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1. OBVESTILO O IZIDU NATEČAJA 

Ocenjevalna komisija je sprejela odločitev o dodelitvi nagrad: 
 
1. nagrada: natečajni predlog »LUČKA«, Osnovna šola Mislinja 

avtorici:   
Jasmina Brešar 

 Maja Vetrih 
  

mentor: 
Milan Bajželj 
 

enakovredna 2. nagrada: natečajni predlog »NEST«, Osnovna šola Šempas 
 avtorja:   

Blaž Šuber 
 Nejc Mladovan 
  

mentorica: 
Lilijana Zalesjak Gerlica  

 
enakovredna 2. nagrada: natečajni predlog »ZUM«, Osnovna šola Šempas 
 avtorji: 
 Nika Klisarič 

Melisa Tomšič 
Zala Bremec 
Zala Hrovatin 
 
mentorica: 

 Patricija Pregrad 
 
enakovredna 2. nagrada: natečajni predlog »VEGA«, Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica 

avtorica:   
Neja Filip 

   
mentorici: 
Metka Filip 
Klementina Weis 

 
 
Vsi ostali prejeti predlogi prejmejo priznanje.  
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Hkrati je komisija odločila, da se poleg nagrajenih predlogov razstavijo tudi naslednji nenagrajeni 
predlogi:  

- »CENTER SREDI ZNANOSTI«, OŠ Prežihovega Voranca Bistrica, avtorici Tjaša Kustec in 
Zala Lucija Balažic, mentorici Metka Filip in Klementina Weis 

- »CENTER ZNANOSTI SLOVENIJE – CZS«, OŠ Prežihovega Voranca Bistrica, avtorica Ivana 
Krampač, mentorici Metka Filip in Klementina Weis 

- »PRIZMA«, OŠ Polhov Gradec, avtorji Neli Dolinar, Ajda Ušeničnik, Lea Košir in Tadej Trobec, 
mentor Jure Kramar 

- »LUNA«, OŠ Šempas, avtorice Tia Mišič, Lara Terčič in Ana Tia Hohkraut, mentorica Lilijana 
Zalesjak 

- »PREMICA«, OŠ Šempas, avtorice Marina Bavčar, Karolina Beltram in Lana Klisarič, 
mentorica Lilijana Zalesjak 

- »ZNANIUM«, OŠ Franceta Prešerna Črenšovci, avtorica Iva Okorn, mentor Tibor Frančič 
- »INICI/ART)IVA KRE(ART)IVA«, OŠ Franceta Prešerna Črenšovci, avtorji Eva Grmič, Kazimir 

Plesničar in Kristina Mihelič, mentor Tibor Frančič 
- »PRO.MI.RE«, OŠ Franceta Prešerna Črenšovci, avtorji Eva Grmič, Kazimir Plesničar in 

Kristina Mihelič, mentor Tibor Frančič 
- »SVET ZNANOSTI«, OŠ Bičevje, avtorji Ajla Bećić, Kal Gabrijel Turek, Maida Žunić, Minea 

Šuvić, mentorica Helena Angelski 
- »INSIGHT«, OŠ Kašelj, avtorica Katarina Brezovnik, mentorica Rebeka Jerman 
- »LOGIUM«, OŠ Kašelj, avtor Tadej Šandor, mentorica Rebeka Jerman 

 
 
 
2. OBRAZLOŽITEV 

 
3. oktobra 2018 sta Center arhitekture Slovenije in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
objavila natečaj za izbor imena »Centra znanosti«. Ta je potekal v dveh fazah:  
 

1. faza: Prijava osnovnih šol k sodelovanju.  
Do roka za izpolnitev spletne prijavnice, tj. do 19. oktobra 2018, se je na natečaj pravočasno 
prijavilo 16 osnovnih šol iz Slovenije.  
 
2. faza: Podrobnejša predstavitev projekta prijavljenim šolam in priprava 
izdelkov  
Vse prijavljene šole so do 19. novembra 2018 obiskali sodelavci Centra arhitekture Slovenije, 
ki so podrobneje predstavili projekt »Center znanosti«, namen natečaja, primere obstoječih 
imen, ipd.  

 
Tako so bili osnovnošolci zadnje triade pozvani, da posamezno ali v skupinah z ne več kot štirimi 
učenci pripravijo likovne predloge oz. izdelke, v katerih je prikazano ime »Centra znanosti«. Tehnike 
likovnih predlogov so lahko bile poljubne ‒ risbe s svinčniki ali barvicami, slike, kolaži, grafike, 
fotomontaže, stripi, makete, ipd.   

Na sedež Centra arhitekture Slovenije je do roka, tj. do 19. decembra 2018, prispelo 55 predlogov iz 
11 različnih osnovnih šol (tabela 1).  
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Tabela 1: Število prejetih predlogov in naziv sodelujočih osnovnih šol 
 

Zap. št. Naziv osnovne šole Št. prejetih predlogov 

1 Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica 4 

2 Osnovna šola Polhov Gradec 1 

3 Osnovna šola Šempas 11 

4 Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci 2 

5 Osnovna šola Milana Šuštaršiča Ljubljana 3 

6 Osnovna šola Mislinja 7 

7 Osnovna šola Bičevje 6 

8 Osnovna šola Elvire Vatovec Prade 4 

9 Osnovna šola Petrovče 13 

10 Osnovna šola Kašelj 2 

11 Osnovna šola Tabor Logatec 2 
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3. ZAKLJUČNO POROČILO O DELU OCENJEVALNE KOMISIJE IN NATEČAJNIH PREDLOGOV 

 

a.  NAMEN NATEČAJA 

Končni cilj natečaja je pridobiti ideje oz. predloge za ime »Centra znanosti«.  

 

 

b. OCENJEVALNA KOMISIJA 

Imenovana je bila ocenjevalna komisija v sestavi: 

 

predsednica ocenjevalne komisije 

Saša Eržen, komunikologinja in novinarka z izkušnjami s področij marketinga in 

oglaševanja ter avtorica nagrajenih zgodb za otroke 

 

članica 

Ajda Radinja, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

 

članica 

dr. Saša Novak, znanstvenica, Institut »Jožef Stefan« 

 

članica 

Lenka Kavčič, arhitektka, aFRONT, Zavod za prostorsko inovativnost 

 

član 

Boris Beja, kipar, kritik, kurator in likovni pedagog 

 

poročevalka 

 Tina Gradišer, arhitektka, Center arhitekture Slovenije 

 

 

c. MERILA ZA OCENJEVANJE 

Ocenjevalna komisija je prispele predloge ocenjevala z naslednjimi merili: 

 

1. IZVIRNOST PREDLAGANEGA IMENA 

2. TEMATSKA USTREZNOST 

3. KAKOVOST LIKOVNE PREDSTAVITVE 

 

d. SPLOŠNO POROČILO O PRISPELIH PREDLOGIH IN DELU OCENJEVALNE KOMISIJE 

V natečaju za izbor imena »Centra znanosti« so sodelovale naslednje osnovne šole: Osnovna šola 

Petrovče, Osnovna šola Elvire Vatovec Prade Koper, Osnovna šola Kašelj, Osnovna šola Bičevje, 

Osnovna šola Milana Šuštaršiča Ljubljana, Osnovna šola Mislinja, Osnovna šola Šempas, Osnovna šola 

Franceta Prešerna Črenšovci, Osnovna šola Polhov Gradec, Osnovna šola Prežihovega Voranca 

Bistrica in Osnovna šola Tabor Logatec. 
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Naloga komisije je ob ocenjevanju in pregledu prispelih rešitev bila zahtevna, a vendarle je nekaj 

prispelih predlogov že od pričetka pregleda izstopalo – bodisi zaradi kvalitete likovne predstavitve 

bodisi zaradi izvirnosti predlaganega imena.  

