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Pozdrav udeležencem XVI. srečanja mladih raziskovalcev srednjih šol in VII. srečanja raziskovalcev osnovnih šol Gorenjske


Drage mlade raziskovalke in raziskovalci!


Spoštovani mentorji!


Spoštovani gostje!


Kar je dobro, se ponavlja. Zato vas lahko spet prisrčno pozdravim na tradicionalnem srečanju mladih raziskovalcev osnovnih in srednjih šol. 


Vsi, ki ste se zbrali na tem srečanju, prinašate s seboj iskrico radovednosti in željo po pridobivanju znanja in razvijanju ustvarjalne sposobnosti na tistem področju, ki vas najbolj privlači. Zavedate se, da le tisto, kar odkriješ sam, tudi zares spoznaš. 



Z raziskovanjem ste si pridobili veliko znanje. Prepričana sem, da vam danes ne bo težko teh spoznanj tudi zagovarjati in dokazati. Tatarski pregovor pravi: "Kdor ima močne roke, bo premagal enega, kdor ima veliko znanje, jih bo premagal tisoč." Danes ste torej vsi zmagovalci. 


Živimo v neizprosni tekmovalni družbi, v kateri veljajo samo dosežki. Kdor lahkomiselno razmetava svojo energijo, nima veliko možnosti za uspeh. Znati moramo odpravljati vse tisto, kar nas ovira na naši poti do uspeha. Poznati moramo zakonitosti realnosti in jih obračati v svojo korist. Znati moramo izkoriščati nadarjenost in jo kapitalizirati. Darove in talente, položene v zibko, pa je treba hvaležno sprejeti, jih razvijati in uporabiti v dobro vsega človeštva. 


Želim vam, da vse svoje znanje še razvijate in s pridom uporabite tudi na vaših prihodnjih poteh do uspeha. 


Srečno.













Andreja Pogačnik, prof.,


                                                                                              
direktorica TŠC Kranj
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OCENJEVALNE KOMISIJE

BIOLOGIJA ( OŠ, SŠ )


Darja Kramarič, prof.


Marija Barle, prof. 


Metod Rogelj, univ. dipl. bio. 


KEMIJA ( OŠ, SŠ ), EKOLOGIJA Z VARSTVOM OKOLJA ( OŠ )    


dr. Marjan Senegačnik


Nataša Kristan Primšar, univ. dipl. inž


ETNOLOGIJA ( OŠ ), ZGODOVINA IN UMETNOSTNA ZGODOVINA ( OŠ, SŠ ),


SLOVENSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST ( OŠ ),


GRADBENIŠTVO IN ARHITEKTURA ( SŠ )  


Irena Jerala, prof.


Jerca Kebe, prof.


Jolanda Škofic-Zakotnik, prof.


SOCIOLOGIJA ( OŠ, SŠ ), PSIHOLOGIJA ( SŠ )


Karmen Kanalec, prof.


Marko Arnež, prof.


Polona Hafner Ferlan, prof.


FIZIKA IN ASTRONOMIJA ( OŠ ), ELEKTROTEHNIKA, ELEKTRONIKA IN ROBOTIKA ( SŠ ), RAČUNALNIŠTVO IN TELEKOMUNIKACIJE  ( SŠ )


Ivanka Toman, prof.


Mojca Krmelj, prof.


Aleš Hvasti, univ. dipl. inž.


EKONOMIJA IN TURIZEM ( OŠ, SŠ ), GEOGRAFIJA IN GEOLOGIJA ( OŠ )


Alenka Grmek, univ. dipl. oec.


Nika Prevec, univ. dipl. oec.


Matej Lavtižar, prof.


SREDNJE ŠOLE


PREGLED RAZISKOVALNIH NALOG


Biologija 



Naslov naloge:  
Neofiti na Posavcu


Izvajalec:
Karolina Dežman            


Šola:
Gimnazija Kranj


Mentor:
Marija Maruša Vencelj, prof.           

Povzetek raziskovalne naloge:


Odločila sem se za raziskovanje neofitov na desnem obrežju reke Save na Posavcu. Na izbranem območju smo določili razmerje treh različnih neofitov: japonski dresnik, nedotilca in rozga. Proučevali smo tudi ostalo vegetacijo.


Naslov naloge:  
Pojav in vzroki za pojav Herpes Simplex med dijaki Gimnazije Kranj


Izvajalec:
Amadeja Iskra            


Šola:
Gimnazija Kranj


Mentor:
Marija Maruša Vencelj, prof.           

Povzetek raziskovalne naloge:


Raziskovali bomo pogostost in vzroke za pojavljanje Herpes Simplex med dijaki Gimnazije Kranj. Kot raziskovalno metodo bomo uporabili anketo in jo primerjali z rezultati kliničnih raziskav.


Naslov naloge:  
Žabe Slovenije


Izvajalec:
Marko Červek            


Šola:
Gimnazija Kranj


Mentor:
Marija Maruša Vencelj, prof.           

Povzetek raziskovalne naloge:


Namen naloge je spoznavanje habitatov žab v Sloveniji, še posebej izjemno redke drevesne žabe. Kot metodo razisovanja smo uporabili opazovanje.

Ekonomija in turizem 



Naslov naloge:  
Inovativno učenje


Izvajalec:
Medeja Peternel, Tjaša Šenk, Špela Janežič        


Šola:
Ekonomska šola Kranj


Mentor:
Natalija Majes, prof.           

Povzetek raziskovalne naloge:


Ali se mora današnja generacija učiti bolj in več kot minule? Sodobna pedagogika in psihologija odgovarjata na ta vprašanja pritrdilno. Porast znanja, je tako hiter, da človek ne more več nadzirati tega, kar je odkril.Kako izboljšati učni uspeh? V raziskovalni bomo prikazale, kako se da izboljšati metode učenja in jih tudi prenesle na ekonomska področja in ostala področja življenja.


Naslov naloge:  
Pyrum Ferreum


Izvajalec:
Nevresa Turkušić, Anela Žerić, Denis Čaušević        


Šola:
Srednja šola Jesenice


Mentor:
Monika Lotrič, univ. dipl. ekon.           

Povzetek raziskovalne naloge:


V raziskovalni nalogi smo želeli odkriti ali so Jesenice z okolico lahko zanimiv turistični cilj, kamor bi poleg domačih gostov lahko privabili tudi tuje goste, ki počitnikujejo v okoliških, turistično razvitih občinah. Rezultati so pokazali, da so Jeseniške Rovte potencialno zelo zanimiva turistična destinacija, ki pa trenutno ne ponuja dovolj zanimivih turističnih produktov. Zato smo oblikovali zaključen program, kjer gostje s pomočjo kostumov in igre spoznajo zanimivo zgodovino fužinarstva v teh krajih, sami izdelajo narciso, za nagrado pa uživajo v izvirni kulinariki, ki išče navdih v imenih okoliških vrhov. Enega izmed njih lahko obiskovalci osvojijo tudi sami.


Naslov naloge:  
Veselo s čebelo


Izvajalec:
Alice Marinelli, Mojca Strle, Sandra Cvelbar        


Šola:
Srednja šola Jesenice


Mentor:
Marija Vidic, prof.           

Povzetek raziskovalne naloge:


V Radovljici je znan čebelarski muzej, ki skrbi za dediščino slovenskega čebelarstva. Zato smo se odločile, da bomo njihove storitve dopolnile z dejavnostjo našega lokala. Ponujali bomo medene izdelke za za boljše zdravje, izdelke iz voska in izdelke iz medu kot hrana in pijača. Medene jedi bomo pripravljali po starih receptih in v ponudbo vključili tudi nove jedi po izvirnih receptih. Organizirali bomo tečaj kuhanja in tečaj kulturnega streženja in uživanja hrane, na katerem bomo obiskovalcem na prijeten način predstavili pripravo jeedi. Občasno bomo prirejali tekmovanja, na katerih bomo izbrali najboljše in najbolj izvirne kuharje ter jih nagradili. 


Menimo, da bomo uspešni, saj obiskovalcem ponujamo nekaj novega, zanimivega in koristnega. Obiskovalci bodo lahko združili prijetno s koristnim.


Naslov naloge:  
Zastavljanje cilja in pot do njega


Izvajalec:
Neža Beguš, Nuša Rakovec, Nastja Gradišar        


Šola:
Ekonomska šola Kranj


Mentor:
Natalija Majes, prof.           

Povzetek raziskovalne naloge:


V nalogi bomo predstavile, kako je pomembno, da si znamo v življenju postaviti cilje in kakšne metode poznamo, da jih lahko dosežemo. V literaturi bomo poiskale uspešne primere podjetnikov in jih skušale prenesti v svoja življenja.

Elektrotehnika, elektronika in robotika 



Naslov naloge:  
Krmiljenje servo motorjev z pomočjo PC računalnika in mikrokrmilnika


Izvajalec:
Aleš Jelenc, Peter Oblak          


Šola:
Tehnični šolski center Kranj


Mentor:
Tomo Prislan, prof.           

Povzetek raziskovalne naloge:


V raziskovalni nalogi je predstavljeno krmiljenje servo motorjev robota s pomočjo PC računalnika. Namen raziskovalne naloge je izdelati univerzalno elektronsko vezje z mikrokontrolerjem, uporabno v robotiki za krmiljenje servo motorjev. Servo krmilnik uporablja PIC 16F84 (Microchip) mikrokontroler. Vezje sprejema ukaze iz računalnika preko standardnega RS232 vmesnika. Z izdelanim vezjem je možno krmiliti do 8 servo motorjev. Natančno pozicijo vsakega motorja posebej je možno določiti s pomočjo programa na PC računalniku. Pozicija je prikazana v obliki števila in se spreminja z vrtenjem gumba v programu s pomočjo miške. Izdelano vezje sva uporabila pri krmiljenju robota. Krmilnik pa ponuja še številne možnosti uporabe - na primer za  krmiljenje hišne avtomatizacije, kontrolo mehanskih stikal, krmiljenje in testiranje servo motorjev v robotiki.

Gradbeništvo in arhitektura 



Naslov naloge:  
Srednjeveški vrtovi v Sloveniji


Izvajalec:
Saša Presterel, Blažka Šuler, Bijanka Mengeš        


Šola:
Srednja biotehniška šola Kranj


Mentor:
Ljuba Erjavec, prof., Metka Celar, prof.        

Povzetek raziskovalne naloge:


Spoznavanje značilnosti srednjeveških vrtov, primerjava nekoč in danes, zeliščni vrt, samostanski vrt, samostan Stična.

Kemija 



Naslov naloge:  
Coca Cola in podobne pijače


Izvajalec:
Anže Jerman, Maja Batinič          


Šola:
Gimnazija Kranj


Mentor:
Mira Longer, prof.           

Povzetek raziskovalne naloge:


Raziskovali bomo sestavine v Coca Coli in v podobnih pijačah. Posvetili se bomo predvsem vsebnosti naslednjih sestavin: CO2, H3PO4 in barvilom.


Naslov naloge:  
Elektrolitska tehnika ionskih reakcij


Izvajalec:
Aleksandar Stanič, Blaž Sever, Denis Oman        


Šola:
Tehnični šolski center Kranj


Mentor:
Gorazd Tekalec, univ. dipl. inž.           

Povzetek raziskovalne naloge:


Izdelali smo kadičko, v katero smo vlili nosilni elektrolit in vstavili kovinski elektrodi. Na določeno medsebojno razdaljo smo nanesli kapljici raztopin kalijevega jodida in srebrovega nitrata(V) ter na elektrodi pritisnili enosmerno električno napetost. Jodidni in srebrovi ioni so pričeli potovati v nasprotno smer in na mestu, kjer so se srečali je prišlo do kemijske reakcije. Nastala je rumena oborina AgI.Nastajanje rumenega madeža smo slikali z digitalnim fotografskim aparatom.


Tehnolški pomen našega raziskovanja je v tem, da gre za poseben način reakcije med ioni. Pri določenem tehnološkem procesu bi lahko eno vrsto ionov dodali na enem delu reaktorja, drugo pa na drugem. Z ukazom od zunaj (vklopom enosmerne napetosti), bi brez fizičnega poseganja v reaktor lahko dosegli, da bi ti ioni zreagirali. Določena snov bi torej nastala v izbranem času, na izbranem mestu.


Naslov naloge:  
Tehnologija živil - aditivi


Izvajalec:
Matic Jesenovec, Anže Cvenkel, Andraž Erjavec        


Šola:
Tehnični šolski center Kranj


Mentor:
Gorazd Tekalec, univ. dipl. inž.           

Povzetek raziskovalne naloge:


Pri našem raziskovalnem delu smo zbirali podatke o tem, kakšne aditive vsebujejo prehrambni izdelki slovenskih proizvajalcev. Najprej smo zbrali splošne literaturne podatke o aditivih v hrani. V drugem delu smo pisali slovenskim proizvajalcem hrane in jih prosili za podatke o aditivih v njihovih izdelkih. Odzivi so bili zelo različni - od zelo izčrpnih odgovorov do ignoriranja našega dopisa. V tretjem delu pa smo podatke o sestavi izdelkov zbrali sami na terenu. Tako zbrane podatke smo nato uredili in poizkušali razvrstiti posamezne izdelke oz. vrste izdelkov v skupine glede na vsebnost aditivov.

Psihologija 



Naslov naloge:  
Odnos do dijakov s posebnimi potrebami na Srednji šoli Jesenice


Izvajalec:
Tina Rekar, Diana Skenderović, Barbara Urevc        


Šola:
Srednja šola Jesenice


Mentor:
Azira Kozjek, univ. dipl. psi., Monika Lotrič univ. dipl. ekon.        

Povzetek raziskovalne naloge:


V raziskovalni nalogi smo raziskale kako se na naši šoli počutijo dijaki s posebnimi potrebami in kakšen je odnos profesorjev in drugih dijakov do njih. Rezultati anket so pokazali, da so dijaki večinoma pripravljeni pomagati svojim sošolcem in sošolkam s posebnimi potrebami in jim na ta način olajšati pouk. Večina profesorjev ima že večletne izkušnje z delom z njimi. Čeprav imajo dodatne ure pouka, več kot polovica anketiranih dijakov s posebnimi potrebami meni, da je ocenjevanje njihovega znanja zanje prezahtevno.

Računalništvo in telekomunikacije (IKT) 



Naslov naloge:  
Napreden urejevalnik tekstovnih datotek AE Edit


Izvajalec:
Jan Robas            


Šola:
Tehnični šolski center Kranj


Mentor:
Rado Logonder, univ. dipl. inž.           

Povzetek raziskovalne naloge:


AE Edit je napreden urejevalnik besedil. Namenjen je predvsem za urejanje HTML in PHP spletnih dokumentov. Prednost urejevalnika je velik nabor vgrajenih funkcij, ki olajšujejo delo spletnega programerja. Na razpolago so funkcije, ki jih ne srečamo v drugih podobnih urejevalnikih. Uporabniški vmesnik je preprost, učinkovit in prilagodljiv.

Sociologija 



Naslov naloge:  
A si ti tud notr padu (Potrošništvo v moderni družbi)


Izvajalec:
Primož Šega            


Šola:
Gimnazija Škofja Loka


Mentor:
Tanja Gartner, prof. soc.           

Povzetek raziskovalne naloge:


V svoji raziskovalni nalogi sem preučil povezavo med potrošništvom in moderno družbo, ter vpliv potrošništva na spreminjanje družbe. Poudarek je na zahodni družbi, značilni za Evropo in ZDA, prikazani pa so tudi vplivi potrošništva na države ti. tretjega sveta. V raziskovalni nalogi so predstavljene tudi temeljne sestavine potrošništva in njegov razvoj vse do današnjih dni. 


Kjučne besede: potrošništvo, družba, globalizacija, religija, blagovna znamka, mediji, socializacija, odklonskost, vrednote, urbanizacija, družbena stratifikacija.


Naslov naloge:  
Analiza slovenskega političnega prostora


Izvajalec:
Jakob Boh            


Šola:
Gimnazija Škofja Loka


Mentor:
Tanja Gartner, prof. soc.           

Povzetek raziskovalne naloge:


V raziskovalni nalogi teoretsko in empirično preučujem dogajanje in procese na področju političnih strank v Sloveniji in volilno vedenje v povezavi z njimi. Izpostavljeno je dogajanje v tekočem mandatu (po letu 2004) in analiza volilnega vedenja v novejšem obdobju po letu 2000. Preučevanje temelji na že obstoječi literaturi, samostojni analizi javnomnenjskih raziskav in empiričnem delu, v katerem intervjujam priznane slovenske politologe.


Naslov naloge:  
Mladi in njihovi stili preživljanja prostega časa


Izvajalec:
Kristina Kofler            


Šola:
Gimnazija Škofja Loka


Mentor:
Tanja Gartner, prof. soc.           

