
 6 ZLATIH IN 2 SREBRNI PRIZNANJI 
 
»Mladi za napredek Maribora 2021« - 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 5 raziskovalnih nalog. V 
petek, 7. maja 2021 so bili na video predstavitvi razglašeni rezultati. Naši učenci so dosegli 
naslednje uvrstitve: 
 

št. naslov naloge avtorji mentor-ica področje doseženo 
mesto 

1. Sreča in zadovoljstvo 
med osnovnošolci 

Maša 
Hauptman,  
9. d 

dr. Branka 
Ribič 
Hederih 

Psihologija 
in 
pedagogika 

1. mesto 
167 točk, 
zlato 
priznanje 
 

2.  Bliža se železna cesta Julija Bevc, 
Ajda Cizl, 
Tina Zavec 
Stojanović, 
7. a 

Mirjana 
Colnarič, 
prof. 

Naravna in 
kulturna 
dediščina 

1. mesto 
163 točk, 
zlato 
priznanje 

3. Zlata mrzlica na 
Dravskem polju 

Jakob 
Benkovič, 
Mitja 
Korošec,  
9. a 

Urban 
Nedeljko, 
prof. 

Geografija, 
geologija 

1. mesto 
161 točk, 
zlato 
priznanje 

4. Kitara – inštrument 
neskončnih možnosti 

Vito Beton,  
9. c 

Mojca Holler Proizvodno-
tehnično 
področje 

2. mesto 
145 točk, 
srebrno 
priznanje 
 

5. Drugačnost – tukaj in 
zdaj 

Eva Grbič,  
9. c 

mag. 
Damijana 
Počkaj 
Horvat 

Sociologija 7. mesto 
145 točk, 
srebrno 
priznanje 
 

 
 
Čeprav smo se v letošnjem šolskem letu tudi pri raziskovalnem delu srečevali s številnimi 
izzivi in težavami, nam je uspelo. 6 zlatih in 2 srebrni priznanji je imeniten uspeh, na 
katerega smo zelo ponosni. Med osnovnimi šolami se je naša šola po številu in uspešnosti 
raziskovalnih nalog uvrstila na 5. mesto s skupaj 781 točkami. Prve štiri raziskovalne 
naloge na seznamu so se uvrstile tudi na državno srečanje, kar dokazuje, da so naši 
učenci letos pripravili zelo dobre raziskovalne naloge. 
 
Poleg imenitnih uvrstitev 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 Zlata mrzlica na Dravskem polju, kar je lep uspeh za oba mlada raziskovalca, 
Mitjo in Jakoba. Mitja in Vito prejmeta tudi posebno nagrado, saj sta v projektu sodelovala 
vsa tri leta od sedmega do devetega razreda, Vito pa je s svojim glasbenim nastopom očaral 
vse gledalce zaključne prireditve tudi na daljavo. 
 
Vsem raziskovalcem in njihovim mentorjem naše iskrene čestitke! 
 
 
Pripravila: mag. Damijana Počkaj Horvat, koordinatorica raziskovalne dejavnosti na šoli 


