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Pozdrav udeležencem XVII. srečanja mladih raziskovalcev srednjih šol 

in VIII. srečanja raziskovalcev osnovnih šol Gorenjske 

  

 

 
Drage raziskovalke, dragi raziskovalci! 
Spoštovani mentorji! 
Spoštovani gostje!  
 
Leto je spet naokoli in naj vam najprej zaželim prisrčno dobrodošlico! Tako kot vsako leto doslej smo se 
tudi letos zbrali na že tradicionalnem srečanju mladih raziskovalcev osnovnih in srednjih šol z namenom, 
da predstavimo svoje raziskovalne naloge in se pomerimo, kdo bo najboljši. 
 
Človek 20. stoletja živi v razdvojenem svetu, ko gre za pridobivanje znanja. Še nikoli si namreč ni bilo tako 
lahko pridobiti znanje kot danes, toda še nikoli ni bila odločitev, katero znanje je najprimernejše in najbolj 
koristno, tako težavna in negotova. 
 
Živimo v neizprosni tekmovalni družbi, v kateri veljajo samo dosežki. Kdor lahkomiselno razmetava svojo 
energijo, nima veliko možnosti za uspeh. In vsi, ki ste se danes zbrali, se dobro zavedate, da moramo: 

- spoznavati zakonitosti realnosti in jih obračati v svojo korist, 
- izkoriščati nadarjenost in jo kapitalizirati, 
- odpravljati vse tisto, kar nas ovira na naši poti do uspeha.  

 
Prodor v Evropo ne bo mogoč brez mladih strokovnjakov z "evropskim" nivojem znanja. Raziskovalno delo 
bo v prihodnjih letih deležno še večje družbene pozornosti, saj je na tem področju še veliko neizkoriščenih 
možnosti.  
 
Izkoristite jih. 
    
 
 
           Andreja Pogačnik, prof., 
                                                                                               direktorica TŠC Kranj 
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SREDNJE ŠOLE 
 

 

PREGLED RAZISKOVALNIH NALOG 

Astronomija in fizika 

  
 Naslov naloge:   Analiza konstitutivne povezave med napetostmi in deformacijami v zemeljski skorji 

 Izvajalec: AnŢe Jerman     
 Šola: Gimnazija Kranj 

 Mentor: Jure Žalohar, prof.       

Povzetek raziskovalne naloge: 

V raziskovalni nalogi raziskujem konstitutivno povezavo med deformacijami in napetostmi v zemeljski skorji. Napetosti opišemo 
s tenzorjem napetosti, deformacije pa opišemo s tenzorjem deformacije. V klasičnem Cauchyjevem kontinuumu se povezava 
med deformacijo in napetostmi opiše s Hookovim zakonom. V zemeljski skorji pa so razmere še bolj kompleksne, saj je 
zemeljska skorja zaradi prisotnosti razpok in prelomov diskontinuum. Kljub temu pa jo obravnavamo kot nekakšen 
pseudokontinuum. Konstitutivno povezavo analiziram s pomočjo računalniškega programa T-TECTO, ki na podlagi orientacije 
prelomov lahko izračuna tenzorje napetosti in deformacije.  

Biologija 

  
 Naslov naloge:   Pojavnost alergij med dijaki Gimnazije Jesenice 

 Izvajalec: Nataša Fujs, Tjaša Tišov, Petra Lipnik 

 Šola: Gimnazija Jesenice 

 Mentor: Irena Oblak, prof. biol.       

Povzetek raziskovalne naloge: 

Alergije so v današnjem času zelo pogoste. Nanje vplivajo različni dejavniki: spremembe v okolju in ozračju zaradi vedno večje 
industrijske proizvodnje, pridelave in predelave hrane ter nenehne psihične in fizične obremenitve. Vse to povzroča slabšo 
odpornost organizma in s tem posledično nastanek alergije. 
V raziskovalni nalogi  "Pojavnost alergij med dijaki Gimnazije Jesenice" smo ugotavljale, kako so dijaki seznanjeni z alergijami in 
koliko jih ima alergijo ter kako jo zdravijo.  