 

Ocenjevalna komisija je bila mnenja, da so vsi prispeli predlogi na takšen ali drugačen način uspeli 

najti in predstaviti ime, za katerega menijo, da bi »Centru znanosti« najbolj pristajalo. Vsa prispela 

dela so bila vsebinsko in oblikovno zelo raznolika in kakovostna. Tehnike likovnih predlogov so bile 

poljubne in zelo raznolike – risbe s svinčniki ali barvicami, slike, kolaži, grafike, fotomontaže in tudi 

makete. Pri vseh predlogih je bilo vidno, da so se avtorji z iskanjem imena in s tem tudi z 

raziskovanjem o znanosti precej ukvarjali.  

 

 

Člani komisije so pri izboru upoštevali izvirnost predlaganega imena, tematsko ustreznost 

predlaganega imena in kakovost njegove likovne predstavitve.  

 

 

V okviru prejetih predlogov so člani komisije izoblikovali ožji izbor del, med katerimi so na koncu izbirali 

med štirimi zelo enakovrednimi predlogi. Pri teh predlogih je komisija upoštevala in odločila na 

podlagi skladnosti predloga imena »Centra znanosti« z arhitekturno zasnovo zmagovalne 

rešitve na projektnem natečaju »Center znanosti«. Na ta način se je komisija odločila, da podeli 

eno prvo nagrado ter tri enakovredne druge nagrade, ostalim prejetim predlogom pa podeli 

priznanja.  

 

Nagrajena skupina bo v Zavodu 404, ki pripravlja delavnice s področja tehnologije, strojev, 

programiranja in elektrotehnike za osnovnošolce, tri dni s pomočjo mentorjev Zavoda 404 ustvarjala 

projekt s področja, ki si ga bo izbrala sama, deležna pa bo tudi arhitekturnega popotovanja po 

Ljubljani z mentorji Igrive arhitekture. Nagrada pokriva tudi prenočišče, prevoze in prehrano za vse 

tri dni. Avtorji drugonagrajenih predlogov bodo z Zavodom 404 na projektu ustvarjali en dan. 

 

 

Vsem učencem in mentorjem se zahvaljujemo za sodelovanje v natečaju, ki je prispeval delček v 
mozaik zavedanja o pomenu znanosti, arhitekture in prostora v vsakodnevnem življenju.  

 

Komisija bo končno poročilo natečaja za ime »Centra znanosti« z nagrajenimi predlogi predala 
Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ki bo v nadaljevanju priprave projekta »Center 
znanosti« določil končno ime »Centra znanosti«.  
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e. POROČILO O PRISPELIH PREDLOGIH 

 

»LUČKA«, Osnovna šola Mislinja – 1. NAGRADA 
avtorici:   
Jasmina Brešar 

 Maja Vetrih 
  

mentor: 
Milan Bajželj 

 

 
  

Učenki Osnovne šole Mislinja sta za ime »Centra 

znanosti« izbrali »Lučka«, ki sta ga tudi likovno 

upodobili. Ocenjevalna komisija se je strinjala, da je ime 

na posluh prijetno in primerno za slovensko publiko. 

Komisija je zaradi šumnika v imenu smatrala, da je 

takšen predlog morda manj primeren za tujce, a se je na 

koncu strinjala, da pa so šumniki hkrati tudi značilnost 

našega prostora. Učenki sta ime izbrali zaradi asociacije 

na žarnico, ki se nam prižge nad glavo, ko se domislimo 

nove zamisli. Zaradi duhovitosti in tematske ustreznosti, 

ter različnih možnosti in asociacij, ki jih predlog ponuja 

(luč – ideja, pozitivna naravnanost, ipd.; regratova lučka 

– razširimo znanost; spol - ženske v znanosti, …), se je 

komisija odločila, da učenkama podeli 1. nagrado ter njun 

predlog uvrsti na razstavo boljših predlogov. Hkrati je 

komisija mnenja, da se predlog najbolj sklada z 

arhitekturno zasnovo zmagovalne rešitve na projektnem 

natečaju »Center znanosti«. 
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»NEST«, Osnovna šola Šempas – ENAKOVREDNA 2. NAGRADA 
 avtorja:   

Blaž Šuber 
 Nejc Mladovan 
  

mentorica: 
Lilijana Zalesjak Gerlica  

 
Ž 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
»ZUM«, Osnovna šola Šempas – ENAKOVREDNA 2. NAGRADA 
 avtorji: 
 Nika Klisarič 

Melisa Tomšič 
Zala Bremec 
Zala Hrovatin 
 
mentorica: 

 Patricija Pregrad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natečajni predlog »NEST« poimenuje novi »Center 
znanosti« kot gnezdo vseh znanj, v katerem se rojevajo 
najboljše ideje in znanja. Učenca Blaž Šuber in Nejc 
Mladovan sta se pod mentorstvom Lilijane Zalesjak Gerlica 
iz Osnovne šole Šempas izkazala s premišljeno izdelano 
maketo, ki sta jo s fotografijo primerno predstavila na A3 
listu. Uporabila sta več različnih materialov, da sta 
nazorno prikazala gnezdo, na njega pa postavila še likovno 
domiselno izdelane črke, ki prikazujejo predlagano ime. V 
obrazložitvi pojasnita, da je beseda »NEST« sestavljena iz 
prvih črk besed: narava, eksperimenti, spoznavanje in 
tehnologija. A hkrati nudi tudi možnost drugih asociacij, 
kot npr. gnezdo – valilnica dobrih idej, nestor, ipd. Skupek 
likovne predstavitve, tematske ustreznosti in domiselnosti 
predstavlja enega najboljših prispelih predlogov, zato se je 
komisija odločila, da mu podeli enakovredno 2. nagrado in 
predlog uvrsti na razstavo boljših predlogov. 
 

Učenke iz Osnovne šole Šempas so na grafično domiselni 
in še posebej kvalitetni način predstavile svoj predlog za 
ime »Centra znanosti«, ki se glasi »ZUM«. Iz njihovega 
prispevka je razvidno, da so veliko časa namenile 
razmišljanju o inicialkah novega imena (znanost, 
umetnost, misli ali možgani), za katerega so se odločile 
prav zaradi njegove jedrnatosti. Predlog nudi tudi možnost 
drugih asociacij, kot npr. znanstveni um, približati in 
razumeti... Komisijo je predlog prepričal zaradi čiste in 
jasne likovne predstavitve ter dobre obrazložitve izbire 
imena, zato se je odločila, da mu podeli  enakovredno 2. 
nagrado in uvrsti na razstavo boljših predlogov. 
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»VEGA«, Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica – ENAKOVREDNA 2. NAGRADA 
avtorica:   
Neja Filip 

   
mentorici: 
Metka Filip 
Klementina Weis 
 

.  
 
