slovensko 
ljudsko petje kot slovenski ljudski plesi zelo navdušujejo. Podrobneje sem jih želela raziskati skozi 
pripravo raziskovalne naloge. Raziskovala bom slovensko ljudsko petje, slovenske ljudske plese in kako 
so med seboj povezani pri odrski igri. Pri pisanju teoretičnega dela raziskovalne naloge bom uporabila 
razpoložljivo literaturo, knjige in internetne vire. Cilj raziskovalne naloge bo ugotoviti povezavo in 
prepletanje slovenskega ljudskega petja in plesov pri pripravi odrske igre in postavitvah v današnjih 
folklornih skupinah. Pričakujem, da bo raziskava pokazala, da sta petje in ples v današnjih folklornih 
skupinah tesno povezana, se prepletata, dopolnjujeta in si tako brez enega ali drugega današnjih 
odrskih postavitev ne moremo predstavljati. Sestavila bom anketni vprašalnik in opravila intervju, 
zastavila bom hipoteze, ki jih bom ob koncu raziskave potrdila oziroma ovrgla. 
 
Naslov naloge: KO SE JE NA STUDENCIH ŠE ŽEHTA PRALA 
Avtor: KLARA HRIBERNIK, LIA RAZDEVŠEK 
Mentor: PETRA ERJAVC, KSENIJA POPOŠEK 
Šola: OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR 
Število točk:  147 
Mesto:  3 
Priznanje: srebrno 
 
Studenci, studenec in peričice so pojmi, ki so med seboj povezani že od 19. stoletja. Se zavedamo 
dediščine običaja, ki je bil nekoč poseben dogodek Studenčank? Obuditi in ohraniti želimo običaj 
ročnega pranja perila. Zanima nas, ali bi mlade generacije ob predstavljenem načrtu uporabnosti 
Jožefovega studenca danes pritegnilo k obuditvi opravila. Z raziskovalnimi pristopi bomo predstavili 
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pomen studenške kulturne dediščine, opravili intervju s člani Unescove družine, raziskali literaturo, 
sodelovali z lokalnimi društvi ter z anketnim vprašalnikom izvedeli, kako se ohranja star običaj ter 
poznavanje običaja in z njim povezane dejavnosti med osnovnošolci in starši. Z zloženko in rezultati 
raziskave bomo predstavili prihodnost uporabe Jožefovega studenca. Predlagamo, da bi na šoli 
pripravili kulturni dan, posvečen peričicam in tekmovanju v ročnem pranju perila. S tem želimo 
ohranjati tradicijo in krepiti zavest učencev ter prispevati k trajnostnemu razvoju kulturne dediščine. 
 
Naslov naloge: KJERKOLI ŽE SI, POTRKAJ NA LES - ZA SREČO! 
Avtor: ZALA ŽIŽEK, AJDA POTECIN 
Mentor: NUŠA BERENDIJAŠ, ALEKSANDRA KUNSTELJ 
Šola: OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR 
Število točk:  133 
Mesto:  4 
Priznanje: bronasto 
 
Eden izmed ciljev naše raziskave je ugotoviti, kako vraže nastanejo in od kod izvirajo. Segli smo po 
literaturi in raziskali njihov izvor. Želeli smo pokukati tudi izven zastavljenih okvirjev, zato smo 
raziskovali tudi vraže v Argentini. Zanimalo nas je, ali so podobne našim ali se pa močno razlikujejo. V ta 
namen smo izvedli intervju z argentinsko družino, ki so sicer potomci slovenskih priseljencev, vendar so 
vsi rojeni v Argentini. Vemo, da v digitalni dobi navade in vraže tonejo v pozabo, zato nas je zanimalo, 
ali naši vrstniki poznajo vraže, jih uporabljajo v vsakdanjem življenju in vanje verjamejo. Izvedli smo 
anketo na naši šoli. Na podlagi zbranih rezultatov smo zapisali nekaj najpogostejših vraž v Sloveniji in 
Argentini. 
 

PREHRANA (GOSPODINJSTVO) 

 
Naslov naloge: ALI JE SLOVENIJA PRIPRAVLJENA NA VEGANSTVO? 
Avtor: ANA KUPRIVEC 
Mentor: BRIGITA GODEC KOPČIČ 
Šola: OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR 
Število točk:  164 
Mesto:  1 
Priznanje: zlato 
Nagrada: presenečenje 
 
Svet je obšla nova oblika prehranjevanja, imenovana veganstvo. V moji raziskovalni nalogi sem 
poskušala ugotoviti, ali se je veganstvo razširilo tudi v Sloveniji. Z raziskovalno nalogo sem želela 
izvedeti, kaj o tej temi menijo Slovenci ter kako so na nova živila pripravljene naše trgovine. V 
eksperimentalnem delu sem tudi odšla v slovenske trgovine ter to preverila. Preverila sem tudi, kako so 
v korak s časom stopile slovenske restavracije. Preden sem začela raziskovati veganstvo v Sloveniji, sem 
morala razumeti, kaj pomeni veganstvo. To sem v teoretičnem delu tudi predstavila. Vizija moje naloge 
je predstaviti veganstvo kot obliko prehranjevanja širši javnosti ter spodbuditi slovenske restavracije k 
pripravi veganskih različic. S tem bi lahko tudi vegani zaživeli in se prehranjevali enako preprosto kot 
ostali. 
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Naslov naloge: SKRIVNOSTNE SESTAVINE ŽIVIL 
Avtor: DAVID KREVH, LANA ŽIVADINOVIČ 
Mentor: PETRA ERJAVC, JULIJANA DJAKOVIĆ 
Šola: OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR 
Število točk:  163 
Mesto:  2 
Priznanje: zlato 
Nagrada: presenečenje 
 
Kako pogosto jemo pripravljeno hrano, ne da bi preverili sestavine? Ali vemo, kaj jemo? Poznamo vse 
sestavine v hrani, ki jo uživamo, ter poreklo le-teh? Ali iz zapisa na deklaraciji lahko ugotovimo 
natančno, kaj se skriva v živilu? Zasledili smo namreč, da imajo nekatere sestavine v živilih zelo 
nenavaden ali celo ogaben izvor, na primer zmlete žuželke ali izločki nekaterih živali, zato smo se lotili 
raziskave na tem področju. Uporabili smo običajne metode raziskovanja, kot so proučevanje različnih 
virov, analiza deklaracij živil, anketiranje, zbiranje ter analiza podatkov. Namen naloge je bil ugotoviti, 
ali se v naši hrani res skrivajo nenavadni dodatki, kako so le-ti zapisani na deklaracijah, če potrošniki 
berejo deklaracije oz. če se sploh zanimajo za to, kaj uživajo. Prav tako je bil naš namen ugotoviti vzroke 
za dodajanje nenavadnih sestavin v živila in raziskati, ali so ti dodatki našemu zdravju škodljivi. Stopiti 
smo želeli v zakulisje prehrambne industrije. 
 
Naslov naloge: PRISOTNOST SLADKORJA V SADNIH SOKOVIH 
Avtor: NINA HARTMAN 
Mentor: ŽIVA PODBEVŠEK, TEJA PINTARIČ 
Šola: OŠ TONETA ČUFARJA MARIBOR 
Število točk:  154 
Mesto:  3 
Priznanje: srebrno 
 
Mladostniki vse pogosteje posegajo po sladkih pijačah kar je tudi vzrok, da je vse več mladostnikov, ki 
imajo prekomerno telesno težo. Zato sem se odločila, da raziščem  ali so v naravnih 100 % sadnih 
sokovih, ki nam jih ponujajo v trgovinah res naravni in brez dodanega sladkorja. Raziskovala bom, koliko 
sladkorja je v različnih sadnih sokovih, ki jih kupimo v trgovinah in koliko je sladkorja v doma narejenem 
sadnem soku. Z metodo eksperimenta bom določala vsebnost sladkorja v naravnih sokovih, ki jih 
stisnemo doma in kupljenih sokovih z oznako 100% naravno. V raziskovalno nalogo bom vključila tudi 
učence, ker me zanima, ali zaznajo razlike med naravnimi sokovi in sokovi, ki nam jih ponujajo 
proizvajalci z oznako 100% naravno. 
 
Naslov naloge: PREHRANSKE NAVADE UČENCEV 
Avtor: AMINA ČAPLJA 
Mentor: DAVID CUDER 
Šola: OŠ TONETA ČUFARJA MARIBOR 
Število točk:  145 
Mesto:  4 
Priznanje: srebrno 
 
Namen najine raziskovalne naloge je bilo ugotoviti, ali je uživanje sladkarij med mladimi pogosta 
razvada ali odvisnost in ali poznajo posledice pretiranega uživanja le teh. V prvem delu naloge sva 
predstavili sladkarije in njihov pomen. Ker nisva prepričani, da so mladi osveščeni o boleznih, ki jih 
povzroča pretirano uživanje sladkarij, sva se odločili te (bolezni) predstaviti. Drugi del naloge je 
namenjen najini raziskavi. Anketirali sva določeno število učence iz različnih starostnih skupin glede na 
telesno konstitucijo in izvedli opazovanje med sovrstniki (anketiranci) pri uživanju sladkarij. To so bila 
navodila oz. smernice s katerimi sva ovrgli oz. potrdili najine zastavljene hipoteze. Kljub vsemu 
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govorjenju o zdravem načinu prehranjevanja, tako v medijih kot v šoli, se je izkazalo, da mladi še vedno 
pogosto posegajo po sladkarijah, ker jim je to užitek in včasih tudi nadomestilo za kakšen obrok. 
 

PROIZVODNO-TEHNIČNO PODROČJE 

 
Naslov naloge: SEGREVANJE VODE V DOMAČEM BAZENU S SONČNO ENERGIJO 
Avtor: ŽIGA VIRTIČ, DAVID KORES URLEP 
Mentor: MARTIN KNUPLEŽ 
Šola: OŠ BOJANA ILICHA MARIBOR 
Število točk:  160 
Mesto:  1 
Priznanje: zlato 
 
Zaradi občasnih nizkih temperatur voda v domačih bazenih velikokrat ni primerna za kopanje. Z 
določenimi pripravami, ki izkoriščajo sončno energijo za segrevanje vode, bi lahko podaljšali kopalno 
sezono. Namen raziskovalne naloge je ugotoviti, kako učinkovit bi bil način segrevanja vode s črno 
pobarvanimi aluminijastimi ploščami. Za potrebe eksperimenta smo izdelali iz penjenega PVC-ja 
maketo bazena v merilu 1:10. Namesto sonca smo kot izvor svetlobe in toplote uporabili žarnice z 
žarilno nitko s skupno močjo 600 W. Meritve sprememb temperature vode med segrevanjem smo 
izvajali preko računalniškega vmesnika v programu Logger Lite. Izračunali smo spremembo 
temperature in povprečno spremembo temperature na minuto. Primerjali smo spremembe 
temperature vode pri segrevanju z različno oblikovanimi počrnjenimi ploščami iz aluminija s 
spremembo temperature  brez njih.  Ugotovili smo, da je med izbranimi načini najbolj učinkovito 
segrevanje s pločevino, preoblikovano v žagasti profil. 
 
Naslov naloge: KITARA - INSTRUMENT NESKONČNIH MOŽNOSTI 
Avtor: VITO BETON 
Mentor: MOJCA HOLLER 
Šola: OŠ FRANCETA PREŠERNA MARIBOR 
Število točk:  145 
Mesto:  2 
Priznanje: srebrno 
 
V moji raziskovalni nalogi se bosta prepletala teoretični in praktični del. V teoretičnem delu bom 
podrobno opisal postopek izdelave kitare, opisal bom, kako električne kitare izdelujejo danes in kako so 
jih izdelovali včasih. V nadaljevanju bom primerjal orodja in tehnike, ki so jih uporabljali ter različne 
materiale, ki so bili uporabljeni. Raziskoval bom tudi prednosti in slabosti materialov, ki jih uporabijo za 
izdelavo inštrumenta. V praktičnem delu bom tudi sam poskusil izdelati glasbilo. Zagotovo se bom med 
izdelavo inštrumenta srečeval z različnimi omejitvami, npr. nakup materiala, uporaba strojev,..., vendar 
resnično upam, da bom s končnim izdelkom dosegel zastavljeni cilj naloge. 
 
