
_/ KARMEN KAUČIČ, urednica

_/ MAJA SAVORGNANI, lektorica
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_/ dr. Marko Jagodič,  

ravnatelj

_* RUDL

V SEPTEMBRU NA ŠOLI TRADICIONALNO PRIREDIMO 
SPREJEM DIJAKOV, KI SO SE V PRETEKLEM ŠOLSKEM LETU 
udeležili mednarodnih tekmovanj iz znanj. Tokrat je bil 
sprejem 15. septembra, povabljeni pa so bili dijaki:

	� ZARJA DOBERŠEK, bronasta medalja na olimpijadi iz 
biologije,

	� JUŠ KOCUTAR, bronasta medalja na balkanski fizikalni 
olimpijadi in pohvala na matematični olimpijadi,

	� MATIJA LIKAR, srebrna medalja na balkanski fizikalni 
olimpijadi in srebrna medalja na olimpijadi iz 
računalništva,

	� KAJA RAJTER, udeležba na evropski dekliški matematični 
olimpijadi,

	� LAN SEVČNIKAR, udeležba na olimpijadi iz računalništva, 
ter

	� TIAN STRMŠEK in JURIJ ŠUMAN, srebrna medalja na 
olimpijadi iz naravoslovja.

Dijaki so v sproščenem pogovoru delili svoje zgodbe in 
izkušnje z olimpijad, od šole pa so prejeli simbolično nagrado – 
knjigo. Poleg dijakov so bili na sprejem povabljeni tudi njihovi 
mentorji.

ČESTITKE VSEM!

DRUGA

Srečanje  
Z OLIMPIJCI
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_/ tamara Šiško, prof.

_/ Katja Holnthaner Zorec, prof.

_* ŠIŠKO

V PETEK, 17. 9. 2021, SO BILE PODELJENE 51. KRKINE NAGRADE 
ZA SREDNJEŠOLSKE RAZISKOVALNE NALOGE.

Poslanstvo Krkinih nagrad je spodbujanje mladih razisko-
valcev k ustvarjalnosti, raziskovanju in razvoju ter sočasno 
ustvarjanje posebnih oblik sodelovanja med različnimi razi-
skovalnimi in izobraževalnimi ustanovami ter podjetjem Krka, 
d. d. Tako je omogočen pretok znanja iz znanosti v uspešne 
raziskovalne projekte z novimi izdelki.

Nadobudni raziskovalci II. gimnazije Maribor so ponovno 
dokazali, da so najboljši. Dijakinje in dijaki naše šole so preje-
li kar štiri Krkine nagrade in tri priznanja, posebno čast pred-
stavljanja naloge širši javnosti pa sta imeli MAŠA MESARIČ in 
NIKA MAKUC s svojim inovacijskim predlogom Izdelava cenov-
no ugodne elektroforeze za ločevanje umetnih barvil v živilih, 
ki sta ga izdelali pod mentorstvom KATJE HOLNTHANER ZOREC in 
TAMARE ŠIŠKO. Tudi posebna zahvala Sveta sklada Krkinih na-
grad za prizadevno delo z dijaki in dolgoletno mentorstvo na-
grajenim nalogam je bila letos dodeljena II. GIMNAZIJI MARIBOR, 
prejela jo je mentorica TAMARA ŠIŠKO. 

Krkine nagrade so prejeli: MAŠA MESARIČ, NIKA MAKUC, NIKA 
VAROŠČIČ, ŽAN KEŠPERT, LIA ŽUNEC in ŽIVA ŽURGA. 

Krkina priznanja za raziskovalno delo pa so prejele: UNA 
MURKO, EMA AGRAFENA MATALN SMEHOV, KATJA CUNDRIČ in MAŠA 
KARČOVNIK. 

Vsem raziskovalcem in njihovim mentorjem iskreno če-
stitamo! 