 
 
  

Učenka Osnovne šole Prežihovega Voranca Bistrica je za 
ime »Centra znanosti« izbrala ime »Vega«. Navdih za 
iskanje imena je našla v svetovno znanem slovenskem 
fiziku Juriju Vegi, ki je pripomogel k velikemu napredku 
svetovne znanosti. Učenka je z domišljeno in čisto likovno 
predstavitvijo imena pritegnila pozornost komisije, ki je 
mnenja, da si avtorica imena zaradi kvalitete predstavitve 
in obširne obrazložitve prisluži enakovredno 2. nagrado ter 
se uvrsti na razstavo boljših predlogov. Iz obrazložitve 
likovne predstavitve je očitno, da je avtorica predstavitvi 
namenila veliko razmisleka in truda, saj je vsak del logotipa 
jasno obrazložen in utemeljen. Tako npr. prvo črko imena 
predstavlja iluzijski trikotnik, ki ponazarja razmišljanje, 
dvosmerna puščica pod imenom pa kemijsko reakcijo. 
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»GENIAL«, Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica – PRIZNANJE 
avtorice:   
Neja Zver 

 Neja Hartman 
 Eva Vršič 
  

mentorici: 
Metka Filip 
Klementina Weis 

 
Učenke Osnovne šole Prežihovega Voranca so se izkazale z 
dovršeno likovno predstavitvijo, ki kaže njihovo ustvarjalno 
nadarjenost. Za predstavitev predlaganega imena »Genial« 
so izbrale motiv Zemlje, ki so jo s tehniko tempere naslikale 
na črno ozadje, ki prikazuje vesolje. Za takšno ime so se 
odločile s pojasnilom, da je Slovenija zelo napredna in da ime 
»Genial« Slovenijo in njeno inovativnost najbolje pooseblja. 
Komisija se je zaradi estetskega likovnega izdelka odločila, da 
učenkam OŠ Prežihovega Voranca Bistrica podeli priznanje. 
 
 

»CENTER SREDI ZNANOSTI«, Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica – PRIZNANJE  
avtorici:   

 Tjaša Kustec 
 Zala Lucija Balažic 
  

mentorici: 
Metka Filip 
Klementina Weis 

 
»Center SREDI znanosti« je predlog dveh učenk OŠ 
Prežihovega Voranca Bistrica, ki je domišljeno sestavljen iz 
treh besed: center, znanost in središče. Komisija je bila še 
posebej navdušena nad kvaliteto likovne predstavitve imena, 
ki združuje več različnih tehnik, glavno ime »SREDI« pa je 
tridimenzionalno postavljeno v sredino lista. Okrog planeta so 
nanizane svetovno znane stavbe, kar kaže na posebno 
splošno razgledanost učenk, za kar si prislužita priznanje in 
uvrstitev na razstavo boljših prejetih predlogov.  
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»CENTER ZNANOSTI SLOVENIJE - CZS«, Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica – PRIZNANJE  
avtorica:   

 Ivana Krampač 
  

mentorici: 
Metka Filip 
Klementina Weis 

 

Učenka OŠ Prežihovega Voranca Bistrica je s pomočjo 
tehnike kolaža in risbe predstavila svoj predlog imena. Z 
estetsko dovršeno likovno predstavitvijo, ki bi lahko bila tudi 
logotip novega »Centra znanosti«, je predlog prepričal 
komisijo, ki je učenki podelila priznanje ter njeno likovno 
upodobitev uvrstila na razstavo. Sam predlog imena, ki se 
glasi »Center znanosti Slovenije« je manj inovativen in kliče 
po »nekaj več«. 
 

 

»PRIZMA«, Osnovna šola Polhov Gradec – PRIZNANJE  
avtorji:   

 Neli Dolinar 
 Ajda Ušeničnik 
 Lea Košir 
 Tadej Trobec 
  

mentor: 
Jure Kramar 

 

 

 

     

Učenci Osnovne šole Polhov Gradec so se posebej izkazali 
s svojim predlogom, kjer so pokazali svojo veliko likovno 
nadarjenost in predhodno raziskovanje teme. Njihov 
predlog »PRIZMA« so sestavili iz prvih črk besed: park, 
raziskovanja, znanosti, medgeneracijske, akademije, ter ga 
podkrepili z izdelkom, ki zaradi taktilnosti in 
tridimenzionalnosti zares pričara učinek prizmatične 
razpršitve svetlobe. Obrazložili so, da tako kot prizma 
razprši svetlobo v spekter barv, tako bo tudi obisk v 
»Centru znanosti« razširil naša znanja. Komisiji je bila 
upodobitev predloga všeč, zato so se odločili, da avtorjem 
podelijo priznanje in ga uvrstijo na razstavo. 
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»LUNA«, Osnovna šola Šempas – PRIZNANJE  
avtorice:   

 Tia Mišič 
 Lara Terčič 
 Ana Tia Hohkraut 
  

mentorica: 
Lilijana Zalesjak Gerlica 
 

Avtorice predloga »LUNA« so si prislužile priznanje zaradi 
detajlne obdelave logotipa predloga, ki so ga ustvarile s 
pomočjo računalniške grafike. Vsako »stopničko«, ki 
prikazuje logotip, so detajlno razdelale in pojasnile barve, ki 
so jih uporabile. Za ime so izbrale kratico »LUNA«, ki pomeni 
»Ljubezen do Učenja, Narave in Abstraktnega«. Predlog 
učenk je izdelan na visokem nivoju, ki kaže precejšnje 
predznanje,  in je kot tak uvrščen na razstavo boljših prejetih 
predlogov. 
 

 
»VARUH PRIHODNOSTI«, Osnovna šola Šempas – PRIZNANJE  

avtorici:   
 Nike Bratina 
 Ana Hrovatin 
   

mentorica: 
Lilijana Zalesjak Gerlica 

 

 

»Varuh prihodnosti« je predlog dveh učenk Osnovne šole 
Šempas, ki je še posebej kvalitetno in kompleksno zasnovan. 
Likovne upodobitve sta se lotili s pomočjo računalniške 
grafike, v katero sta vključili raznolike motive, ki po njunem 
prikazujejo znanost, sodobnost in prihodnost. V središče 
likovne upodobitve postavita tudi rokovanje, ki ponazarja 
sodelovanje, kar je bistvo »Centra znanosti«. V obrazložitvi 
sta zapisali, da si sodobnost razlagajo zelo povezano s 
tehnologijo, prav zato pa sta izbrali takšen način predstavitve. 
Zaradi kvalitete likovne predstavitve si prislužita priznanje.  
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»PREMICA«, Osnovna šola Šempas – PRIZNANJE  
avtorice:   

 Marina Bavčar 
 Karolina Beltran 
 Lana Klisarič 
   

mentorica: 
Lilijana Zalesjak Gerlica 

 

Učenke Osnovne šole Šempas so za ime izbrale »Premico«, 
ki po njihovem predstavlja pomen znanosti, ki se ne začne 
nikjer in traja v neskončnost. Prav zaradi domiselnosti in 
globine razmišljanja si učenke zaslužijo posebno priznanje ter 
uvrstitev na razstavo boljših prejetih predlogov. V obrazložitvi 
napišejo, da je znanje neomejeno, človeštvo pa je do danes 
preiskalo le del njega. Menijo, da so v znanosti še luknje, ki 
postavljajo velika vprašanja, na katera odgovorov še ne 
poznamo. Za predstavitev svojega predloga so izbrale tehniko 
makete, ki prikazuje škatlo z napisanim predlogom imena.  

