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Destrnik • Ob koncu solskega leta 

Sprejem za odlicnjake 
Osnomo ioIo Destrwlk·Trnovska vas obIskuJejo uc.ncllz dveh oIICIn. ZIIto tudl Zupa"" 
AIoJz .... ko In Vladimir Vlndli ... ko !em .ku~ epreJmeta odllCnJake In uCence, kI so 
izstopall na ...... moznlh podroCJlh. Ob obeh Zupanlh Je uc.ncem CesUtalln Jlh nllllovoril 
tudl rameteIj oj Destmlk·Trn ....... vas D..,o Skuljenl. 

Priznanj' in prakticne n.w· 
de za odlicen uspeh so prejeli 
Vita Volgemut, M.tic Krepek, 
SpeJa Slug. in Anj. Colnatic. 

N. slovesnosti so podelili 
tudi prlznanj. drugim ucen· 
cem. Iz 6. razred. so jih preje
li: Leon M.tjaSic (kros), M.tej 
Malek (m.tem.ticno tekmo
vanje), TjaS. Krepek (m.te· 
m.licno tekmovanje, odJicen ' 
uspeh), Jan Oinan (kros), M.j • . 
Kocbek (odlieen uspeh) in 
Vita Kos (odlicen uspeh). Iz 7. 
razred. so p. prizri.nj. prejeli: 
Tej. tugman (odlieen uspeh, 
doseZki n. plesnem in Iikov· 
nem podroeju, doseiki n. po
droCju znanj.), N.w. Ozvalic 
(odlicen uspeb), ian LovrenCic 
(sponru doseiki n. dri.vneni 
nivoju), Sara Horvat (SPF - fl
nale), Kl.ra Benko (Cankarjevo 
priznanje) in ian Potrc(odbo~ 
k.). Iz 8. razred. so priznanj. 

prejeli: Simon Fridl (srebrno 
priznanje n. driavnem tek· 
movanju Ml.dih raziskovalcev, 
srebrno Stefanovo priznanje), 
AljoS. Repine (srebrno prizn.· 
nje n. driavnem tekmovanju 
Mladih. raziskovalcev), ian Lo
vrenCic (srebrno priznanje na 
driavnem tekmovanju Ml.dih 
raziskovalcev), Nika M.tjaSie 
(zl.to priznanje n. driavnem 
tekmovanju Thrizmu pom.· 
g. lastn. gl.va), Un. Zelenik 
(zl.to priznanje n. driavnem 
tekmovanju Thrizmu pom.g. 
Jastn. gl.v.). Iz 9. razred. so 
priznanj. prejeli Alen Cucek 
(zl.to priznanje za raziskoval· 
no nalogo Zelezni gozd), M.lic 
Krepek (za odlicen uspeh vseh 
9 let in zl.to priznanje za razi
skovalno nalogo Zelezni gozd), 
Vita Volgemut (odlieen uspeb 
vseh 9 let, zl.to priznanje za 
raziskovalno nalogo Proces 

.grarne reforme n. obmOCju 
obCin Trnovska vas in Dorn.· 
va ter zlato priznanje iz zna· 
nj. zgodovine), BIoi Krajnc 
(dri.vni prvak v judu), M.j. 
Druzovie (zl.to priznanje n. 
driavnem tekmovanju Turiz· 
mu pom.g. lastn. gl.va), ian 
Markei (zl.to priznanje n. dl'
iavnem tekmovanju Turizmu 
pom.ga lastn. gl.va), Anj. Col· 
natie (za odlicen uspeh vseh 9 
let in zl.to priznanje za razisko
valno nalogo Zelezni gozd) in 
Spel. Slug. (za odlieen uspeh 
in zl.to priznanje za raziskoval· 
no nalogo Zelezni gozd). 

Slovesnosli so se udeleiili 
tudi mentorji Milan KunCic, 
Drago Prelog in T.dej Urbani· 
ja. 

Po uradnem delu p. je sledi· 
I. pogostitev s pico in sokom. 

Zmago SaI.muD 