Vabljeni, da si spletni simpozij s slavnostno razglasitvi-
jo ogledate na:

https://www.krkinenagrade.si/o-krkinih-nagradah/simpozij-in-razglasitev-2021

» Krkine nagrade so bile nekaj novega, saj sva prvič sodelovali na 
Krkinem razpisu za dijaške raziskovalne naloge. Najin inovacij-

ski predlog jih je pritegnil in se jim zdel zelo zanimiv. Imeli sva po-
sebno čast, saj sva dobili priložnost sodelovati tudi na simpoziju, kjer 
sva s snemalno ekipo Krke posneli predstavitev najine naloge. Tako 
sva dobili enkratno priložnost predstaviti najino raziskovalno nalo-
go tudi širši publiki. Pred snemanjem nisva vedeli kaj pričakovati, a 
se je na koncu izkazalo za zanimivo in poučno doživetje, saj sva bili 
prvič deležni profesionalnega snemanja za tovrsten prispevek. Veseli 
sva bili nagrade, ki sva jo prejeli, sodelovanje na Krkinih nagradah 
pa nama predstavlja tudi dodatno izkušnjo, ki nama bo vsekakor še 
prišla prav kasneje v življenju.« ― MAŠA MESARIČ IN NIKA MAKUC, 4.F

PODELITEV

51. Krkine  
NAGRADE

https://www.krkinenagrade.si/o-krkinih-nagradah/simpozij-in-razglasitev-2021
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 ■■

_/ Jure Verhovnik
_* VERHOVNIK

ŽE DRUGO LETO ZAPORED SO NA II. GIMNAZIJI MARIBOR 
POTEKALI PODJETNIŠKE DELAVNICE IN START-UP VIKEND. VEČ 
kot 200 dijakov 2. in 4. letnikov je inoviralo, gradilo in 
oblikovalo svoje poslovne ideje ter se na zabaven način 
spoznalo s prvimi koraki podjetništva. Posamezne ekipe niso 
tekmovale samo v tem, katera bo imela najboljšo poslovno 
idejo, ampak tudi v timskem delu in gradnji najvišjega stolpa 
iz špagetov, selotejpa, vrvice in penic. Dijaki so se spoznali 
z identificiranjem ciljnih skupin, oblikovanjem finančnega 
načrta in poslovnega modela.

 Projekt financira SPIRIT ob finančni podpori Ministrstva 
za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru razpisa JP MLADI 
2021/22.

DRUGA

Podjetniške  
DELAVNICE
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 ■■

_/ Mateja Fošnarič,prof.,   
koordinatorica programa  

mednarodne mature

_* FOTO TATJANA

PETNAJSTEGA SEPTEMBRA JE POTEKALA ŽE TRADICIONALNA 
PODELITEV DIPLOM DIJAKOM 30. GENERACIJE MEDNARODNE 
mature na II. gimnaziji Maribor. Letos se lahko šola pohvali 
s kar 25 zlatimi, od tega kar 8 diamantnimi maturanti, kar 
je najboljši rezultat v zgodovini mednarodne mature na šoli. 

Podelitev je bila svečana in posebna. Poleg gospoda župana, 
Saše Arsenoviča, sta maturantom nekaj lepih besed namenila 
še stari ravnatelj, mag. Ivan Lorenčič, in novi ravnatelj, dr. 
Marko Jagodič. Za glasbeni program je poskrbel profesor 
Viljem Babič. 

Vesela sem za naše maturante, da so po vseh turbulencah 
doživeli lep in slavnostni zaključek šolanja na II. gimnaziji.

MATURANTOM IZ SRCA ČESTITAM ZA IZJEMEN USPEH!