 

 

»VRTINEC – VIRTUALNI INOVACIJSKI EKSPERIMENTALNI CENTER«, Osnovna šola Šempas – 
PRIZNANJE  

avtorice:   
 Larisa Tomšič 
 Ana Ipavec Sladič 
 Ema Sever 
   

mentorica: 
Patricija Pregrad 

 

Avtorice predloga »Vrtinec« so se poslužile računalniške 
grafike, s katero so ustvarile minimalistično, a učinkovito 
predstavitev predloga, ki so ga podkrepile z utemeljitvijo, da 
je vrtinec močan tok, ki združuje in med seboj povezuje 
ustvarjanje, raziskovanje in eksperimentiranje na različnih 
področjih znanosti in umetnosti. Z različnimi barvanimi krogi, 
ki jih povezujejo linije vrtinca, so asociirale na planete, ki jih 
najdemo v vesolju. Ime Vrtinec pomeni »Virtualni inovacijski 
eksperimentalni center«. Predlog je izviren, zato si učenke 
zaslužijo priznanje.  
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»KIZU – KREATIVNOST, INTERAKTIVNOST, ZNANOST, UMETNOST«, Osnovna šola Šempas – 
PRIZNANJE  

avtorji:   
 Luka Jermol 
 Aleksej Mavri 
 Anže Šuligoj 
 Rene Humar 
   

mentorica: 
Katarina Grmek 

 
Avtorji predloga »KIZU«, učenci Osnovne šole Šempas, so do 
tega imena prišli z inicialkami naslednjih besed: kreativnost, 
interaktivnost, znanost in umetnost. Odločili so se za 
moderno ime, ki po njihovem ustreza znanstveni sodobni 
stavbi, ki bo v svoji notranjosti skrivala veliko zanimivih reči. V 
likovni upodobitvi, ki je manj prepričljiva, s tehniko risbe 
nakažejo prve črke izbranega imena in dodajo še ime Nikole 
Tesla, ki je bil po njihovem pomemben znanstvenik in si 
zasluži omembo v njihovem predlogu imena. Kljub vsemu je 
predlog izviren, zato si učenci zaslužijo priznanje.  

 
 

»UM-SLO-PIR«, Osnovna šola Šempas – PRIZNANJE  
avtorji:   

 Luka Baša 
 Anej Saksida 
 Žiga Cigoj 
 Tian Faganel 
 

mentorica: 
Katarina Grmek 

 

Skupina štirih učencev, ki se poimenujejo »štirje prijatelji«, je 
za ime »Centra znanosti« predlagala skovanko »UM-SLO-
PIR«, ki hudomušno povzame tri razloge. UM zaradi pametnih 
naprav, ki se bodo nahajale v novem »Centru znanosti«, SLO 
zaradi slovenskega porekla ter PIR, ker bo »Center znanosti« 
stal na polju, kjer so nekoč pridelovali krompir. Zaradi 
duhovitosti predloga in umetniške likovne predstavitve si 
učenci prislužijo priznanje. V likovni upodobitvi so narisali grb 
novega »Centra znanosti«, ki združuje upodobitve Celjskih 
grofov, Postojnske jame, Triglava, reke in morja, ljubljanskega 
gradu ter polje krompirja.  
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»IZC – INTERAKTIVNI ZNANSTVENI CENTER«, Osnovna šola Šempas – PRIZNANJE  
avtorji:   

 Dominika Štrukelj  
 Tarin Rebek 
 Tina Preradovič 
  
 mentorica: 

Katarina Grmek 
 

Avtorice predloga »IZC« so podale predlog imena enostavno, 
kratko in jedrnato. Kratica IZC pomeni interaktivni znanstveni 
center, ki ga z likovno upodobitvijo predstavijo manj 
prepričljivo. Mnenje komisije je bilo, da bi z vizualnim učinkom 
lahko veliko bolje predstavile sicer zanimivo in povsem 
primerno rešitev. Prav zaradi slednje si prislužijo priznanje. 

 

 

 

»ANA – NAJBOLJŠA ZNANSTVENA ZGRADBA«, Osnovna šola Šempas – PRIZNANJE  
avtorice:   

 Dominika Štrukelj  
 Tarin Rebek 
 Tina Preradović 
  
 mentorica: 

Katarina Grmek 
 

Avtorice predloga »ANA«, učenke Osnovne šole Šempas, so 
podale svoj predlog imena jasno in enostavno, a je manj jasna 
povezava kratice z izbranimi besedami – ta deluje bolj 
naključno kot drugod, saj v obrazložitvi le opišejo, da so iz treh 
besed vzele tri črke. Zaradi manj jasne obrazložitve in 
pomanjkljive likovne predstavitve člani komisije predloga ne 
izberejo, a učenkam za trud in sodelovanje podelijo priznanje.  
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»UMZUM«, Osnovna šola Šempas – PRIZNANJE  
avtorji:   

 Klara Vulić 
 Karolina Obljubek 
 Arne Velikonja 
  
 mentorica: 

Katarina Grmek 
 

Učenci Osnovne šole Šempas, ki so v avtorski skupini podali 
predlog »UMZUM«, so predstavili svoj pogled na znanost in 
umetnost, prve črke obeh besed pa so nato združili v 
predlagano ime. S svojim predlogom so pokazali veselje do 
raziskovanja, ime pa so s tehniko risbe prikazali tudi v likovni 
upodobitvi. Samo ime deluje zelo duhovito in zabavno, likovna 
predstavitev pa je sicer izvedena manj kvalitetno. Zaradi 
vloženega truda in izkazanega zanimanja, se komisija odloči, 
da avtorjem podeli priznanje. 

 

 

»BUUM«, Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci – PRIZNANJE  
avtorice:   

 Živa Zadravec 
 Zala Matjašec 
 Saša Žerdin 
   

mentor: 
Tibor Frančič 

 

Učenke Osnovna šole Franceta Prešerna Črenšovci si 
prislužijo priznanje zaradi izvirne likovne upodobitve, za 
katero je razvidno, da so v njo vložile veliko časa in truda. 
Njihov predlog, ki se glasi »BUUM«, obrazložijo z naslednjimi 
besedami: bodimo ustvarjalci usode mladosti. S tehniko risbe 
so z upodobitvijo eksplozije želeli približati širjenje znanosti in 
ustvarjalnosti na vsa področja in v vse smeri. Avtorska risba 
učenk pritegne poglede, zato so se člani komisije odločili, da 
jim podelijo priznanje. 
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»ZNANIUM«, Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci – PRIZNANJE  
avtorica:   

 Iva Okorn 
    

mentor: 
Tibor Frančič 

 

Učenka, ki je avtorica predloga »ZNANIUM«, ga je v tehniki 
flomastra upodobila na enostaven in minimalistični način s 
posebno vrsto pisave. Predlog je prikazan estetsko in bi lahko 
deloval kot logotip »Centra znanosti«. Ime Znanium v 
obrazložitvi avtorica opiše kot sestavljanko besed um in 
znanost ter doda, da nam ime že samo po sebi pove, da bo v 
zgradbi »Centra znanosti« predstavljena znanost, ki jo je 
odkril človeški um. V nadaljevanju pojasni izbor barv, ki niso 
naključno izbrane. Zaradi dobre obrazložitve in jasnosti 
likovne predstavitve si učenka prisluži priznanje ter uvrstitev  
na razstavo boljših prejetih predlogov. 