Ekologija z varstvom okolja 

  
 Naslov naloge:   Vpliv osvetljenosti zatočišča na čas izletavanja netopirjev 

 Izvajalec: Maja Ferjan, Tina Janša, Laura Šimenc 

 Šola: Gimnazija Jesenice 

 Mentor: Alenka Petrinjak, dipl. biol., Milenka Kuralt, prof. biol.    

Povzetek raziskovalne naloge: 

Z raziskovalno nalogo smo želele opozoriti na ogroženost navadnega netopirja (Myotis myotis) zaradi svetlobnega onesnaženja 
okolja : 

- svetlobno onesnaženje okolja,  
- izletavanje netopirjev iz zatočišč, 
- prehranjevanje,  
- podhranjenost in preživetje kolonije navadnega netopirja.  
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Ekonomija in turizem 

  
 Naslov naloge:   Ali je res? 

 Izvajalec: Maja Rutar, Tjaša Pogačar, Jasna Ovsenik 

 Šola: Srednja šola Jesenice 

 Mentor: Monika Lotrič, univ. dipl. ekon.       

Povzetek raziskovalne naloge: 

V okviru raziskovalne naloge smo poskušale odkriti, kako so lastniki gostinskih lokalov v kranjskogorski, jeseniški,  žirovniški, 
radovljiški, blejski in bohinjski občini sprejeli novi protikadilski zakon in kako je ta vplival na njihov prihodek. 
Čeprav je bilo v času, ko smo se odločale o temi naše raziskovalne naloge, ogromno medijske pozornosti namenjene lastnikom 
gostinskih lokalov, ki so tarnali nad močno zmanjšanim obiskom v njihovih lokalih, ki naj bi zelo oklestil njihove prihodke, so 
rezultati naše ankete pokazali, da se je njihov prihodek le malo zmanjšal. Kljub znanstveno dokazanim smrtonosnim učinkom 
kajenja, se skoraj polovica anketiranih lastnikov lokalov ne strinja z novim protikadilskim zakonom, kar dokazuje resničnost 
starega rekla, da je ≈denar sveta vladar« in da pri zdravih ljudeh še vedno velikokrat pretehta vrednost zdravja.  
  
 Naslov naloge:   Motivacija in sistem nagrajevanja v podjetju Domenca, d. o. o. 

 Izvajalec: Miha Meglič, Urban Dolenc, Davor Jerala 

 Šola: Srednja šola Jesenice 

 Mentor: Marija Vidic, prof.       

Povzetek raziskovalne naloge: 

V raziskovalni nalogi bomo predstavili motivacijo, nagrajevanje in njuno povezavo, sistem plač in nagrajevanje, cilje in dejavnike 
nagrajevanja, vrste nagrajevanja. Posebej nas zanima sistem plač in nagrajevanja v uspešnem podjetju Domenca, d. o. o. na 
Jesenicah.  
  
 Naslov naloge:   Povezanost kulture in kranjskega gospodarstva 

 Izvajalec: Karmen Jagodic, Petra Kern   
 Šola: Ekonomska šola Kranj 

 Mentor: Janez Černilec, univ. dipl. ekon.       

Povzetek raziskovalne naloge: 

V raziskovalni nalogi bomo skušali odgovoriti na naslednja vprašanja: Katere so temeljne značilnosti kulture? Katera so kulturna 
področja? Katere kulturne organizacije obstajajo? Kaj je kulturna dediščina? Katere so značilnosti kulturne industrije? Kaj je 
kulturni turizem? Katere so temeljne značilnosti gospodarstva? Katere so značilnosti podjetij? Kako so povezane gospodarske in 
negospodarske dejavnosti? Ali obstajajo v Kranju podjetja, ki izdelujejo kulturne izdelke? Katera so? Kakšne izdelke izdelujejo? 
Kdo so njihovi kupci? Kateri kulturni izdelki (knjige, glasbene plošče, DVD-ji, filmi ipd.) se prodajajo v Kranju s strani podjetij? 
Kakšne so značilnosti kulturnih izdelkov, ki jih prodajajo podjetja? Katere storitve ponujajo podjetja v Kranju, ki so povezana s 
kulturo? Kako sta povezana kranjski turizem in kultura v ožjem in širšem pomenu besede v Kranju? Ali obstaja kulturni turizem 
v Kranju? Kateri kulturni dogodki so organizirani v Kranju s strani gospodarstva? Kako so povezani javni kulturni zavodi in 
podjetja, ki prodajajo kulturne izdelke v Kranju? Kakšna je oprema gostinskih obratov v Kranju s kulturnimi izdelki? Katera 
imena povezana s kulturo uporabljajo v gospodarstvu kot blagovno znamko, ime firme ipd.? 
V seminarski nalogi želimo doseči naslednje cilje: 