maturantom  
MEDNARODNE  
MATURE

PODELITEV DIPLOM
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 ■■

_/ Ines tobias, MM2

_* REK

V PETEK, 15. OKTOBRA, JE SKUPINA URADNIH MM-OVCEV 
DOBILA PODMLADEK. ZA PRIBORITEV TEGA NAZIVA SO MORALI 
člani razreda MM1 opraviti zapleten iniciacijski obred, ki 
sestoji iz štirih iger. Najprej so se morali dokazati v pokanju 
balonov s sedanjem v naročje svojega sošolca ali sošolke, kar 
jim je uspevalo tako hitro, da so si morali sami napihovati 
dodatne balone. Druga igra je bila izbrana z namenom, da bi 
se dijaki bolje pripravili na naporno prenašanje težkih knjig za 
mednarodno maturo, zato so se morali postaviti v vrsto in si 
z enega konca na drugega podajati učbenike različnih dimenzij, 
pri čemer je bila uporaba dlani prepovedana. Sledila je podobna 
igra, katere cilj je bil spraviti čim več moke z začetka na konec 
vrste z uporabo papirnatih lončkov. Učenci so stali dovolj 
daleč narazen, da je bilo moko treba metati iz lončka v lonček. 
Tiste, ki so stali na začetku vrste, je velikokrat zadelo več 
moke, kot bi si želeli, a so kljub temu vztrajali in se žrtvovali 
za dobrobit razreda, kar se za dijake mednarodne mature 
spodobi. Pri zadnji igri je moralo sedem dijakov posamezno 
zapeti pesem, ki so jo poslušali na slušalkah, naloga ostalih pa 
je bila uganiti, katero pesem slišijo. Nekateri so dobili glasbo 
z besedilom v tujem jeziku, drugi besedila sploh niso imeli. 
Ugotovili so šest naslovov od sedmih, zataknilo se jim je le 
pri instrumentalni uverturi v opero Viljem Tell, katere imena 
se niso mogli spomniti, čeprav so melodijo prepoznali. S tem 
so dokazali, da so splošno razgledani in imajo dobro mero 
posluha. Med seštevanjem točk jih je s prostovoljnim pevskim 
solom prijetno presenetil celo dijak MM2-razreda. Zbrali so 
64,50 točk, a so jih na srečo za uspešno iniciacijo potrebovali 
le 64,25. Na koncu so pod vodstvom pooblaščenega svečenika 
opravili zaprisego in postali uradno krščeni MM-dijaki. Prejeli 
so odškodnino v obliki sladkarij, a so kljub temu obljubili, da 
bodo dijakom MM2 pripravili krst, ki ga lani zaradi težavne 
situacije niso opravili, in jim vrnili milo za drago.

DRUGA

KRST  
dijakov MM1
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 ■■

_/ Karmen Kaučič, prof.

_/ Mary Ellen 
Ramasimanana Virtič, prof.

_* VOGRIN

V TOREK, 28. SEPTEMBRA 2021, JE NA II. GIMNAZIJI POTEKALA 
PODELITEV FRANCOSKIH JEZIKOVNIH DIPLOM DELF, KI STA JIH 
podelila naš ravnatelj dr. Marko Jagodič in atašejka za 
sodelovanje na področju francoščine s Francoskega inštituta 
v Sloveniji Amandine Dubreuil-Perronet. Letošnja podelitev 
je bila prav posebna, saj so diplomo iz znanja francoščine 
prejeli le bivši četrtošolci, se pravi tisti, ki so junija 2021 
(med spomladansko maturo) opravili izpit iz tega romanskega 
jezika. Treba je omeniti, da so bili ti izpiti nekoliko drugačni, 
saj so se dijaki pripravljali na DELF junior (za dijake), na 
koncu pa opravljali izpit DELF tout public (za odrasle), torej 
z drugačnimi tematskimi sklopi. 

Za preostale dijake je bilo namreč opravljanje izpitov DELF 
prestavljeno na oktober 2021. Tako je bilo junija uspešnih 
18 bivših četrtošolcev oz. maturantov tako iz III. gimnazije 
Maribor, iz I. gimnazije v Celju in II. gimnazije Maribor. 

Še posebej ponosni smo na naše dijake, ki so dosegli naj-
boljše rezultate v Sloveniji, za kar jim iskreno čestitamo.

DRUGA

Podelitev  
DELF
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 ■■

_/ Hana Brečko, 3. d

_* MITHANS, BREČKO

V PONEDELJEK, 20. 9., SMO SE ZJUTRAJ S PROFESORICAMA 
BEDENIK IN MITHANS ODPRAVILI PROTI KOBARIDU, KJER SMO 
na CŠOD Kavka pričeli z družboslovnim taborom. Večina 
se nas je med počitkom spoprijateljila s sosedovimi kozami. 
Popoldan nam je profesorica Mithans pripravila uvodno pre-
davanje o prvi svetovni vojni. Večernim spoznavnim igram 
je sledilo druženje z družabnimi igrami (se pozna, da je wi‑fi 
na off?). 

V torek je sledil vodeni ogled Kobariškega muzeja, v kate-
rem smo s pomočjo makete Soške fronte bolje spoznali doga-
janje med 12. ofenzivo oziroma »čudež pri Kobaridu«. Sledil je 
razgiban sprehod mimo italijanske kostnice, kjer se nahaja-
jo posmrtni ostanki 7014 padlih italijanskih vojakov iz borb 
na Soški fronti. Prečkali smo znamenit in večkrat porušen 
Napoleonov most. Profesorica Bedenik nam je pripravila de-
lavnice z zanimivimi družboslovnimi problemi, ob katerih 
smo razmišljali in iskali rešitve. Priporočam vam ogled sati-
ričnega filma Zajec Jojo.