 

 

»INICI/ART)IVA KRE(ART)IVA«, Osnovna šola Milana Šuštaršiča Ljubljana – PRIZNANJE  
avtorji:   

 Eva Grmič 
 Kazimir Plesničar 
 Kristina Mihelič 
   

mentorici: 
Marija Murenc 
Nataša Škorjanc Strnad 

 

Avtorji predloga »INICI/ART)IVA KRE(ART)IVA« pokažejo, da so 
nalogo vzeli resno in se v njo poglobili. Izbrano ime kaže na 
kompleksnost razmišljanja avtorjev, a za ime stavbe deluje 
prezapleteno. V obrazložitvi učenci pojasnijo, da so do 
sestavljanke imena prišli z združevanjem naslednjih besed: 
iniciativa, kreativa in art. Zaradi domiselnega prepletanja 
besed, obširnega predhodnega raziskovanja teme ter 
kvalitetne likovne upodobitve si učenci prislužijo priznanje in 
uvrstitev na razstavo boljših prejetih predlogov. 
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 »PRO.MI.RE«, Osnovna šola Milana Šuštaršiča Ljubljana – PRIZNANJE  
avtorji:   

 Eva Grmič 
 Kazimir Plesničar 
 Kristina Mihelič 
   

mentorici: 
Marija Murenc 
Nataša Škorjanc Strnad 

 

Avtorji predloga »PRO.MI.RE« navdušijo zaradi jasne 
utemeljitve izbora imena. Pravijo, da je ime kratica za 
postopek reševanja znanstvenih vprašanj in združuje: 
problem, razmišljanje – misel ter rešitev. Učenci si zaradi 
izredno kvalitetne likovne upodobitve zaslužijo priznanje in 
uvrstitev na razstavo boljših predlogov. Slika, ki je nastala s 
pomočjo tehnike tempere in vodenih barv, prikazuje znak 
vprašaja in klicaja, ki sta obdana z različnimi motivi, ki 
spominjajo na znanost in vesolje. 

 

 

 

 

»ZNANCELJUB«, Osnovna šola Milana Šuštaršiča Ljubljana – PRIZNANJE  
avtorji:   

 Eva Grmič 
 Kazimir Plesničar 
 Kristina Mihelič 
   

mentorici: 
Marija Murenc 
Nataša Škorjanc Strnad 

 

Avtorji predloga »ZNANCELJUB« predlagajo ime, ki združuje 
ljubezen do znanosti, ki jo bomo našli v novem »Centru 
znanosti«. Učenci so v likovni upodobitvi združili napis 
predlaganega imena z risbo ljubljanskega gradu in inicialkami 
imena. Ime je za stavbo morda manj primerno, a si učenci 
zaradi domišljene predstavitve in poglobljenega razmišljanja 
o temi prislužijo priznanje. 
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»FIS – FUTURE IN SCIENCE«, Osnovna šola Mislinja – PRIZNANJE  
avtorica:   

 Laura Zajamšek 
   

mentor: 
Milan Bajželj 

 

Avtorica, učenka Osnovne šole Mislinja,  se je za ime »Centra 
znanosti« odločila za ime »FIS«, ki ga je utemeljila z 
dejstvom, da je naša prihodnost v rokah znanosti. Kratice 
imena je dobila iz besedne zveze Future in Science. Likovna 
upodobitev izbranega imena vključuje risbo Zemlje, čez 
katerega so napisane kratice imena. Zaradi prevelike 
podobnosti z že obstoječim imenom Mednarodne smučarske 
organizacije FIS, predlagano ime ni primerno, a si učenka 
zaradi truda in kvalitetno izpeljane naloge vseeno prisluži 
priznanje.  

 

»KANGLA ZNANOSTI«, Osnovna šola Mislinja – PRIZNANJE  
avtorji:   

 Maks Mastnak 
 Vid Grušovnik 
 Aljaž Flogie 

Luka Krenker 
   

mentor: 
Milan Bajželj 

 

Učenci Osnovne šole Mislinja so za ime predlagali »Kangla 
znanosti«, ki duhovito in hudomušno zaobjame njihovo 
dojemanje znanosti in tehnologije. Menijo, da bo »Center 
znanosti« kot kangla za zalivanje rož – bo napajal in bogatil 
celotno okolico. S tehniko risbe so učenci upodobili zalivalko 
rož in zraven dopisali predlagano ime. Čeprav je ime manj 
primerno za sam »Center znanosti«, si zaradi hudomušnosti 
predstavitve in imena učenci prislužijo priznanje.  

 

 

 

 

 



NATEČAJ ZA IZBOR IMENA »CENTRA ZNANOSTI« 
 

21 
 

 »BLISK«, Osnovna šola Mislinja – PRIZNANJE  
avtorici:   

 Klara Brodej 
 Neja Repas 
   

mentor: 
Milan Bajželj 

 

Avtorici predloga »BLISK« sta ime izbrali, ker jima je bilo všeč 
in ker naj bi v »Centru znanosti« ideje in znanje kar bliskale iz 
naših možganov. Blisk razsvetljuje Zemljo in tako naj bi 
razsvetlil tudi naše možgane. Učenki sta predlagano ime 
likovno upodobili s pomočjo tehnike risbe – ime sta zapisali, 
za njim pa narisali rumeno puščico, ki prikazuje udar strele. 
Kljub dobri ideji je ime manj  ustrezno in nekoliko manj 
kvalitetno likovno upodobljeno. Učenki si zaradi sodelovanja 
in truda prislužita priznanje. 

 

 

»PAMETEN.BODI«, Osnovna šola Mislinja – PRIZNANJE  
avtorice:   

 Alja Balant 
 Julija Merzdovnik 
 Mineja Ramšak 
   

mentor: 
Milan Bajželj 

 

Učenke Osnovne šole Mislinja so za ime »Centra znanosti« 
izbrale »PAMETEN.BODI«. S piko med besedama so se učenke 
približale sodobni interpretaciji imen in nazivov ter si tako 
prislužile pozornost mlajših generacij. Izbrano ime 
obrazložita z dejstvom, da se bomo v bodočem »Centru 
znanosti« lahko veliko novega naučili in da pamet 
potrebujemo za razvijanje novih idej, ki jih bomo lahko v 
»Centru znanosti« uporabili. Kljub nekoliko manj dodelani 
likovni upodobitvi si učenke zaradi izvirnosti in izkazanega tru- 
da prislužijo priznanje. 
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 »LJUDJE IN ZNANOST«, Osnovna šola Mislinja – PRIZNANJE  
avtorici:   

 Maruša Kotnik 
 Nuša Borovnik 
   

mentor: 
Milan Bajželj 

 

Avtorici imena »Ljudje in znanost« sta učenki Osnovne šole 
Mislinja. Z izbranim imenom povežeta ljudi, ki ustvarjajo 
znanost, znanost pa povezuje ljudi. Menita, da znanosti brez 
ljudi ni in da je vse neločljivo povezano. Učenki si prislužita 
priznanje za sodelovanje, a so člani komisije skupnega 
mnenja, da bi likovna upodobitev lahko bila izvirnejša in 
zanimivejša. 

 

 

 

»CENTRUM SCIENTIAM«, Osnovna šola Mislinja – PRIZNANJE  
avtor:   

 Benjamin Štinjek 
   

mentor: 
Milan Bajželj 

 

Avtor predloga »Centrum Scientiam«, učenec Osnovne šole 
Mislinja, se je za takšno ime odločil, ker se sliši »zapleteno«. 
Zaradi domiselnosti imena si učenec prisluži priznanje, prav 
tako je primerno izdelana tudi likovna predstavitev, ki je v 
tehniki risbe. S simbolno upodobitvijo vzhajajočega sonca v 
pokrajini in napisom predlaganega imena je učenec pokazal 
pozitivno razmišljanja o temi.  