- ugotoviti povezanost med kulturo in gospodarstvom v Kranju,  
- ugotoviti povezanost med gospodarskimi in negospodarskimi dejavnostmi,  
- ugotoviti katera podjetja v Kranju so povezana s kulturo, kakšne izdelke izdelujejo, kdo so njihovi kupci in katere 

storitve ponujajo ta podjetja,  
- določiti kulturne izdelke, ki jih prodajajo kranjska podjetja,  
- spoznati ≈kulturno« opremo (slike, kipi, okraski ipd.) v kranjskih gostinskih lokalih, 
- ugotoviti katera imena povezana s kulturo uporabljajo v gospodarstvu (ime firme, blagovne znamke ipd.).  

  
 Naslov naloge:   Z vlačugo skozi Kropo 

 Izvajalec: Alenka Bone, Manca Luštrek, Urša Švegel 

 Šola: Srednja gostinska in turistična šola Radovljica 

 Mentor: Marjana Pogačnik, prof.       

Povzetek raziskovalne naloge: 

Osnovni namen naše raziskovalne naloge je predstaviti Kropo kot še neizkoriščen turistični produkt v Sloveniji. Kropa je  že sama 
po sebi zanimiva, njen turistični potencial pa je po našem mnenju zelo velik, vendar mnogo premalo izkoriščen.  
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V nalogi se bomo posvetili razkrivanju ter odkrivanju tako znanih kot tudi še neznanih značilnosti ter jih skušali predstavit i na 
način, s katerim bo turizem v Kropi močno pridobil na veljavi. Na podlagi ankete, intervjujev ter drugih raziskav bomo 
razkrivali večstoletno fužinarsko tradicijo v slovenski zibelki kovaštva. 
Osredotočili se bomo na kovaško obrt ter kroparsko zgodovino, del katere so tudi vlačuge, sani, s katerimi so vozili rudo v 
dolino. Predstavili bomo tudi naše predloge, ki bi po našem mnenju obogatili turistično ponudbo Krope. Ker Kropa kot kraj še 
nima svojega spominka, se bomo posvetili tudi tej temi.  
Cilj naše naloge je torej predstaviti Kropo kot kraj, ki v sebi skriva veliko zanimivega in privlačnega tako za domače kot tudi za 
tuje turiste. Vse to bi po našem mnenju vplivalo tudi na razvoj drugih gospodarskih panog, povečanje števila delovnih mest ter 
večjega pomena Krope v celotnem slovenskem turizmu.  
  
 Naslov naloge:   Skrivnosti Radovne 

 Izvajalec: Metka Noč, Nina Harc, Nina Hrovat 

 Šola: Srednja šola Jesenice 

 Mentor: Marija Vidic, prof.       

Povzetek raziskovalne naloge: 

V raziskovalni nalogi predstavljamo popestritev turistične ponudbe v dolini Radovne. Ugotavljamo, da potencialni obiskovalci ne 
poznajo dovolj tega področja. Zato smo v raziskovalni nalogi obiskovalcem skušali približati naravne danosti in kulturne 
zanimivosti, ki jih je v dolini Radovne kar nekaj. S pomočjo turističnih agencij in društev bi obiskovalce navdušili za obisk 
Radovne, pot pa je zanimiva tudi za upokojence. Na naši šoli smo sprehod skozi Radovno ponudili kot obliko športnega dne. 
Ogledali si bomo Gorjansko jamo, kraški izvir Lipnik, Napoleonov in ≈ta debev«kamen, Pocarjevo domačijo, grbinaste travnike, 
Gogalovo lipo, Psnakovo žago in mlin, ostanke požgane Radovne iz 2. svetovne vojne, jezero Kreda, ustavili pa se bomo še pri 
eko turistični kmetiji Pr Psnak. Združili bomo prijetno s poučnim in koristnim, saj se ljudje premalo zavedajo, kako pomembno 
je gibanje v naravi za njihovo zdravje.  
  