Naslov naloge: IZKORISTEK KRAKOV VETRNE ELEKTRARNE 
Avtor: KLEMEN MARN 
Mentor: ROBERT HRIBERŠEK 
Šola: OŠ MARTINA KONŠAKA MARIBOR 
Število točk:  130 
Mesto:  3 
Priznanje: bronasto 
 
Ker me zanima področje elektrotehnike in energetike, sem se odločil, da bi na tem področju z 
raziskovalnim delom pridobil nova znanja. Pri tem me še posebej zanima pridobivanje električne 
energije. Zato sem se z mentorjem dogovoril o raziskovalnem delu na področju pridobivanje električne 
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energije s pomočjo vetrnih elektrarn. Pri tem bi rad podrobno spoznal delovanje vetrne elektrarne ter s 
pomočjo praktičnega dela (izdelava in preizkušanje modela) ugotovil, kakšen vpliv ima na delovanje 
oziroma izkoristek oblika krakov elise.  Pri svojem delu bom raziskal delovanje vetrne elektrarne, njene 
morebitne posebnosti ter skušal ugotoviti njihove prednosti in slabosti. Kasneje bom izdelal še 
pomanjšan model elektrarne, ki bo načrtovan tako, da bom lahko ob enakih hitrostih vetra menjaval 
obliko krakov pogonske elise. Predvidevam, da bodo nekatere oblike imele boljši izkoristek kot druge. 
Moč delovanja bom preverjal z voltmetrom in s svetilnostjo svetilnih diod.  
 

PSIHOLOGIJA IN PEDAGOGIKA 

 
Naslov naloge: SREČA IN ZADOVOLJSTVO MED OSNOVNOŠOLCI 
Avtor: MAŠA HAUPTMAN 
Mentor: BRANKA RIBIČ HEDERIH 
Šola: OŠ FRANCETA PREŠERNA MARIBOR 
Število točk:  167 
Mesto:  1 
Priznanje: zlato 
Nagrada: presenečenje 
 
Zadnje čase se velikokrat poudarja pomen sreče in zadovoljstva, ki ju mnogo ljudi razume kot eni izmed 
najpomembnejših čustev v življenju vsakega posameznika. V svoji nalogi bom raziskovala, koliko 
učencev doživlja ti dve čustvi in v katerih situacijah, pomen sreče, način, kako priti do zadovoljstva, 
vplive na ti dve čustvi in podobno. Raziskovanje bo potekalo med osnovnošolci od 1. do 9. razreda, ki 
bodo razdeljeni na triade. Pri tem mi bodo pomagali anketni vprašalniki in pogovori s strokovnimi 
delavci. Menim, da mi je izbrana tema kar blizu, saj tudi sama občutku sreče in zadovoljstva zadnje čase 
posvečam veliko pozornosti. Ravno zato si želim to področje še podrobneje raziskati in se mu približati. 
Pričakujem, da bodo mnenja in izkušnje glede na starost otrok različne, seveda pa dopuščam tudi 
nasprotno možnost. Tema se mi zdi pomembna in sodobna, saj si vsi želimo srečnih in zadovoljnih 
osnovnošolcev. 
 
Naslov naloge: CENA BREZPLAČNOSTI IN VEDENJE POTROŠNIKOV 
Avtor: ŽAK BIRSA 
Mentor: TJAŠA LAJMSNER PAKLEC 
Šola: OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO MARIBOR 
Število točk:  163 
Mesto:  2 
Priznanje: zlato 
Nagrada: presenečenje 
 
Nobena skrivnost ni, da je prijetno kaj dobiti brezplačno. Brezplačno je psihološko tako zelo privlačno, 
da ga tržniki za uspešno prodajo prikličejo na pomoč. Ali bi kupili predmet, ki je s 50 centov znižan na 20 
centov? Mogoče. Bi ga vzeli, če je s 50 centov znižan na nič? Prav to sem preveril z eksperimentom, v 
katerega sem vključil učence naše šole. Že dolgo sem se spraševal, zakaj je cena nič tako neustavljivo 
privlačna. V raziskovalni nalogi sem raziskoval vedenje potrošnikov, moč brezplačnosti in njene 
neugodne posledice. Ugotavljal sem, ali na nakupne odločitve vplivajo stališča drugih, kako je z 
razumom, kadar imamo na voljo brezplačni izdelek, kdo je etični potrošnik in kakšen vpliv ima tržna 
industrija na potrošništvo. Dobro sem preučil nakupne dejavnike in izvedel delavnice na temo 
potrošništva. Po navadi v afektu zaidemo s poti in zavozimo pri odločitvah, glede katerih bi morali biti 
najbolj preudarni, vendar svoje vedenje lahko izboljšamo, če se svojih šibkosti zavedamo. 
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Naslov naloge: KO RAZPADE DRUŽINA 
Avtor: ANIKA MEDVED 
Mentor: TJAŠA ROJKO 
Šola: OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA MARIBOR 
Število točk:  151 
Mesto:  3 
Priznanje: srebrno 
 
Ločitev ali razveza ni lahka za nikogar. Povezana je z negativnimi čustvi med bivšima partnerjema, ki pa 
močno vplivajo na odnos staršev do otrok. Pogosto starši ob razvezah, v množici svojih občutkov in 
negativnih čustev, ne zmorejo videti otrokovih stisk ter tako otroka nehote dodatno obremenjujejo s 
svojimi čustvenimi stiskami. Ločitev ima lahko na otroka velik vpliv in na njem lahko pusti trajne 
posledice. V veliko primerih zaradi ločitve/razveze pri otrocih prihaja do nihanja razpoloženja, 
depresije, anksioznosti itd.  Prav tako se vpliv ločitve lahko odraža tudi na šolskem uspehu, športnih 
dosežkih ali morda v odnosih. Nekateri otroci se s tem sprijaznijo in seveda to lažje prebrodijo, 
nekaterim je to težje ali celo nemogoče. 
 
Naslov naloge: PRIMERJAVA POSLEDIC PSIHIČNEGA NASILJA MED MLADOSTNIKI IN 

MLADOSTNICAMI 
Avtor: LUCIJA SIMONA ŠIFRAR 
Mentor: ANJA ČUBRIĆ 
Šola: OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR 
Število točk:  145 
Mesto:  4 
Priznanje: srebrno 
 
Psihično nasilje je zgolj ena izmed vrst nasilja, a pusti lahko mnogo hujše in dolgotrajnejše posledice kot 
katera druga vrsta nasilja. Pojavlja se v vseh starostnih obdobjih. Zakaj pride do pojava tovrstnega 
nasilja med mladostniki in mladostnicami? Ali se pogosteje pojavlja v osnovni ali srednji šoli? Kakšne so 
posledice, tako za žrtve kot za izvajalce in nenazadnje za opazovalce? Ali mladostniki in mladostnice 
vedo, komu se lahko zaupajo? Na ta in podobna vprašanja smo skušali najti odgovor v raziskovalni 
nalogi. Pomagali smo si z anketnim vprašalnikom, ki smo ga izvedli preko spleta. Podali smo tudi 
predloge, kako vsaj omiliti posledice psihičnega nasilja, če ga že ne moremo povsem odpraviti. 
 
Naslov naloge: NAZAJ K NARAVI – POMOČ MLADOSTNIKU PRI  ZORENJU (ZNOVA NA KONJA) 
Avtor: VERONIKA KREPEK 
Mentor: BARBARA KOKEC 
Šola: OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA MARIBOR 
Število točk:  143 
Mesto:  5 
Priznanje: srebrno 
 
V poplavi  različnih digitalnih tehnologij je postalo pomembno, da mladostnik preživlja svoj prosti čas v 
odnosih z ljudmi in živalmi in nasploh v naravi. Za raziskovalno nalogo  sem kot žival izbrala konja in 
skrb zanj, saj ima konj kot mogočna žival velik vpliv na čustveno doživljanje mladostnika. Torej nazaj k 
naravi, nazaj k odnosom, nazaj k odgovornosti do živega bitja. V nalogi bom predstavila odnos človeka s 
konjem, odnos mladostnika z naravo, odgovornost do živega bitja… Opravila bom, intervju z ljudmi ki 
poznajo vpliv, odnosa med človekom in konjem. Raziskala, kako vpliva odnos s konjem na čustven odziv 
mladostnika, kaj mladostnik pridobi iz tega odnosa in kako pomemben vpliv je na osebnostni razvoj 
posameznika.  
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Naslov naloge: KAM V SREDNJO ŠOLO? 
Avtor: LORENA HORVAT 
Mentor: IRENA PROSENJAK 
Šola: OŠ DRAGA KOBALA MARIBOR 
Število točk:  142 
Mesto:  6 
Priznanje: srebrno 
 
Vedno znova se sprašujem, na katero srednjo šolo naj grem, kaj si resnično želim biti po izobrazbi in 
kasneje po poklicu. Zanima me ali se s podobnimi problemi srečujejo tudi moji vrstniki. Tako sem prišla 
na idejo, da začnem raziskovati prav to temo: s katerimi problemi se soočajo najstniki pred vpisom v 
srednjo šolo, oziroma na podlagi česa se odločajo, kam naprej. Teoretične osnove bom zapisala s 
pomočjo strokovne literature in spleta. V drugem delu naloge bom  s pomočjo anketnega vprašalnika, 
ki ga bodo izpolnili učenci 8. in 9. razreda na naši šoli, zapisala, s čim se soočajo najstniki pred vpisom v 
srednjo šolo, na podlagi česa se odločijo, kdo jim svetuje,…. Dodala bom svoja razmišljanja in nasvete 
naše svetovalne službe, ki pokriva vpis v srednjo šolo. Mogoče bo komu, ki bo bral mojo nalogo, 
pomagalo pri odločitvi, kam naprej. 
 
Naslov naloge: SKOZI OČI V DUŠO 
Avtor: ANJA KORITNIK, AJA KETIŠ 
Mentor: MATEJA SLANA MESARIČ, SUZANA TOMŠIČ MAVRIČ 
Šola: OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR 
Število točk:  141 
Mesto:  7 
Priznanje: srebrno 
 
Pogled pove več kot tisoč besed … So besede, ki jih slišimo velikokrat. Dejstvo je, da smo ljudje socialna 
bitja in je način našega sporazumevanja komunikacija. Ta je lahko verbalna ali neverbalna. Potekata 
sočasno in sta povezani med seboj. V raziskovalni nalogi smo opisali obe in se bolj posvetili neverbalni 
komunikaciji. Predvsem smo se  osredotočili na obrazno mimiko. S preučevanjem pisnih virov in ankete 
smo poskušali odgovoriti na vprašanja: Kolikšna je moč neverbalne komunikacije in koliko se je sploh 
zavedamo? Koliko nam pove pogled? Ali lahko samo na podlagi obrazne mimike prepoznamo osebo, ki 
nam laže? Zaradi trenutne zdravstvene situacije v naši državi velja ukrep nošenja obraznih mask. Kako 
ta ukrep vpliva na pogovor med ljudmi? Menimo, da je prepoznavanje nebesednih znakov v 
komunikaciji zelo pomembno za pravilno razumevanje sporočil. 
 