Povzetek raziskovalne naloge:


Mladi imajo, kljub šolskim obveznostim, prosti čas, ki ga preživljajo na raznovrstne načine. Strokovnjaki trdijo, da kvalitetno preživljanje prostega časa vpliva na razvoj osebnosti mladega človeka. Mladi pod vplivom številnih dejavnikov poskušajo najti primerne in atraktivne aktivnosti ter izkoriščajo prosti čas za neformalno učenje. Poleg  tega se vedno več mladih vključuje v nočno življenje, saj želijo del prostega časa preživeti neobremenjeni z vsakdanjimi dolžnostmi in pritiski družbenih institucij.


Naslov naloge:  
Mladi na trgu delavne sile


Izvajalec:
Stela Marić            


Šola:
Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica


Mentor:
Ksenija Lipovšček, prof. soc.           

Povzetek raziskovalne naloge:


Mladi do 26 let so v Sloveniji  najbolj izpostavljeni in nezaščiteni in najbolj občutijo spremembe na trgu dela. Najbolj zaskrbljujoča je dolgotrajna  strukturna brezposelnost. Mladi sčasoma izgubljajo svoje zmožnosti, znanja, ne prilagajajo se novostim in izgubljajo na konkurenčnosti. 


Zaposlitev težje dobijo mlade ženske kot moški ter družboslovci za razliko od naravoslovno usmerjenih.


Naslov naloge:  
Odnos verskih skupnosti in institucij do družbenega položaja žensk


Izvajalec:
Ines Mešić, Anita Korać, Slađana Bjelonić        


Šola:
Srednja šola Jesenice


Mentor:
Klaudija Ana Sotlar, prof., Marija Vidic, prof.        

Povzetek raziskovalne naloge:


V nalogi predstavljamo družbeni položaj žensk v institucijah in verskih skupnostih. V krščanski verski skupnosti imajo ženske enake pravice kot moški, medtem ko imajo v islamski verski skupnosti moški vodilno vlogo, ženske pa so jim podrejene. Islamska zapoved zahteva, da morajo biti ženske večinoma pokrite, vendar se pri nas muslimanke tega ne držijo, ker bi bile s tem v družbi še bolj zapostavljene. Pri zaposlovanju nimajo povsod enakih pravic kot moški, zaposlovati so se začele v času prve svetovne vojne. Povprečni osebni dohodki žensk zaostajajo za povprečnimi osebnimi dohodki moških. Izjemoma so ženske bolj dejavne pri hišnih opravilih in skrbi za otroke. Zaradi nosečnosti velikokrat ostanejo tudi brez službe in jih obravnavajo kot socialni problem.


Pri vstopu v politiko so ženske že v preteklosti imele veliko ovir, zato so bile v parlamentu v manjšini. Tudi danes ni bistveno drugače.


Družbene institucije zelo spoštujejo ženske, vendar mislijo, da niso sposobne opravljati določenih del.


Mnoge ženske tega ne sprejemajo, zato se borijo za svoje pravice in enakopraven položaj v družbi.

Zgodovina in umetnostna zgodovina 



Naslov naloge:  
Kmetijski nasveti od Bleiweisa do danes


Izvajalec:
Luka Meglič, Matjaž Kozjek          


Šola:
Srednja biotehniška šola Kranj


Mentor:
Marija Urankar, učit. str. pred. Andraž Kalamar prof.zgo. in soc.        

Povzetek raziskovalne naloge:


V raziskovani nalogi Kmetijski nasveti od Bleiweisa do danes je prikazano kako so kmetovali nekoč in kako se kmetuje danes. Raziskovanje je osredotočeno predvsem na primerjavo različnih metod zatiranja bolezni in škodljivcev  kulturnih rastlin skozi zgodovino. V ta namen sta dijaka pregledala kmetijske nasvete v Kmetijskih in rokodelskih novicah katere je izdajal dr. Janez Bleiweis in jih primerjala z nasveti današnje stroke v strokovni literaturi s tega področja.

PREGLED DEJAVNOSTI MLADIH RAZISKOVALCEV SREDNJIH ŠOL GORENJSKE REGIJE V ŠOLSKEM LETU 2006/07

Število raziskovalnih nalog in dijakov:


		Šola

		Število nalog

		Število dijakov



		Srednja šola Jesenice

		4

		naloge

		12

		dijakov



		Tehniški šolski center Kranj

		4

		naloge

		9

		dijakov



		Gimnazija Kranj

		4

		naloge

		5

		dijakov



		Gimnazija Škofja Loka

		3

		naloge

		3

		dijaki



		Ekonomska šola Kranj

		2

		naloge

		6

		dijakov



		Srednja biotehniška šola Kranj

		2

		nalogi

		5

		dijakov



		Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica

		1

		naloga

		1

		dijak



		SKUPAJ

		20

		nalog

		41

		dijakov





Število dijakov, ki so prijavili raziskovalne naloge, po šolah:




Število nalog po šolah:



Število nalog po področjih:




VODJE RAZISKOVALNIH AKTIVOV SREDNJIH ŠOL


		  ŠOLA

		  Ime in priimek



		  Gimnazija KRANJ

		  Jure ŽALOHAR



		  Gimnazija JESENICE

		  Irena OBLAK



		  Gimnazija ŠKOFJA LOKA

		  Sonja GARTNER



		  Tehniški šolski center Kranj

		  Aleš OVSENEK



		  Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica

		  Karmen KRŽIČ



		  Srednja lesarska šola Škofja Loka

		  Marija STANOVNIK



		  Šola za strojništvo Škofja Loka

		  Robert DEŽELAK



		  Srednja biotehniška šola Kranj

		  Andraž KALAMAR



		  Srednja šola Jesenice

		  Silvana GASAR



		  Ekonomska gimnazija in srednja šola Kranj

		  Vesna JENKO



		  Srednja gostinska šola Radovljica

		  Marjana POGAČNIK





OSNOVNE ŠOLE


PREGLED RAZISKOVALNIH NALOG


Biologija 



Naslov naloge:  
Dializa ledvičnih bolnikov


Izvajalec:
Manja Japelj, Urška Dolhar          


Šola:
OŠ Tržič


Mentor:
Asja Štucin, prof. bio. in gos., Romana Turk, učit. bio. in kem.        

Povzetek raziskovalne naloge:


Ledvice delujejo kot pomembna kemična tovarna in hkrati kot glavna čistilna naprava našega. 


S hitrostjo glomerulne filtracije (GFR) ocenjujemo delovanje ledvic. V kolikor je GFR nižja od 15/ml/min/1.73m2 govorimo o končni ledvični odpovedi. To je zadnja stopnja kronične ledvične bolezni, ko je potrebno nadomestno ledvično zdravljenje (hemodializa, trebušna dializa, presaditev ledvic).


Obiskali smo Dializni center v Naklem in raziskali, kolikšno je število ledvičnih bolnikov, ki prejemajo hemodializo na Gorenjskem. Ugotavljali smo, kakšna je njihova starost, kakšni so bili vzroki za obolenje, kakšno je njihovo fizično in psihično počutje in kakšna je njihova kvaliteta življenja. Bolniki se dializirajo večkrat na teden, dializa pa traja od 4 do 5 ur. Ali se jim zaradi tega spremeni njihov življenjski ritem oziroma njihovo življenje na nek način ni več svobodno?


Naučili smo se, da so ledvice res dragocen človeški organ in da moramo skrbeti za njihovo zdravje.


Naslov naloge:  
Netopirji v Lisičji jami


Izvajalec:
Nina Rupar, Polona Oblak          


Šola:
OŠ Poljane


Mentor:
Helena Fortuna, učit. bio. in gos., Primož Presetnik, univ. dipl. bio.        

Povzetek raziskovalne naloge:


Za to raziskovalno nalogo sva se odločili, ker naju zanimajo jame in živalstvo v njih, še posebej netopirji, zato najina naloga govori o teh živalih, ki jih premalo poznamo. Želeli sva izvedeti ali temperatura vpliva na njihovo zadrževanje v jamah ter ugotoviti ali je Lisičja jama prezimovališče ali samo prehodno zatočišče netopirjev.


Naslov naloge:  
Pestrost vodnih ptic na Zbiljskem jezeru in jezeru Moste


Izvajalec:
Blaž Blažič            


Šola:
OŠ Križe


Mentor:
Božena Perko, učit. bio. in gos.           

Povzetek raziskovalne naloge:


Dva umetna - akumulacijska jezera: Zbiljsko jezero in jezero Moste stalno ali občasno naseljujeta veliko število raznovrstnih vodnih ptic, kot so mali ponirki, zvonci, labodi grbci, malakarice, sivke, kreheljci, veliki kormorani,...


Ugotoviti, zakaj taka pestrost vodnih ptic na dveh akumulacijah, ki sta si enaki po nastanku in geografsko blizu, je bil izziv za mojo raziskovalno nalogo.


Naslov naloge:  
Prezimovališča malih podkovnjakov v okolici Tržiča


Izvajalec:
Grega Ivnik            


Šola:
OŠ Tržič


Mentor:
Asja Štucin, prof. bio. in gos., Primož Presetnik, dipl. bio.        

Povzetek raziskovalne naloge:


Netopirji preživijo zimo tako, da si poiščejo primerno prezimovališče, kjer obvisijo na nogah in za 5 do 6 mesecev otrpnejo. Njihov  bazalni metabolizem je takrat minimalen. Glede na to, da smo na evropski noči netopirjev, ki je bila 7. septembra 2006 v Tržiču, opazovali MALE PODKOVNJAKE v tržiških cerkvah smo sklepali, da so njihova prezimovališča v bližnjih rudnih jamah, kjer so v prejšnjih stoletjih kopali živosrebrno rudo (cinabarit). Pozimi smo si ogledali nekaj takih jam in potrdili našo hipotezo. Našli smo male podkovnjake in še vrsto drugih jamskih živali. Zanimalo nas je tudi, kako velikost jam in temperatura v njih vpliva na številčnost netopirjev, ki tam prezimujejo.


Naslov naloge:  
Sedeče dejavnosti osmošolcev OŠ Stražišče


Izvajalec:
Zala Peternel            


Šola:
OŠ Stražišče Kranj


Mentor:
Irma Zakotnik, pred. učit.           

Povzetek raziskovalne naloge:


V nalogi sem raziskovala sedeče dejavnosti osnovnošolcev. Zanimalo me je kolikour dnevno ter tedenskopresedijo osmošolci pred televizijo in računalnikom ter koliko časa porabijo za domače naloge, učenje in druge sedeče dejavnosti. Rezultate dobljene z anketo učencev naše šole sem primerjala s slovenskimi in evropskimi rezultati.


Želela sem potrditi, da imamo enake navade kot ostali trinajstletniki. Prišla sem do presenetljivih ugotovitev.


Naslov naloge:  
Telesni razvoj osnovnošolcev


Izvajalec:
Špela Alič, Kristina Arnolj, Katica Pejić        


Šola:
OŠ Poljane


Mentor:
Irena Bizovičar, prof. bio. in gos.           

Povzetek raziskovalne naloge:


Raziskovalna naloga je nastala predvsem iz radovednosti in želje po tem, da bi spoznali nekaj novega. Naloga naj nam bi pomagala izvedeti, kako se osnovnošolci v Poljanah razvijamo v primerjavi z osnovnošolci iz Ljubljane ter ugotoviti kateri dejavniki vplivajo na rast in razvoj.


Naslov naloge:  
Uporaba zdravilnih rastlin


Izvajalec:
Matej Šink            


Šola:
OŠ Poljane


Mentor:
Helena Fortuna, učit. bio. in gos.           

Povzetek raziskovalne naloge:


Zdravilne rastline so najstarejša vrsta zdravil. Znanstveniki so našli zapise, ki pričajo o uporabi zdravilnih rastlin že pred našim štetjem. Z raziskovalno nalogo sem skušal ugotoviti kako je z uporabo zdravilnih rastlin danes. Katere zdravilne rastline ljudje poznajo, katere uporabljajo, kako pogosto jih uporabljajo in kakšne zdravilne pripravke izdelujejo iz njih. Zanimalo pa me je tudi ali v primeru bolezni dajejo prednost zdravljenju z zdravilnimi rastlinami ali raje obiščejo zdravnika.


Naslov naloge:  
Zdravimo se z naravo


Izvajalec:
Ajdin Huzejrović, Lucija Muri, Polona Rožič        


Šola:
OŠ Matije Valjavca Preddvor


Mentor:
Branka Tresket, učit. geo. in zgo.           

Povzetek raziskovalne naloge:


Naša raziskovalna naloga govori o zdravilnih rastlinah in njihovi uporabi. Z njo želimo rastline in njihovo uporabo predstaviti bolj natančno. Anketirali smo učence naše šole, koliko  poznajo zdravilne rastline in njihov učinek. Pogovarjali smo se tudi s poznavalko zelišč. Sami smo se preizkusili v nabiranju rastlin. Za dan zdravja smo na šoli pripravili poučno razstavo z naslovom Zdravimo se z naravo. Sami smo vzgojili nekaj zdravilnih rastlin in opazovali njihovo rast. Nekaj pripravkov iz njih pa smo pripravili sami.


Naslov naloge:  
Življenje bogomoljk


Izvajalec:
Maruša Fojkar, Anja Rihtaršič          


Šola:
OŠ Škofja Loka-Mesto


Mentor:
Vlasta Balderman, pred. učit. bio.           

Povzetek raziskovalne naloge:


Najina raziskovalna naloga opisuje življenje bogomolk. Opazovali in opisali sva njihovo prehranjevanje in obnašanje oziroma odnose med pripadniki dveh različnih vrst in v okviru iste vrste.

Ekologija z varstvom okolja 



Naslov naloge:  
Azbest


Izvajalec:
Nika Vrabič            


Šola:
OŠ Škofja Loka-Mesto


Mentor:
Vlasta Balderman, pred. učit. bio.           

Povzetek raziskovalne naloge:


Azbest je bil zaradi svojih fizikalno kemijskih lastnosti do nedavnega množično uporabljen material v našem vsakdanjem življenju.


Danes vemo, da vdihnjena ostra azbestna vlakna, ki se sproščajo v zrak recimo pri vrtanju, lomljenju, žaganju, lahko povzročijo nepopravljive zdravstvene težave. Tudi zaužito vlakno predstavlja nenehno nevarnost za zdravje. Nevarnost azbesta je tem večja, ker je inkubacijska doba od 20 do 40 let.


Ogroženost prebivalstva ni zanemarljiva, ker je v Sloveniji trenutno na stotine kilometrov dotrajanih vodovodnih azbestno - cementnih cevi in več  kot milijon kvadratnih metrov azbestno - cementnih streh, iz kateri se predvsem v vročih vetrovnih dneh dvigajo škodljiva vlakna.


Problema se ljudje v glavnem zavedajo. To potrjujejo izjave naključno izbranih anketirancev, intervju z zdravnikom in mnenje odogovorne osebe na komunali.


Kljub temu, da je v EU in tudi v  Sloveniji od 1. 1. 2005 azbest v celoti prepovedan, pa prepoved ne zajema azbesta, ki je že v uporabi.


Raziskava kaže, da je nujno čim prej odstraniti azbest iz našega okolja in da bi bilo potrebno postaviti predvsem rok, do katerega bi se to moralo zgoditi.


Naslov naloge:  
Ločevanje odpadkov v občini Žiri


Izvajalec:
Vesna Perić, Mateja Mur, Emilija Selak        


Šola:
OŠ Žiri


Mentor:
Andreja Bogataj, pred. učit. geo. in zgo.           

Povzetek raziskovalne naloge:


Zavedamo se, da je eden ključnih problemov naše družbe, kam z odpadki, zato smo se odločile, da natančneje raziščemo stanje na tem področju v naši občini. V raziskovalni nalogi smo spoznale, kakšna so zakonska določila o ravnanju in ločevanju odpadkov v  občini Žiri. Obiskale smo obe deponiji v domači občini, opravile razgovor z uslužbencem  in  ugotovile, kako na njih  ravnajo z odpadki. Ocenile smo urejenost ekoloških otokov in izbirnih mest. Opravile smo razgovor z direktorjem občinske uprave, vprašanja pa smo zastavile tudi direktorju podjetja, ki skrbi za odvoz odpadkov in  ravnatelju naše šole. Oblikovale smo anketo, s katero smo ugotovile, kako občani ločujejo odpadke v gospodinjstvu, kako so zadovoljni s ceno in načinom odvoza odpadkov ter z urejenostjo odlagališč v Osojnici,  na Postotn´k in na pokopališču. Zanimalo nas je tudi, kako dobro poznajo občinski odlok o ravnanju z odpadki in če so pripravljeni še na natančnejše ločevanje teh. Za mnenje, kako bi zmanjšali količino odpadkov, smo povprašale tudi učenke in učence naše šole.