V sredo smo se odpravili proti Mostu na Soči. Sprehodili 
smo se do jezu na Soči in sotočja reke Idrijce. Na poti »Čez 
most po modrost« smo sledili kovinskim sovicam in spozna-
vali zanimivosti mesteca (cerkev Sv. Lucije, ostanke starih rim‑
skih naselbin in pokopališče Svetega Mavra). Iz Tolmina smo se 
vzpeli na Kozlov rob do vojaške postojanke, gradu. Na poti 
do Kavke smo imeli koncert (DJ šofer Aleš ☺) in zaradi okva-
re ostali brez avtobusa.

Nov dan, nov avtobus in nova dogodivščina. Pri trdnjavi 
Kluže nas je sprejel stogi nemški poveljnik. Igralci so opozorili 
na hude morije na Soški fronti. S skečem pa so nas tudi dobro 
nasmejali. Popoldanski slikovit pohod je potekal po Poti miru. 
Prečkali smo italijansko mejo, povzpeli smo se na Kolovraški 
greben in po njem nadaljevali med rovi iz I. svetovne vojne. 
Zadnji večer je bil poseben ob tabornem ognju, pekli smo pe-
nice, jedli t. i. S'mores in prigrizke. Voznik Aleš je naše petje 
spremljal na kitari, pridružili pa sta se nam tudi profesorici. 
Zabavali smo se do poznih ur.

Na taboru smo res uživali. Družba je bila zakon, profesori-
ci sproščeni in program noro zanimiv. Sklenjena so bila nova 
prijateljstva in odnesli smo veliko znanja o prvi svetovni voj-
ni. Zagotovo je bil to tabor, ki ga ne bomo pozabili.

Družboslovni  
TABOR

CŠOD KAVKA 2021
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_/ Simona Krajnc, prof., 
 vodja športnega tabora

_* KRAJNC, KOKALJ

LETOŠNJI ŠPORTNI TABOR JE POTEKAL V PULJU MED 19. IN 23. 
SEPTEMBROM. VESELI SMO BILI, DA SMO GA LAHKO SPET 
izvedli, saj je lani zaradi epidemije covida odpadel.

V petih dneh smo izvedli vse načrtovane aktivnosti: 
kolesarili smo po Kamenjaku, se potapljali in preplavali 
kar nekaj metrov, igrali tenis, veslali v kajakih do okoliških 
otočkov ter se preizkusili v aquatlonu, tj. kombinaciji plavanja 
in teka. Zadnji dan pa smo obiskali še otok Frater, kjer smo si 
pripravili piknik in razglasili rezultate tekmovanj.

Čas na morju nam je prehitro minil in upamo, da bomo 
naslednje leto z novo generacijo tretjih letnikov lahko spet 
izvedli športni tabor. Se že veselim!

PULA

Športni  
TABOR
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_/ Matjaž Črček, prof.

_* http://upb.phys.uni-sofia.bg/projects/

BPO3/index_en.html

V SOBOTO, 25. 10. 2021, JE NA NAŠI ŠOLI POTEKALA TRETJA 
BALKANSKA FIZIKALNA OLIMPIJADA, KI JO ORGANIZIRA 
Bolgarska zveza fizikov. Sodelovalo je lepo število dijakov iz 
15 držav. Za mariborsko ekipo sta tekmovala TIAN STRMŠEK in 
KAJA RAJTER. Oba dijaka sta se odlično odrezala. Že sodelovanje 
na takšnem tekmovanju je uspeh, ki pa ga je Tian nadgradil še 
z izjemno bronasto medaljo. 

ONLINE

Balkanska  
FIZIKALNA  
OLIMPIJADA
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 ■■

_/ tamara Šiško, prof., 
 mentorica

_* ŠIŠKO

NA II. GIMNAZIJI MARIBOR JE BILO TEKMOVANJE IZ ZNANJA O 
SLADKORNI BOLEZNI PONOVNO ZELO OBISKANO. TEKMOVANJE 
je usmerjeno v širjenje, poglabljanje in popularizacijo znanja 
o sladkorni bolezni in o življenjskem slogu, ki preprečuje 
pojave te bolezni ter v motivacijo za nadaljnje spremljanje in 
poglabljanje znanja in usmerjanje tega v razvoj znanosti za 
potrebe sladkorne bolezni.  