 Naslov naloge:   Od starodavnega gozda do turistične atrakcije 

 Izvajalec: Anja Gantar, Maša Laussegger, Domen Škrjanec 

 Šola: Ekonomska gimnazija Kranj 

 Mentor: Bojana Zavolovšek, prof., Natalija Majes, prof.    

Povzetek raziskovalne naloge: 

V naši raziskovalni nalogi smo želeli predstaviti Arneševo luknjo, ki se nahaja v občini Naklo (Duplje) ter jo poskušali na čim 
bolj zanimiv način uporabiti kot turistično atrakcijo.  

Elektrotehnika, elektronika in robotika 

  
 Naslov naloge:   Mobilni robot 

 Izvajalec: Mojca Krč     

 Šola: TŠC Kranj 

 Mentor: Tomo Prislan, prof.       

Povzetek raziskovalne naloge: 

Mobilni robot je pravzaprav namenjen tekmovanju, na katerem mora biti njegova pot skozi labirint prevožena v čim krajšem 
času. 
Izbira dokumentacij - lastnosti elementov, njihove naloge, priprava vseh ostalih potrebnih elementov, natančno spajkanje 
oziroma delo nasploh, to je bilo pravzaprav potrebno, da je robotek nastal. 
Robotek deluje na podlagi tega da se celotno pot drži desne stene in zato je na njegovi desni strani IR dioda, ter sprejemni 
senzor, ki pa zazna kratko ali dolgo odbito svetlobo in na podlagi te mikrokrmilnik določi vrtenje levega oziroma desnega 
motorja. Oddajno IR dioda se krmili  preko dveh nastavljivih uporov- trimerjev.   
Sprednja IR dioda in sprejemni senzor pa skrbita za obračanje. Ko senzor zazna oviro, se robot zavrti za 90° v levo, če pa je  
sprednji senzor zaznal, da je ovira blizu, se mora robot pomakniti nazaj (prib. 0,3 s) in nato zavrteti v desno. 
Pri celotnem delovanju ima veliko vlogo programiranje v programu Bascom, katerega program se prenese v ATMEL-ov 
mirkokrmilnik.  
  
 Naslov naloge:   AVR robot 

 Izvajalec: Tilen Osredkar, Nejc Doberlet   

 Šola: TŠC Kranj 
 Mentor: Tomo Prislan, prof.       
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Povzetek raziskovalne naloge: 

Za cilj raziskovalne naloge sva si postavila izdelati večjega mobilnega robota, ter na podlagi tega raziskati delovanje in 
uporabnost različnih senzorjev. 
Robot naj bi bil sposoben orientirati se v prostoru,  se izogibati oviram ter izvrševati določene naloge. Sama ideja projekta 
izdelave mobilnega robota se nama je zdela izredno zanimiva saj se danes roboti pojavljajo na vsakem koraku. (V industriji, 
vesoljski tehniki, kot pomoč v gospodinjstvu). 
Možgani robota so trije AVR mikroprocesorji. Mikroprocesorji skrbijo za obdelavo podatkov, ki jih sprejmejo iz senzorjev, 
krmiljenje pogonskih elektromotorjev,  nadzorovanje modula govora, krmiljenje LCD prikazovalnika ter signalizacijo. Robot 
uporablja infra rdeče in zvočne senzorje. Robot ima priključek za prenosni računalnik s katerim ga programiramo, mu enostavno 
dopolnimo ali spremenimo program. Robota sva programirala s programskim jezikom BASCOM-AVR. 
Ciljev pri raziskovalni nalogi je bilo več. Testiranje uporabnosti IR in zvočnih senzorjev, predvsem določitev maksimalnega 
dosega, ter odboj žarkov od različnih predmetov.  