Naslov naloge:  
Živalski vrt da ali ne


Izvajalec:
Kaja Marc, Klara Oblak          


Šola:
OŠ Poljane


Mentor:
Irena Bizovičar, prof. bio. in gos., Helena Fortuna, prof. bio. in gos.        

Povzetek raziskovalne naloge:


Sva učenki devetega razreda, ki sva se to leto odločili narediti raziskovalno nalogo o pomenu živalskih vrtov, o tem, kaj ljudje mislijo o živalskih vrtovih in kaj se pravzaprav skriva v ozadju živalskih vrtov, kako je s hrano, z življenjskim prostorom itd. 


Vse raziskovanje nama je pomagalo odkrivati, ali so živalski vrtovi zares potrebni ali ne in zakaj. Hoteli sva ugotoviti, kako vse skupaj vpliva na živali (velikost prostora, hrana), pa tudi, kako na živali vplivajo obiskovalci živalskih vrtov.

Ekonomija in turizem 



Naslov naloge:  
Agatha Christie v Bohinju - Ali slavne osebe privabljajo turiste?


Izvajalec:
Tina Komac, Manca Mikelj          


Šola:
OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica


Mentor:
Urška Repinc, univ. dipl. bibliot.           

Povzetek raziskovalne naloge:


Pred 40 leti je slavna pisateljica Agatha Christie preživela dopust v hotelu Bellevue v Bohinju. V tem hotelu so pred  desetimi leti, ko je bil direktor  Samo Gardener, uredili spominsko sobo z željo, da bi popestrili turistično ponudbo. V nalogi ugotavljava ali dejstvo, da je v hotelu bivala tako slavna oseba,  privablja turiste.


Ugotovili sva, da je ljudem, ki so imeli priložnost srečati se z  ugledno pisateljico, ostala v prijetnem spominu.Poiskali sva  takratni  receptorki hotela Alenko in Nado. Srečali sva se s šoferjem Stojkom, ki je pisateljico in njenega moža vozil naokrog. Pisateljica je ljubila zasebnost in  mir, novinarjev ni marala. Intervju z njo je uspelo napraviti takrat še zelo mladima novinarjema Janezu Čučku in Jožetu Hudečku. Oba sta se prijazno odzvala povabilu na razgovor o njunih vtisih na znameniti dogodek izpred 40 let.

Etnologija 



Naslov naloge:  
Kaj nam sporočajo grafiti v Žireh? Primerjalna analiza grafitov v Žireh in Ljubljani.


Izvajalec:
Urh Likar, Domen Končan          


Šola:
OŠ Žiri


Mentor:
Petra Trojar, prof. slo. in univ. dipl. bibl.           

Povzetek raziskovalne naloge:


Grafiti so se pojavili že v kameni dobi in so poznani vse do danes. Predstava in odnos do njih pa sta različna. Različna pa je tudi pogostost pojavljanja grafitov med vaškim in mestnim okoljem, se pravi med Žirmi in Ljubljano. V tej raziskovalni nalogi je predstavljena predstava učencev OŠ Žiri o grafitih in njihov odnos do njih. S pomočjo literature sva skušala odgovoriti na glavna vprašanja komunikacije oz. medija, kamor uvrščamo tudi grafite. Ta ista vprašanja sva z anketo zastavila tudi učencem OŠ Žiri in v veliki meri tudi policistom in ravnateljem šol, ki naj bi bili glavni pri opozarjanju in sankcioniranju tega, da to se ne počne. Pri tem sva se srečala z Zakonom o varstvu javnega reda in miru in s tem, kako so ta dejanja vključena v šolski red posameznih šol. Na terenu sva fotografirala grafite, nato pa sva jih s pomočjo prebrane literature opisala in razvrstila glede na obliko in vsebino.


Naslov naloge:  
Kratka zgodovina smeti


Izvajalec:
Urša Demšar, Maja Ferle, Špela Kos        


Šola:
OŠ Škofja Loka-Mesto


Mentor:
Kristina Strnad, prof.           

Povzetek raziskovalne naloge:


V današnjem svetu so odpadki postali problem. Veliko jih "pridela" že povprečno gospodinjstvo. V raziskovalni nalogi ugotavljamo in primerjamo, kako je bilo s tem v času naših dedkov in babic  ter kako je danes, ter  kakšna je razlika, če je, med podeželjem in mestom. Sprašujemo se tudi, kako narediti spremembo.


Naslov naloge:  
Planina Laz


Izvajalec:
Lucija Gartner, Špela Medja, Mateja Stare        


Šola:
OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica


Mentor:
Urška Beznik, predm. učit. kem. in gos., Urška Repinc, univ. dipl. bib.        

Povzetek raziskovalne naloge:


Planinsko pašništvo v visokogorju, pod vršaci, ki so vedno vzbujali strah in spoštovanje, ni bila romantična zamisel naših prednikov, ampak gospodarska nuja in temelj preživetja bohinjskih kmetov. Dandanes je položaj planšarstva v Bohinju zelo slab, saj se kmetijske površine zaraščajo celo v dolini. Vendar pa se nas najde nekaj posameznikov, ki nadaljujemo to, kar so začeli predniki. Zato smo v raziskovalni nalogi ugotavljale, kje so vzroki, da se je do današnjih dni ohranila planina Laz, znana po izdelavi čudovitega sira.


Še so ljudje, ki ne iščejo le zaslužka, ampak jim ugaja umirjeno življenje pod vršaci.


Naslov naloge:  
Praznovanje in obdarovanje ob rojstnem dnevu


Izvajalec:
Maja Vehar            


Šola:
OŠ Žiri


Mentor:
Maja Bogataj, prof.           

Povzetek raziskovalne naloge:


V času v katerem živimo postaja praznovanje rojstnega dne že kar velik slavnostni dogodek. Vse bolj se odmikamo od prvotnega pomena praznovanja in obdarovanja, ki ga je le-to predstavljalo včasih.


V raziskovalni nalogi sem želela raziskati podrobnosti praznovanja in obdarovanja ob rojstnem dnevu. Podrobneje sem proučila vabila, pripravo na praznovanje, pogostitev, darila, vključila pa sem tudi drugačna praznovanja, ki se v zadnjem času vse bolj pojavljajo v oglasih. Namen raziskovalne naloge je v tem, da natančneje raziščem, kako praznujejo ljudje različnih starostnih skupin in kakšen je namen in pomen obdarovanja. Ker sem želela o tej temi pridobiti čim več informacij, sem oblikovala tudi anketne vprašalnike, ki sem jih razdelila na štiri starostne skupine. Odpravila sem se na tri «zaželene destinacije≈ v naše glavno mesto, kjer organizirajo atraktivna praznovanja. Pogovarjala sem se z organizatorji praznovanj in dobila zelo zanimive odgovore. V raziskovalni nalogi sem predstavila tudi nekaj najzanimivejših zapisov o praznovanju in obdarovanju v preteklosti in danes.

Fizika in astronomija 



Naslov naloge:  
Črne luknje


Izvajalec:
Špela Bajželj            


Šola:
OŠ Stražišče Kranj


Mentor:
Andreja Jagodic, prof. mat. in fiz.           

Povzetek raziskovalne naloge:


Črne luklje - skrivnostne in vznemirljive. V nalogi sem raziskovala, kaj so črne luknje, kaj se dogaja s prostorom in časom v njihovi bližini. Ali je mogoče s pomočjo črnih lukenj potovati v preteklost? Ali obstajajo tudi bele luknje? Ali lahko s pomočjo črvin potujemo v druga vesolja? V nalogi je prikazano, kaj bi se zgodilo z astronavtom, ki bi se približal črni luknji.


Naslov naloge:  
Nove meritve radona v hišah v okolici nekdanjega rudnika urana na Žirovskem vrhu


Izvajalec:
Ajda Rojc            


Šola:
OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas


Mentor:
Jana Rojc, prof., dr. Milko Križman         

Povzetek raziskovalne naloge:


Po 20- ih letih sem izvedla nove meritve koncentracije radona- 222 v naseljih Dolenja in Gorenja Dobrava. Za meritve sem uporabila detektorje jedrskih sledi in merilni instrument. Meritve sem izvedla v 40 od skupaj 77 hiš. Merila sem povprečne koncentracije radona v dveh mesecih in spreminjanje koncentracij radona preko dneva. Dokazala sem hipotezo, da so se koncentracije radona v hišah zmanjšale. Vzrok za to so nove hiše, starejše so lastniki obnovili. S tem se je izpostavljenost prebivalcev sevanju zmanjšala.


Naslov naloge:  
Ples Zemlje in Sonca


Izvajalec:
Martin Zaplotnik            


Šola:
OŠ Križe


Mentor:
Janez Langus, abs. fiz., Ana Cimperman, prof. mat. in fiz.        

Povzetek raziskovalne naloge:


Z zgoščevanjem medzvezdnega oblaka plinov in prahu sta nastala Zemlja in Sonce. Temu davnemu začetku je sledilo prvo življenje, ki se je razvijalo in pridobivalo intelektualne zmožnosti. Pred več tisoč leti so prvi astronomi začeli opazovati nebo. Tuakj se začne moje raziskovanje. Raziskoval sem uporabo, razumevanje in pomen navideznega gibanja Sonca v preteklosti in danes. Da pa raziskovalna ne bi bila le teoretična, sem naredil napravo, s katero sem lahko meril letno in dnevno navidezno pot Sonca. Meritve prek leta sem opravljal v tedenskih intervalih, ostale-dnevne pa ne enakonočja in solsticije ter na zaporednih dnevnih meritvah. Naparav mi je služila kot mali temelj mojega raziskovanja. V drugem, eksperimentalnem delu naloge sem opisal napravo, prikazal rezultate meritev, opisal potek meritve in z drugimi načini ponazoril ter predstavil raziskovalno delo. Seveda sem primerjal natančnost naprave z že ustaljenimi astronomskimi zakoni.

Geografija in geologija 



Naslov naloge:  
Mošenik


Izvajalec:
Martin Kavčič            


Šola:
OŠ Tržič


Mentor:
Sergeja Osredkar, univ. dipl. inž. rač., Drago Zalar, prof.        

Povzetek raziskovalne naloge:


V raziskovalni nalogi sem obravnaval potok Mošenik. Predvsem so me zanimali mostovi, ki vodijo čezenj, prav tako pa nisem izpustil zgodovine rabe Mošenika in vplivov, ki jih ima Mošenik na okolico. Zanimale so me tudi hidroelektrarne, ki jih poganja Mošenik in kraji, ki so nastali na bregu. Med drugim sem raziskal stare opuščene rudnike živega srebra. Ugotovil sem, da je o Mošeniku mnogo informacij, ki so vredne, da jih spoznamo in obravnavamo. Še veliko pa je ostalo nedorečenega, ker je vsebina res obsežna. To prepuščam mojim naslednikom.


Naslov naloge:  
Po Argentini - potopis


Izvajalec:
Peter Stegu            


Šola:
OŠ Škofja Loka-Mesto


Mentor:
Barbara Šifrar, prof. slo. in zgo.           

Povzetek raziskovalne naloge:


Argentina, država Latinske Amerike, dežela tanga in nogometa, je bila pribežališče mnogim slovenskim rojakom v 20. stoletju. Teden dni sem preživel predvsem v med s Slovenci naseljenimi predeli Argentine, kjer so Slovenska vas, Slovenska hiša, slovenska izseljenska skupnost, slovenske šole. Sprehodili se bomo po Buenos Airesu, po Bariločah, Patagonski puščavi in ostalih čudovitih argentinskih krajih. Doživeli bomo lepote argentinske narave, začutili utrip slovenskih izseljencev, njihovo vpetost v tamkajšnje življenje, kulturo ter obenem močno zakoreninjeno narodno zavest.

Kemija 



Naslov naloge:  
Črni smodnik


Izvajalec:
Tilen Potisk, Nace Šinkovec          


Šola:
OŠ Poljane


Mentor:
Bojana Živkovič, prof. bio. in kem.           

Povzetek raziskovalne naloge:


Črni smodnik je verjetno najstarejši eksploziv, saj so ga poznali že pred našim štetjem. Za to vrsto smodnika smo se odločili, ker zgori s podzvočno hitrostjo in zato ne eksplodira, če ga prižgemo na odprtem. Namen naše raziskovalne naloge je bil ta, da ugotovimo v kolikšnem času ter s kolikšno aktivacijsko energijo zgori. Smodniku smo dodajali razne katalizatorje, soli in aluminijev prah. Rezultati so pokazali, da se smodnik ob prisotnosti heksana vžge najhitreje, ob prisotnosti aluminijevega prahu pa najbolj burno. Ugotovili smo tudi, da so sestavine za vse vrste smodnikov lahko dostopne vsakomur, zato se zgodi tudi veliko nesreč.


Naslov naloge:  
Kuhinjska sol


Izvajalec:
Lea Kosmač, Anja Duh          


Šola:
OŠ Tržič


Mentor:
Romana Turk, učit. kem. in bio.           

Povzetek raziskovalne naloge:


Kuhinjska sol je ena najbolj vsakdanjih začimb. Kemijsko je natrijev klorid, geološko pa halit. Je ionska spojina, dobro topna v vodi. Zaradi svojih lastnosti je uporabna v vsakdanjem življenju ljudi. V naravi pa je razširjena v zmeseh z drugimi snovmi kot sestavina morske soli.


Naslov naloge:  
Metan kot vir energije sodobne družbe


Izvajalec:
Teo Blaži            


Šola:
OŠ Križe


Mentor:
Monika Škaper, prof., Igor Bizjak, kem. teh.        

Povzetek raziskovalne naloge:


Obnavljanje sodobne človeške družbe ni mogoče brez proizvodnje in potrošnje. Pri tem neizbežno nastajajo odpadki, ki zaradi količine in zaradi lastnosti pomenijo nevarnost za človeka in naravo. Ker naraščata število prebivalstva  in proizvodnja, narašča kljub vsej skrbi in ukrepom  tudi količina odpadkov na prebivalca in v celoti.


Hkrati z naraščanjem odpadkov pa si življenja brez tehnike ne znamo več predstavljati, zato je povsem normalno in samoumevno, da je plin iz plinskega omrežja vselej na razpolago, da toplota iz daljinskega ogrevanja ogreva stanovanje, kadar se nam zdi potrebno, in da je elektrika iz vtičnice na voljo v neomejenih količinah. Prava streznitev pride ob plačevanju računov za prevzeto energijo.


Daleč najbolj prevladujoč način ravnanja z odpadki je še vedno odlaganje na odlagališčih odpadkov. Iz odloženih organskih oziroma biološko razgradljivih odpadkov na deponijah, se zaradi anaerobne presnove sproščajo toplogredni plini. 


Naraščanje koncentracij toplogrednih plinov v zemeljski atmosferi povzroča postopno segrevanje  zemlje in spreminja podnebje. Zato je vse bolj aktualno zmanjševanje proizvodnje toplogrednih plinov, kar pa lahko energetsko izrabimo.


V raziskovalni nalogi sem želel priti do metana z najbolj naravnim načinom pridobivanja - anaerobnim vrenjem odpadkov na odlagališču, raziskati odnos prebivalstva do odpadkov in raziskati možnosti s katerimi bi ljudje odpadke sami pretvorili v uporabno energijo.


Naslov naloge:  
Mleko po kemijsko


Izvajalec:
Katja Čebašek, Tjaša Gortnar, Tjaša Korošec        


Šola:
OŠ Matije Valjavca Preddvor


Mentor:
Mojca Žepič, učit. bio. in kem.           

Povzetek raziskovalne naloge:


Mleko je bela, neprosojna tekočina, posebnega vonja in sladkega okusa. Lastnosti mleka smo spoznavale skozi različne eksperimente. Preučevale smo procese pri pridobivanju mlečnih izdelkov, dokazovale vsebnost različnih snovi v mleku in rezultate primerjale s podatki iz različnih literatur ter z rezultati raziskav naših vzorcev mleka na veterinarskem inštitutu.


Naslov naloge:  
Naravna barvila


Izvajalec:
Urška Žonta, Pia Kristina Primožič          


Šola:
OŠ Tržič


Mentor:
Romana Turk, učit. kem. in bio.           

Povzetek raziskovalne naloge:


Barvila so kemijsko zapletene spojine. Prevladujejo organske ciklične spojine. Tudi naravna barvila niso izjeme.