 

 

 

 

 

 

 



NATEČAJ ZA IZBOR IMENA »CENTRA ZNANOSTI« 
 

23 
 

»SVET ZNANOSTI«, Osnovna šola Bičevje – PRIZNANJE  
avtorice:   

 Ajla Bećić 
 Kal Gabrijel Turek 
 Maida Žunić 
 Minea Šuvić 
   

mentorica: 
Helena Angelski 
 

Učenke Osnovne šole Bičevje so izbrale ime »Svet znanosti«, 
ki so ga na izredno kvaliteten način upodobile z risbo, ki 
prikazuje Zemljo s celinami, med katere so vstavile napis 
predlaganega imena. V obrazložitvi so napisale, da so takšno 
ime izbrale zato, ker ob vstopu v »Center znanosti« vstopimo 
v popolnoma drugi svet. Predlog si zaradi estetsko dovršene 
izvedbe prisluži priznanje in uvrstitev na razstavo boljših 
prispelih predlogov.  
 

 

»POGLEJMO V ZNANOST«, Osnovna šola Bičevje – PRIZNANJE  
avtorice:   

 Naja Germadnik 
 Viktorija Branka Radaković 
 Reina Pirjevec 
 Asja Anastazija Vranac 
   

mentorica: 
Helena Angelski 

 

Avtorice predlaganega imena »Poglejmo v znanost« so se še 
posebej potrudile pri likovni upodobitvi imena, ki spominja na 
prerez človeške glave z možgani in očali za virtualno realnost, 
na katerih je narisano vesolje. V obrazložitvi so napisale, da so 
se za to ime odločile zato, ker bomo v novem »Centru 
znanosti« lahko videli veliko razstav in poskusov. Samo ime je 
manj primerno za ime stavbe, a si učenke zaradi kvalitetne 
likovne upodobitve prislužijo priznanje. 
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»VIR ZNANOSTI«, Osnovna šola Bičevje – PRIZNANJE  
avtorji:   

 Leo Kadrić 
 Jon Šenk 
 Erik Kar 
 Urban Kogovšek 
   

mentorica: 
Helena Angelski 

 

Avtorji predloga »VIR ZNANOSTI« so učenci Osnovne šole 
Bičevje, ki so z upodobitvijo epruvete namignili na predmet, ki 
je največkrat prikazan kot predstavnik znanosti. Ime so 
obrazložili s tem, da se jim znanost pogosto zdi zabava. 
Epruveto in napis predlaganega imena so upodobili v likovni 
tehniki risbe ter hudomušno dodali eksplozijo vsebine 
epruvete. Zaradi domiselnosti in izkazane domišljije učencev 
si prislužijo priznanje. 

 

 

 

 

»TOT CENTER ZNANOSTI«, Osnovna šola Bičevje – 
PRIZNANJE  

avtorice:   
 Amina Aličajić 
 Katarina Babič 
 Nika Lobe 
   

mentorica: 
Helena Angelski 

 

Avtorice predloga »TOT CENTER ZNANOSTI« so navdih 
poiskale v egipčanski mitologiji. V obrazložitvi opišejo, da je 
Tot egipčanski bog znanosti, začetnice pa imajo tudi 
drugačen pomen: tehnološko observativni center znanosti. 
Učenke so ime likovno upodobile celostno – tako, da spominja 
na egipčansko pokrajino. Kljub manjši ustreznosti predloga 
za slovenski prostor, si učenke zaradi izvirnosti in kvalitete 
likovne predstavitve učenke zaslužijo priznanje.  
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»RAZISKOVALNI APOLLOV CENTER«, Osnovna šola Bičevje – PRIZNANJE  
avtorji:   

 Jurij Leban 
 Elmin Oraščanin 
 Kristijan Pavlović 
 Enes Dikoski 
   

mentorica: 
Helena Angelski 

 

Učenci Osnovne šole Bičevje so se v avtorski skupini domislili 
imena »Raziskovalni Apollov center« zato, ker je Apollo bog 
sonca, prav tako pa je Apollo 11 bil prvi modul na luni. Izbrano 
ime kaže na njihovo poglobljeno raziskovanje astronomije, 
vesolja in mitologije, zaradi česar si zaslužijo priznanje. 
Likovna upodobitev imena predstavlja rumeno sonce z žarki, 
v katere so zapisali različne enačbe. 

 

 

 

»BRAINLAND«, Osnovna šola Bičevje – PRIZNANJE  
avtorice:   

 Katarina Gregorič 
 Karolina Iva Truglas 
 Lana Stvarnik 
 Tisa Mlekuž 
   

mentorica: 
Helena Angelski 
 

Avtorice predlaganega imena »Brainland« so učenke 
Osnovne šole Bičevje. V kratki obrazložitvi izbranega imena 
zapišejo, da ime spominja na deželo, v kateri se dogajajo 
različne stvari, ki jih obiskovalec ne pričakuje. Za likovno 
upodobitev so izbrali motiv možganov, ki predstavljajo glavno 
točko njihove predstavitve. Učenke si zaradi kvalitete likovne 
upodobitve in domišljenega imena zaslužijo priznanje.  
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 »IPUZ«, Osnovna šola Elvire Vatovec Prade – PRIZNANJE  
avtorica:   

 Rebeka Maria Occhienz 
  

mentorica: 
Ksenija Pfeifer 
 

Avtorica predlaganega imena »IPUZ« je učenka Osnovne šole 
Elvire Vatovec Prade. Kratice imena pomenijo »Inovativno 
povečajmo umetnost in znanost«. Likovna upodobitev 
predloga zajema štiri barvne črke, ki predstavljajo usta, ki 
ugriznejo v znanost in umetnost. Učenka si zaradi kvalitete 
likovne upodobitve in dobre obrazložitve prisluži priznanje. 

 

 

 
»GRIN CENTER«, Osnovna šola Elvire Vatovec Prade – PRIZNANJE  

avtor:   
 Miha Abram 
  

mentorica: 
Ksenija Pfeifer 

 

Učenec Osnovne šole Elvire Vatovec Prade je za ime »Centra 
znanosti« izbral ime »GRIN center«, katerega obrazloži z 
dejstvom, da to ime predstavlja vsa področja »Centra 
znanosti« in hkrati pomeni zeleno, naravni prijazno središče. 
V obrazložitvi za vsako kratico pojasni razloge za izbor le-teh. 
Likovna predstavitev imena je domišljena. Učenec si za trud 
in sodelovanje prisluži priznanje. 
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»FACTOR«, Osnovna šola Elvire Vatovec Prade – PRIZNANJE  
avtor:   

 Andraž Mihalič 
  

mentorica: 
Ksenija Pfeifer 

 

Ime »FACTOR« je učenec izbral kot kratico za uporabne in 
temeljne veje znanosti (fizika, anatomija in astronomija, 
kemija, tehnika, okoljevarstvo in robotika). Avtor predloga 
meni, da bi takšno ime »Centra znanosti« na obiskovalce 
naredilo velik vtis. Likovna upodobitev imena je izvirna in 
dobro dodelana, kjer kaže na znanje zrcalnih preslikav, zato si 
zasluži priznanje. Učenec predlaganega imena pravi, da je 
ime jasno in jedrnato, vsak obiskovalec pa naj sam poskusi 
ugotoviti, kaj ime predstavlja. 