Letos je na šolskem tekmovanju, ki je potekalo 15. 10. 2021, 
tekmovalo 56 dijakinj in dijakov II. gimnazije Maribor. 
Rezultati so bili odlični, saj je kar 25 dijakinj in dijakov osvojilo 
bronasto priznanje.

Najboljše tri, ki so se uvrstile naprej na državno 
tekmovanje in v borbo za srebrno in zlato priznanje, so:
f LARINA ZORKO (4. B) z doseženimi 39 točkami od 40,
f LARA KOVAČIČ (3. B) z doseženimi 37 točkami od 40 in
f TIJA RUTAR (1. A) z doseženimi 36 točkami od 40.

Za zlato in srebro na državnem tekmovanju bomo držali 
pesti v soboto, 20. 11. 2021.

Vsem iskreno čestitamo!

O SLADKORNI  
BOLEZNI

23. TEKMOVANJE IZ ZNANJA
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 ■■

_/ Dejan Korotaj, prof.

_* BARADA

V TEDNU PRED POČITNICAMI JE V ITALIJANSKEM LIDU DI JESOLU 
V OKVIRU NAJMOČNEJŠE KICKBOX ORGANIZACIJE WAKO 
potekalo svetovno prvenstvo, ki se ga je udeležil tudi naš dijak 
TIMOTEJ ZAVEC (4. Š). In zmagal. Med člani. Pika.

Kot pravi Štajerci bi o tem ob močni gostilniški debati 
povedali nekako takole: »Kaj pa oni pubec iz Druge, ko jih je fse 
namlato na tekmi in postal članski svetovni prvak?« Pa stopimo iz 
gostilne in se odpeljimo na Tezno. V Barada center. In od tam 
začnimo z dejstvi. Prvo in nesporno je, da je Timotej postal 
članski prvak in se tako postavil ob bok svojemu trenerju 
Tomažu Baradi. Tako bo tudi on dobil svojo sliko na »Wall 
of World champions«, ki jo imajo tam. Da si tam gori, moraš 
biti na vrhu. In gremo naprej. Dejstva so, da Timotej trenira 
3-krat na teden zjutraj od 7. do 9. ure in vsak dan popoldne 
in še v soboto. In ko pridem kdaj tja na ogled treninga, se res 
trenira. In to brez milosti, na polno. Ker samo tako nastanejo 
prvaki. In to dobro vesta njegova trenerja Tomaž Barada in 
Aleš Zemljič. In kot mi je že nekaj časa o Timoteju govoril 
Tomaž: »Fant me posluša, kaj mu rečem. In to potem naredi. In 
on obeta.« In če kdo, potem ima res bogate izkušnje njegov 
trener, ki je imel tudi tokrat prav.

Tudi ko se s Timotejem pogovarjaš, se vidi, da ima cilje, je 
zelo osredotočen in ima željo. Prav tako deluje zelo mirno, na 
prvi pogled niti ne izgleda »fajter«. Ko pa obleče kimono, no, 
takrat pa je on druga zgodba.

Da je Timotej dosegel ta naslov, imajo v tem mozaiku 
uspeha zagotovo velik delež nesporni talent in trdo delo, 
njegova družina, strokovno vodstvo kluba, klubski prijatelji 

… in rekel bom, da tudi naša šola. Ker prisluhnemo in 
pomagamo takšnim, kot je on. Zato mu iskreno čestitamo 
ob naslovu. Prepričan sem, da ga bomo še velikokrat videli 
na najvišjih stopničkah - skoraj zagotovo že na naslednjih 
olimpijskih igrah.

TIMOTEJ, ISKRENE ČESTITKE!

SVETOVNO PRVENSTVO

Timotej Zavec  
ZMAGAL  
V KICKBOXU
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 ■■

_/ Dejan Korotaj, prof.

_* KOROTAJ

»Kak´ nam gre, profesor, smo v igri za medalje?«
 

PA NISEM UPAL NIČESAR NAPOVEDATI. PO POLOVICI EKIPNEGA 
PRVENSTVA SLOVENIJE ZA DIJAKE IN DIJAKINJE, KI JE 
potekalo 13. 10. 2021, sem imel mešane občutke. Sešteval sem 
točke v glavi: »Tam na 400 m smo nekaj izgubili v primerjavi 
z drugimi, na daljini pa smo razturali.« Nekako tako se je 
stopnjevala napetost na atletskem stadionu Poljane. Obe 
ekipi (dijakinje in dijaki) sta se borili za najvišja mesta do 
konca. Seveda s pomočjo navijačev, ki so se strateško postavili 
okoli po stadionu, da so lahko navijali za vsakega od naših. In 
kako huronsko so navijali! Napovedovalcu sploh ni bilo treba 
pogledati na štartno listo, ko so naši skakali, suvali ali tekli. 
So mu kar navijači skandirali ime. Vrhunsko. 

