
 

 

»Mladi za napredek Maribora« - zaključek projekta 

 
V okviru natečaja »Mladi za napredek Maribora«, ki ga organizira ZPM Maribor, so učenci 
naše šole (od 7. do 9. razreda) v letošnjem šolskem letu pripravili 7 raziskovalnih nalog. V 
petek, 24. aprila 2020 so bili na video predstavitvi razglašeni rezultati. Naši učenci so dosegli 
naslednje uvrstitve: 
 

št. naslov naloge avtorji mentor-ica področje doseženo 
mesto 

1. Severnoameriški 
Indijanci – divjaki, 
modreci ali pustna 
maska? 

Bor Košir,  
8. c 

mag. 
Damijana 
Počkaj 
Horvat 

Sociologija 1. mesto 
153 točk, 
srebrno 
priznanje, 
prejemnik, 
nagrade 

2.  Debata, kreativno 
učenje, uspešno 
življenje 

Mitja 
Korošec, 
Jakob 
Benkovič, 
8. a 

Marjetka 
Bunford 
Selinšek 

Psihologija 
in 
pedagogika 

2. mesto 
162 točk, 
zlato 
priznanje, 
prejemnika 
nagrade 

3. Obstoj štiriperesne 
marzilke (Marsilea 
quadrifolia) na 
Medvedcih 

Inja Ferk, 7. 
b 

Milan Jalen Biologija 2. mesto 
162 točk, 
zlato 
priznanje, 
prejemnica 
nagrade 

4. Slovenci kot narod 
inovatorjev 

Vito Beton,  
8. c 

Urban 
Nedeljko, 
prof. 

Proizvodno-
tehnično 
področje 

3. mesto 
134 točk, 
bronasto 
priznanje 

5. Psihološka priprava 
mladih športnikov v 
primerjavi z 
vrhunskimi športniki 

Maša 
Hauptman,  
8. d 

Branko 
Koražija, 
prof. 

Šport 3. mesto 
129 točk, 
bronasto 
priznanje 

6. Fotovoltaična in 
vetrna energija – 
zelena oblika 
prihodnosti 

Kristijan 
Sernc, Matej 
Jovanovski,  
9. b 

Andrej 
Juder, prof. 

Proizvodno-
tehnično 
področje 

4. mesto 
124 točk, 
bronasto 
priznanje 

7. Orel nad potonom 
sfinginega ljudstva 

Gaja 
Germavc 
Pušnar, 8. a 

Martina 
Borko, prof. 

Zgodovina 5. mesto 
143 točk, 
srebrno 
priznanje 

 

 
Vsem raziskovalcem in njihovim mentorjem iskrene čestitke.  
 
Zaradi trenutnih razmer učencem raziskovalcem nagrade (še) niso bile podeljene, prav tako 
zaenkrat še ne vemo, kakšne nagrade so prejeli in ali bo organiziran že tradicionalen izlet. 
Tudi o uvrstitvah na državno srečanje, če ga bodo letos izvedli, bomo še obveščeni. Poleg 
imenitnih uvrstitev naših letošnjih raziskovalcev se je med naloge, ki so predlagane za izbor 
najboljše raziskovalne naloge, dobitnice nagrade ZPM, tudi  letos uvrstila naša raziskovalna 
naloga. To je naloga z naslovom Severnoameriški Indijanci – divjaki, modreci ali pustna 
maska?, kar je lep uspeh za mladega raziskovalca Bora Koširja. Kako bo v letošnjih razmerah 
izveden izbor, pa se še dogovarjajo. 



Naša šola je med osnovnimi šolami po uspešnosti šol dosegla 5. mesto s skupaj 620 točkami, 
kar je prav tako lep uspeh. 
 
Z rezultati naših raziskovalcev smo lahko zadovoljni in smo nanje zelo ponosni. 
 
Ddr. Matjaž Mulej je zapisal: »Izkušnja, kako naj se lotimo vprašanja, ki nam je pomembno, a 
odgovora nanj ne poznamo, ampak ga moramo najti in/ali samostojno ustvariti – ta izkušnja 
je bistvo namena, s katerim je gibanje Mladi za napredek Maribora nastalo« (Zbornik, Mladi 
za napredek Maribora, osnovne šole, 2015, str. 6).  
 
Naj vas ta misel spremlja pri raziskovalnem delu tudi v prihodnje! 
 

Pripravila: mag. Damijana Počkaj Horvat,  
koordinatorica raziskovalne dejavnosti na šoli 