Gradbeništvo in arhitektura 

  
 Naslov naloge:   Kozolci na osrednjem Slovenskem 

 Izvajalec: AnŢe Kosanec, PrimoŢ Kopač   

 Šola: Biotehniški center Naklo 

 Mentor: Marija Urankar, univ. dipl. inŢ. agr., Bernarda BoŢnar, prof. geog. in soc.    

Povzetek raziskovalne naloge: 

V raziskovalni nalogi Kozolci na osrednjem Slovenskem sva raziskovala razširjenost, uporabnost in obstoj kozolcev v okolici 
Ljubljane. Opisovala sva tudi možnosti za spravilo krme včasih in danes. 
V teoretičnem delu sva opisala vrste kozolcev, nastanek in razvoj kozolca. V poglavju o konzerviranju in spravilu sena sva 
opisala vrste sušenja sena, siliranja, baliranja in skladiščenje krme.  
V empiričnem delu sva anketirala osem gospodarjev kmetij iz Mednega in osem anketirancev iz Škofljice. V naseljih Škofja Loka 
in Novo mesto sva anketirala po dva gospodarja, po enega pa v naseljih Dvor pri Ljubljani, Tehovec, Mavčiče, Žlebe, Srakovlje, 
Gabrovo in Visejec. Opisala sva status anketirancev in njihove kmetije. Predvsem so naju zanimali kozolci na posameznih 
kmetijah, koliko so jih imeli včasih in koliko jih je še ohranjenih danes. Spraševala sva o načinu postavitve kozolca in materialih, 
ki so jih uporabili, ter namenu uporabe kozolca.  
Poleg tega sva opisala  Medno in Škofljico, naselji, iz katerih je bilo največ anketirancev. 
V nalogi sva ugotovila, da se je na izbranih območjih število kozolcev v zadnjih petdesetih letih zmanjšalo za polovico. Večinoma 
se kozolci danes ne uporabljajo več v prvotne namene, ampak pod njimi shranjujejo različne stroje, bale, nanje postavljajo 
reklamne panoje, spreminjajo jih celo v gostinske objekte.  
Veliko kozolcev danes sameva, so nema priča tradicionalnega načina kmetovanja. Kljub izgubljeni prvotni funkciji ostajajo 
kozolci kulturna dediščina, za katero meniva, da bi bilo dobro, če bi se vsaj v določenem obsegu ohranila.  

Psihologija in pedagogika 

  
 Naslov naloge:   Odzivi dijakinj na nadlegovanje po mobilnem telefonu 

 Izvajalec: Amela Kazić, Elvira Šupuković   

 Šola: Srednja šola Jesenice 

 Mentor: mag. Silvana Gasar       

Povzetek raziskovalne naloge: 

Glavni namen raziskave je bil odkriti, kako resno srednješolske dijakinje jemljejo anonimna nadlegovanja prek mobilnega 
telefona, kako se odzivajo na žaljivke, obtožbe, nakazane grožnje in kako ukrepajo, da bi se zaščitile. Rezultati so pokazali, da 
tudi kratkotrajno in neresno nadlegovanje dijakinje precej vznemiri, razburi, razjezi, pa tudi prestraši in spravi v skrbi, da bi se 
grožnje lahko uresničile. Kljub temu, pa teh klicev ne ignorirajo, ampak se nanje večinoma odzovejo agresivno in izzivalno. Za 
klice večinoma povedo prijateljem, sicer pa ne naredijo nič pametnega, kar bi jih lahko zaščitilo pred morebitni napadom ali 
maščevanjem. Nadlegovanja nikoli ne prijavijo policiji. Rezultati so pokazali, da klub strahu in skrbem, večina deklet na 
nadlegovanje odreagira dokaj nespametno.  
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Računalništvo in telekomunikacije 

  
 Naslov naloge:   Zaščitimo otroke 

 Izvajalec: Grega TomaŢin, Miha Svete, Marko Šoba 

 Šola: Srednja šola Jesenice 

 Mentor: Monika Lotrič, univ. dipl. ekon.       