Do zadnje discipline smo bili v igri za zmago. Vsi na tribuni 
smo trepetali, ko so bile na koncu na vrsti štafete 4x100 m. Saj 
veste, to je disciplina, ko predaja štafetne palice lahko poteka 
kot naoljen stroj, lahko pa palica hitro pade in adijo točke, 
adijo možnost za najvišja mesta. Vse je na koncu izgledalo 
tako preprosto, obe štafeti sta bili kot naoljen stroj. Hkrati 
smo si oddahnili in že v naslednjem trenutku samo še čakali 
na skupne rezultate.

In ko jih je napovedovalec razglasil, je sledilo veliko veselje.
Dekleta DRŽAVNE PRVAKINJE, fantje podprvaki!!!
Zasluženo, prigarano! 
Nato pa iskreni nasmehi na obrazih, objemanje, skakanje 

od sreče. »Tooooooo!«
Morali bi biti tam, da bi to videli. Ja, uspelo jim je!
Pa jih še predstavimo; fantje zagotovo ne bodo zamerili, 

če damo prednost prvakinjam: AJDA KAUČIČ, LIZA KŠELA, ŠPELA 
POLUTNIK, IVA TURČIN, EVA ZORENČ, ISA RAMIĆ, EVA FELTRIN KOSEC, 
VANESA LOBENWEIN, ALINA HERMAN, EMA DOBERŠEK, JULIJA GRUBIŠIČ 
ČABO, LIRA PUKL VERDEL.

In še fantje: JAN HVALEC, ROK ROZMAN MARINČIČ, GAŠPER DREV, 
NIKO ŠTAJMEC, FILIP GAJŠEK, GAL DRAGŠIČ, MAKSIM STRAŠEK, ŽAN 
VIDOVIČ, JON KOŠAT, ARNE ZAVRŠNIK, ŽAN OGRINC, TJAŽ ŠALAMUN, 
JAKA BOREC, JAKOB BRGLEZ in VAL MIHALIČ RADER.

ISKRENE ČESTITKE!

DEKLETA  
DRŽAVNE PRVAKINJE,  
fantje podprvaki

EKIPNO PRVENSTVO SLOVENIJE V ATLETIKI
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VESLANJE
ARNE IN JAKOB DOSEGLA 5. MESTO NA EVROPSKEM 
MLADINSKEM PRVENSTVU V VESLANJU V MÜNCHNU. 
Čestitamo!

ARNE ZAVRŠNIK (2. š) in JAKOB BRGLEZ (3. š) sta na tekmovanju 
prikazala izjemno hrabro in borbeno vožnjo ter bila ves 
čas v boju za medalje. V močni konkurenci, v kateri sta 
prevladovala svetovna prvaka Romuna, jima je ta na koncu 
prinesla odlično 5. mesto 

Treba je omeniti, da sta bila najmlajša v finalu, in 
z gotovostjo lahko trdimo, da ju naslednje leto na MEP lahko 
pričakujemo na stopničkah.

Normo za tekmovanje je imela tudi BRINA POROPAT (4. š), ki 
pa je udeležbo zaradi bolezni odpovedala.

PLAVANJE
V PETEK, 10. 9. 2021, JE V KAMNIKU POTEKALO DRŽAVNO 
PRVENSTVO ZA SREDNJE ŠOLE V PLAVANJU. PRI DIJAKINJAH 
je naslov državne prvakinje osvojila NIKA FAIN (3. š). Tekmovali 
so še JAKA BOREC, EVA FELTRIN KOSEC, NIK VRTAČNIK, NEJA KAŠMAN, 
JULIJA REPOLUSK, JURE ZAVRŠNIK, MANJA MARINIČ, TIMOTEJ BELŠAK, 
TIAN KOSEC in LAURA ANGLEITNER SAGADIN.

 VSEM UDELEŽENCEM ISKRENE ČESTITKE  
ZA DOSEŽENE REZULTATE.

MÜNCHEN in KAMNIK

Veslanje in 
PLAVANJE
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