Naslov naloge: NE MOREM ODNEHATI, POTREBUJEM TO 
Avtor: UNA VINČIĆ, TAJA KAC 
Mentor: IRENA PROSENJAK 
Šola: OŠ DRAGA KOBALA MARIBOR 
Število točk:  140 
Mesto:  8 
Priznanje: bronasto 
 
Pri najinem raziskovalnem delu želiva ugotoviti, katere vrste odvisnosti obstajajo in koliko učencev naše 
šole je odvisnih od različnih stvari. Raziskali bova načine zdravljenja, uspešnost zdravljenja ter 
posledice, ki jih zasvojenost lahko pusti na posamezniku. Uporabili bova metodo zbiranja podatkov in  
anketo, ki jo bova naredili med učenci naše šole. Misliva, da je največ naših učencev odvisnih od 
telefonov in socialnih omrežij. 
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INOVACIJSKI PREDLOG 
 
Naslov naloge: RADIO KAKADU - ZA MULCE 
Avtor: STAŠ SITAR, JOŠT HÖLBL 
Mentor: ANDREJA SIMIĆ, NEVENKA PUŠNIK 
Šola: OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR 
Število točk:  161 
Mesto:  1 
Priznanje: zlato 
 
Leto 2020 je zaznamovalo pouk v slovenski šoli. Naenkrat smo učenci in učitelji ostali doma, pouk pa se 
je odvijal na daljavo. Učitelji so iskali svoje možnosti, učenci smo se trudili narediti, kar smo v danih 
okoliščinah lahko. Mediji so postali vez med nami. Vodilno vlogo je prevzel internet, pridružila se je 
Televizija Slovenija z izobraževanimi oddajami. Pogrešali pa smo radio, zato smo se odločili raziskati ta 
medij in spodbuditi njegovo izobraževalno vlogo. Ob spoznavanju delovanja radia in obiska radijske 
postaje, z intervjuji ter anketami bomo naredili osnutek izobraževalnega programa za učence prvega 
vzgojno-izobraževalnega obdobja, ki se bi lahko predvajal dnevno na radiu. Pripravili in posneli bomo 
primere radijskih iger in oddaj za učence prve triade, s temami, ki omogočajo splošno poučenost. S 
predvajanjem strokovno pripravljenih vsebin, bi pridobile tako radijske postaje, kot ljudje, ki živijo v 
manj spodbudnem okolju, ne zmorejo pomagati svojim otrokom pri učenju. 
 

SLOVENSKI JEZIK 

 
Naslov naloge: SLOVENŠČINA, PAMETNE APLIKACIJE IN JAZ 
Avtor: GAŠPER ČERNETIČ 
Mentor: POLONCA ČONTALA PIBERL 
Šola: OŠ ANGELA BESEDNJAKA MARIBOR 
Število točk:  160 
Mesto:  1 
Priznanje: zlato 
 
Med šolanjem na daljavo sem svoj način učenja kar precej spremenil. Kar naenkrat je bilo moje delo 
osredotočeno predvsem na pisno komunikacijo. Slovenščino imam rad, zato me je presenetilo, ko sem 
zaznal, da naša generacija v e-komunikaciji zelo opušča knjižno rabo slovenskega jezika. Sam sem si pri 
delu pomagal s spletnimi slovarji in pametnimi aplikacijami, tako želim v nalogi predstaviti možnosti, ki 
jih imamo, ter na primeru uradnega pisma prikazati, kako jih v vsakodnevni rabi lahko uporabljamo. 
Izdelal bom letak, na katerem bom predstavil praktičen primer rabe. Pred končno podobo ga bom dal 
ovrednotiti sošolcem in sošolkam ter učiteljicam slovenskega jezika. Končni izdelek (letaka) bom razdelil 
vsem deveto- in osmošolcem na šoli oz. jim ga bom poslala na njihove e-naslove. S svojim delom bi rad 
spodbudil sošolce in sošolke, tudi osmošolce na šoli, k odgovorni rabi slovenskega jezika. 
 

SOCIOLOGIJA 

 
Naslov naloge: VPLIV ELEKTRONSKIH MEDIJEV NA ZNANJE ANGLEŠČINE 
Avtor: LEV RIBIČ 
Mentor: NINA MOM 
Šola: OŠ DRAGA KOBALA MARIBOR 
Število točk:  154 
Mesto:  1 
Priznanje: srebrno 
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Opazil sem, da sem naučil veliko angleških besed in fraz iz uporabe družbenih omrežij, gledanja vsebin 
na YouTube, igranja računalniških iger in televizije. Enako opažam pri sošolcih.Dobil sem idejo, da bi 
raziskal, koliko angleščine se osnovnošolci naučijo iz elektronskih medijev in kolikšen delež se naučijo v 
šoli. Zanimalo me je tudi, koliko in česa se učenci naučijo iz katerega elektronskega medija. V raziskavo 
sem vključil televizijo, videoigre, spletne vsebine in socialna omrežja. O tem sem izvedel anketo med 
učenci tretje triade. Ugotovil sem, da imajo od elektronskih medijev največji vpliv na znanje angleščine 
pri anketirancih družbena omrežja, televizija in videoigre. Veliko anketirancev meni, da se je z uporabo 
elektronskih medijev naučilo 40 in več odstotkov svojega znanja angleškega jezika. Med bolj zanimive 
ugotovitve bi uvrstil to, da tisti učenci, ki so več angleščine naučili iz elektronskih medijev, imajo tudi 
boljšo oceno pri angleščini v šoli. 
 
Naslov naloge: KARANTENA - KORAK NAZAJ ALI NOVA PRILOŽNOST 
Avtor: IVANA ELA ROŠKAR 
Mentor: DARKO HEDERIH 
Šola: OŠ BRATOV POLANČIČEV MARIBOR 
Število točk:  153 
Mesto:  2 
Priznanje: srebrno 
 
Zdi se, da so se razlike med učenci med karanteno še povečale. Učenci so različno spremljali informacije 
in se različno odzivali nanje. Zanimalo me je ali obstajajo razlike med dečki in deklicami, kot tudi med 
različnimi starostnimi skupinami učencev v tem, katere vire informacij so spremljali, kako pogosto ter 
kako so le-te vplivale nanje, ali so jih spremljali v krogu družine ali sami. Prav tako me je zanimalo, 
kakšen vpliv je to imelo na šolsko delo, še posebej pa morebitni pozitivni vidiki učenja na daljavo, česa 
so se naučili ter tudi kako je karantena vplivala na njihovo telesno dejavnost.Namen raziskave je bil 
osvestiti ljudi, kaj bi lahko ob pojavu morebitnega novega vala izboljšali, spremenili, da bi se način 
našega življenja čim bolj približal običajnemu ter da kljub karanteni nimamo nobenih izgub.Podatke 
sem pridobila s pomočjo anketiranja ter s proučevanjem spletnih in pisnih virov. 
 
Naslov naloge: RAZREDNO SODELOVANJE IN INKLUZIJA UČENCEV Z DODATNO STROKOVNO 

POMOČJO 
Avtor: ANA JEVŠENAK, ŠPELA ROČKAR, TAJA RIBIČ 
Mentor: ŽANET CEHNER 
Šola: OŠ TONETA ČUFARJA MARIBOR 
Število točk:  151 
Mesto:  3 
Priznanje: srebrno 
 
V raziskovalni nalogi z naslovom Razredno sodelovanje in inkluzija učencev z dodatno strokovno 
pomočjo bomo raziskovale razredno sodelovanje in razredno vključenost učencev z dodatno strokovno 
pomoč. Zanima nas, kako se učenci z DSP počutijo v razredu, kakšne odnose imajo s sošolci. Ker so 
pozitivni odnosi v razredu in razredno sodelovanje izredno pomembni za uspešnost razreda, se nam zdi 
pomembno, da izvemo, kako se učenci počutijo v svojem razredu in kako so vanj sprejeti. Raziskavo 
bomo izpeljale s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je usmerjen v razredne odnose in intervjuji 
razrednikov 8. in 9. razredov ter učencev, ki obiskujejo ure DSP. Predvidevamo namreč, da imajo učenci 
9. razredov boljši odnos do učencev z DSP, kot učenci nižjih razredov. Prav tako predvidevamo, da 
razredniki opažajo, da se razredni odnosi skozi leta izboljšujejo. Učenci, ki obiskujejo ure DSP pa 
sklepamo, da opažajo skozi leta, s strani razreda boljšo sprejetost. 
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Naslov naloge: TIKTOK – ODRAŠČANJE V VRTINCU PODOB 
Avtor: JANA ZADRAVEC 
Mentor: NATAŠA LUKOVIĆ 
Šola: OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR 
Število točk:  150 
Mesto:  4 
Priznanje: srebrno 
 
V zadnjih letih lahko pri najstnikih narašča trend uporabe aplikacij, ki jim služijo za kratkočasenje in 
pridobivanje priljubljenosti. Ena izmed najbolj priljubljenih je TikTok. Ugotoviti sem želela, kako pogosto 
in s kakšnim namenom najstniki uporabljajo TikTok, kako ta vpliva na njihovo življenje in občutke sreče 
ter kakšne so skrite pasti njegove uporabe. Iz rezultatov, pridobljenih z anketo, lahko sklepam, da 
večina najstnikov TikTok uporablja, uporabljajo ga večinoma vsak dan povprečno 30 minut ali manj. 
Najraje gledajo zabavne posnetke, uporabljajo pa ga predvsem iz dolgčasa. Večina najstnikov, ki so 
zadovoljni s svojim življenjem, TikToka ne uporablja. Z raziskovalno nalogo želim spodbuditi najstnike k 
preživljanju prostega časa brez tehnologije. Prav tako jih želim spodbuditi k razvijanju družbenih in 
komunikacijskih veščin in preživljanju časa z vrstniki ter družinami, saj se je izkazalo, da ti dejavniki 
najbolj vplivajo na srečo in zadovoljstvo najstnikov. 
 
Naslov naloge: ŽIVALI NAS ČLOVEČIJO 
Avtor: RONJA HARB, MIA HABJANIČ, NINA JANČEC 
Mentor: BARBARA ŠKRBIĆ 
Šola: OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO MARIBOR 
Število točk:  149 
Mesto:  5 
Priznanje: srebrno 
 
Človek vse od svojega nastanka sobiva z živalmi. S posegi v okolje vpliva na pestrost živalskih vrst, 
udomačuje divje živali in jih koristi sebi v prid. Vendar imajo tudi živali nezanemarljiv vpliv na človeka. V 
raziskovalni nalogi se osredotočimo na pozitivni odnos med človekom in živaljo ter pojasnimo 
antrozoološke vidike, kako nas živali človečijo, torej v nas spodbujajo pozitivne, dobre in plemenite 
moralne lastnosti v odnosu do okolja. Teoretičnim spoznanjem priključimo še vidik dobrodelnosti, v 
okviru katerega ustvarimo slikanico, s katero ozaveščamo bralce o problematiki zapuščenih živali, ter 
organiziramo zbiralno akcijo pasje in mačje hrane, ki jo podarimo Zavetišču za živali Maribor. Nalogo 
sklenemo s spoznanji iz intervjuja z vodjo zavetišča ter anketnega vprašalnika, opravljenega med 
lastniki posvojenih in rodovniških čistokrvnih živali. Dokazujemo, da živali človečijo tudi nas, otroke in 
mladostnike, ki lahko prav zaradi njih ustvarjamo boljši in lepši svet za vse. 
 
Naslov naloge: ENGLISH? YES, PLEASE. - DEUTSCH? NEIN, DANKE. 

Avtor: NINA HORVAT, NIKA KODRIČ 
Mentor: TADEJA VUČKO 
Šola: OŠ DRAGA KOBALA MARIBOR 
Število točk:  146 
Mesto:  6 
Priznanje: srebrno 
 
Z jeziki se srečujemo na vsakem koraku življenja.S pomočjo raziskovalne naloge sva želeli ugotoviti, 
katere izmed ponujenih tujih jezikov na šoli učenci izbirajo, kateri jezik se radi učijo, kako znanje pri 
posameznih jezikih pridobivajo in učenje katerega jezika se učencem zdi lažje.Zanima naju tudi, s 
katerim jezikom se učenci srečujejo izven šole, kje in ob katerih priložnostih, ter za kateri jezik menijo, 
da jim bo v prihodnosti bolj koristil.V ospredju sta tuja jezika nemščina in angleščina, saj se ju uči večina 
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učencev naše šole.Zanimalo naju je, zakaj je učencem bolj pri srcu tuji jezik angleščina kot nemščina. 
Raziskovanja sva se lotili prvotno z razmišljanjem, zbiranjem podatkov in anketo.S pomočjo ankete sva 
pridobili podatke glede števila učencev, ki se učijo en ali več tujih jezikov,  izvedeli sva mnenje učencev 
4.-9. razreda glede njihovih izkušenj in odnosa do učenja tujih jezikov na naši šoli.Pri tem sva dobili 
informacije, s pomočjo katerih sva lahko potrdili hipoteze. 
 