Povzetek raziskovalne naloge: 

V projektni nalogi smo poskušali odkriti, ali je mogoče naše otroke bolje zaščititi pred spornimi vsebinami na internetu, kot jih 
ščitijo rešitve, ki jih trenutno ponujajo v Sloveniji. Poskušali smo ugotoviti, kaj o tem menijo internetni ponudniki v Sloveniji. 
Rezultati naših anket kažejo, da se anketirani zavedajo slabega vpliva teh strani na otroke, vendar zaenkrat ne razmišljajo o bolj 
poostreni zaščiti pred tovrstnimi vsebinami na internetu. 
Drugi namen naloge je bil tehnično obarvan, saj smo želeli ugotoviti, ali je možno vgraditi določene filtre že v same strežnike 
internetnih ponudnikov in ne ponujati tovrstne zaščite samo kot programske rešitve, kar je trenutno edina možna oblika 
tovrstne zaščite v Sloveniji. Ugotovili smo, da internetni ponudniki niso pripravljeni vgraditi takih filtrov, dokler država ne bo z 
zakonom tako določila in bodo v strežnike vgrajeni filtri postali zakonska obveza vsakega ponudnika interneta v Sloveniji. Tako 
zakonsko ureditev pa je sprejelo že kar nekaj držav.  
  
 Naslov naloge:   Sistem za digitalno oglaševanje 

 Izvajalec: Simon Mareš     

 Šola: TŠC Kranj 

 Mentor: Rado Logonder, dipl. ing. ele.       

Povzetek raziskovalne naloge: 

Sistem za digitalno oglaševanje je namenjen za oglaševanje vsebin v šolah, nakupovalnih centrih, železniških in avtobusnih 
postajah, športnih centrih, gostiščih, na avtobusih in še marsikje. Gre za kompleksen sistem, ki ga sestavljajo trije glavni deli: 
predvajalnik multimedijskih vsebin z zaslonom, strežnik vsebin in kontrolna soba. Vsi sestavni deli med seboj komunicirajo 
preko internetnega omrežja. 
Sistem omogoča hitro in enostavno vnašanje, prilagajanje in prikaz različnih digitalnih vsebin. Vsebine se prikazujejo na LCD 
zaslonih različnih velikosti in ločljivosti. 
Sistem je zgrajen modulno, tako da so možne prilagoditve, nadgradnje in razširitve sistema na različna področja uporabe.  
  
 Naslov naloge:   Izdelava ikon za računalniški program T-TECTO 

 Izvajalec: Nejc Šmit     

 Šola: Gimnazija Kranj 

 Mentor: Jure Žalohar, prof.       

Povzetek raziskovalne naloge: 

Opisal sem postopek izdelave ikon za računalniški program T-TECTO, ki je namenjen napetostni analizi potresov.  

Sociologija 

  
 Naslov naloge:   Gluhi otroci v šolskem sistemu 

 Izvajalec: Tanja Klemenčič     

 Šola: Gimnazija Škofja Loka 

 Mentor: Tanja Gartner, prof. soc.       

Povzetek raziskovalne naloge: 

V raziskovalni nalogi sem razložila različne stopnje okvare sluha ter navedla, s kakšnimi težavami se srečujejo ljudje z okvaro 
sluha pri sporazumevanju. Govor se pri gluhem oz. naglušnem otroku razvija počasneje, zato pri učenju takega otroka 
uporabljajo različne metode, kot pri učenju polnočutnega otroka. Gluhi so imeli v preteklosti zelo slabe možnosti za 
izobraževanje, saj ljudje v času pred 2. svetovno vojno niso bili naklonjeni oblikovanju organizacij za gluhe in naglušne.  
Pri izobraževanju imajo pomembno vlogo starši in družina. Gluhi naletijo na novo težavo, ko iščejo zaposlitev, saj imajo manjšo 
možnost za zaposlitev, kljub temu, da je zaposlovanje gluhih določeno z zakoni.  
  
 Naslov naloge:   Devetletka- nov način šolanja 

 Izvajalec: Eva PrimoŢič     
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 Šola: Gimnazija Škofja Loka 

 Mentor: Tanja Gartner, prof. soc.       

