
Učenci OŠ Franceta Bevka Ljubljana na slovesni prireditvi »Zotkini talenti 2019«   

V soboto, 8. junija 2019, je v Cankarjevem domu v Ljubljani potekala slovesna prireditev in razglasitev rezultatov 

ZOTKINI TALENTI 2019, ki jo je Zveza za tehnično kulturo Slovenije pripravila v čast najboljšim mladim talentom, ki so 

se v šolskem letu 2018/19 s svojim znanjem, sposobnostmi, inovativnostjo in ustvarjalnostjo izkazali na tekmovanjih v 

organizaciji ZOTKS. Prireditve se je udeležilo 712 zlatih nagrajencev Slovenije, ki so svoj talent pokazali na državnih 

tekmovanjih iz znanja z različnih področij (biologija, kemija, logika, konstruktorstvo in tehnologije obdelav, 

modelarstvo) in na srečanju mladih raziskovalcev Slovenije. Med nagrajenci so bili tudi štirje učenci naše šole: Ema 

Vehovec (dobitnica zlatega Preglovega priznanja iz kemije,  9.r.), Miha Kosanc (dobitnik zlatega Preglovega priznanja 

iz kemije,  8.r.), Neja Raspet (dobitnica zlatega Preglovega priznanja iz kemije,  8.r.), Lenart Petrnel (dobitnik zlatega 

Preglovega priznanja iz kemije,  8.r.) pod mentorstvom Violete Stefanovik (mentorica za kemijo). 

  
 

Odlično pa so se na državnem tekmovanju odrezali tudi  Živa Višnjei (dobitnica srebrnega  Preglovega 

priznanja iz kemije,  8.r.), Liza Knez (dobitnica srebrnega  Preglovega priznanja iz kemije,  8.r.) in Gaja 

Kreševič Cimperman (dobitnica srebrnega  Preglovega priznanja iz kemije,  9.r.). 

   
 

Prireditev je potekala pod častnim pokroviteljstvom dr. Jerneja Pikala, ministra za izobraževanje, znanost in šport RS,  

ki je mladim talentom, zbranim na odru Gallusove dvorane, povedal: "Veseli me, da Zotkini talenti že vrsto let delujejo 

tako zelo izjemno. Vredno je drzno razmišljati, to je tisto, kar vodi napredek – od tehnike, naravoslovja do družboslovja 

in drugih ved in znanosti. Povsod mladi talenti vlečete voz napredka naprej in naša dolžnost je, da vam vaše potenciale 

omogočimo razvijati. Izjemno ponosen sem, da imamo take izjemne talente, za katere vem, da delajo tisto, kar sami 

najbolj želijo, predvsem pa, da delajo v dobro človeštva. Vzgoja talentov je naša skupna družbena odgovornost." 

 

Nekaj utrinkov s slovesne podelitve si lahko ogledate na priloženih fotografijah.  



 

1. Častni pokrovitelj »Zotkinih talentov 2019«,  
dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, 
znanost in šport RS 

 

2. Miha Kosanc, učenec 8. R. OŠ Franceta 
Bevka, dvojni »Zotkin talent 2019«, dobitnik 
zlatega Preglovega priznanja iz kemije 
(mentorica Violeta Stefanovik) in dobitnik 
zlatega priznanja iz logike (mentorica Ladislava 
Ježek Narobe) 
 

 

3. Miha Kosanc (zlato Preglovo priznanje iz 
kemije za 8. r.), Lenart Petrnel (zlato Preglovo 
priznanje iz kemije za 8. r.), Ema Vehovec 
(zlato Preglovo priznanje iz kemije za 9. r.), 
Neja Raspet (zlato Preglovo priznanje iz kemije 
za 8. r.) z mentorico Violeto Stefanovik. 

 

Ljubljana, 27. 6. 2019                                                               Violeta Stefanovik, mentorica tekmovanj za kemijo 