Naslov naloge: DRUGAČNOST - TUKAJ IN ZDAJ 
Avtor: EVA GRBIČ 
Mentor: DAMIJANA POČKAJ HORVAT 
Šola: OŠ FRANCETA PREŠERNA MARIBOR 
Število točk:  145 
Mesto:  7 
Priznanje: srebrno 
 
Drugačnost - pojem, ki nas spremlja na vsakem koraku. Živimo v času in svetu velikih sprememb, kjer je 
drugačnost ljudi še posebej izpostavljena in opažena. O drugačnosti lahko dnevno slišimo in preberemo 
v različnih medijih, bodisi o invalidih, beguncih, brezdomcih,...Kaj torej drugačnost sploh pomeni? Ali 
smo res tako drugačni? Ali je težko sprejemati drugačne ljudi? V raziskovalni nalogi želim raziskati, 
kakšen odnos imamo otroci in mladostniki do drugačnih, tistih s posebnimi potrebami ter tistih, ki 
prihajajo iz drugih kulturnih okolij. Prav tako me zanima, ali na naše videnje in odnos do drugačnosti 
vpliva starost otrok, njihovo oblikovanje stabilnih socialnih odnosov z vrstniki ter sposobnost empatije. 
Razlog, zakaj sem se odločila prav za to temo pa je, da sem vsakodnevno vpeta v "svet drugačnih" ter 
želja po večji strpnosti in sprejemanjem med mladimi. 
 
Naslov naloge: BOMO OTROCI KORONAGENERACIJE PRIKRAJŠANI ZA ZNANJE? 
Avtor: ANIKA ŽVARC, MAJ MATEVŽ KUŠTER, NAIDA HADŽIĆ 
Mentor: PETRA DROFENIK 
Šola: OŠ SLAVE KLAVORE MARIBOR 
Število točk:  144 
Mesto:  8 
Priznanje: srebrno 
 
Problem družbe v kateri živimo, se je v letu 2020 spopadal, dotikal izobraževanja na daljavo. V času 
epidemije koronavirusa je v šolah potekalo šolanje na daljavo. Zanimalo nas je, kako so naši vrstniki v 
resnici doživljali tovrstno izobraževanje. Večkrat smo bili deležni izjav: “Pomembno je, da ostanemo 
zdravi, znanje ni tako pomembno.” Mi pa vemo, da je znanje za učence 7., 8. in 9. razredov še kako 
pomembno. Vsaka zaključena ocena šteje in je pomembna. Nekateri morda prav zaradi tega ne bomo 
dosegli tiste ključne točke za vpis v nadaljnje izobraževanje. Namen raziskovalne naloge je bil raziskati, 
kako je šolanje na daljavo vplivalo na nas. V ta namen smo pripravili anketo o vplivu šolanja na daljavo, 
ki so jo reševali učenci zadnje triade osnovne šole. 
 
Naslov naloge: ISTOSPOLNA USMERJENOST - NAŠ VSAKDAN ALI TABU? 
Avtor: HANA KAMPLET LEŠNIK, SARA SVENA SORŠAK, NEŽA MUSIL 
Mentor: MAJA FERČIČ 
Šola: OŠ RADA ROBIČA LIMBUŠ 
Število točk:  143 
Mesto:  9 
Priznanje: srebrno 
 
Istospolna usmerjenost je v zadnjem času vse bolj transparentna. Sprašujemo se zakaj? Bodisi zato, ker 
o njej bolj sproščeno in odprto govorimo? Morda zato, ker imajo mladi "dovoljenje" družbe, da o tem 
lahko oz. smejo spregovoriti, da ne bodo kaznovani, nesprejeti? Ali zato, ker je istospolna usmerjenost 
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res bolj množična oz. je istospolnih partnerjev več, kot jih je bilo v preteklosti? Zanima nas, kako nanjo 
gledajo učenci v osnovnih šolah in dijaki v srednjih šolah. 
 
Naslov naloge: MOJA VEROIZPOVED - TVOJA VEROIZPOVED 
Avtor: IVA DAMJANOVIĆ, HANA BRINA KNEZ 
Mentor: HELENA ROŠKER ŠTOK 
Šola: OŠ DRAGA KOBALA MARIBOR 
Število točk:  118 
Mesto:  10 
Priznanje: bronasto 
 
Namen najne raziskovalne naloge je bil raziskati verstva na naši šoli in ugotoviti kolikšen delež učencev 
pripada kateri religiji. Iz različnih virov in literature sva se seznanili z različnimi monoteističnimi 
veroizpovedmi, z njihovimi običaji in kulturo. Monoteistične veroizpovedi v Evropi prevladujejo in 
dajejo temeljni pečat naši zgodovini. Na začetku naloge sva si postavili 4 hipoteze, katere sva zavrgli ali 
potrdili. Razen anketnega dela, kjer sva postavljali vprašanja najinim vrstnikom iz 8. in 9. razredov, sva 
izvedli tudi intervju z dvema slovenskima duhovnikoma. Želeli sva ugotoviti kako vero dojemajo 
mladostniki, ter kako se z njo seznanjajo. 
 

ŠPORT 

 
Naslov naloge: VPLIV KARANTENE ZARADI EPIDEMIJE COVIDA-19 NA TEKMOVALNO 

PRIPRAVLJENOST ATLETOV IN ATLETINJ 
Avtor: ANA KRAMBERGER 
Mentor: URŠKA SKARLOVNIK, KARMEN ZINRAJH 
Šola: OŠ KAMNICA 
Število točk:  162 
Mesto:  1 
Priznanje: zlato 
Nagrada: presenečenje 
 
12. marca 2020 se je z razglasitvijo epidemije in karantene življenje vseh prebivalcev Slovenije obrnilo 
na glavo. Začelo se je šolanje na daljavo, prepovedano je postalo združevanje oseb in s tem tudi 
treniranje v klubih in društvih. Tako smo morali vsi športniki in športnice začeti trenirati sami doma. V 
raziskovalni nalogi sem ugotavljala, ali je to vplivalo na treniranje atletov in atletinj ter posledično tudi 
na njihov nastop na tekmovanjih po karanteni. Zbrala sem rezultate atletov in atletinj iz različnih 
tekmovanj in s pomočjo statističnih metod ugotavljala statistično pomembno razliko. Predvidevala sem, 
da so atleti in atletinje med januarjem in junijem 2020 napredovali manj kot v istem obdobju leta 2019, 
kar sem tudi potrdila. Ugotovila sem tudi, da je karantena bolj vplivala na napredovanje fantov. Prav 
tako je imela večji vpliv na tekače na 300 m. 
 
Naslov naloge: SE DOBIVA NA IGRIŠČU? 
Avtor: NEO FLISAR, BLAŽ JESENIK 
Mentor: DAVID CUDER 
Šola: OŠ TONETA ČUFARJA MARIBOR 
Število točk:  161 
Mesto:  2 
Priznanje: zlato 
 
Mediji poročajo, da se število osnovnošolcev s prekomerno telesno težo iz leta v leto veča, zato bova 
poiskala možne vzroke za to. Preverila bova katera športna igrišča so na voljo mladostnikom brezplačno 
in seveda koliko mladostnikov jih uporablja, če sploh. Predvidevava, da je to eden izmed možnih 
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vzrokov za manj zdrav način življenja zato bova poskusila poiskati možne rešitve, s katerimi bi 
pripomogla k izboljšanju stanja. 
 
Naslov naloge: RITMIČNA GIMNASTIKA V MARIBORU 
Avtor: SARA STOPAJNIK, LANA ROBIČ 
Mentor: NATAŠA POTOČNIK, ŠPELA SEDIČ 
Šola: OŠ MALEČNIK 
Število točk:  153 
Mesto:  3 
Priznanje: srebrno 
 
Glavni cilj raziskovalne naloge je analizirati prepoznavnost in uspešnost mariborske ritmične gimnastike 
in ugotoviti ukrepe za njen nadaljnji uspešen razvoj. Skozi raziskovanje bova zbrali podatke o starostni 
strukturi vadečih deklic ritmične gimnastike. Proučili bova potrebe in ustreznost vadbenih prostorov ter 
opreme za izvedbo vadbe ritmične gimnastike. Primerjali bova razvitost ritmične gimnastike v Mariboru 
z razvitostjo v Sloveniji in širše. Zbrali in analizirali bova tekmovalne rezultate, da bi ugotovili uspešnost 
mariborske ritmične gimnastike na državnem in mednarodnem nivoju. Na podlagi ugotovljenega bova 
predlagali morebitne ukrepe za prepoznavnost ritmične gimnastike in razvoj ritmične gimnastike v 
Mariboru. Kot ritmični gimnastičarki in udeleženki tekmovanj na državni in mednarodni ravni bova v 
raziskovanje vključili tudi lastno znanje in vedenje o tej športni disciplini.  
 
Naslov naloge: ŠPORTNA AKTIVNOST OSNOVNOŠOLSKIH OTROK V ČASU POUKA NA DALJAVO 
Avtor: NEJC LIPONIK, GAL MOHORKO 
Mentor: ALBERT MIHAJLOVIĆ 
Šola: OŠ MAKSA DURJAVE MARIBOR 
Število točk:  141 
Mesto:  4 
Priznanje: srebrno 
 
Epidemija nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je bila razglašena 12. marca 2020, je svet 
postavila na glavo. Učenci smo bili prisiljeni, da ostanemo doma dva meseca. V tem  času se je pouk 
izvajal na daljavo, športno udejstvovanje pa je bilo ustavljeno. Tako je bil vsak posameznik prepuščen 
samemu sebi, da poskrbi za lastno športno rekreacijo. Z nalogo bomo raziskali, koliko so bili učenci 
dejansko športno aktivni v času karantene. Predpostavljamo, da so bili učenci v mestnih predelih manj 
aktivni, kot učenci na podeželju. Glede na ukrepe, ki so veljali, predvidevamo, da se učenci niso športno 
udejstvovali. V raziskavo želimo vključiti osnovne šole iz različnih regij, da bi zajeli celotno Slovenijo. 
Raziskave se bomo lotili z metodo anketiranja. 
 