S postopkom ekstrakcije z organskimi topili in ločevanjem s papirno kromatografijo smo ločili naravna barvila zelenih listov rastlin. Ugotovili smo, da so izvlečki uporabni kot barve za tekstil. Barvni odtenek pa je odvisen od vrste barvila in vrste tkanine.


Naslov naloge:  
Snovi, ki jih vonjamo


Izvajalec:
Katarina Ahačič. Vita Peharc          


Šola:
OŠ Tržič


Mentor:
Romana Turk, učit kem. in bio.           

Povzetek raziskovalne naloge:


Da hrana diši, da živalski iztrebki smrdijo, da nam nekateri parfumi dišijo ali drugi zaudarjajo, so "kriva" eterična olja. Gre za skupino zapletenih kemijskih molekul. Postopki za njihovo pridobivanje pa so znani že celi človeško zgodovino. Manj pogost postopek za pridobivanje eteričnih olj je ekstrakcija s trdno maščobo. Ta postopek smo izvedli v šoli. Ugotovili smo, da je zaradi težav pri ločevanju maščobe in izvelčka, ta način ekstrakcije manj uporaben za pridobivanje eteričnih olj.

Slovenski jezik in književnost 



Naslov naloge:  
Imena trgovin in lokalov v starem mestnem jedru Škofje Loke


Izvajalec:
Vesna Dolenec, Rebeka Gaber, Tjaša Obadič        


Šola:
OŠ Škofja Loka-Mesto


Mentor:
Kristina Strnad, prof.           

Povzetek raziskovalne naloge:


V raziskovalni nalogi smo popisali imena trgovin in lokalov, ki delujejo v starem loškem mestnem jedru. Zanimalo nas je razmerje med slovenskimi in tujejezičnimi poimenovanji, pa tudi, kako je do le-teh sploh prišlo.


Naslov naloge:  
Miti in legende o Škofji Loki in njeni okolici


Izvajalec:
Špela Debeljak            


Šola:
OŠ Škofja Loka-Mesto


Mentor:
Barbara Šifrar, prof. slo. in zgo.           

Povzetek raziskovalne naloge:


Veste, zakaj imamo v Škofji Loki Hudičevo brv, zamorca v grbu, kraj, imenovan Kamnitnik… Naloga predstavlja tako odgovore na ta vprašanja kot tudi ljudsko izročilo−mite in legende−, ki so se ohranili do danes tudi v zapisih in pripovedovanjih ljudi.

Sociologija 



Naslov naloge:  
Droge med mladimi


Izvajalec:
Mihaela Bizovičar, Janina Božič          


Šola:
OŠ Poljane


Mentor:
Irena Bizovičar, prof. bio. in gos.           

Povzetek raziskovalne naloge:


Da sva se odločili za to raziskovalno nalogo, naju je vodila predvsem radovednost. Ker je droga še vedno tabu v družbi, sva izbrali kar naslov Droge med mladimi, kajti največ po drogah posegajo prav mladi, ki radi poiskušajo nove stvari iz radovednosti, nekateri zaradi težav doma ali v šoli, spet drugi, da jih vrstniki sploh sprejmejo v družbo. Najin cilj je bil predvsem pridobiti splošne informacije o drogah ter ugotoviti uporabo drog med osnovnošolci in srednješolci.


Naslov naloge:  
Mnenje o istospolno usmerjenih


Izvajalec:
Katja Žakelj. Nika Albreht          


Šola:
OŠ Žiri


Mentor:
Mateja Gantar, uni. dipl. defekt., Nives Bolčina, prof.        

Povzetek raziskovalne naloge:


Naloga poskuša predstaviti odnos družbe do istospolno usmerjenih, skozi različna družbena in zgodovinska obdobja. Zanima nas stanje po svetu in v Sloveniji danes, dejavniki, ki ogrožajo istospolno usmerjene in društva v katera se povezujejo ter njihovo poslanstvo.


Del naloge vključuje zakonodajo, ki ureja področje istospolno usmerjenih v Sloveniji. 


V empiričnem delu smo preverjali poznavanje in odnos do istospolno usmerjenih ljudi. Predvsem nas je zanimalo, kako na poznavanje in odnos vpliva: spol, starost in izobrazba ljudi. Empirični del smo izvajali v domačem kraju (učenci šole in krajani).


Naslov naloge:  
Na kraju zločina


Izvajalec:
Bojana Blažan, Blaž Čerin          


Šola:
OŠ Tržič


Mentor:
Sergeja Osredkar, univ. dipl. inž. rač., Drago Zalar, prof.        

Povzetek raziskovalne naloge:


V raziskovalni nalogi Na kraju zločina sva obravnavala delo ljudi, ki raziskujejo umore, uboje, premoženjske delikte in ostale zločine. Preštudirala sva postopke, pripomočke in druge pomembne dejavnike pri forenziki. Pomagala sva si z zelo zanimivo knjigo, ki sva jo našla v šolski knjižnici.


Z gospo mentorico sva odšla v Ljubljano, točneje v Tacen, v Muzej organov za notranje zadeve, kjer sva si ogledala zbirko raziskanih zločinov. S pomočjo kustosinje, ge. Biserke Debeljak, sva spoznala nekaj postopkov in dokazov, ki so pripeljali do razrešitve kriminalnih dejanj. Na koncu sva se še vprašala, kakšen odstotek odkrivanja kriminala imamo v Sloveniji in kako na mlade ljudi vpliva znana ameriška nanizanka o forenzikih.


Naslov naloge:  
Spolna zloraba otrok


Izvajalec:
Marja Gantar, Anja Kranjc, Tina Pišlar        


Šola:
OŠ Žiri


Mentor:
Katja Torkar, prof. defekt.           

Povzetek raziskovalne naloge:


Namen in cilj  naše raziskave je bil izvedeti več o spolnih zlorabah otrok s pomočjo pregleda literature, s pomočjo ankete izvedeti, v kolikšni meri je ta problematika poznana našim vrstnikom, in preveriti nekatera dejstva v praksi s pomočjo intervjuja.  


Ugotovile smo, da so učenci naše šole na splošno dobro poučeni o spolnih zlorabah, ne glede na spol ali starost, in da to dejanje kritično presojajo in obsojajo. V intervjuju z zdravstveno delavko smo ugotovile, da je v zadnjih letih vidna delna porast na področju spolnih zlorab. Povprečna starost žrtev je od 12 do 14 let. Svetovalec na TOM telefonu nam je povedal, da pogosteje kličejo osebe ženskega spola. Z žrtvijo se skušajo pogovoriti, najti rešitev in jo napotiti k ustreznemu strokovnjaku.


Naslov naloge:  
Upravičenost uporabe elektronskih medijev


Izvajalec:
Nejc Peternelj, Matej Peternel          


Šola:
OŠ Poljane


Mentor:
Edi Bajt, prof. mat. in teh.           

Povzetek raziskovalne naloge:


Cilj naše raziskovalne naloge je nadaljevati lansko raziskovalno nalogo z naslovom 'Stroški družine za telekomunikacije' ter poizvedeti, če so stroški, ki jih porabimo za elektronske medije upravičeni in za kakšne namene se uporabljajo.


Naslov naloge:  
Vpliv alternativne glasbe


Izvajalec:
Kaja Milardovič            


Šola:
OŠ Žiri


Mentor:
Ina Čarič, dipl. ing.           

Povzetek raziskovalne naloge:


Namen raziskovalne naloge, je ugotoviti kaj si mladostniki mislijo o govoricah, da je alternativna glasba nevarna in ima slab vpliv na mladostnike. Rezultate sem pridobila s pomočjo ankete, ki sem jo izvedla med osnovnošolci iz osnovne šole Žiri. Ugotovila sem,da večina mladih, meni da je širjenje satanizma odvisno od izvajalca. Kar je res.


Druga hipoteza pa je, da alternativna glasba ne vodi v depresijo ali celo v samomor.


Največ jih ni prepričanih. Veliko pa jih meni, da je to odvisno od osebe oz. njene dovzetnosti posameznika.


Naslov naloge:  
Življenje, vzgoja in izobraževanje otrok nekoč in danes


Izvajalec:
Zala Dobrin, Pija Japelj          


Šola:
OŠ Tržič


Mentor:
Drago Zalar, prof. zgod., prof. soc., Sergeja Osredkar, univ. dipl. inž. rač.        

Povzetek raziskovalne naloge:


V raziskovalni nalogi bova s pomočjo literature, predvsem pa preko informacij, ki sva jih zbrali od informatorjev prikazali kakšno je bilo v našem okolju življenje otrok v prvih desetletjih po koncu druge svetovne vojne (1950-1960), predvsem pa so naju zanimale kakšne so bile značilnosti vzgoje in izobraževanja otrok v omenjenem času. V raziskovanju sva se osredotočili tako na takratne odnose med otroci in starši v okviru družine, torej v njihovem domačem, vsakdanjem življenju, kot tudi na značilnosti tedanje vzgoje in izobraževanja otrok, ki je potekalo v osnovni šoli. Izsledke sva primerjali s stanjem na tem področju v sedanjosti.

Zgodovina in umetnostna zgodovina 



Naslov naloge:  
Škofjeloški grad


Izvajalec:
Klara Bokal, Tanja Kovač          


Šola:
OŠ Škofja Loka-Mesto


Mentor:
Barbara Šifrar, prof. slo. in zgo.           

Povzetek raziskovalne naloge:


Nad Škofjo Loko, ki je bila nekdaj središče brižinske posesti na Gorenjskem, stoji Škofjeloški grad. Freisinški škofje, lastniki loškega ozemlja, so leta 973 zgradili prvotni grad, ki je bil v listini iz leta 1202 naveden kot zelo trden grad (castrum firmissimum iz Lonca).  Potres leta 1511 je grad v večjem delu porušil. Škof Filip ga je dal obnoviti. V gradu so danes zbirke Loškega muzeja, kjer je na ogled zgodovinsko, kulturno, umetnostnozgodovinsko, etnološko in prirodoslovno bogastvo škofjeloškega ozemlja. V raziskovalni nalogi naju je zanimalo, kako je Škofjeloški grad dobil današnjo podobo, kdo so bili lastniki tega gradu in kako so zaznamovali zgodovino svojega fevda.


Naslov naloge:  
Življenje ob rapalski meji med Blegošem in Javorčem


Izvajalec:
Tjaša Jeram, Urška Šturm          


Šola:
OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas


Mentor:
Mirjam Šinkovec, prof. zgo.           

Povzetek raziskovalne naloge:


Živiva v bližini nekdanje rapalske meje, ena na italijanski, druga na jugoslovanski strani meje. Zanimalo naju je, kako so živeli ljudje v letih pred drugo svetovno vojni v bližini najinih domov. Anketirali sva tiste, ki se meje še spominjajo. Spraševali sva tudi svoje sošolce, saj je naju zanimalo, kaj vejo o tem. Ogledali in fotografirali sva ostanke utrdb, kasarn in mejne kamne. Primerjali sva življenjske razmere na obeh straneh meje in razmišljali o pomenu rapalske meje danes.

PREGLED DEJAVNOSTI MLADIH RAZISKOVALCEV OSNOVNIH ŠOL GORENJSKE REGIJE V ŠOLSKEM LETU 2006/07
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Število nalog po šolah:
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Število nalog po področjih:




VODJE RAZISKOVALNIH AKTIVOV OSNOVNIH ŠOL

		   ŠOLA

		  Ime in priimek



		  OŠ A.T. Linhart Radovljica 

		  Katarina STARE



		  OŠ Bistrica Tržič  

		  Dina PINTARIČ



		  OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka

		  Zdenka FRANTAR



		  OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica

		  Urška REPINC



		  OŠ Davorin Jenko Cerklje

		  Marija BARLE



		  OŠ Franceta Prešerna Kranj  

		  Alfonz POTOČNIK  



		  OŠ Gorje

		  Pavel ZUPAN



		  OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas

		  Mirjam ŠINKOVEC



		  OŠ Križe

		  Božena PERKO



		  OŠ Koroška Bela  

		  Romina BREGANT



		  OŠ Matija Valjavec Preddvor

		  Mojca ŽEPIČ  



		  OŠ Škofja Loka-Mesto

		  Vlasta BALDERMAN  



		  OŠ Naklo  

		  Barbara VEVAR  



		  OŠ Orehek

		  Jana ŽAVBI  



		  OŠ Poljane

		  Helena FORTUNA



		  OŠ Predoslje

		  Eli MOHORIČ



		  OŠ Josipa Plemlja Bled

		  Andrej KECMAN



		  OŠ Simona Jenka Kranj

		  Mateja SAJOVEC



		  OŠ Stražišče Kranj

		  Nuša ZALETEL



		  OŠ Šenčur  

		  Janja GORJANC  



		  OŠ Tone Čufar

		  Bojana OSENK



		  OŠ Tržič

		  Drago ZALAR



		  OŠ Žiri 

		  Petra TROJAR



		  OŠ Žirovnica  

		  Irena PIRC  





ORGANIZATORJI SREČANJA


XVI. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih srednjih šol in VII. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih osnovnih šol smo organizirali:


		   KOORDINATOR DELA, KOMISIJE: 



		   Borut Pogačnik

		   TŠC Kranj



		   VODJA SREČANJA, KOORDINATORKA DELA:



		   Alenka Luštrek

		   TŠC Kranj



		   INFORMATIKA  IN  IZDELAVA  PUBLIKACIJ, KOORDINATOR:



		  Stanislav  Jagodic

		   TŠC Kranj



		  SPONZORJI:



		  Aleš Ovsenek

		   TŠC Kranj





SKLEPNA BESEDA


Za graditev družbe znanja, ki je predpogoj za uspešno gospodarstvo, potrebujemo motivirane ljudi, ki so ustvarjalni, samoiniciativni in vztrajni. Vse te lastnosti odlikujejo tudi mlade raziskovalce. 


Na letošnjem srečanju mladih raziskovalcev gorenjskih srednjih in osnovnih šol je raziskovalne naloge izdelalo 41 srednješolcev in 16 mentorjev, pri izdelavi osnovnošolskih raziskovalnih nalog pa je sodelovalo 72 učencev in 38 mentorjev. Skupaj so izdelali 59 raziskovalnih nalog. Vse te naloge so dragocen prispevek k napredku znanosti in z gotovostjo lahko trdimo, da izbor in kvaliteta nalog že vsa leta ostajata na najvišjem nivoju. 


Vsem mladim raziskovalcem, ki so sprejeli izziv raziskovalnega dela in njihovim mentorjem, ki so spodbujali in usmerjali njihovo ustvarjalnost, v imenu organizatorjev izrekam vso pohvalo in jim želim veliko uspeha pri predstavitvi in dobrih rezultatov tudi izven regije. Naj jim naloge predstavljajo odskočno desko tudi za nadaljevanje raziskovalnega dela. 


Mentorjem, članom ocenjevalnih komisij, predstavnikom šol v regijski koordinaciji ter vsem, ki so kakorkoli pomagali pri organizaciji, izvedbi in uspehu tega srečanja, se najlepše zahvaljujemo za njihov prispevek.



Borut Pogačnik, univ. dipl. inž.,



koordinator srečanja


POKROVITELJI SREČANJA







MB NAKLO







VARNOST PRI DELU, Lampič Ivana, s.p.
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OBČINA PREDDVOR
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Pozdrav udeležencem XVI. srečanja mladih raziskovalcev srednjih šol 
in VII. srečanja raziskovalcev osnovnih šol Gorenjske 

  
 
 
Drage mlade raziskovalke in raziskovalci! 
Spoštovani mentorji! 
Spoštovani gostje! 
 
 
 
Kar je dobro, se ponavlja. Zato vas lahko spet prisrčno pozdravim na tradicionalnem srečanju mladih 
raziskovalcev osnovnih in srednjih šol.  
 
Vsi, ki ste se zbrali na tem srečanju, prinašate s seboj iskrico radovednosti in željo po pridobivanju znanja 
in razvijanju ustvarjalne sposobnosti na tistem področju, ki vas najbolj privlači. Zavedate se, da le tisto, kar 
odkriješ sam, tudi zares spoznaš.  
 
Z raziskovanjem ste si pridobili veliko znanje. Prepričana sem, da vam danes ne bo težko teh spoznanj tudi 
zagovarjati in dokazati. Tatarski pregovor pravi: "Kdor ima močne roke, bo premagal enega, kdor ima 
veliko znanje, jih bo premagal tisoč." Danes ste torej vsi zmagovalci.  
 
Živimo v neizprosni tekmovalni družbi, v kateri veljajo samo dosežki. Kdor lahkomiselno razmetava svojo 
energijo, nima veliko možnosti za uspeh. Znati moramo odpravljati vse tisto, kar nas ovira na naši poti do 
uspeha. Poznati moramo zakonitosti realnosti in jih obračati v svojo korist. Znati moramo izkoriščati 
nadarjenost in jo kapitalizirati. Darove in talente, položene v zibko, pa je treba hvaležno sprejeti, jih 
razvijati in uporabiti v dobro vsega človeštva.  
 