 

 

»ŽARNICA!«, Osnovna šola Elvire Vatovec Prade – PRIZNANJE  
avtorji:   

 Ana Lisac 
 Maks Vincek 
 Dominik Jerman 
 Nika Višnjevec 
  

mentorica: 
Ksenija Pfeifer 

 

Učenci v avtorski skupini, ki je predlagala ime »ŽARNICA!«, si 
zaslužijo priznanje, saj so oblikovali maskoti gospoda in 
gospo Žarnica, ki bosta obiskovalce popeljala v svet znanosti. 
Učenci so maskoti upodobili v tehniki risbe in tako podkrepili 
svojo zamisel tudi na vizualni način. Ime »Žarnica« sestoji iz 
več besed: živali, astronomija, raziskovanje, narava, inovacije, 
celice in avantura. Posebna pohvala učencem, ki so se v 
nalogo zares poglobili in jo odlično izpeljali.  
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»TED – TEHNOLOGIJA, ENERGIJA, DOMIŠLJIJA«, Osnovna šola Petrovče – PRIZNANJE  
avtorja:   

 Gašper Brumec 
 Aljaž Jošovc 
  

mentorica: 
Veronika Melavc 

 

Osnovnošolca šole Petrovče sta si zamislila ime »TED«, ki 
pomeni tehnologijo, energijo in domišljijo. Pravita, da sta ime 
izbrala zato, ker sta potrebovala tri dobre in zanimive kratice. 
Likovna upodobitev predloga je minimalistična in enostavna, 
komisija pa je mnenja, da bi bila lahko bolj dodelana. Učenca 
si prislužita priznanje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

»CZP – CENTER ZNANSTVENE PRIHODNOSTI«, Osnovna šola Petrovče – PRIZNANJE  
avtorice:   

 Laura Jelen 
 Gaia Peršić 
 Ana Javornik 
 Eva Ašenberger 
  

mentorica: 
Veronika Melavc 
 

Učenke Osnovne šole Petrovče so se odločile za ime »CZP – 
center znanstvene prihodnosti«, saj se jim zdi izvirno in 
primerno za takšno ustanovo kot bo »Center znanosti«. Ime 
so likovno upodobile s pomočjo tehnike risbe, s katero so 
prikazale epruveto, iz katere se dvigajo mehurčki. Učenke si 
za izvirno upodobitev in predlog imena prislužijo priznanje. 
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»3D VIRTUAL REALETY CENTER«, Osnovna šola Petrovče – PRIZNANJE  
avtorji:   

 Urh Jelen 
 Dario Husnjak 
 Marko Pečar Liubimirescu 
  

mentorica: 
Veronika Melavc 

 

Učenci Osnovne šole Petrovče so takšno ime izbrali zato, ker 
menijo, da bo v »Centru znanosti« napredna tehnologija in da 
bo veliko vlogo imela tudi Zemlja. Likovna upodobitev 
predlaganega imena je zanimiva in oblikovno ustrezna ter 
kaže višji nivo znanja o perspektivi in tridimenzionalnem 
risanju. Učenci si za likovno upodobitev prislužijo priznanje. 

 

 

»CENTER TREPZ«, Osnovna šola Petrovče – PRIZNANJE  
avtorji:  

 Gal Bedrač 
 Brin Skalič 
 Anžej Leskovšek 
 Luka Grivec 
  

mentorica: 
Veronika Melavc 

 

Avtorji predloga »CENTER TREPZ« so ime izbrali kot kratico 
več besed: tehnologija, robotika, elektrika, prihodnost in 
znanost. S svojo izbiro so pokazali na razumevanje znanosti 
in tehnologije, izkazali so se tudi pri likovni upodobitvi imena, 
ki nakazuje na njihovo ustvarjalno in domišljijsko nadarjenost. 
Logotip imena je sestavljen iz kratic besed, v katere so vrisali 
simbole in motive, ki so značilni za posamezno omenjeno vejo 
znanosti. Komisija je ocenila, da ime, tudi zaradi težje 
izgovorjave, ni primerno za »Center znanosti«, a si učenci 
kljub temu zaradi domiselne rešitve prislužijo priznanje. 
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»AIO – ALL IN ONE«, Osnovna šola Petrovče – PRIZNANJE  
avtorici:   
Gea Skale 
Živa Cerovec 

  
mentorica: 
Veronika Melavc 
 

Učenki Osnovne šole Petrovče predlagata ime »AIO – ALL IN 
ONE« zato, ker bo stavba »Centra znanosti« vsebovala veliko 
različnih vsebin. Menita, da je ime primerno zato, ker je 
uporabno v angleščini in je lahko izgovorljivo. Likovna 
upodobitev imena zajema manj dodelan abstrahiran motiv 
zemlje na črni podlagi (kot da je v vesolju) in dopisano 
predlagano ime. Avtorici si prislužita priznanje za trud in 
sodelovanje.  

 

 

»OCEAN ZNANJA«, Osnovna šola Petrovče – PRIZNANJE  
avtorja:   

 Tai Dobovičnik 
 Jonas Kainz 
  

mentorica: 
Veronika Melavc 

 

Avtorja imena »Ocean znanja« sta osnovnošolca iz šole 
Petrovče. V kratki obrazložitvi pojasnita, da sta se za takšno 
ime odločila, ker je ocean iz vode, voda je vir življenja in brez 
življenja ni znanja. V likovni upodobitvi sta s tehniko risbe 
narisala valove, ki prikazujejo ocean ter dodala krog, v 
katerega sta vrisala predlagano ime, naokrog pa nanizala 
najpomembnejše veje znanosti. Učenca si prislužita 
priznanje za poglobljeno raziskovanje o temi ter domišljeno 
likovno predstavitev. 
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»PANT«, Osnovna šola Petrovče – PRIZNANJE  
avtorice:   

 Tinkara Romih 
 Lana Ašenberger 
 Lin Šuster 
  

mentorica: 
Veronika Melavc 
 

»PANT« je ime, ki ga predlagajo učenke iz Osnovne šole 
Petrovče. Kratice izbranega imena pomenijo: physics, 
astronomy, nature in technology. Menijo, da te dejavnosti 
najbolje opisujejo kompleksnost »Centra znanosti«, ki je v 
nastajanju. Z angleškimi besedami so se želele približati tudi 
tujim obiskovalcem, kar se komisiji zdi primerno, a skupek 
kratic preveč spominja na drugo slovensko besedo, ki 
tematsko ne ustreza »Centru znanosti«. Učenke so za 
likovno upodobitev izbrale tehniko risbe, ki bi po mnenju 
komisije lahko bila jasneje izražena. Prislužijo si priznanje za 
izvirnost.  

 
 
»ZED CENTER«, Osnovna šola Petrovče – PRIZNANJE  

avtorji:   
 Taja Čerčnik 
 Tilen Košec 
 Jan Divjak 
 Nejc Razinger 
  

mentorica: 
Veronika Melavc 
 

Učenci Osnovne šole Petrovče so v avtorski skupini štirih 
predlagali ime »ZED CENTER«. Ime ZED sestoji iz začetnic treh 
besed: znanost, energija in domišljija. Menijo, da ime zajema 
vsa področja »Centra znanosti«. Likovna upodobitev izbranega 
imena je čista, jasna in izvirna. S tehniko risbe so učenci 
upodobili navzdol obrnjen trikotnik z rdečo obrobo, vanj pa 
postavili Zemljo, nad katero lebdijo trije simboli, ki ponazarjajo 
tri predstavljena področja »Centra znanosti«. Učenci si 
prislužijo priznanje za izvirnost in kreativnost.  
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 »NTC – NAPREDNI TEHNOLOŠKI CENTER«, Osnovna šola Petrovče – PRIZNANJE  
avtorji:   

 Urban Jecl 
 Tino Mijošek 
 Gal Švec 
 Nejc Košec 
  

mentorica: 
Veronika Melavc 

 

Za stavbo »Centra znanosti« učenci predlagajo ime »NTC«, 
ki združuje besede »napredni tehnološki center«. Učenci v 
obrazložitvi pojasnijo, da bo »Center znanosti« zelo 
napreden in se bo sproti nadgrajeval. »Center znanosti« bo 
imel veliko tehnoloških in astronomskih zanimivosti, zato so 
za likovno upodobitev imena izbrali črne črke, v katere so 
vrisali rumene zvezde, kar prikazuje vesolje. Komisija je 
mnenja, da si učenci vsekakor prislužijo priznanje, a dodaja, 
da ime izpostavlja zgolj dve področji.  