INOVACIJSKI PREDLOG 
 
Naslov naloge: NAŠA POT DO ATEN 
Avtor: ROKO MEKLIN, MATIC PERČIČ 
Mentor: MATEJA SLANA MESARIČ, URŠA KRAJŠEK 
Šola: OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR 
Število točk:  162 
Mesto:  1 
Priznanje: zlato 
Nagrada: presenečenje 
 
Za inovacijski predlog Naša pot do Aten oz. Šolske olimpijske igre smo se odločili, ker smo športniki in si 
želimo, da vsi učenci doživijo športni duh, ki so ga športniki deležni v svojih klubih. Z izvedbo 
projektnega tedna na temo olimpijskih iger bi na šoli potekale različne dejavnosti: od športnih 
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tekmovanj, kvizov o olimpijski tematiki, izdelave olimpijskih simbolov, pisanja zapriseg, ustvarjanje 
olimpijske himne … Začeli bi s poletnimi igrami, saj nam šolska infrastruktura to omogoča. Če bi se 
projektni teden izkazal za učinkovitega, bi s predstavitvijo obiskali tudi druge šole v regiji. Cilj pa je, da 
bi se igre razširile na celotno Slovenijo. In kdo ve, morda se bodo zaradi širitve olimpijskega duha, 
spodbujanja športa in zdravega načina življenja našli novi Leon Štukelj, Urška Žolnir, Iztok Čop … 
 

TUJI JEZIKI 

 
Naslov naloge: ZURÜCK IN DIE ERSTE KLASSE 
Avtor: IVA BILUŠ 
Mentor: BARBARA DITRIH 
Šola: OŠ MAKSA DURJAVE MARIBOR 
Število točk:  142 
Mesto:  1 
Priznanje: srebrno 
 
Sem Iva in sem ljubiteljica nemščine. Učim se je že deveto leto, saj sem začela že v vrtcu. Ker imamo na 
naši šoli projekt, da so v učenje nemščine vključeni vsi učenci prvega in drugega razreda, bi želela v živo 
spremljati, kako se je učijo v prvem razredu. Rada delam z majhnimi otroki in jih tudi poznam. Tako 
bom v pomoč učiteljici, jih motivirala za delo, pripravila kakšne učne pripomočke, delovne liste, 
poiskala kakšne zanimive spletne strani, primerne zanje in vodila kakšne igrice. Morda bom prišla do 
spoznanja, da mi je to v veselje in se bom kasneje v življenju odločila za ta poklic. Njihovo delo, 
motiviranost in znanje bom sproti spremljala in ugotavljala njihov napredek. 
 
INOVACIJSKI PREDLOG 
 
Naslov naloge: »ICH GEBE MEINEN SENF DAZU« 
Avtor: PAUL FELIX  LOVŠE 
Mentor: CORNELIA LOVŠE, ROSANDA CUDER 
Šola: OŠ TONETA ČUFARJA MARIBOR 
Število točk:  126 
Mesto:  1 
Priznanje: bronasto 
 
V inovacijskem predlogu sem se odločil raziskati področje nemških in slovenskih frazemov in 
pregovorov, ki so povezani s temami, ki jih obravnavamo pri pouku. Odločil sem se raziskati tudi njihov 
izvor in morebitne spremembe, do katerih pride pri prevodu. Izvedel bom anketo med učenci naše šole 
in njihovimi starši, na temo pregovorov in frazemov, ki jih poznajo in uporabljajo, ter jo analiziral. S 
pregledom letne priprave za 8. razred bom naredil načrt za izdelavo poglavja v spletni učilnici nemščine. 
Seznanil se bom z načinom dela v spletni učilnici in pripravil seznam pregovorov, ki bodo služili kot 
zanimivost pri učenju posamezne teme v 8. razredu. S tem bom učencem 8. razreda omogočil, da 
naslednje šolsko najdejo v spletni učilnici nemščine dodatno gradivo za nadgradnjo teme, ki jo 
obravnavajo pri pouku. 
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TURIZEM 

 
INOVACIJSKA PREDLOGA 
 
Naslov naloge: HIT LETOŠNJEGA LETA 
Avtor: JAKA KIKER, KATJA GAVEZ 
Mentor: ANDREJA SIMIĆ, KSENIJA POPOŠEK 
Šola: OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR 
Število točk:  150 
Mesto:  1 
Priznanje: srebrno 
 
Smo v obdobju dejanj, ki spreminjajo naše navade. Mnogi so se znašli v težkem položaju.Turizem se je 
spomladi praktično ustavil in v pomoč državljanom in zaposlenim v turizmu je vlada državljanom 
Republike Slovenije omogočila krajši oddih v naši državi. Maribor, tako kot več slovenskih krajev, nudi 
pester izbor turističnih dejavnosti. Predvidevamo, da Mariborčani niso koristili bonov v svoji občini, da 
je mesto premalo prepoznavno. Raziskati želimo ponudbo, ki omogoča koriščenje turističnih bonov v 
naši občini in mestni četrti Studenci. Z anketo bomo ugotovili, kje so in še bodo družine naše šole 
koristile bone. Z intervjuji na uradih, turističnih agencijah in pri ponudnikih želimo spoznati lokalno 
ponudbo. Pripravili bomo konkretni material s sloganom, kjer bomo vključili naše ugotovitve in 
oblikovali predlog turističnih zanimivosti na Studencih in v Mariboru.Menimo, da v prihodnosti ne bo 
na razpolago turističnih bonov, zato bo morda raziskava v pomoč promociji mariborskega turizma. 
 
Naslov naloge: BOROVNICE KOT KULINARIČNA ZGODBA 
Avtor: SARA TERAŽ, KAJA GAJŠEK 
Mentor: VIOLETA ŠKRABL, RIBANA VIŠNAR 
Šola: OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR 
Število točk:  126 
Mesto:  2 
Priznanje: bronasto 
 
V inovacijskem predlogu bova predstavili zanimiv vijoličen sadež – borovnico. Živiva v Mariboru, pod 
Pohorjem, in tukaj je kulinarika zelo dobro razvita. Borovnice pa so zelo znane v našem kraju. 
Inovacijski predlog sva si zamislili kot Borovničev dan, ki ga bova predstavili obiskovalcem skozi 
kulinarično zgodbo, ki se bo odvijala preko celega dne na Borovničev dan. Predstavili bova »Borovničev 
dan«, sam potek tega dne, inovativne recepte, izdelali maskoto, predstavili delavnice, ki bodo potekale 
na ta dan, napisali zgodbico, razložili, zakaj je pomemben zdrav način prehranjevanja in aktivno 
življenje. Dotaknili se bova tudi problematike alkohola med mladimi. Vse to in še veliko več, bova 
predstavili v najinem inovacijskem predlogu. Ključne besede: borovnice, Borovničev dan, aktivno in 
zdravo življenje, zdrava prehrana, ustvarjalne delavnice 
 

UMETNOST 

 
Naslov naloge: RABA ANIMACIJE PRI POUKU V OSNOVNI ŠOLI 
Avtor: TJAŠA ČERTALIČ, LILI ŽELEZNIK 
Mentor: KATJA STAJNKO, VIOLETA ŠKRABL 
Šola: OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR 
Število točk:  165 
Mesto:  1 
Priznanje: zlato 
Nagrada: presenečenje 
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Tema najine raziskovalne naloge je animacija in njena uporaba v šoli. V teoretičnem delu je 
predstavljeno, kaj animacija sploh je, kakšne vrste animacije poznamo, koliko je razširjena v slovenskem 
prostoru in  kdo so ustvarjalci v Sloveniji, ki se s tem ukvarjajo. Pri pouku umetnosti sva se z animacijo 
srečali že nekaj let nazaj, sami pa sva želeli kaj več. Želeli sva ustvariti animacijo, ki bo koristna. 
Animacijo, ki bo služila kot pomoč učiteljicam pri delu, hkrati pa bo navdušila otroke. Dejstvo je, da 
živimo v dobi računalnikov. Otroci se učijo s pomočjo tablic, televizije in telefonov. Dokaz je delo na 
daljavo, s katerim smo se srečali pred kratkim. V raziskovalnem delu sva zato raziskovali, koliko, če 
sploh, se učiteljice pri svojem delu poslužujejo animacije. Prav tako  naju je zanimalo, kako animacije 
sprejemajo učenci. Ključne besede:?animacija, animatorji, motivacija, raba animacije v osnovni šoli? 
 
Naslov naloge: GLASBA V OČEH UČENCEV 
Avtor: VITA KRANJC ĐAKOVAC, NELI RIBIČ KURNIK 
Mentor: SARA MENARD, KERSTIN PORI 
Šola: OŠ TONETA ČUFARJA MARIBOR 
Število točk:  159 
Mesto:  2 
Priznanje: srebrno 
 
Kako pomembna je povezanost umetnosti in izobraževanja, so se zavedali že starogrški filozofi. Glasba 
je bila vključena v obvezni kurikulum, ki je vključeval sedem svobodnih umetnosti. Platon je dejal, da je 
glasba najpomembnejši dejavnik vzgoje. Verjel je, da bi se morali otroci najprej učiti glasbo, saj 
usmerjanje pozornosti na ritem in harmonijo v posamezniku spodbuja občutek celosti. Številne 
svobodne raziskave opozarjajo na pozitivne učinke glasbe na učenje. Namen raziskovalne naloge je z 
metodo anketnega vprašalnika raziskati priljubljenost predmeta glasbene umetnosti in uporabnost 
znanja v primerjavi z ostalimi predmeti med učenci 7. in 9. razreda. Predpostavljava, da so učenci v času 
zaprtja šol in izobraževanja na daljavo posvečali predmetu glasbene umetnosti manj časa, vendar so v 
tem času za lastno sprostitev poslušali glasbo. Zanima naju, katere metode in oblike dela bi učence bolj 
pritegnile in bile bolj učinkovite v primeru izobraževanja na daljavo.  
 
Naslov naloge: STOP ANIMACIJA IZ DOMAČEGA STUDIA 
Avtor: GABER NATERER 
Mentor: NIKA LOPERT 
Šola: OŠ MALEČNIK 
Število točk:  156 
Mesto:  3 
Priznanje: srebrno 
 
Raziskovalna naloga z naslovom Stop motion iz domačega studia se ukvarja z analizo različnih 
postopkov izdelave animacije s pomočjo tehnike zaustavljenih gibov (angl. stop motion). V nalogi so 
primerjani trije postopki, ki so na voljo vsakemu ljubiteljskemu animatorju. Primerjali smo animacije z 
doma narejenimi papirnatimi figurami, figurami, narejenimi iz gnetljive modelirne mase (plastelin), in 
figurami kock LEGO. Analiza je pokazala, da je za domačo animacijo najprimernejša metoda, ki temelji 
na uporabi papirnatih figuric, sledi ji metoda s figurami LEGO, medtem ko je metoda s figurami iz 
plastelina najtežja. Z vidika družbene odgovornosti prinaša naloga dva pomembna prispevka. Kot prvo 
predstavlja mladim dostopne tehnike animacije ter jim na ta način zagotovi nov način umetniškega 
izražanja in opolnomočenja. Kot drugo pa naloga mlade aktivira, saj ponuja možnost za prehod iz 
potrošnje animacij v njihovo produkcijo. 
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Naslov naloge: UMETNOST – ZAME, ZATE IN ZA NAS 
Avtor: MAŠA BOZOVIČAR, LINA SIMERL 
Mentor: MOJCA ROJC, PETRA LEBAR KAC 
Šola: OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR 
Število točk:  151 
Mesto:  4 
Priznanje: srebrno 
 
Umetnost je pojem, ki ga je težko definirati, postaviti v okvir. Zasledimo lahko veliko različnih razlag in 
definicij, ki na nek način pojasnjujejo pojem umetnosti. Terminološko lahko zasledimo klasične 
definicije umetnosti, ki so si med seboj bolj kot ne podobne, ko pa raziskovanje preide v prakso, pa 
spoznamo, da vsak posameznik dojema umetnost nekoliko drugače. Zlahka rečemo, da je tudi to 
umetnost. Ob raziskovanju lahko izpeljemo, da je umetnost tisto, kar se dotakne naše duše ali uma na 
različne, tako pozitivne, kot tudi negativne načine in povzroči čustven preskok v procesu dojemanja. 
Umetnost je v nas od rojstva dalje. Vsak gib, zvok, beseda ali slika je lahko umetnost in pomembno je, 
da se zavedamo, da je umetnost del nas. Umetnost je potrebno spodbujati, razvijati in krepiti, saj lahko 
človeku pripomore do polnejšega življenja, če v umetnosti najde motivacijo, možnost izražanja in 
posledično tudi krepitev telesa, duše in uma. 
 