Želim vam, da vse svoje znanje še razvijate in s pridom uporabite tudi na vaših prihodnjih poteh do 
uspeha.  
 
Srečno. 
 
 
 
 
           Andreja Pogačnik, prof., 
                                                                                               direktorica TŠC Kranj 
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OCENJEVALNE KOMISIJE 

 

 
BIOLOGIJA ( OŠ, SŠ ) 

Darja Kramarič, prof. 
Marija Barle, prof.  
Metod Rogelj, univ. dipl. bio.  

 
KEMIJA ( OŠ, SŠ ), EKOLOGIJA Z VARSTVOM OKOLJA ( OŠ )     

dr. Marjan Senegačnik 
Nataša Kristan Primšar, univ. dipl. inž 

 
 

ETNOLOGIJA ( OŠ ), ZGODOVINA IN UMETNOSTNA ZGODOVINA ( OŠ, SŠ ), 
SLOVENSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST ( OŠ ), 
GRADBENIŠTVO IN ARHITEKTURA ( SŠ )   

Irena Jerala, prof. 
Jerca Kebe, prof. 
Jolanda Škofic-Zakotnik, prof. 

 
 

SOCIOLOGIJA ( OŠ, SŠ ), PSIHOLOGIJA ( SŠ ) 
Karmen Kanalec, prof. 
Marko Arnež, prof. 
Polona Hafner Ferlan, prof. 

 
 

FIZIKA IN ASTRONOMIJA ( OŠ ), ELEKTROTEHNIKA, ELEKTRONIKA IN ROBOTIKA ( SŠ ), 
RAČUNALNIŠTVO IN TELEKOMUNIKACIJE  ( SŠ ) 

Ivanka Toman, prof. 
Mojca Krmelj, prof. 
Aleš Hvasti, univ. dipl. inž. 

 
 

EKONOMIJA IN TURIZEM ( OŠ, SŠ ), GEOGRAFIJA IN GEOLOGIJA ( OŠ ) 
Alenka Grmek, univ. dipl. oec. 
Nika Prevec, univ. dipl. oec. 
Matej Lavtižar, prof. 
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SREDNJE ŠOLE 
 
 
PREGLED RAZISKOVALNIH NALOG 

Biologija  
  
 Naslov naloge:   Neofiti na Posavcu 

 Izvajalec: Karolina Dežman             
 Šola: Gimnazija Kranj 

 Mentor: Marija Maruša Vencelj, prof.            

Povzetek raziskovalne naloge: 
Odločila sem se za raziskovanje neofitov na desnem obrežju reke Save na Posavcu. Na izbranem območju smo določili razmerje 
treh različnih neofitov: japonski dresnik, nedotilca in rozga. Proučevali smo tudi ostalo vegetacijo. 
  
 Naslov naloge:   Pojav in vzroki za pojav Herpes Simplex med dijaki Gimnazije Kranj 

 Izvajalec: Amadeja Iskra             
 Šola: Gimnazija Kranj 

 Mentor: Marija Maruša Vencelj, prof.            

Povzetek raziskovalne naloge: 
Raziskovali bomo pogostost in vzroke za pojavljanje Herpes Simplex med dijaki Gimnazije Kranj. Kot raziskovalno metodo 
bomo uporabili anketo in jo primerjali z rezultati kliničnih raziskav. 
  
 Naslov naloge:   Žabe Slovenije 

 Izvajalec: Marko Červek             
 Šola: Gimnazija Kranj 

 Mentor: Marija Maruša Vencelj, prof.            

Povzetek raziskovalne naloge: 
Namen naloge je spoznavanje habitatov žab v Sloveniji, še posebej izjemno redke drevesne žabe. Kot metodo razisovanja smo 
uporabili opazovanje. 

Ekonomija in turizem  
  
 Naslov naloge:   Inovativno učenje 

 Izvajalec: Medeja Peternel, Tjaša Šenk, Špela Janežič         
 Šola: Ekonomska šola Kranj 

 Mentor: Natalija Majes, prof.            

Povzetek raziskovalne naloge: 
Ali se mora današnja generacija učiti bolj in več kot minule? Sodobna pedagogika in psihologija odgovarjata na ta vprašanja 
pritrdilno. Porast znanja, je tako hiter, da človek ne more več nadzirati tega, kar je odkril.Kako izboljšati učni uspeh? V 
raziskovalni bomo prikazale, kako se da izboljšati metode učenja in jih tudi prenesle na ekonomska področja in ostala področja 
življenja. 
  
 Naslov naloge:   Pyrum Ferreum 

 Izvajalec: Nevresa Turkušić, Anela Žerić, Denis Čaušević         
 Šola: Srednja šola Jesenice 

 Mentor: Monika Lotrič, univ. dipl. ekon.            
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Povzetek raziskovalne naloge: 
V raziskovalni nalogi smo želeli odkriti ali so Jesenice z okolico lahko zanimiv turistični cilj, kamor bi poleg domačih gostov 
lahko privabili tudi tuje goste, ki počitnikujejo v okoliških, turistično razvitih občinah. Rezultati so pokazali, da so Jeseniške 
Rovte potencialno zelo zanimiva turistična destinacija, ki pa trenutno ne ponuja dovolj zanimivih turističnih produktov. Zato 
smo oblikovali zaključen program, kjer gostje s pomočjo kostumov in igre spoznajo zanimivo zgodovino fužinarstva v teh krajih, 
sami izdelajo narciso, za nagrado pa uživajo v izvirni kulinariki, ki išče navdih v imenih okoliških vrhov. Enega izmed njih lahko 
obiskovalci osvojijo tudi sami. 
  
 Naslov naloge:   Veselo s čebelo 

 Izvajalec: Alice Marinelli, Mojca Strle, Sandra Cvelbar         
 Šola: Srednja šola Jesenice 

 Mentor: Marija Vidic, prof.            

Povzetek raziskovalne naloge: 
V Radovljici je znan čebelarski muzej, ki skrbi za dediščino slovenskega čebelarstva. Zato smo se odločile, da bomo njihove 
storitve dopolnile z dejavnostjo našega lokala. Ponujali bomo medene izdelke za za boljše zdravje, izdelke iz voska in izdelke iz 
medu kot hrana in pijača. Medene jedi bomo pripravljali po starih receptih in v ponudbo vključili tudi nove jedi po izvirnih 
receptih. Organizirali bomo tečaj kuhanja in tečaj kulturnega streženja in uživanja hrane, na katerem bomo obiskovalcem na 
prijeten način predstavili pripravo jeedi. Občasno bomo prirejali tekmovanja, na katerih bomo izbrali najboljše in najbolj izvirne 
kuharje ter jih nagradili.  
Menimo, da bomo uspešni, saj obiskovalcem ponujamo nekaj novega, zanimivega in koristnega. Obiskovalci bodo lahko združili 
prijetno s koristnim. 
  
 Naslov naloge:   Zastavljanje cilja in pot do njega 

 Izvajalec: Neža Beguš, Nuša Rakovec, Nastja Gradišar         
 Šola: Ekonomska šola Kranj 

 Mentor: Natalija Majes, prof.            

Povzetek raziskovalne naloge: 
V nalogi bomo predstavile, kako je pomembno, da si znamo v življenju postaviti cilje in kakšne metode poznamo, da jih lahko 
dosežemo. V literaturi bomo poiskale uspešne primere podjetnikov in jih skušale prenesti v svoja življenja. 

Elektrotehnika, elektronika in robotika  
  
 Naslov naloge:   Krmiljenje servo motorjev z pomočjo PC računalnika in mikrokrmilnika 

 Izvajalec: Aleš Jelenc, Peter Oblak           
 Šola: Tehnični šolski center Kranj 

 Mentor: Tomo Prislan, prof.            

Povzetek raziskovalne naloge: 
V raziskovalni nalogi je predstavljeno krmiljenje servo motorjev robota s pomočjo PC računalnika. Namen raziskovalne naloge je 
izdelati univerzalno elektronsko vezje z mikrokontrolerjem, uporabno v robotiki za krmiljenje servo motorjev. Servo krmilnik 
uporablja PIC 16F84 (Microchip) mikrokontroler. Vezje sprejema ukaze iz računalnika preko standardnega RS232 vmesnika. Z 
izdelanim vezjem je možno krmiliti do 8 servo motorjev. Natančno pozicijo vsakega motorja posebej je možno določiti s 
pomočjo programa na PC računalniku. Pozicija je prikazana v obliki števila in se spreminja z vrtenjem gumba v programu s 
pomočjo miške. Izdelano vezje sva uporabila pri krmiljenju robota. Krmilnik pa ponuja še številne možnosti uporabe - na primer 
za  krmiljenje hišne avtomatizacije, kontrolo mehanskih stikal, krmiljenje in testiranje servo motorjev v robotiki. 

Gradbeništvo in arhitektura  
  
 Naslov naloge:   Srednjeveški vrtovi v Sloveniji 

 Izvajalec: Saša Presterel, Blažka Šuler, Bijanka Mengeš         
 Šola: Srednja biotehniška šola Kranj 

 Mentor: Ljuba Erjavec, prof., Metka Celar, prof.         

Povzetek raziskovalne naloge: 
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Spoznavanje značilnosti srednjeveških vrtov, primerjava nekoč in danes, zeliščni vrt, samostanski vrt, samostan Stična. 

Kemija  
  
 Naslov naloge:   Coca Cola in podobne pijače 

 Izvajalec: Anže Jerman, Maja Batinič           
 Šola: Gimnazija Kranj 

 Mentor: Mira Longer, prof.            

Povzetek raziskovalne naloge: 
Raziskovali bomo sestavine v Coca Coli in v podobnih pijačah. Posvetili se bomo predvsem vsebnosti naslednjih sestavin: CO2, 
H3PO4 in barvilom. 
  
 Naslov naloge:   Elektrolitska tehnika ionskih reakcij 

 Izvajalec: Aleksandar Stanič, Blaž Sever, Denis Oman         
 Šola: Tehnični šolski center Kranj 

 Mentor: Gorazd Tekalec, univ. dipl. inž.            

Povzetek raziskovalne naloge: 
Izdelali smo kadičko, v katero smo vlili nosilni elektrolit in vstavili kovinski elektrodi. Na določeno medsebojno razdaljo smo 
nanesli kapljici raztopin kalijevega jodida in srebrovega nitrata(V) ter na elektrodi pritisnili enosmerno električno napetost. 
Jodidni in srebrovi ioni so pričeli potovati v nasprotno smer in na mestu, kjer so se srečali je prišlo do kemijske reakcije. Nastala 
je rumena oborina AgI.Nastajanje rumenega madeža smo slikali z digitalnim fotografskim aparatom. 
Tehnolški pomen našega raziskovanja je v tem, da gre za poseben način reakcije med ioni. Pri določenem tehnološkem procesu 
bi lahko eno vrsto ionov dodali na enem delu reaktorja, drugo pa na drugem. Z ukazom od zunaj (vklopom enosmerne 
napetosti), bi brez fizičnega poseganja v reaktor lahko dosegli, da bi ti ioni zreagirali. Določena snov bi torej nastala v izbranem 
času, na izbranem mestu. 
  
 Naslov naloge:   Tehnologija živil - aditivi 

 Izvajalec: Matic Jesenovec, Anže Cvenkel, Andraž Erjavec         
 Šola: Tehnični šolski center Kranj 

 Mentor: Gorazd Tekalec, univ. dipl. inž.            

Povzetek raziskovalne naloge: 
Pri našem raziskovalnem delu smo zbirali podatke o tem, kakšne aditive vsebujejo prehrambni izdelki slovenskih proizvajalcev. 
Najprej smo zbrali splošne literaturne podatke o aditivih v hrani. V drugem delu smo pisali slovenskim proizvajalcem hrane in 
jih prosili za podatke o aditivih v njihovih izdelkih. Odzivi so bili zelo različni - od zelo izčrpnih odgovorov do ignoriranja 
našega dopisa. V tretjem delu pa smo podatke o sestavi izdelkov zbrali sami na terenu. Tako zbrane podatke smo nato uredili in 
poizkušali razvrstiti posamezne izdelke oz. vrste izdelkov v skupine glede na vsebnost aditivov. 

Psihologija  
  
 Naslov naloge:   Odnos do dijakov s posebnimi potrebami na Srednji šoli Jesenice 

 Izvajalec: Tina Rekar, Diana Skenderović, Barbara Urevc         
 Šola: Srednja šola Jesenice 

 Mentor: Azira Kozjek, univ. dipl. psi., Monika Lotrič univ. dipl. ekon.         

Povzetek raziskovalne naloge: 
V raziskovalni nalogi smo raziskale kako se na naši šoli počutijo dijaki s posebnimi potrebami in kakšen je odnos profesorjev in 
drugih dijakov do njih. Rezultati anket so pokazali, da so dijaki večinoma pripravljeni pomagati svojim sošolcem in sošolkam s 
posebnimi potrebami in jim na ta način olajšati pouk. Večina profesorjev ima že večletne izkušnje z delom z njimi. Čeprav imajo 
dodatne ure pouka, več kot polovica anketiranih dijakov s posebnimi potrebami meni, da je ocenjevanje njihovega znanja zanje 
prezahtevno. 
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Računalništvo in telekomunikacije (IKT)  
  
 Naslov naloge:   Napreden urejevalnik tekstovnih datotek AE Edit 

 Izvajalec: Jan Robas             
 Šola: Tehnični šolski center Kranj 

 Mentor: Rado Logonder, univ. dipl. inž.            

Povzetek raziskovalne naloge: 
AE Edit je napreden urejevalnik besedil. Namenjen je predvsem za urejanje HTML in PHP spletnih dokumentov. Prednost 
urejevalnika je velik nabor vgrajenih funkcij, ki olajšujejo delo spletnega programerja. Na razpolago so funkcije, ki jih ne 
srečamo v drugih podobnih urejevalnikih. Uporabniški vmesnik je preprost, učinkovit in prilagodljiv. 

Sociologija  
  
 Naslov naloge:   A si ti tud notr padu (Potrošništvo v moderni družbi) 

 Izvajalec: Primož Šega             
 Šola: Gimnazija Škofja Loka 

 Mentor: Tanja Gartner, prof. soc.            

Povzetek raziskovalne naloge: 
V svoji raziskovalni nalogi sem preučil povezavo med potrošništvom in moderno družbo, ter vpliv potrošništva na spreminjanje 
družbe. Poudarek je na zahodni družbi, značilni za Evropo in ZDA, prikazani pa so tudi vplivi potrošništva na države ti. tretjega 
sveta. V raziskovalni nalogi so predstavljene tudi temeljne sestavine potrošništva in njegov razvoj vse do današnjih dni.  
Kjučne besede: potrošništvo, družba, globalizacija, religija, blagovna znamka, mediji, socializacija, odklonskost, vrednote, 
urbanizacija, družbena stratifikacija. 
  
 Naslov naloge:   Analiza slovenskega političnega prostora 

 Izvajalec: Jakob Boh             
 Šola: Gimnazija Škofja Loka 

 Mentor: Tanja Gartner, prof. soc.            

Povzetek raziskovalne naloge: 
V raziskovalni nalogi teoretsko in empirično preučujem dogajanje in procese na področju političnih strank v Sloveniji in volilno 
vedenje v povezavi z njimi. Izpostavljeno je dogajanje v tekočem mandatu (po letu 2004) in analiza volilnega vedenja v 
novejšem obdobju po letu 2000. Preučevanje temelji na že obstoječi literaturi, samostojni analizi javnomnenjskih raziskav in 
empiričnem delu, v katerem intervjujam priznane slovenske politologe. 
  
 Naslov naloge:   Mladi in njihovi stili preživljanja prostega časa 

 Izvajalec: Kristina Kofler             
 Šola: Gimnazija Škofja Loka 

 Mentor: Tanja Gartner, prof. soc.            

Povzetek raziskovalne naloge: 
Mladi imajo, kljub šolskim obveznostim, prosti čas, ki ga preživljajo na raznovrstne načine. Strokovnjaki trdijo, da kvalitetno 
preživljanje prostega časa vpliva na razvoj osebnosti mladega človeka. Mladi pod vplivom številnih dejavnikov poskušajo najti 
primerne in atraktivne aktivnosti ter izkoriščajo prosti čas za neformalno učenje. Poleg  tega se vedno več mladih vključuje v 
nočno življenje, saj želijo del prostega časa preživeti neobremenjeni z vsakdanjimi dolžnostmi in pritiski družbenih institucij. 
  