Povzetek raziskovalne naloge: 

Devetletka je res čisto nov način šolanja. Osnovno šolanje je spremenila tako učencem, učiteljem, kot vodstvu šol. Prinesla je 
veliko vsebinskih sprememb, kot npr. nivojski pouk, izbirni predmeti, triletja... 
Učencem nudi nove možnosti izbire, še posebej pri izbirnih predmetih. 
Devetletka je prinesla tudi spremembe v načinu poučevanja, saj je pouk sedaj bolj razgiban in dinamičen. Več je tudi 
medpredmetnega povezovanja. 
V devetletno osnovno šolo stopajo učenci leto mlajši. Raziskave so pokazale, da je to za otroke boljše in da v večini evropskih 
držav otroci v šolo stopajo mlajši.  
OŠ Škofja Loka-Mesto je bila ena redkih šol, ki je najprej pričela z uvajanjem devetletke v 7. razredu in sicer v šolskem letu 
2002-2003. Za uvajanje devetletke s prvim razredom še niso imeli prostorskih pogojev. Iz intervjuja z ravnateljem šole, g. 
Markom Primožičem, sem izvedela, da so bile priprave dolgotrajne in dokaj naporne. 
Na OŠ Škofja Loka-Mesto je devetletka omogočila ne samo ohranitev starih delovnih mest, temveč tudi pridobitev novih. Za 
izvajanje devetletke so morali zgraditi novo zgradbo za 1. razred devetletke, tam pa so potrebovali hišnika, kuharice, vzgojiteljice 
in učiteljice.  
Devetletka je torej res nov način šolanja.  
  
 Naslov naloge:   Alternativna medicina - da ali ne 

 Izvajalec: Tina Smolej     
 Šola: Gimnazija Škofja Loka 

 Mentor: Tanja Gartner, prof. soc.       

Povzetek raziskovalne naloge: 

V današnjem življenju vsem ljudem največ pomeni zdravje. Zdravje je največja vrednota, saj se pod pritiskom vsakodnevnega 
življenja lahko hitro obrne proti nam. Pojem alternativna medicina zajema ogromno število metod zdravljenja, ki so nasprotna 
metodam zdravljenja z uradno medicino. Čeprav smo v Sloveniji sprejeli Zakon o zdravilstvu, se uradna in alternativna še dolgo 
ne bosta povezali. Ena drugi močno nasprotujeta, vendar se nekateri zdravniki tudi že nagibajo k alternativni medicini.  
Ljudje še vedno bolj zaupajo uradni medicini, kot alternativni. Alternativnih metod zdravljenja se poslužujejo predvsem ljudje 
starejšega in srednjega starostnega razreda, ter višjega in srednjega socialnega sloja. 
Alternativni medicini ne zaupajo toliko, ker ne poznajo metod zdravljenja, ne zaupajo zdravilcu, jih je strah neznanega... Manj se 
zdravijo s temi metodami tudi zato, ker so te usluge samoplačniške.  
Ljudje se za alternativno medicino odločijo tudi tedaj, ko uradna medicina odpove, ob resnejših in hujših boleznih, ali pa poleg 
uradne medicine. 
Izmed vseh alternativnih metod ljudje najbolj poznajo in zaupajo jogi, meditaciji, zeliščnemu zdravilstvu in bioenergiji. Najmanj 
poznajo akupresuro, osteopatijo, kiropraktiko in tem tudi ne zaupajo.  
Poznamo torej veliko različnih neuradnih metod zdravljenja, katere se bomo poslužili, pa je odločitev vsakega posameznika.  
  
 Naslov naloge:   Politični sistem SFRJ in vzroki za razpad Jugoslavije 

 Izvajalec: Žiga NediŢavec     

 Šola: Gimnazija Škofja Loka 

 Mentor: Tanja Gartner, prof. soc.       

Povzetek raziskovalne naloge: 

Za državo SFRJ sta značilna dva politična sistema: socializem in samoupravljanje. Glavna značilnost socializma je, da se zavzema 
za enakopravnost vseh članov družbe. 
Samoupravljanje je temeljilo na gospodarstvu in je težilo k temu, da bi tudi člani delovnih organizacij - delavci odločali o 
vodenju tovarn. 
 Za Jugoslavijo je bil značilen enopartijski sistem, partijo pa je dolga leta vodil edinstven voditelj Josip Broz Tito. Po njegovi smrti 
leta 1980 je država zašla v krizo in leta 1991 tudi razpadla. Razlogov za razpad je več, vendar pa je smrt Tita odigrala 
najpomembnejšo vlogo. Kot razloge tudi navajajo srbski nacionalizem ob koncu 80. let, ekonomsko siromašenje Slovenije in 
Hrvaške...  
  