Naslov naloge: BACHOVA GENIALNOST 
Avtor: BRIN BORIN 
Mentor: URŠKA LUKOVNJAK 
Šola: OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO MARIBOR 
Število točk:  150 
Mesto:  5 
Priznanje: srebrno 
 
Z Bachovo glasbo sem se prvič srečal pri urah klavirja v prvem razredu glasbene šole, ko sem igral 
njegove menuete. Kontrapunkt me je navdušil pri igranju dvoglasnih invencij v tretjem razredu, in 
kasneje še troglasnih invencij in fughett. Zanimivo mi je bilo, kako je Bach osnovno temo večkrat 
uporabil v skladbi transponirano v različne lege. Za to raziskovalno nalogo sem se odločil, ker mi je Bach 
in njegova glasba že od nekdaj blizu. Namen raziskovalne naloge je proučevanje Bachovih del, ki 
vsebujejo kontrapunkt. Zanima me, kako in zakaj je Bachova glasba povezana tudi z drugimi vedami, 
npr. matematiko. Domnevam, da se v Bachovi glasbi pojavlja veliko matematičnih elementov in drugih 
ved. Naloga bo razdeljena na teoretični in praktični del. Pri teoretičnem delu bom raziskal in analiziral 
več pisnih in zvočnih virov o Bachu kot skladatelju in o kontrapunktu. Z ugotovitvami na obeh delih bom 
lahko dobil širšo predstavo o Bachovem kontrapunktu. 
 
Naslov naloge:     MI NA FOTOGRAFIJI, FOTOGRAFIJA V NAS 
Avtor: NIKO KLJANŠČEK, JAKOB VRŠIČ RIEDL 
Mentor: ANDREJA LJEŠNJAK, MOJCA RIEDL 
Šola: OŠ TONETA ČUFARJA MARIBOR 
Število točk:  149 
Mesto:  6 
Priznanje: srebrno 
 
V raziskovalni nalogi z naslovom Mi na fotografiji, fotografija v nas sva izhajala iz dejstva, da smo ljudje 
vizualna bitja in da veliko informacij sprejemamo preko vidnega kanala. Način gledanja motiva je 
individualen in vsak izmed nas vidi svet na svoj način, kljub temu da vsi gledamo ter vidimo po enakih 
pravilih, po katerih delujejo možgani.  Fotografija nas nagovarja  na različnih področjih življenja, razvoj 
tehnologije pa je omogočil neomejene možnosti njene uporabe. Pogosto srečamo ljudi, ki pozirajo pred 
mobilnimi telefoni in pošiljajo fotografije drugim. Na družbenih omrežjih je objavljanje in všečkanje 
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fotografij postalo pogost način komunikacije. Z raziskovalno nalogo želiva ugotoviti, kako in zakaj 
različni elementi fotografije vplivajo na njeno privlačnost. Ob ustvarjanju svojih fotografij, kjer bova 
uporabila različne motive, barve, postavitev in svetlobo, bova s pomočjo ankete in intervjuja raziskala 
vpliv teh elementov na zaznavanje ter  všečnost izbranih fotografij. 
 

VARNOST V CESTNEM PROMETU 

 
Naslov naloge: VIDLJIVOST PEŠCEV V TEMI 
Avtor: TJAŠA POLUTNIK 
Mentor: MILOŠ ČUČKOVIČ 
Šola: OŠ MALEČNIK 
Število točk:  165 
Mesto:  1 
Priznanje: zlato 
Nagrada: presenečenje 
 
Ugotoviti želim kako vpliva uporaba svetlih oblačil, kresničk, odsevnih trakov  na to, da nas voznik v 
prometu opazi prej. V teoriji bom opisala delovanje pripomočkov, s katerimi smo bolj vidni. Poiskala 
bom podatke o reakcijskem času voznikov in o razdalji, ki jo voznik prevozi pri zaviranju. V praksi  bom 
preizkusila kako se  pripomoček obnese. V temi bom s fotoaparatom, ob prižganih lučeh na vozilu, na 
različnih razdaljah  z različnimi odbojnimi sredstvi, posnela fotografije, jih  pokazala opazovalcem in 
beležila kje bodo opazili pešca. Čas opazovanja bo kratek, ker mora tudi voznik v kratkem času opaziti 
pešca. Z anketo bom ugotovila, koliko otrok te pripomočke pozna,  jih uporablja in to preverila v praksi. 
V zaključku bom ugotovila, pri kateri razdalji povprečno opazimo pešca v prometu  in za koliko se ta 
razdalja podaljšala ob uporabi ustreznih pripomočkov in ali omogočajo, da voznik v temi varno ustavi 
pred pešcem. 
 

VARSTVO OKOLJA 

 
Naslov naloge: IZ DRUGE ROKE – »SECOND HAND« 
Avtor: NEJA TUŠ, ŽIVA PETRIČ 
Mentor: NINA MALAJNER, PETRA LEBAR KAC 
Šola: OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR 
Število točk:  153 
Mesto:  1 
Priznanje: srebrno 
 
Z načinom nakupovanja, prodaje, izmenjave iz druge roke in posledično s »second-hand« trgovinami 
smo se seznanili že pred časom. Mediji in socialna omrežja nam omogočajo širok vpogled v takšen 
način trgovanja širom po svetu. Nekatere spletne trgovine kot so Bolha.com, Mojbutik.si, ebay,… že 
vrsto let omogočajo dostop do rabljenih predmetov širši množici, pri tem pa lahko želene rabljene, 
vendar še uporabne stvari, kupujemo po ugodnejši ceni. Takšen način razmišljanja, ki posledično vpliva 
tudi na varovanje ter ohranjanje čistega planeta, saj se ob tovrstnem nakupovanju, prodaji, izmenjavi 
različnih predmetov proizvaja občutno manj odpadkov, je na nas naredil močan vtis. Zanimalo nas je ali 
najstniki in odrasli poznajo izraz nakupovanje iz druge roke (»second-hand« trgovine) ter kakšne so 
njihove izkušnje, mnenja, predsodki ob uporabi slednjih. S pomočjo anketnih vprašalnikov smo pridobili 
zanimive informacije in jih ob zbranih teoretičnih osnovah predstavili v raziskovalni nalogi. 
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Naslov naloge: ONESNAŽENOST Z ZVOKOM 
Avtor: FILIP PITAMIC, TJAN ŽIVKO 
Mentor: MATEJA SLANA MESARIČ, BERNARDA SLODNJAK PERNEK 
Šola: OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR 
Število točk:  137 
Mesto:  2 
Priznanje: bronasto 
 
Zvoki so povsod. Pogosto so vtkani v naša življenja in se jih ne zavedamo oz. so del našega vsakdana. Ko 
smo slišali, da obstaja tudi onesnaženost s hrupom, se nam je to zdelo nekaj izmišljenega, nemogočega, 
saj o tem še nikoli nismo razmišljali. Res je, da je včasih kaj preglasno, da je kakšen zvok neprijeten, da 
česa ne slišimo, da pa bi lahko bilo nekaj tako glasno, da bi to imenovali onesnaženost? Tako je nastala 
ideja za raziskovalno nalogo. V nalogi se bomo spraševali, kdaj je hrup tako močen, da je moteč, kdaj 
ogroža naša življenja, življenja živali, kdo so največji povzročitelji hrupa, kako hrupno je v našem okolišu 
in v kakšni meri hrup povzroča stres. Prav tako pa nas bo zanimalo, kako na hrup gledamo učenci in naši 
starši. 
 

ZDRAVSTVO 

 
Naslov naloge: KORONA - Z ROKE NA ROKO 
Avtor: JAKA MLEKUŽ 
Mentor: MATEJA KLEMENČIČ 
Šola: OŠ FRANCA ROZMANA-STANETA MARIBOR 
Število točk:  160 
Mesto:  1 
Priznanje: zlato 
 
Glavna tema po svetu je novi koronavirus in preprečitev njegovega širjenja. V svoji nalogi sem se 
osredotočil na zaščitne ukrepe. Izvedel sem 6 testiranj: s pomočjo zdravstvene delavke ugotavljal, ali si 
učenci znajo pravilno umivati roke in nositi zaščitno masko; preveril, ali si učenci pravilno umivajo roke; 
preveril, ali lahko tabela spodbudi učence k upoštevanju ukrepov; ugotavljal vpliv opozarjanja na 
upoštevanje ukrepov; ugotavljal, ali učenci poznajo in upoštevajo zaščitne ukrepe; ugotavljal, ali je bilo 
letos več učencev doma kot lani. Ugotovil sem, da si učenci ne znajo pravilno umivati rok in nositi 
zaščitne maske; da so v drugo pravilneje zapirali pipo, a je bila tehnika umivanja rok slabša; da ima 
opozarjanje velik vpliv na upoštevanje ukrepov; da lahko tabela spodbudi učence k umivanju rok, a ne k 
doslednejšemu razkuževanju; da učenci poznajo in upoštevajo zaščitne ukrepe; da je letos bilo doma 
več otrok kot lani. 
 
Naslov naloge:     VID MLADOSTNIKOV 
Avtor: KLARA VALHER 
Mentor: DAVID CUDER 
Šola: OŠ TONETA ČUFARJA MARIBOR 
Število točk:  155 
Mesto:  2 
Priznanje: srebrno 
 
Zanima me ali se je skozi leta vid učencev slabša ali pa se samo zdi, da je število učencev z očali veliko. 
Kakšni so možni vzroki? So krivi morda  telefoni, osvetljava v razredih? S podatki iz sistematskih 
pregledov bom poskusila analizirati  rezultate v zadnjih letih, s pomočjo ankete bom raziskala po koliko 
časa dnevno učenci uporabljajo telefon in koliko učencev v 6; 7; 8; in 9; razredu ima očala, ter možne 
vzroke za  slab vid. 
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Naslov naloge: ZAŠČITNE MASKE – NADLOGA ALI POTREBA? 
Avtor: NUŠA PETEK, VITA ČELIK 
Mentor: RIBANA VIŠNAR 
Šola: OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR 
Število točk:  135 
Mesto:  3 
Priznanje: bronasto 
 
Z najino raziskovalno nalogo sva poskušali odgovoriti na najbolj aktualna vprašanja današnjega časa. So 
maske pri otrocih koristne? Kako zmanjšati število okužb? Kakšna je pravilna uporaba zaščitnih mask? 
Kakšen odnos imajo do zaščitnih mask osnovnošolci in srednješolci? Kot strokovni pogled na najino 
raziskovalno nalogo, sva naredili intervju z zdravnico, ki nama je povedala nekaj zanimivih podatkov o 
zaščitnih maskah. Ker pa so prav mladostniki tisti, ki se ne zavedajo pravil, sva se odločili narediti 
anketo med njimi. Anketa temelji na podlagi vseh pravil in zaščitnih ukrepov in tako sva dobili odziv 
najstnikov na trenutno situacijo. V čim večji meri sva poskušali učencem in dijakom predstaviti pomen 
zaščitnih mask. Zavedava se, da jih mnogi jemljejo premalo resno, zato sva se potrudili in jim predstavili 
njihovo pomembnost v današnjem svetu. Namen naloge je, da bi učenci in dijaki odkrili pomanjkljivosti 
pri i uporabi zaščitnih mask in se seznanili s svojim dejanskim odnosom. 
 
Naslov naloge: GENI – ALI SEM KOPIJA SVOJIH STARŠEV? 
Avtor: SARA FLEISINGER, ANDREJ ŠTOK 
Mentor: MOJCA ROJC, PETRA LEBAR KAC 
Šola: OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR 
Število točk:  120 
Mesto:  4 
Priznanje: bronasto 
 
Za temo raziskovalne naloge smo se odločili, saj nas zanima področje genetike in dedovanja, prav tako 
pa je na to temo narejenih zelo malo raziskovalnih nalog. Naša raziskovalna naloga zajema podatke kaj 
je genetika in kaj otroci podedujejo od staršev in od starih staršev. Znanstveniki so razvozlali človeški 
genom, vendar je moderna znanost še vedno leta oddaljena od popolnega razumevanja tega, kako 
podedujemo od staršev. Zdravniki skušajo najprej ugotoviti, če bo otrok zdrav in nima genov, ki 
povzročajo dedne ali genetske bolezni.  Prav zato je raziskovanje tega ali bo imel naš malček modre ali 
zelene oči, nekoliko na stranskem tiru. Vendar pa vseeno ne tavamo v popolni temi. Z informacijami, ki 
jih imamo na voljo, si lahko pomagamo pri tem, da precej natančno ugotovimo, ali bomo imeli 
bodočega Mozarta ali košarkarja. 
 