 Naslov naloge:   Mladi na trgu delavne sile 

 Izvajalec: Stela Marić             
 Šola: Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica 

 Mentor: Ksenija Lipovšček, prof. soc.            

Povzetek raziskovalne naloge: 
Mladi do 26 let so v Sloveniji  najbolj izpostavljeni in nezaščiteni in najbolj občutijo spremembe na trgu dela. Najbolj 
zaskrbljujoča je dolgotrajna  strukturna brezposelnost. Mladi sčasoma izgubljajo svoje zmožnosti, znanja, ne prilagajajo se 
novostim in izgubljajo na konkurenčnosti.  
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Zaposlitev težje dobijo mlade ženske kot moški ter družboslovci za razliko od naravoslovno usmerjenih. 
  
 Naslov naloge:   Odnos verskih skupnosti in institucij do družbenega položaja žensk 

 Izvajalec: Ines Mešić, Anita Korać, Slađana Bjelonić         
 Šola: Srednja šola Jesenice 

 Mentor: Klaudija Ana Sotlar, prof., Marija Vidic, prof.         

Povzetek raziskovalne naloge: 
V nalogi predstavljamo družbeni položaj žensk v institucijah in verskih skupnostih. V krščanski verski skupnosti imajo ženske 
enake pravice kot moški, medtem ko imajo v islamski verski skupnosti moški vodilno vlogo, ženske pa so jim podrejene. 
Islamska zapoved zahteva, da morajo biti ženske večinoma pokrite, vendar se pri nas muslimanke tega ne držijo, ker bi bile s 
tem v družbi še bolj zapostavljene. Pri zaposlovanju nimajo povsod enakih pravic kot moški, zaposlovati so se začele v času prve 
svetovne vojne. Povprečni osebni dohodki žensk zaostajajo za povprečnimi osebnimi dohodki moških. Izjemoma so ženske bolj 
dejavne pri hišnih opravilih in skrbi za otroke. Zaradi nosečnosti velikokrat ostanejo tudi brez službe in jih obravnavajo kot 
socialni problem. 
Pri vstopu v politiko so ženske že v preteklosti imele veliko ovir, zato so bile v parlamentu v manjšini. Tudi danes ni bistveno 
drugače. 
Družbene institucije zelo spoštujejo ženske, vendar mislijo, da niso sposobne opravljati določenih del. 
Mnoge ženske tega ne sprejemajo, zato se borijo za svoje pravice in enakopraven položaj v družbi. 

Zgodovina in umetnostna zgodovina  
  
 Naslov naloge:   Kmetijski nasveti od Bleiweisa do danes 

 Izvajalec: Luka Meglič, Matjaž Kozjek           
 Šola: Srednja biotehniška šola Kranj 

 Mentor: Marija Urankar, učit. str. pred. Andraž Kalamar prof.zgo. in soc.         

Povzetek raziskovalne naloge: 
V raziskovani nalogi Kmetijski nasveti od Bleiweisa do danes je prikazano kako so kmetovali nekoč in kako se kmetuje danes. 
Raziskovanje je osredotočeno predvsem na primerjavo različnih metod zatiranja bolezni in škodljivcev  kulturnih rastlin skozi 
zgodovino. V ta namen sta dijaka pregledala kmetijske nasvete v Kmetijskih in rokodelskih novicah katere je izdajal dr. Janez 
Bleiweis in jih primerjala z nasveti današnje stroke v strokovni literaturi s tega področja. 
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PREGLED DEJAVNOSTI MLADIH RAZISKOVALCEV SREDNJIH ŠOL GORENJSKE REGIJE V 
ŠOLSKEM LETU 2006/07 
 
 
Število raziskovalnih nalog in dijakov: 
 

Šola Število nalog Število dijakov 

Srednja šola Jesenice 4 naloge 12 dijakov 

Tehniški šolski center Kranj 4 naloge 9 dijakov 

Gimnazija Kranj 4 naloge 5 dijakov 

Gimnazija Škofja Loka 3 naloge 3 dijaki 

Ekonomska šola Kranj 2 naloge 6 dijakov 

Srednja biotehniška šola Kranj 2 nalogi 5 dijakov 

Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica 1 naloga 1 dijak 

SKUPAJ 20 nalog 41 dijakov 

 
 
Število dijakov, ki so prijavili raziskovalne naloge, po šolah: 
 

 
 
 
Število nalog po šolah: 
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Število nalog po področjih: 
 
 
 

 
 
 
 
 
VODJE RAZISKOVALNIH AKTIVOV SREDNJIH ŠOL 
 
 

  ŠOLA   Ime in priimek

  Gimnazija KRANJ   Jure ŽALOHAR 

  Gimnazija JESENICE   Irena OBLAK 

  Gimnazija ŠKOFJA LOKA   Sonja GARTNER 

  Tehniški šolski center Kranj   Aleš OVSENEK 

  Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica   Karmen KRŽIČ 

  Srednja lesarska šola Škofja Loka   Marija STANOVNIK 

  Šola za strojništvo Škofja Loka   Robert DEŽELAK 

  Srednja biotehniška šola Kranj   Andraž KALAMAR 

  Srednja šola Jesenice   Silvana GASAR 

  Ekonomska gimnazija in srednja šola Kranj   Vesna JENKO 

  Srednja gostinska šola Radovljica   Marjana POGAČNIK 
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OSNOVNE ŠOLE 
 
 
PREGLED RAZISKOVALNIH NALOG 

Biologija  
  
 Naslov naloge:   Dializa ledvičnih bolnikov 

 Izvajalec: Manja Japelj, Urška Dolhar           
 Šola: OŠ Tržič 

 Mentor: Asja Štucin, prof. bio. in gos., Romana Turk, učit. bio. in kem.         

Povzetek raziskovalne naloge: 
Ledvice delujejo kot pomembna kemična tovarna in hkrati kot glavna čistilna naprava našega.  
S hitrostjo glomerulne filtracije (GFR) ocenjujemo delovanje ledvic. V kolikor je GFR nižja od 15/ml/min/1.73m2 govorimo o 
končni ledvični odpovedi. To je zadnja stopnja kronične ledvične bolezni, ko je potrebno nadomestno ledvično zdravljenje 
(hemodializa, trebušna dializa, presaditev ledvic). 
Obiskali smo Dializni center v Naklem in raziskali, kolikšno je število ledvičnih bolnikov, ki prejemajo hemodializo na 
Gorenjskem. Ugotavljali smo, kakšna je njihova starost, kakšni so bili vzroki za obolenje, kakšno je njihovo fizično in psihično 
počutje in kakšna je njihova kvaliteta življenja. Bolniki se dializirajo večkrat na teden, dializa pa traja od 4 do 5 ur. Ali se jim 
zaradi tega spremeni njihov življenjski ritem oziroma njihovo življenje na nek način ni več svobodno? 
Naučili smo se, da so ledvice res dragocen človeški organ in da moramo skrbeti za njihovo zdravje. 
  
 Naslov naloge:   Netopirji v Lisičji jami 

 Izvajalec: Nina Rupar, Polona Oblak           
 Šola: OŠ Poljane 

 Mentor: Helena Fortuna, učit. bio. in gos., Primož Presetnik, univ. dipl. bio.         

Povzetek raziskovalne naloge: 
Za to raziskovalno nalogo sva se odločili, ker naju zanimajo jame in živalstvo v njih, še posebej netopirji, zato najina naloga 
govori o teh živalih, ki jih premalo poznamo. Želeli sva izvedeti ali temperatura vpliva na njihovo zadrževanje v jamah ter 
ugotoviti ali je Lisičja jama prezimovališče ali samo prehodno zatočišče netopirjev. 
  
 Naslov naloge:   Pestrost vodnih ptic na Zbiljskem jezeru in jezeru Moste 

 Izvajalec: Blaž Blažič             
 Šola: OŠ Križe 

 Mentor: Božena Perko, učit. bio. in gos.            

Povzetek raziskovalne naloge: 
Dva umetna - akumulacijska jezera: Zbiljsko jezero in jezero Moste stalno ali občasno naseljujeta veliko število raznovrstnih 
vodnih ptic, kot so mali ponirki, zvonci, labodi grbci, malakarice, sivke, kreheljci, veliki kormorani,... 
Ugotoviti, zakaj taka pestrost vodnih ptic na dveh akumulacijah, ki sta si enaki po nastanku in geografsko blizu, je bil izziv za 
mojo raziskovalno nalogo. 
  
 Naslov naloge:   Prezimovališča malih podkovnjakov v okolici Tržiča 

 Izvajalec: Grega Ivnik             
 Šola: OŠ Tržič 

 Mentor: Asja Štucin, prof. bio. in gos., Primož Presetnik, dipl. bio.         

Povzetek raziskovalne naloge: 
Netopirji preživijo zimo tako, da si poiščejo primerno prezimovališče, kjer obvisijo na nogah in za 5 do 6 mesecev otrpnejo. 
Njihov  bazalni metabolizem je takrat minimalen. Glede na to, da smo na evropski noči netopirjev, ki je bila 7. septembra 2006 
v Tržiču, opazovali MALE PODKOVNJAKE v tržiških cerkvah smo sklepali, da so njihova prezimovališča v bližnjih rudnih 
jamah, kjer so v prejšnjih stoletjih kopali živosrebrno rudo (cinabarit). Pozimi smo si ogledali nekaj takih jam in potrdili našo 
hipotezo. Našli smo male podkovnjake in še vrsto drugih jamskih živali. Zanimalo nas je tudi, kako velikost jam in temperatura 
v njih vpliva na številčnost netopirjev, ki tam prezimujejo. 
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 Naslov naloge:   Sedeče dejavnosti osmošolcev OŠ Stražišče 
 Izvajalec: Zala Peternel             

 Šola: OŠ Stražišče Kranj 
 Mentor: Irma Zakotnik, pred. učit.            

Povzetek raziskovalne naloge: 
V nalogi sem raziskovala sedeče dejavnosti osnovnošolcev. Zanimalo me je kolikour dnevno ter tedenskopresedijo osmošolci 
pred televizijo in računalnikom ter koliko časa porabijo za domače naloge, učenje in druge sedeče dejavnosti. Rezultate dobljene 
z anketo učencev naše šole sem primerjala s slovenskimi in evropskimi rezultati. 
Želela sem potrditi, da imamo enake navade kot ostali trinajstletniki. Prišla sem do presenetljivih ugotovitev. 
  
 Naslov naloge:   Telesni razvoj osnovnošolcev 

 Izvajalec: Špela Alič, Kristina Arnolj, Katica Pejić         
 Šola: OŠ Poljane 

 Mentor: Irena Bizovičar, prof. bio. in gos.            

Povzetek raziskovalne naloge: 
Raziskovalna naloga je nastala predvsem iz radovednosti in želje po tem, da bi spoznali nekaj novega. Naloga naj nam bi 
pomagala izvedeti, kako se osnovnošolci v Poljanah razvijamo v primerjavi z osnovnošolci iz Ljubljane ter ugotoviti kateri 
dejavniki vplivajo na rast in razvoj. 
  
 Naslov naloge:   Uporaba zdravilnih rastlin 

 Izvajalec: Matej Šink             
 Šola: OŠ Poljane 

 Mentor: Helena Fortuna, učit. bio. in gos.            

Povzetek raziskovalne naloge: 
Zdravilne rastline so najstarejša vrsta zdravil. Znanstveniki so našli zapise, ki pričajo o uporabi zdravilnih rastlin že pred našim 
štetjem. Z raziskovalno nalogo sem skušal ugotoviti kako je z uporabo zdravilnih rastlin danes. Katere zdravilne rastline ljudje 
poznajo, katere uporabljajo, kako pogosto jih uporabljajo in kakšne zdravilne pripravke izdelujejo iz njih. Zanimalo pa me je 
tudi ali v primeru bolezni dajejo prednost zdravljenju z zdravilnimi rastlinami ali raje obiščejo zdravnika. 
  
 Naslov naloge:   Zdravimo se z naravo 

 Izvajalec: Ajdin Huzejrović, Lucija Muri, Polona Rožič         
 Šola: OŠ Matije Valjavca Preddvor 

 Mentor: Branka Tresket, učit. geo. in zgo.            

Povzetek raziskovalne naloge: 
Naša raziskovalna naloga govori o zdravilnih rastlinah in njihovi uporabi. Z njo želimo rastline in njihovo uporabo predstaviti 
bolj natančno. Anketirali smo učence naše šole, koliko  poznajo zdravilne rastline in njihov učinek. Pogovarjali smo se tudi s 
poznavalko zelišč. Sami smo se preizkusili v nabiranju rastlin. Za dan zdravja smo na šoli pripravili poučno razstavo z naslovom 
Zdravimo se z naravo. Sami smo vzgojili nekaj zdravilnih rastlin in opazovali njihovo rast. Nekaj pripravkov iz njih pa smo 
pripravili sami. 
  
 Naslov naloge:   Življenje bogomoljk 

 Izvajalec: Maruša Fojkar, Anja Rihtaršič           
 Šola: OŠ Škofja Loka-Mesto 

 Mentor: Vlasta Balderman, pred. učit. bio.            

Povzetek raziskovalne naloge: 
Najina raziskovalna naloga opisuje življenje bogomolk. Opazovali in opisali sva njihovo prehranjevanje in obnašanje oziroma 
odnose med pripadniki dveh različnih vrst in v okviru iste vrste. 

Ekologija z varstvom okolja  
  
 Naslov naloge:   Azbest 

 Izvajalec: Nika Vrabič             
 Šola: OŠ Škofja Loka-Mesto 
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 Mentor: Vlasta Balderman, pred. učit. bio.            

Povzetek raziskovalne naloge: 
Azbest je bil zaradi svojih fizikalno kemijskih lastnosti do nedavnega množično uporabljen material v našem vsakdanjem 
življenju. 
Danes vemo, da vdihnjena ostra azbestna vlakna, ki se sproščajo v zrak recimo pri vrtanju, lomljenju, žaganju, lahko povzročijo 
nepopravljive zdravstvene težave. Tudi zaužito vlakno predstavlja nenehno nevarnost za zdravje. Nevarnost azbesta je tem večja, 
ker je inkubacijska doba od 20 do 40 let. 
Ogroženost prebivalstva ni zanemarljiva, ker je v Sloveniji trenutno na stotine kilometrov dotrajanih vodovodnih azbestno - 
cementnih cevi in več  kot milijon kvadratnih metrov azbestno - cementnih streh, iz kateri se predvsem v vročih vetrovnih dneh 
dvigajo škodljiva vlakna. 
Problema se ljudje v glavnem zavedajo. To potrjujejo izjave naključno izbranih anketirancev, intervju z zdravnikom in mnenje 
odogovorne osebe na komunali. 
Kljub temu, da je v EU in tudi v  Sloveniji od 1. 1. 2005 azbest v celoti prepovedan, pa prepoved ne zajema azbesta, ki je že v 
uporabi. 
Raziskava kaže, da je nujno čim prej odstraniti azbest iz našega okolja in da bi bilo potrebno postaviti predvsem rok, do katerega 
bi se to moralo zgoditi. 
  
 Naslov naloge:   Ločevanje odpadkov v občini Žiri 

 Izvajalec: Vesna Perić, Mateja Mur, Emilija Selak         
 Šola: OŠ Žiri 

 Mentor: Andreja Bogataj, pred. učit. geo. in zgo.            

Povzetek raziskovalne naloge: 
Zavedamo se, da je eden ključnih problemov naše družbe, kam z odpadki, zato smo se odločile, da natančneje raziščemo stanje 
na tem področju v naši občini. V raziskovalni nalogi smo spoznale, kakšna so zakonska določila o ravnanju in ločevanju 
odpadkov v  občini Žiri. Obiskale smo obe deponiji v domači občini, opravile razgovor z uslužbencem  in  ugotovile, kako na 
njih  ravnajo z odpadki. Ocenile smo urejenost ekoloških otokov in izbirnih mest. Opravile smo razgovor z direktorjem občinske 
uprave, vprašanja pa smo zastavile tudi direktorju podjetja, ki skrbi za odvoz odpadkov in  ravnatelju naše šole. Oblikovale smo 
anketo, s katero smo ugotovile, kako občani ločujejo odpadke v gospodinjstvu, kako so zadovoljni s ceno in načinom odvoza 
odpadkov ter z urejenostjo odlagališč v Osojnici,  na Postotn´k in na pokopališču. Zanimalo nas je tudi, kako dobro poznajo 
občinski odlok o ravnanju z odpadki in če so pripravljeni še na natančnejše ločevanje teh. Za mnenje, kako bi zmanjšali količino 
odpadkov, smo povprašale tudi učenke in učence naše šole. 
  