 

 

»IRES«, Osnovna šola Petrovče – PRIZNANJE  
avtorji:   

 Lan Kuzman 
 Blaž Mandelc 
 Vid Vozelj 
 Aljaž Zavasnik 
  

mentorica: 
Veronika Melavc 

 

Avtorji predloga »IRES« v obrazložitvi napišejo, da so te črke 
zadnje črke imena »Moderni center Sunite Williams«. Menijo, 
da si »Center znanosti« zasluži ime po znanstvenici, ki je bila 
prva oseba s slovenskimi koreninami v vesolju. Učenci so 
kratice imena zarisali s črno obrobo in med njih postavili 
barvne krogle, ki najverjetneje predstavljajo molekule. 
Likovna predstavitev je jasna in čista, za kar si učenci 
prislužijo priznanje, še posebej pa jih komisija pohvali za 
raziskovanje o tematiki. 
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»COAT – CENER OF ASTRONOMY AND TECHNOLOGY«, Osnovna šola Petrovče – PRIZNANJE  
avtorji:   

 Tit Drev 
 Matic Pohole 
 Nejc Ozvaldič 
 Andrej Cajhen 
  

mentorica: 
Veronika Melavc 

 

Avtorji imena »COAT« so učenci Osnovne šole Petrovče, ki so 
ime izbrali kot kratice imena »Center of Astronomy and 
Technology«. Menijo, da bo »Center znanosti« povezan s 
tehnologijo in astronomijo, zato se jim to ime zdi 
najprimernejše. Komisija temu očita, da ime izpostavlja zgolj 
dve področji. Učenci prejmejo priznanje zaradi izvirnosti 
likovne upodobitve, ki prikazuje globus, okrog katerega letijo 
sateliti in druga nebesna telesa. 

 

 

»GRAVITI«, Osnovna šola Petrovče – PRIZNANJE  
avtor:   

 David Marinšek 
  

mentorica: 
Veronika Melavc 

 

Učenec je ime »GRAVITI« izbral zato, ker prvih šest črk 
predstavlja besede: genetika, računalništvo, anatomijo, 
veterino, inženirstvo in tehnologijo ter inovativnost. Avtor 
predloga meni, da se ljudje vedno spomnimo novih idej, ki 
izboljšujejo kvaliteto našega življenja. Likovna upodobitev 
imena je zelo zanimiva z razgibanostjo postavitve 
posameznih črk, kar že samo po sebi namiguje na 
gravitacijsko silo, ki nekatere črke odnese v nebo, druge pa 
dotakne s tlemi. Zaradi izvirnosti upodobitve imena si avtor 
predloga zasluži priznanje. 
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»CIPL – CENTER INOVATIVNIH IN PRIJAZNIH LJUDI«, Osnovna šola Petrovče – PRIZNANJE  
avtorji:   

 Hana Hotić 
 Juš Ašenberger 
 Lana Mastnak 
 Matevž Benedejčič  
 

mentorica: 
Veronika Melavc 

 

Avtorska skupina učenk iz Osnovne šole Petrovče je mnenja, 
da bodo v »Centru znanosti« inovativni in prijazni ljudje, 
katerim bo skupno to, da bodo pripomogli k razvoju človeka 
in tehnologije, tako izbere ime »Center inovativnih in prijaznih 
ljudi«. Likovna upodobitev imena je morda manj kvalitetna in 
deluje zmedeno, a je vseeno izdelana z določeno skrbnostjo 
in domišljijo. Učenke si prislužijo priznanje zaradi pozitivno 
naravnanega imena in dovršene predstavitve.  

 

 

»INSIGHT«, Osnovna šola Kašelj – PRIZNANJE  
avtorica:   

 Kristina Brezovnik 
  

mentorica: 
Rebeka Jerman 

 

Učenka Osnovne šole Kašelj si zaradi obširne in poglobljene 
obrazložitve prisluži posebno priznanje, saj je z napisanim 
dokazala, da je o tematiki veliko raziskovala in jo razume v 
globino. Likovna upodobitev njenega predloga je izjemno 
likovno estetska in kaže na večjo nadarjenost. Učenka je 
upodobila robota in človeka, ki se s prsti stakneta in tako 
skupaj ustvarita vpogled v znanost, ki mu pravi »INSIGHT«. 
Avtorica risbe si je zaradi tematike in izvedbe prislužila 
uvrstitev na razstavo boljših prejetih predlogov. 
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»LOGIUM«, Osnovna šola Kašelj – PRIZNANJE  
avtor:   

 Tadej Šandor 
  

mentorica: 
Rebeka Jerman 

 

Učenec Osnovne šole Kašelj je pokazal, da se je z izbiro imena 
precej ukvarjal. V obrazložitvi je zapisal, da beseda »LOGIUM« 
sestoji iz več delov, predstavlja pa vede, ki bodo zastopane v 
novem «Centru znanosti«. Ime je likovno upodobil zelo jasno, 
saj je z dvema barvama ločil glavne črke imena in ostale 
simbole, ki jih je želel prikazati na drugačen način. Z zeleno 
barvo je avtor poudaril značilnosti «Centra znanosti« in 
grafično podobo samega logotipa. Učenec si zaradi 
poglobljenega raziskovanja in obrazložitve prisluži priznanje 
ter uvrstitev na razstavo boljših prejetih predlogov. 

 

 

»EKO SISTEM«, Osnovna šola Tabor Logatec – PRIZNANJE  
avtorja:   

 Lucija Jerina 
 Jakob Leskovec 
  

mentorica: 
Antonija Baznik 
 

Učenca Osnovne šole Tabor Logatec sta za ime novega 
»Centra znanosti« izbrala ime »EKO SISTEM«. Ime je likovno 
upodobljeno tako, da je v sredini zapisano ime, okrog njega 
pa je razpostavljenih 6 barvnih krogov s simboli, ki 
prikazujejo: vesolje, pomoč pri raziskovanju, naravo, 
organizme in fiziko. Avtorja poudarita, da je ime lahko 
slovensko ali tuje – ali EKO ali ECO SISTEM. Učenca si 
prislužita priznanje zaradi truda in izvirnega predloga. 
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»eSHaZIT«, Osnovna šola Tabor Logatec – PRIZNANJE  
avtorja:   

 Jakob Štih 
 Klemen Tomazin 
  

mentorica: 
Antonija Baznik 

 

Učenca Osnovne šole Tabor Logatec sta predlagala ime 
»eSHaZIT«. Obrazložita, da je to kratica za »Slovenska hiša 
znanosti in tehnologije«. Pojasnita, da mali e ponazarja velik 
pomen elektronike, mali a pa kot prva črka abecede opominja, 
da novosti ne smejo zanemarjati temeljev. Učenca sta 
pripravila več različic logotipa za predlog imena. Komisija 
učenca nagradi s priznanjem, saj je količina vloženega truda 
očitna, temu primeren pa je tudi rezultat. Logotipi so izdelani 
na visokem nivoju. Predlagano ime je zanimivo, a manj jasno 
naključnemu obiskovalcu. 