ZGODOVINA 

 
 
Naslov naloge: ZA VSAKO BOLEZEN ROŽ'CA RASTE 
Avtor: AMADEJA SMODIŠ, DEJA MLAKAR, MILAN STOŠIĆ 
Mentor: NATALIJA EKART MISLETA, ANJA FERLIN 
Šola: DOM ANTONA SKALE MARIBOR 
Število točk:  154 
Mesto:  1 
Priznanje: srebrno 
 
Že nekoč so ljudje vedeli, da se lahko rastline uporabljajo tudi v zdravilne namene. Skozi tisočletja so se 
ugotovitve o učinkih rastlinskih pripravkov prenašale iz roda v rod. Mnogo let kasneje pa so se ta znanja 
in izkušnje združile v medicino vsega sveta. Trebenova pravi, da se je veliko ljudi, ki se jim je zdravje 
povrnilo s pomočjo zdravilnih zelišč, vrnilo k veri in Bogu, zato, ker so globoko v sebi začutili Božjo 
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pomoč v trenutkih osamljenosti, ko niso več mogli pričakovati zdravniške pomoči. Prav zato je iz srca 
hvaležna tudi tistim, ki se nesebično posvečajo zdravilstvu z zelišči. Pripomogli naj bi k temu, da bi bolni 
in obupani iz uspehov drugih ljudi črpali novo življenjsko moč in pogum...  
 
Naslov naloge:     ALI BO V PRID BLAGINJE VSEH LJUDI? 
Avtor: PETRA CAFUTA, KATARINA REPOLUSK ČERIČ 
Mentor: MARJETKA BERLIČ 
Šola: OŠ DRAGA KOBALA MARIBOR 
Število točk:  155 
Mesto:  1 
Priznanje: srebrno 
 
V najini raziskovalni nalogi bova raziskovali zgodovino Rotary kluba v Mariboru kot družbe, ki je 
pripravljena delati za dobro ljudi in temelji na načelih prijateljstva različnih poklicev. V raziskovalni 
nalogi želiva raziskati o najbolj znanih in posebnih rotarijcih v Mariboru, ki so se zapisali v zgodovino 
Maribora. Želiva tudi izvedeti, kakšni so bili njihovi nameni, kakšni so pogoji in kako postati član kluba 
Rotary ter kaj so naredili in prispevali zanj  Mariboru. V letu 2020 je minilo 90 let od ustanovnega 
sestanka, prav tako naju je zanimalo, kako deluje klub  danes, saj je ponovno pričel z delovanjem leta 
1992. Kot metode dela bova izhajali iz gradiva na spletu, pisnih virov (literature). Opravili bova tudi 
intervju in anketo. 
 
Naslov naloge: SPREHOD PO RIMSKIH CESTAH NA SLOVENSKEM OZEMLJU 
Avtor: ANŽE STRAUSS KOŽELJ 
Mentor: DOMEN CAJNKAR, JANA ZADRAVEC 
Šola: OŠ MARTINA KONŠAKA MARIBOR 
Število točk:  144 
Mesto:  2 
Priznanje: srebrno 
 
Pri zgodovini so me prevzele teme s področja antike. Zato sem želel raziskovati nekaj s tega področja. 
Ker je tematika široka, sem se odločil raziskovati cestno omrežje iz rimskih časov na slovenskem 
ozemlju. Poti in ceste so na današnjem slovenskem ozemlju gradili že pred prihodom Rimljanov. 
Prometne poti so bile že v prazgodovini eno najpomembnejših gibal razvoja, saj so nudile izmenjavo 
dobrin. Verjetno najstarejša znana prometnica na slovenskem je znamenita Jantarska pot, ki je 
povezovala severni Jadran z Baltikom. Pravi razvoj cestnega omrežja pa se je na našem ozemlju začel v 
času širjenja Rimskega imperija na območje današnje Slovenije. V raziskovalni nalogi želim raziskati, kje 
so rimske ceste na Slovenskem potekale, kakšne postopke in materiale so uporabljali pri gradnji, kakšen 
je bil njihov pomen in kateri kraji so se ob cestah razvili. Predvidevam, da bom ob raziskovanju spoznal 
mnogo zanimivosti, za katere nisem vedel, da izvirajo že iz rimskih časov. 
 
Naslov naloge: PRAZGODOVINSKE  NAJDBE V MARIBORU IN OKOLICI 
Avtor: NIK PULKO 
Mentor: JURE OZVATIČ 
Šola: OŠ DRAGA KOBALA MARIBOR 
Število točk:  142 
Mesto:  3 
Priznanje: srebrno 
 
V svoji raziskovalni nalogi sem raziskoval prazgodovinska najdišča v Mariboru in okolici. V teoretičnem 
delu sem najprej za lažjo predstavo opisal prazgodovino na splošno in pomembnejša najdišča v Sloveniji 
in se potem bolj osredotočil na Maribor ter njegovo okolico. V praktičnem delu sem z anketo preveril 
poznavanje prazgodovine in najdb pri svojih vrstnikih ter naredil intervju z arheologinjo iz Pokrajinskega 
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muzeja Maribor. Z raziskovanjem sem  potrdil svojo hipotezo, da je v Mariboru veliko prazgodovinskih 
najdb. Izpostavil bi žarna grobišča na Pobrežju, ob Mladinski ulici in v Radvanju. Z anketo sem potrdil 
tudi hipotezo, da mladi ljudje slabo poznajo prazgodovinske najdbe v okolici Maribora. S svojo raziskavo 
pa nisem potrdil hipoteze, da odrasli redko obiščejo kraje, kjer se lahko srečajo s prazgodovinskimi 
najdbami. 
 
Naslov naloge: PEKRE - KO JE ODLOČNOST MARIBORČANOV UGNALA JLA 
Avtor: ANDRAŽ ARNEČIČ, KLEMEN JEŠOVNIK, NEJA ONIČ 
Mentor: ALEKSANDER PEKLAR 
Šola: OŠ LEONA ŠTUKLJA MARIBOR 
Število točk:  141 
Mesto:  4 
Priznanje: srebrno 
 
Raziskovalna naloga predstavlja dogajanje v Mariboru ob osamosvajanju Slovenije. Namen naloge je 
prikazati, kako je osamosvajanje Slovenije in desetdnevna vojna vplivala na življenje Mariborčanov. V 
prvem delu naloge smo opisali dogajanje v Jugoslaviji v zadnjih letih pred razpadom države, razloge, 
zakaj se je Slovenija osamosvojila, potek osamosvojitvenega procesa in desetdnevno vojno na splošno. 
V drugem delu naloge smo se osredotočili na dogajanje v Mariboru, ki smo ga prikazali s pomočjo 
intervjujev z veterani osamosvojitvene vojne in tudi nekaterimi civilisti. Njihove izpovedi smo dopolnili 
še z članki v časopisih tistega časa. V zadnjem poglavju smo se dotaknili tudi tega, kako se danes, 
spominjamo dogodkov, ki so se odvijali v letih 1990 in 1991. Dodali smo tudi svoje kratko razmišljanje o 
tem, kako vidimo pomen samostojnosti Slovenije in sodobno Slovenijo skozi naše oči. Ključne besede: 
plebiscit, neodvisnost, TO, DEMOS, desetdnevna vojna, JNA, Slovenija, Jugoslavija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kriteriji za podelitev priznanja: 
 
160 – 170 točk – zlato priznanje 
141 – 159 točk – srebrno priznanje 
  1   –  140 točk – bronasto priznanje  
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NAGRADE NAJUSPEŠNEJŠIM AVTORJEM IN MENTORJEM LETA 2021 
 

NAGRADA ZVEZE PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR 

 
 

NAGRADA ZVEZE PRIJATELJEV MLADINE JE NAMENJENA 
AVTORJEM NAJBOLJŠE RAZISKOVALNE NALOGE ALI 

INOVACIJSKEGA PREDLOGA, PO IZBORU ČLANOV 
ORGANIZACIJSKEGA ODBORA. 

 
 
 

V LETOŠNJEM LETU NAGRADO PREJME AVTOR 
 

 
 
 

BRIN NATERER 
 

ŠOLA: OŠ MALEČNIK 

 
 
 

ZA RAZISKOVALNO NALOGO S PODROČJA KEMIJE, KEMIJSKE TEHNOLOGIJE 
 

 

PIROLIZA IN GAZIFIKACIJA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAGRAJENEC PREJME NAGRADO ZVEZE PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR.  
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NAGRADA ZVEZE PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR 

 
Za izbor posebne nagrade, nagrade Zveze prijateljev mladine Maribor v letu 2021, so bile s 
strani ocenjevalnih komisij, predlagane naslednje naloge in inovacijski predlogi. Izbor še ni bil 
opravljen.  
 
 
NASLOV NALOGE: ZLATA MRZLICA NA DRAVSKEM POLJU 

AVTOR: Mitja Korošec, Jakob Benkovič MENTOR: Urban Nedeljko 

PODROČJE: geografija, geologija ŠOLA: OŠ Franceta Prešerna Maribor 

 
NASLOV NALOGE: PIROLIZA IN GAZIFIKACIJA 

AVTOR: Brin Naterer MENTOR: Simona Šket - Žiberna 

PODROČJE: kemija, kemijska tehnologija ŠOLA: OŠ Malečnik 

 
NASLOV NALOGE: GEOMETRIJSKE ROŽICE 

AVTOR: Tadej Cajzek, Naja Tošović MENTOR: Alenka Repnik 

PODROČJE: matematika ŠOLA: OŠ borcev za severno mejo Maribor 

 
NASLOV NALOGE: ALI JE SLOVENIJA PRIPRAVLJENA NA VEGANSTVO? 

AVTOR: Ana Kuprivec MENTOR: Brigita Godec Kopčič 

PODROČJE: prehrana ŠOLA: OŠ Ludvika Pliberška Maribor 

 
NASLOV NALOGE: VPLIV ELEKTRONSKIH MEDIJEV NA ZNANJE ANGLEŠČINE 

AVTOR: Lev Ribič MENTOR: Nina Mom 

PODROČJE: sociologija ŠOLA: OŠ Draga Kobala Maribor 

 
NASLOV NALOGE: IZ DRUGE ROKE – »SECOND HAND« 

AVTOR: Neja Tuš, Živa Petrič MENTOR: Nina Malajner, Petra Lebar Kac 

PODROČJE: varstvo okolja ŠOLA: OŠ Janka Padežnika Maribor 

 
NASLOV NALOGE: ALI BO V PRID BLAGINJE VSEH LJUDI? 

AVTOR: Petra Cafuta, Katarina Repolusk 
Čerič 

MENTOR: Marjetka Berlič 

PODROČJE: zgodovina ŠOLA: OŠ Draga Kobala Maribor 
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PREJEMNIKI ZLATEGA PRIZNANJA V LETU 2021 
 
 

ZLATO PRIZNANJE PREJMEJO AVTORJI TISTIH RAZISKOVALNIH NALOG ALI INOVACIJSKIH 
PREDLOGOV, KI SO PREJELI VSAJ 160 TOČK (OD 170 TOČK). 