 Naslov naloge:   Živalski vrt da ali ne 

 Izvajalec: Kaja Marc, Klara Oblak           
 Šola: OŠ Poljane 

 Mentor: Irena Bizovičar, prof. bio. in gos., Helena Fortuna, prof. bio. in gos.         

Povzetek raziskovalne naloge: 
Sva učenki devetega razreda, ki sva se to leto odločili narediti raziskovalno nalogo o pomenu živalskih vrtov, o tem, kaj ljudje 
mislijo o živalskih vrtovih in kaj se pravzaprav skriva v ozadju živalskih vrtov, kako je s hrano, z življenjskim prostorom itd.  
Vse raziskovanje nama je pomagalo odkrivati, ali so živalski vrtovi zares potrebni ali ne in zakaj. Hoteli sva ugotoviti, kako vse 
skupaj vpliva na živali (velikost prostora, hrana), pa tudi, kako na živali vplivajo obiskovalci živalskih vrtov. 

Ekonomija in turizem  
  
 Naslov naloge:   Agatha Christie v Bohinju - Ali slavne osebe privabljajo turiste? 

 Izvajalec: Tina Komac, Manca Mikelj           
 Šola: OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica 

 Mentor: Urška Repinc, univ. dipl. bibliot.            

Povzetek raziskovalne naloge: 
Pred 40 leti je slavna pisateljica Agatha Christie preživela dopust v hotelu Bellevue v Bohinju. V tem hotelu so pred  desetimi leti, 
ko je bil direktor  Samo Gardener, uredili spominsko sobo z željo, da bi popestrili turistično ponudbo. V nalogi ugotavljava ali 
dejstvo, da je v hotelu bivala tako slavna oseba,  privablja turiste. 
Ugotovili sva, da je ljudem, ki so imeli priložnost srečati se z  ugledno pisateljico, ostala v prijetnem spominu.Poiskali sva  
takratni  receptorki hotela Alenko in Nado. Srečali sva se s šoferjem Stojkom, ki je pisateljico in njenega moža vozil naokrog. 
Pisateljica je ljubila zasebnost in  mir, novinarjev ni marala. Intervju z njo je uspelo napraviti takrat še zelo mladima novinarjema 
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Janezu Čučku in Jožetu Hudečku. Oba sta se prijazno odzvala povabilu na razgovor o njunih vtisih na znameniti dogodek izpred 
40 let. 

Etnologija  
  
 Naslov naloge:   Kaj nam sporočajo grafiti v Žireh? Primerjalna analiza grafitov v Žireh in Ljubljani. 

 Izvajalec: Urh Likar, Domen Končan           
 Šola: OŠ Žiri 

 Mentor: Petra Trojar, prof. slo. in univ. dipl. bibl.            

Povzetek raziskovalne naloge: 
Grafiti so se pojavili že v kameni dobi in so poznani vse do danes. Predstava in odnos do njih pa sta različna. Različna pa je tudi 
pogostost pojavljanja grafitov med vaškim in mestnim okoljem, se pravi med Žirmi in Ljubljano. V tej raziskovalni nalogi je 
predstavljena predstava učencev OŠ Žiri o grafitih in njihov odnos do njih. S pomočjo literature sva skušala odgovoriti na glavna 
vprašanja komunikacije oz. medija, kamor uvrščamo tudi grafite. Ta ista vprašanja sva z anketo zastavila tudi učencem OŠ Žiri in 
v veliki meri tudi policistom in ravnateljem šol, ki naj bi bili glavni pri opozarjanju in sankcioniranju tega, da to se ne počne. Pri 
tem sva se srečala z Zakonom o varstvu javnega reda in miru in s tem, kako so ta dejanja vključena v šolski red posameznih šol. 
Na terenu sva fotografirala grafite, nato pa sva jih s pomočjo prebrane literature opisala in razvrstila glede na obliko in vsebino. 
  
 Naslov naloge:   Kratka zgodovina smeti 

 Izvajalec: Urša Demšar, Maja Ferle, Špela Kos         
 Šola: OŠ Škofja Loka-Mesto 

 Mentor: Kristina Strnad, prof.            

Povzetek raziskovalne naloge: 
V današnjem svetu so odpadki postali problem. Veliko jih "pridela" že povprečno gospodinjstvo. V raziskovalni nalogi 
ugotavljamo in primerjamo, kako je bilo s tem v času naših dedkov in babic  ter kako je danes, ter  kakšna je razlika, če je, med 
podeželjem in mestom. Sprašujemo se tudi, kako narediti spremembo. 
  
 Naslov naloge:   Planina Laz 

 Izvajalec: Lucija Gartner, Špela Medja, Mateja Stare         
 Šola: OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica 

 Mentor: Urška Beznik, predm. učit. kem. in gos., Urška Repinc, univ. dipl. bib.         

Povzetek raziskovalne naloge: 
Planinsko pašništvo v visokogorju, pod vršaci, ki so vedno vzbujali strah in spoštovanje, ni bila romantična zamisel naših 
prednikov, ampak gospodarska nuja in temelj preživetja bohinjskih kmetov. Dandanes je položaj planšarstva v Bohinju zelo 
slab, saj se kmetijske površine zaraščajo celo v dolini. Vendar pa se nas najde nekaj posameznikov, ki nadaljujemo to, kar so 
začeli predniki. Zato smo v raziskovalni nalogi ugotavljale, kje so vzroki, da se je do današnjih dni ohranila planina Laz, znana 
po izdelavi čudovitega sira. 
Še so ljudje, ki ne iščejo le zaslužka, ampak jim ugaja umirjeno življenje pod vršaci. 
  
 Naslov naloge:   Praznovanje in obdarovanje ob rojstnem dnevu 

 Izvajalec: Maja Vehar             
 Šola: OŠ Žiri 

 Mentor: Maja Bogataj, prof.            

Povzetek raziskovalne naloge: 
V času v katerem živimo postaja praznovanje rojstnega dne že kar velik slavnostni dogodek. Vse bolj se odmikamo od prvotnega 
pomena praznovanja in obdarovanja, ki ga je le-to predstavljalo včasih. 
V raziskovalni nalogi sem želela raziskati podrobnosti praznovanja in obdarovanja ob rojstnem dnevu. Podrobneje sem proučila 
vabila, pripravo na praznovanje, pogostitev, darila, vključila pa sem tudi drugačna praznovanja, ki se v zadnjem času vse bolj 
pojavljajo v oglasih. Namen raziskovalne naloge je v tem, da natančneje raziščem, kako praznujejo ljudje različnih starostnih 
skupin in kakšen je namen in pomen obdarovanja. Ker sem želela o tej temi pridobiti čim več informacij, sem oblikovala tudi 
anketne vprašalnike, ki sem jih razdelila na štiri starostne skupine. Odpravila sem se na tri «zaželene destinacije≈ v naše glavno 
mesto, kjer organizirajo atraktivna praznovanja. Pogovarjala sem se z organizatorji praznovanj in dobila zelo zanimive odgovore. 
V raziskovalni nalogi sem predstavila tudi nekaj najzanimivejših zapisov o praznovanju in obdarovanju v preteklosti in danes. 
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Fizika in astronomija  
  
 Naslov naloge:   Črne luknje 

 Izvajalec: Špela Bajželj             
 Šola: OŠ Stražišče Kranj 

 Mentor: Andreja Jagodic, prof. mat. in fiz.            

Povzetek raziskovalne naloge: 
Črne luklje - skrivnostne in vznemirljive. V nalogi sem raziskovala, kaj so črne luknje, kaj se dogaja s prostorom in časom v 
njihovi bližini. Ali je mogoče s pomočjo črnih lukenj potovati v preteklost? Ali obstajajo tudi bele luknje? Ali lahko s pomočjo 
črvin potujemo v druga vesolja? V nalogi je prikazano, kaj bi se zgodilo z astronavtom, ki bi se približal črni luknji. 
  
 Naslov naloge:   Nove meritve radona v hišah v okolici nekdanjega rudnika urana na Žirovskem 

vrhu 
 Izvajalec: Ajda Rojc             

 Šola: OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas 
 Mentor: Jana Rojc, prof., dr. Milko Križman          

Povzetek raziskovalne naloge: 
Po 20- ih letih sem izvedla nove meritve koncentracije radona- 222 v naseljih Dolenja in Gorenja Dobrava. Za meritve sem 
uporabila detektorje jedrskih sledi in merilni instrument. Meritve sem izvedla v 40 od skupaj 77 hiš. Merila sem povprečne 
koncentracije radona v dveh mesecih in spreminjanje koncentracij radona preko dneva. Dokazala sem hipotezo, da so se 
koncentracije radona v hišah zmanjšale. Vzrok za to so nove hiše, starejše so lastniki obnovili. S tem se je izpostavljenost 
prebivalcev sevanju zmanjšala. 
  
 Naslov naloge:   Ples Zemlje in Sonca 

 Izvajalec: Martin Zaplotnik             
 Šola: OŠ Križe 

 Mentor: Janez Langus, abs. fiz., Ana Cimperman, prof. mat. in fiz.         

Povzetek raziskovalne naloge: 
Z zgoščevanjem medzvezdnega oblaka plinov in prahu sta nastala Zemlja in Sonce. Temu davnemu začetku je sledilo prvo 
življenje, ki se je razvijalo in pridobivalo intelektualne zmožnosti. Pred več tisoč leti so prvi astronomi začeli opazovati nebo. 
Tuakj se začne moje raziskovanje. Raziskoval sem uporabo, razumevanje in pomen navideznega gibanja Sonca v preteklosti in 
danes. Da pa raziskovalna ne bi bila le teoretična, sem naredil napravo, s katero sem lahko meril letno in dnevno navidezno pot 
Sonca. Meritve prek leta sem opravljal v tedenskih intervalih, ostale-dnevne pa ne enakonočja in solsticije ter na zaporednih 
dnevnih meritvah. Naparav mi je služila kot mali temelj mojega raziskovanja. V drugem, eksperimentalnem delu naloge sem 
opisal napravo, prikazal rezultate meritev, opisal potek meritve in z drugimi načini ponazoril ter predstavil raziskovalno delo. 
Seveda sem primerjal natančnost naprave z že ustaljenimi astronomskimi zakoni. 

Geografija in geologija  
  
 Naslov naloge:   Mošenik 

 Izvajalec: Martin Kavčič             
 Šola: OŠ Tržič 

 Mentor: Sergeja Osredkar, univ. dipl. inž. rač., Drago Zalar, prof.         

Povzetek raziskovalne naloge: 
V raziskovalni nalogi sem obravnaval potok Mošenik. Predvsem so me zanimali mostovi, ki vodijo čezenj, prav tako pa nisem 
izpustil zgodovine rabe Mošenika in vplivov, ki jih ima Mošenik na okolico. Zanimale so me tudi hidroelektrarne, ki jih poganja 
Mošenik in kraji, ki so nastali na bregu. Med drugim sem raziskal stare opuščene rudnike živega srebra. Ugotovil sem, da je o 
Mošeniku mnogo informacij, ki so vredne, da jih spoznamo in obravnavamo. Še veliko pa je ostalo nedorečenega, ker je vsebina 
res obsežna. To prepuščam mojim naslednikom. 
  
 Naslov naloge:   Po Argentini - potopis 

 Izvajalec: Peter Stegu             
 Šola: OŠ Škofja Loka-Mesto 
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 Mentor: Barbara Šifrar, prof. slo. in zgo.            

Povzetek raziskovalne naloge: 
Argentina, država Latinske Amerike, dežela tanga in nogometa, je bila pribežališče mnogim slovenskim rojakom v 20. stoletju. 
Teden dni sem preživel predvsem v med s Slovenci naseljenimi predeli Argentine, kjer so Slovenska vas, Slovenska hiša, 
slovenska izseljenska skupnost, slovenske šole. Sprehodili se bomo po Buenos Airesu, po Bariločah, Patagonski puščavi in ostalih 
čudovitih argentinskih krajih. Doživeli bomo lepote argentinske narave, začutili utrip slovenskih izseljencev, njihovo vpetost v 
tamkajšnje življenje, kulturo ter obenem močno zakoreninjeno narodno zavest. 

Kemija  
  
 Naslov naloge:   Črni smodnik 

 Izvajalec: Tilen Potisk, Nace Šinkovec           
 Šola: OŠ Poljane 

 Mentor: Bojana Živkovič, prof. bio. in kem.            

Povzetek raziskovalne naloge: 
Črni smodnik je verjetno najstarejši eksploziv, saj so ga poznali že pred našim štetjem. Za to vrsto smodnika smo se odločili, ker 
zgori s podzvočno hitrostjo in zato ne eksplodira, če ga prižgemo na odprtem. Namen naše raziskovalne naloge je bil ta, da 
ugotovimo v kolikšnem času ter s kolikšno aktivacijsko energijo zgori. Smodniku smo dodajali razne katalizatorje, soli in 
aluminijev prah. Rezultati so pokazali, da se smodnik ob prisotnosti heksana vžge najhitreje, ob prisotnosti aluminijevega prahu 
pa najbolj burno. Ugotovili smo tudi, da so sestavine za vse vrste smodnikov lahko dostopne vsakomur, zato se zgodi tudi veliko 
nesreč. 
  
 Naslov naloge:   Kuhinjska sol 

 Izvajalec: Lea Kosmač, Anja Duh           
 Šola: OŠ Tržič 

 Mentor: Romana Turk, učit. kem. in bio.            

Povzetek raziskovalne naloge: 
Kuhinjska sol je ena najbolj vsakdanjih začimb. Kemijsko je natrijev klorid, geološko pa halit. Je ionska spojina, dobro topna v 
vodi. Zaradi svojih lastnosti je uporabna v vsakdanjem življenju ljudi. V naravi pa je razširjena v zmeseh z drugimi snovmi kot 
sestavina morske soli. 
  
 Naslov naloge:   Metan kot vir energije sodobne družbe 

 Izvajalec: Teo Blaži             
 Šola: OŠ Križe 

 Mentor: Monika Škaper, prof., Igor Bizjak, kem. teh.         

Povzetek raziskovalne naloge: 
Obnavljanje sodobne človeške družbe ni mogoče brez proizvodnje in potrošnje. Pri tem neizbežno nastajajo odpadki, ki zaradi 
količine in zaradi lastnosti pomenijo nevarnost za človeka in naravo. Ker naraščata število prebivalstva  in proizvodnja, narašča 
kljub vsej skrbi in ukrepom  tudi količina odpadkov na prebivalca in v celoti. 
Hkrati z naraščanjem odpadkov pa si življenja brez tehnike ne znamo več predstavljati, zato je povsem normalno in 
samoumevno, da je plin iz plinskega omrežja vselej na razpolago, da toplota iz daljinskega ogrevanja ogreva stanovanje, kadar se 
nam zdi potrebno, in da je elektrika iz vtičnice na voljo v neomejenih količinah. Prava streznitev pride ob plačevanju računov za 
prevzeto energijo. 
Daleč najbolj prevladujoč način ravnanja z odpadki je še vedno odlaganje na odlagališčih odpadkov. Iz odloženih organskih 
oziroma biološko razgradljivih odpadkov na deponijah, se zaradi anaerobne presnove sproščajo toplogredni plini.  
Naraščanje koncentracij toplogrednih plinov v zemeljski atmosferi povzroča postopno segrevanje  zemlje in spreminja podnebje. 
Zato je vse bolj aktualno zmanjševanje proizvodnje toplogrednih plinov, kar pa lahko energetsko izrabimo. 
V raziskovalni nalogi sem želel priti do metana z najbolj naravnim načinom pridobivanja - anaerobnim vrenjem odpadkov na 
odlagališču, raziskati odnos prebivalstva do odpadkov in raziskati možnosti s katerimi bi ljudje odpadke sami pretvorili v 
uporabno energijo. 
  
 Naslov naloge:   Mleko po kemijsko 

 Izvajalec: Katja Čebašek, Tjaša Gortnar, Tjaša Korošec         
 Šola: OŠ Matije Valjavca Preddvor 

 Mentor: Mojca Žepič, učit. bio. in kem.            
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Povzetek raziskovalne naloge: 
Mleko je bela, neprosojna tekočina, posebnega vonja in sladkega okusa. Lastnosti mleka smo spoznavale skozi različne 
eksperimente. Preučevale smo procese pri pridobivanju mlečnih izdelkov, dokazovale vsebnost različnih snovi v mleku in 
rezultate primerjale s podatki iz različnih literatur ter z rezultati raziskav naših vzorcev mleka na veterinarskem inštitutu. 
  
 Naslov naloge:   Naravna barvila 

 Izvajalec: Urška Žonta, Pia Kristina Primožič           
 Šola: OŠ Tržič 

 Mentor: Romana Turk, učit. kem. in bio.            