 
 

Avtor Šola 
GAŠPER ČERNETIČ OŠ Angela Besednjaka Maribor 

DAVID KORES URLEP OŠ Bojana Ilicha Maribor 
ŠPELA MAČEK OŠ Bojana Ilicha Maribor 
ŽIGA VIRTIČ OŠ Bojana Ilicha Maribor 

NAJA TOŠOVIĆ OŠ borcev za severno mejo Maribor 
TADEJ CAJZEK OŠ borcev za severno mejo Maribor 

ŽAK BIRSA OŠ borcev za severno mejo Maribor 
JAKA MLEKUŽ OŠ Franca Rozmana-Staneta Maribor 

AJDA CIZL OŠ Franceta Prešerna Maribor 
JAKOB BENKOVIČ OŠ Franceta Prešerna Maribor 

JULIJA BEVC OŠ Franceta Prešerna Maribor 
MAŠA HAUPTMAN OŠ Franceta Prešerna Maribor 

MITJA KOROŠEC OŠ Franceta Prešerna Maribor 
TINA ZAVEC STOJANOVIĆ OŠ Franceta Prešerna Maribor 

DAVID KREVH OŠ Janka Padežnika Maribor 
ELA CERAR OŠ Janka Padežnika Maribor 
JOŠT HÖLBL OŠ Janka Padežnika Maribor 

LANA ŽIVADINOVIČ OŠ Janka Padežnika Maribor 
MATIC PERČIČ OŠ Janka Padežnika Maribor 
ROKO MEKLIN OŠ Janka Padežnika Maribor 

STAŠ SITAR OŠ Janka Padežnika Maribor 
VIDA VINDER OŠ Janka Padežnika Maribor 

ANA KRAMBERGER OŠ Kamnica  
BRINA PUHALJ OŠ Kamnica  

MANCA ŽERDIN OŠ Kamnica  
ANA KUPRIVEC OŠ Ludvika Pliberška Maribor 
LILI ŽELEZNIK OŠ Ludvika Pliberška Maribor 

TJAŠA ČERTALIČ OŠ Ludvika Pliberška Maribor 
BRIN NATERER OŠ Malečnik  

TJAŠA POLUTNIK OŠ Malečnik  
BLAŽ JESENIK OŠ Toneta Čufarja Maribor 
NEO FLISAR OŠ Toneta Čufarja Maribor 

 
 
 

ZLATO PRIZNANJE JE PREJELO 32 RAZLIČNIH AVTORJEV ZA PRIPRAVO 
20 RAZISKOVALNIH NALOG OZ INOVACIJSKIH PREDLOGOV.  
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RAZISKOVALCI, KI SO V PROGRAMU SODELOVALI VSA TRI LETA 
 

 
 

 
 

NAGRAJUJEMO TISTE AVTORJE, KI SO V PROGRAMU SODELOVALI  
V ZADNJIH TREH LETIH (V LETU 2019, 2020 in 2021).  

 
 

 

 

 
LETOŠNJI PREJEMNIKI NAGRADE SO: 

 
  

ŽAK BIRSA OŠ borcev za severno mejo Maribor 

MIA HABJANIČ OŠ borcev za severno mejo Maribor 

NINA JANČEC OŠ borcev za severno mejo Maribor 

LORENA HORVAT OŠ Draga Kobala Maribor 

MITJA KOROŠEC OŠ Franceta Prešerna Maribor 

VITO BETON OŠ Franceta Prešerna Maribor 

KATJA MAVRIČ OŠ Janka Padežnika Maribor 

LANA ŽIVADINOVIČ OŠ Janka Padežnika Maribor 

DAVID KREVH OŠ Janka Padežnika Maribor 

NEJA TUŠ OŠ Janka Padežnika Maribor 

ELA CERAR OŠ Janka Padežnika Maribor 

ŽIVA PETRIČ OŠ Janka Padežnika Maribor 

ZALA VODUŠEK OŠ Leona Štuklja Maribor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V ZADNJIH TREH LETIH JE V PROGRAMU SODELOVALO 407 OSNOVNOŠOLCEV.  
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NAGRADA NAJUSPEŠNEJŠEMU MENTORJU/MENTORICI 
 
 

NAGRADA NAJUSPEŠNEJŠEMU MENTORJU SE PODELI TISTEMU MENTORJU, KI JE PO 
DOSEŽKIH SVOJIH AVTORJEV OZIROMA PO UVRSTITVAH RAZISKOVALNIH NALOG ALI 

INOVACIJSKIH PREDLOGOV NAJUSPEŠNEJŠI. 
 
 
 
 

NAJUSPEŠNEJŠI MENTORJI LETOŠNJEGA LETA SO: 
 

 
MENTOR-ICA ŠOLA 

skupno število 
točk 

1. MESTO MATEJA SLANA MESARIČ OŠ JANKA PADEŽNIKA 745 

2. MESTO DAVID CUDER OŠ TONETA ČUFARJA 461 

3. MESTO ANDREJA SIMIĆ OŠ JANKA PADEŽNIKA 311 

 
Število točk je seštevek veh RN/IP, ki so dosegle najmanj 80% vseh točk. 

 
 
 
 

V LETOŠNJEM LETU NAGRADO PREJME MENTORICA 
 

 

MATEJA SLANA MESARIČ 
ŠOLA: OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR 

 
 
 

 
 
 
 
 

MENTORICA PREJME NAGRADO ZVEZE PRIJATELJEV MLADINE. 
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PREGLED UVRSTITEV ŠOL PO USPEŠNOSTI IN OSTALE NAGRADE  
 
 

DOSEŽENO 
MESTO 

NAZIV OSNOVNE ŠOLE ŠTEVILO TOČK 

1. OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR 1831 

2. OŠ TONETA ČUFARJA MARIBOR 1074 

3. OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO MARIBOR 922 

4. OŠ DRAGA KOBALA MARIBOR 885 

5. OŠ FRANCETA PREŠERNA MARIBOR 781 

6. OŠ MALEČNIK 641 

7. OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR 624 

8. OŠ BOJANA ILICHA MARIBOR 597 

9. OŠ BRATOV POLANČIČEV MARIBOR 446 

10. OŠ KAMNICA 327 

11. OŠ FRANCA ROZMANA-STANETA MARIBOR 310 

12. OŠ LEONA ŠTUKLJA MARIBOR 294 

13. OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA MARIBOR 294 

14. OŠ MAKSA DURJAVE MARIBOR 283 

15. OŠ ANGELA BESEDNJAKA MARIBOR 160 

16. OŠ MARTINA KONŠAKA MARIBOR 144 

17. OŠ SLAVE KLAVORE MARIBOR 144 

18. OŠ RADA ROBIČA LIMBUŠ 143 

19. OŠ TABOR I MARIBOR 0 
 
Število točk je seštevek veh RN/IP, ki so dosegle najmanj 80% vseh točk. 

 

NAGRADE NAJUSPEŠNEJŠIM ŠOLAM 

 

Šole, ki so po dosežkih svojih avtorjev in mentorjev oziroma po uvrstitvah raziskovalnih nalog 
in inovacijskih predlogov najuspešnjše, prejmejo denarno nagrado za nakup knjig po lastni 
izbiri. 
 
Letošnje prejemnice nagrade so naslednje šole:    

  

1. MESTO OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR 400 EUR 

2. MESTO OŠ TONETA ČUFARJA MARIBOR  300 EUR 

3. MESTO OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO MARIBOR 200 EUR 
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NAGRADA PUSTOLOVŠČINA 
 
 
 

NAGRADO EVROPSKEGA KULTURNEGA IN TEHNOLOŠKEGA CENTRA MARIBOR,  
PREJME ŠOLA, KI JE DOSEGLA NAJVEČJI NAPREDEK V PRIMERJAVI  

Z »MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA 2020«. 
 
 
 

ZA NAGRADO PUSTOLOVŠČINA SE POTEGUJEJO VSE SODELUJOČE ŠOLE V PROGRAMU, 
OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE TER DIJAŠKI DOMOVI. 

 
 
 

NAJVEČJI NAPREDEK SO DOSEGLE NASEDNJE ŠOLE: 

 

MESTO ŠOLA 
ŠTEVILO TOČK 

2020 
ŠTEVILO TOČK 

2021 

1. MESTO TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER  138 1056 

2. MESTO OŠ TONETA ČUFARJA 146 1074 

3. MESTO OŠ MALEČNIK 153 641 

 
Število točk je seštevek veh RN/IP, ki so dosegle najmanj 80% vseh točk. 

 
 

 
V LETOŠNJEM LETU NAGRADO PREJME: 

 
 

TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NAGRAJENA ŠOLA PREJME NAGRADO CENTRA EKSPERIMENTOV. 
  



 

 

 

 

55 
 

PRI REALIZACIJI MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA 2021 SO OB 
 

STROKOVNI KOMISIJI ZA IZBOR, USKLAJEVANJE IN VREDNOTENJE 
 PROGRAMOV ZA MLADE 

 
IN 

 
ORGANIZACJSKEM ODBORU MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA 2021 

Z OCENJEVALNIMI KOMISIJAMI 
 
 

SODELOVALE TUDI NASLEDNJE INŠTITUCIJE: 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESTNA OBČINA MARIBOR IN ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE SE ZA POMOČ 
IN USPEŠNO SODELOVANJE VSEM ISKRENO ZAHVALJUJETA

1. LESARSKA ŠOLA MARIBOR, 
2. EVROPSKI KULTURNI IN TEHNOLOŠKI CENTER MARIBOR 
3. SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE MARIBOR, 
4. NARODNI DOM MARIBOR, 
5. PRVA GIMNAZIJA MARIBOR, 
6. II. GIMNAZIJA MARIBOR, 
7. SREDNJA ELEKTRO-RAČUNALNIŠKA ŠOLA MARIBOR. 
 



 
LESARSKA ŠOLA MARIBOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LESARSKA ŠOLA ODSTOPI SVOJE PROSTORE IN OPREMO ZA 
ZAGOVORE RAZISKOVALNIH NALOG IN INOVACIJSKIH 

PREDLOGOV 
 

 
EVROPSKI KULTURNI IN TEHNOLOŠKI 

CENTER MARIBOR, SOCIALNO PODJETJE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVROPSKI KULTURNI IN TEHNOLOŠKI CENTER, SOCIALNO 
PODJETJE PODELJUJE NAGRADO PUSTOLOVŠČINA ZA ŠOLO, 

 KI JE NAJBOLJ NAPREDOVALA. 
 

 
SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE 

MARIBOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE MARIBOR 
PODPIRA PROGRAM MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA 

 

 
NARODNI DOM MARIBOR 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NARODNI DOM  
PODPIRA PROGRAM MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA 

 
  

 

 



  

 

PRVA GIMNAZIJA MARIBOR – 
Gledališka šola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRVA GIMNAZIJA MARIBOR 

PODPIRA PROGRAM MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA 
 

 

II. GIMNAZIJA MARIBOR – 
STUDENT ENGLISH THEATER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

II. GIMNAZIJA MARIBOR  
PODPIRA PROGRAM MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA 

 

 

 
SREDNJA ELEKTRO-RAČUNALNIŠKA ŠOLA 

MARIBOR 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

SREDNJA ELEKTRO-RAČUNALNIŠKA ŠOLA MARIBOR 
PODPIRA PROGRAM MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA 

 

 
 

 
 
 
 

ISKRENA HVALA VSEM,  
KI SPODBUJATE MLADINSKO 
RAZISKOVALNO DEJAVNOST 

 

 
  

 



  

 

AQUASYSTEMS d.o.o 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AQUASYSTEMS d.o.o 
PODPIRA PROGRAME ZPM MARIBOR 

 

 

ČASNIK VEČER d. o. o. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČASNIK VEČER PODPIRA PROGRAME ZPM MARIBOR 

 

ZAVAROVALNICA SAVA d.d. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ZAVAROVALNICA SAVA d.d. 
PODPIRA PROGRAME ZPM MARIBOR 

 

 

 
 
 
 
 
 

ISKRENA HVALA VSEM,  
KI PODPIRATE PROGRAME  

ZPM MARIBOR. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
  



  

NALOGE, KATERIH POVZETKI SO ZBRANI V KATALOGU, SO NA VPOGLED V 
UNIVERZITETNI KNJIŽNICI, GOSPEJNA ULICA 10, MARIBOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ob podpori Mestne občine Maribor izdala in pripravila Zveza prijateljev mladine Maribor. 

Povzetki raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov so identični gradivu, ki so ga posredovale šole. 
Naslovnico oblikoval redni profesor Bojan Golija, akademski slikar. 

 