Povzetek raziskovalne naloge: 
Barvila so kemijsko zapletene spojine. Prevladujejo organske ciklične spojine. Tudi naravna barvila niso izjeme. 
S postopkom ekstrakcije z organskimi topili in ločevanjem s papirno kromatografijo smo ločili naravna barvila zelenih listov 
rastlin. Ugotovili smo, da so izvlečki uporabni kot barve za tekstil. Barvni odtenek pa je odvisen od vrste barvila in vrste tkanine. 
  
 Naslov naloge:   Snovi, ki jih vonjamo 

 Izvajalec: Katarina Ahačič. Vita Peharc           
 Šola: OŠ Tržič 

 Mentor: Romana Turk, učit kem. in bio.            

Povzetek raziskovalne naloge: 
Da hrana diši, da živalski iztrebki smrdijo, da nam nekateri parfumi dišijo ali drugi zaudarjajo, so "kriva" eterična olja. Gre za 
skupino zapletenih kemijskih molekul. Postopki za njihovo pridobivanje pa so znani že celi človeško zgodovino. Manj pogost 
postopek za pridobivanje eteričnih olj je ekstrakcija s trdno maščobo. Ta postopek smo izvedli v šoli. Ugotovili smo, da je zaradi 
težav pri ločevanju maščobe in izvelčka, ta način ekstrakcije manj uporaben za pridobivanje eteričnih olj. 

Slovenski jezik in književnost  
  
 Naslov naloge:   Imena trgovin in lokalov v starem mestnem jedru Škofje Loke 

 Izvajalec: Vesna Dolenec, Rebeka Gaber, Tjaša Obadič         
 Šola: OŠ Škofja Loka-Mesto 

 Mentor: Kristina Strnad, prof.            

Povzetek raziskovalne naloge: 
V raziskovalni nalogi smo popisali imena trgovin in lokalov, ki delujejo v starem loškem mestnem jedru. Zanimalo nas je 
razmerje med slovenskimi in tujejezičnimi poimenovanji, pa tudi, kako je do le-teh sploh prišlo. 
  
 Naslov naloge:   Miti in legende o Škofji Loki in njeni okolici 

 Izvajalec: Špela Debeljak             
 Šola: OŠ Škofja Loka-Mesto 

 Mentor: Barbara Šifrar, prof. slo. in zgo.            

Povzetek raziskovalne naloge: 
Veste, zakaj imamo v Škofji Loki Hudičevo brv, zamorca v grbu, kraj, imenovan Kamnitnik… Naloga predstavlja tako odgovore 
na ta vprašanja kot tudi ljudsko izročilo−mite in legende−, ki so se ohranili do danes tudi v zapisih in pripovedovanjih ljudi. 

Sociologija  
  
 Naslov naloge:   Droge med mladimi 

 Izvajalec: Mihaela Bizovičar, Janina Božič           
 Šola: OŠ Poljane 

 Mentor: Irena Bizovičar, prof. bio. in gos.            

Povzetek raziskovalne naloge: 
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Da sva se odločili za to raziskovalno nalogo, naju je vodila predvsem radovednost. Ker je droga še vedno tabu v družbi, sva 
izbrali kar naslov Droge med mladimi, kajti največ po drogah posegajo prav mladi, ki radi poiskušajo nove stvari iz 
radovednosti, nekateri zaradi težav doma ali v šoli, spet drugi, da jih vrstniki sploh sprejmejo v družbo. Najin cilj je bil 
predvsem pridobiti splošne informacije o drogah ter ugotoviti uporabo drog med osnovnošolci in srednješolci. 
  
 Naslov naloge:   Mnenje o istospolno usmerjenih 

 Izvajalec: Katja Žakelj. Nika Albreht           
 Šola: OŠ Žiri 

 Mentor: Mateja Gantar, uni. dipl. defekt., Nives Bolčina, prof.         

Povzetek raziskovalne naloge: 
Naloga poskuša predstaviti odnos družbe do istospolno usmerjenih, skozi različna družbena in zgodovinska obdobja. Zanima 
nas stanje po svetu in v Sloveniji danes, dejavniki, ki ogrožajo istospolno usmerjene in društva v katera se povezujejo ter njihovo 
poslanstvo. 
Del naloge vključuje zakonodajo, ki ureja področje istospolno usmerjenih v Sloveniji.  
V empiričnem delu smo preverjali poznavanje in odnos do istospolno usmerjenih ljudi. Predvsem nas je zanimalo, kako na 
poznavanje in odnos vpliva: spol, starost in izobrazba ljudi. Empirični del smo izvajali v domačem kraju (učenci šole in krajani). 
  
 Naslov naloge:   Na kraju zločina 

 Izvajalec: Bojana Blažan, Blaž Čerin           
 Šola: OŠ Tržič 

 Mentor: Sergeja Osredkar, univ. dipl. inž. rač., Drago Zalar, prof.         

Povzetek raziskovalne naloge: 
V raziskovalni nalogi Na kraju zločina sva obravnavala delo ljudi, ki raziskujejo umore, uboje, premoženjske delikte in ostale 
zločine. Preštudirala sva postopke, pripomočke in druge pomembne dejavnike pri forenziki. Pomagala sva si z zelo zanimivo 
knjigo, ki sva jo našla v šolski knjižnici. 
Z gospo mentorico sva odšla v Ljubljano, točneje v Tacen, v Muzej organov za notranje zadeve, kjer sva si ogledala zbirko 
raziskanih zločinov. S pomočjo kustosinje, ge. Biserke Debeljak, sva spoznala nekaj postopkov in dokazov, ki so pripeljali do 
razrešitve kriminalnih dejanj. Na koncu sva se še vprašala, kakšen odstotek odkrivanja kriminala imamo v Sloveniji in kako na 
mlade ljudi vpliva znana ameriška nanizanka o forenzikih. 
  
 Naslov naloge:   Spolna zloraba otrok 

 Izvajalec: Marja Gantar, Anja Kranjc, Tina Pišlar         
 Šola: OŠ Žiri 

 Mentor: Katja Torkar, prof. defekt.            

Povzetek raziskovalne naloge: 
Namen in cilj  naše raziskave je bil izvedeti več o spolnih zlorabah otrok s pomočjo pregleda literature, s pomočjo ankete 
izvedeti, v kolikšni meri je ta problematika poznana našim vrstnikom, in preveriti nekatera dejstva v praksi s pomočjo intervjuja.   
Ugotovile smo, da so učenci naše šole na splošno dobro poučeni o spolnih zlorabah, ne glede na spol ali starost, in da to dejanje 
kritično presojajo in obsojajo. V intervjuju z zdravstveno delavko smo ugotovile, da je v zadnjih letih vidna delna porast na 
področju spolnih zlorab. Povprečna starost žrtev je od 12 do 14 let. Svetovalec na TOM telefonu nam je povedal, da pogosteje 
kličejo osebe ženskega spola. Z žrtvijo se skušajo pogovoriti, najti rešitev in jo napotiti k ustreznemu strokovnjaku. 
  
 Naslov naloge:   Upravičenost uporabe elektronskih medijev 

 Izvajalec: Nejc Peternelj, Matej Peternel           
 Šola: OŠ Poljane 

 Mentor: Edi Bajt, prof. mat. in teh.            

Povzetek raziskovalne naloge: 
Cilj naše raziskovalne naloge je nadaljevati lansko raziskovalno nalogo z naslovom 'Stroški družine za telekomunikacije' ter 
poizvedeti, če so stroški, ki jih porabimo za elektronske medije upravičeni in za kakšne namene se uporabljajo. 
  
 Naslov naloge:   Vpliv alternativne glasbe 

 Izvajalec: Kaja Milardovič             
 Šola: OŠ Žiri 

 Mentor: Ina Čarič, dipl. ing.            

Povzetek raziskovalne naloge: 
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Namen raziskovalne naloge, je ugotoviti kaj si mladostniki mislijo o govoricah, da je alternativna glasba nevarna in ima slab vpliv 
na mladostnike. Rezultate sem pridobila s pomočjo ankete, ki sem jo izvedla med osnovnošolci iz osnovne šole Žiri. Ugotovila 
sem,da večina mladih, meni da je širjenje satanizma odvisno od izvajalca. Kar je res. 
Druga hipoteza pa je, da alternativna glasba ne vodi v depresijo ali celo v samomor. 
Največ jih ni prepričanih. Veliko pa jih meni, da je to odvisno od osebe oz. njene dovzetnosti posameznika. 
  
 Naslov naloge:   Življenje, vzgoja in izobraževanje otrok nekoč in danes 

 Izvajalec: Zala Dobrin, Pija Japelj           
 Šola: OŠ Tržič 

 Mentor: Drago Zalar, prof. zgod., prof. soc., Sergeja Osredkar, univ. dipl. inž. rač.         

Povzetek raziskovalne naloge: 
V raziskovalni nalogi bova s pomočjo literature, predvsem pa preko informacij, ki sva jih zbrali od informatorjev prikazali 
kakšno je bilo v našem okolju življenje otrok v prvih desetletjih po koncu druge svetovne vojne (1950-1960), predvsem pa so 
naju zanimale kakšne so bile značilnosti vzgoje in izobraževanja otrok v omenjenem času. V raziskovanju sva se osredotočili tako 
na takratne odnose med otroci in starši v okviru družine, torej v njihovem domačem, vsakdanjem življenju, kot tudi na 
značilnosti tedanje vzgoje in izobraževanja otrok, ki je potekalo v osnovni šoli. Izsledke sva primerjali s stanjem na tem področju 
v sedanjosti. 

Zgodovina in umetnostna zgodovina  
  
 Naslov naloge:   Škofjeloški grad 

 Izvajalec: Klara Bokal, Tanja Kovač           
 Šola: OŠ Škofja Loka-Mesto 

 Mentor: Barbara Šifrar, prof. slo. in zgo.            

Povzetek raziskovalne naloge: 
Nad Škofjo Loko, ki je bila nekdaj središče brižinske posesti na Gorenjskem, stoji Škofjeloški grad. Freisinški škofje, lastniki 
loškega ozemlja, so leta 973 zgradili prvotni grad, ki je bil v listini iz leta 1202 naveden kot zelo trden grad (castrum 
firmissimum iz Lonca).  Potres leta 1511 je grad v večjem delu porušil. Škof Filip ga je dal obnoviti. V gradu so danes zbirke 
Loškega muzeja, kjer je na ogled zgodovinsko, kulturno, umetnostnozgodovinsko, etnološko in prirodoslovno bogastvo 
škofjeloškega ozemlja. V raziskovalni nalogi naju je zanimalo, kako je Škofjeloški grad dobil današnjo podobo, kdo so bili 
lastniki tega gradu in kako so zaznamovali zgodovino svojega fevda. 
  
 Naslov naloge:   Življenje ob rapalski meji med Blegošem in Javorčem 

 Izvajalec: Tjaša Jeram, Urška Šturm           
 Šola: OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas 

 Mentor: Mirjam Šinkovec, prof. zgo.            

Povzetek raziskovalne naloge: 
Živiva v bližini nekdanje rapalske meje, ena na italijanski, druga na jugoslovanski strani meje. Zanimalo naju je, kako so živeli 
ljudje v letih pred drugo svetovno vojni v bližini najinih domov. Anketirali sva tiste, ki se meje še spominjajo. Spraševali sva tudi 
svoje sošolce, saj je naju zanimalo, kaj vejo o tem. Ogledali in fotografirali sva ostanke utrdb, kasarn in mejne kamne. Primerjali 
sva življenjske razmere na obeh straneh meje in razmišljali o pomenu rapalske meje danes. 
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PREGLED DEJAVNOSTI MLADIH RAZISKOVALCEV OSNOVNIH ŠOL GORENJSKE REGIJE V 
ŠOLSKEM LETU 2006/07 
 
 
Število raziskovalnih nalog in učencev: 
 

Šola Število nalog Število učencev 

OŠ Tržič 8 nalog 14 učencev 

OŠ Škofja Loka-Mesto 7 nalog 13 učencev 

OŠ Poljane 7 nalog 14 učencev 

OŠ Žiri 6 nalog 12 učencev 

OŠ Križe 3 naloge 3 učenci 

OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica 2 nalogi 5 učencev 

OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas 2 nalogi 3 učenci 

OŠ Matije Valjavca Preddvor 2 naloge 6 učencev 

OŠ Stražišče Kranj 2 nalogi 2 učenca 

SKUPAJ 39 nalog 72 učencev 

 
 

Število nalog po šolah: 

 
 
Število učencev, ki so prijavili raziskovalne naloge, po šolah: 
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Število nalog po področjih: 
 

 
  
VODJE RAZISKOVALNIH AKTIVOV OSNOVNIH ŠOL 
 

   ŠOLA   Ime in priimek

  OŠ A.T. Linhart Radovljica    Katarina STARE 

  OŠ Bistrica Tržič     Dina PINTARIČ 

  OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka   Zdenka FRANTAR 

  OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica   Urška REPINC 

  OŠ Davorin Jenko Cerklje   Marija BARLE 

  OŠ Franceta Prešerna Kranj     Alfonz POTOČNIK   

  OŠ Gorje   Pavel ZUPAN 

  OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas   Mirjam ŠINKOVEC 

  OŠ Križe   Božena PERKO 

  OŠ Koroška Bela     Romina BREGANT 

  OŠ Matija Valjavec Preddvor   Mojca ŽEPIČ   

  OŠ Škofja Loka-Mesto   Vlasta BALDERMAN   

  OŠ Naklo     Barbara VEVAR   

  OŠ Orehek   Jana ŽAVBI   

  OŠ Poljane   Helena FORTUNA 

  OŠ Predoslje   Eli MOHORIČ 

  OŠ Josipa Plemlja Bled   Andrej KECMAN 

  OŠ Simona Jenka Kranj   Mateja SAJOVEC 

  OŠ Stražišče Kranj   Nuša ZALETEL 

  OŠ Šenčur     Janja GORJANC   

  OŠ Tone Čufar   Bojana OSENK 

  OŠ Tržič   Drago ZALAR 

  OŠ Žiri    Petra TROJAR 

  OŠ Žirovnica     Irena PIRC   
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ORGANIZATORJI SREČANJA 
 
 
XVI. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih srednjih šol in VII. regijsko srečanje mladih 
raziskovalcev gorenjskih osnovnih šol smo organizirali: 
 
 

 
   KOORDINATOR DELA, KOMISIJE:  

   Borut Pogačnik    TŠC Kranj 

   VODJA SREČANJA, KOORDINATORKA DELA:

   Alenka Luštrek    TŠC Kranj 

   INFORMATIKA  IN  IZDELAVA  PUBLIKACIJ, KOORDINATOR:

  Stanislav  Jagodic    TŠC Kranj 

  SPONZORJI:

  Aleš Ovsenek    TŠC Kranj 
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SKLEPNA BESEDA 
  
 
Za graditev družbe znanja, ki je predpogoj za uspešno gospodarstvo, potrebujemo motivirane ljudi, ki so 
ustvarjalni, samoiniciativni in vztrajni. Vse te lastnosti odlikujejo tudi mlade raziskovalce.  
 
Na letošnjem srečanju mladih raziskovalcev gorenjskih srednjih in osnovnih šol je raziskovalne naloge 
izdelalo 41 srednješolcev in 16 mentorjev, pri izdelavi osnovnošolskih raziskovalnih nalog pa je sodelovalo 
72 učencev in 38 mentorjev. Skupaj so izdelali 59 raziskovalnih nalog. Vse te naloge so dragocen prispevek 
k napredku znanosti in z gotovostjo lahko trdimo, da izbor in kvaliteta nalog že vsa leta ostajata na 
najvišjem nivoju.  
 
Vsem mladim raziskovalcem, ki so sprejeli izziv raziskovalnega dela in njihovim mentorjem, ki so 
spodbujali in usmerjali njihovo ustvarjalnost, v imenu organizatorjev izrekam vso pohvalo in jim želim 
veliko uspeha pri predstavitvi in dobrih rezultatov tudi izven regije. Naj jim naloge predstavljajo odskočno 
desko tudi za nadaljevanje raziskovalnega dela.  
 
Mentorjem, članom ocenjevalnih komisij, predstavnikom šol v regijski koordinaciji ter vsem, ki so 
kakorkoli pomagali pri organizaciji, izvedbi in uspehu tega srečanja, se najlepše zahvaljujemo za njihov 
prispevek. 
 
 
 
 Borut Pogačnik, univ. dipl. inž., 
 koordinator srečanja 
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POKROVITELJI SREČANJA 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

MB NAKLO 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

VARNOST PRI DELU, Lampič Ivana, s.p. 

 
JUST d.o.o. 

 
OBČINA PREDDVOR 
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