 Naslov naloge:   Homoseksualnost in druŢba 

 Izvajalec: Nika Mirnik     

 Šola: gimnazija Škofja Loka 

 Mentor: Tanja Gartner, prof. soc.       

Povzetek raziskovalne naloge: 

V raziskovalni nalogi sem povzela kratek zgodovinski pregled homoseksualnosti. Te želje in vedenje so obstajali skozi vso 
zgodovino, v vseh družbah in kulturah. 
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Postavila sem teze, da je bila homoseksualnost najbolj stigmatizirana v zgodnjih krščanskih družbah, da je danes istospolna 
usmerjenost v medijih omenjena večkrat, da sekundarna socializacija poteka pri homoseksualcih dlje kot pri heteroseksualcih in 
da se večina homoseksualcev prvič razkrije pred prijatelji. Odnos se danes počasi spreminja, čeprav večina homoseksualcev še 
vedno skriva svojo spolno usmerjenost pred javnostjo.  
  
 Naslov naloge:   Evtanazija - etično vprašanje 

 Izvajalec: Ema Lukan     

 Šola: gimnazija Škofja Loka 

 Mentor: Tanja Gartner, prof. soc.       

Povzetek raziskovalne naloge: 

O evtanaziji govorimo, kadar neozdravljivo bolan bolnik zaradi neznosnih bolečin zaprosi zdravnika, naj mu pomaga umreti 
(evtanazija pomeni dobro, dostojanstveno smrt). Evtanazije pa ne bi smeli izkoriščati zaradi visokih stroškov vzdrževanja in 
zdravljenja težko in neozdravljivo bolnih, usmrtitve takšnih bolnikov na željo svojcev in celo usmrtitve ljudi, ki niso zadovoljni s 
svojim življenjem. Človeško življenje je nedotakljivo. 
Ideja o evtanaziji je torej sporna. Kot največja ovira pri izvajanju le te, je zdravniška prisega, s katero se zdravnik obveže, da bo 
varoval zdravje in življenje svojega bolnika. 
Različne stroke imajo na evtanazijo različne poglede in ne priznavajo razlik med aktivno in pasivno evtanazijo, čeprav ta v teoriji 
obstaja.  
  
 Naslov naloge:   Ali se Ţivljenje najstnikov v Sloveniji in Ameriki razlikuje? 

 Izvajalec: Anka Čebašek     

 Šola: Gimnazija Kranj 

 Mentor: Irena Jurina, prof.       

Povzetek raziskovalne naloge: 

Primerjava šol, šolskega sistema, šolskega dela, preživljanja prostega časa... Primerjavo sem izvedla za posamezne šole, nato pa še 
v splošnem.  

Tehnika in tehnologija (tekstil, lesarstvo, strojništvo) 

  
 Naslov naloge:   Letalo F-22 

 Izvajalec: Jan Pivk     

 Šola: TŠC Kranj 

 Mentor: Miloš Frelih, dipl. inŢ.       

Povzetek raziskovalne naloge: 

Namen naloge je predstaviti  materiale, konstrukcijske in ostale tehnične rešitve ter zmogljivosti vrhunskega bojnega letala F-22. 

  
 Naslov naloge:   Menjava energenta za ogrevanje na srednji lesarski šoli Škofja Loka 

 Izvajalec: Aleš Godnov, Janez Buh   
 Šola: Srednja lesarska šola Škofja Loka 

 Mentor: Stanko Šlibar, univ. dipl. ing.       

Povzetek raziskovalne naloge: 

V raziskovalni nalogi sva s sošolcem ugotavljala, kako obsežna bi bila investicija v zamenjavo kotla na lesne sekance s kotlom na 
olje. S pomočjo programa Danfoss sva izračunala  izgube toplote objekta, potrebno moč kotla. Računala sva v koliko letih bi se 
investicija povrnila. V nalogi sva zajela celoten projekt od izkopa prostora za kotlovnico do transporta sekancev.  

Zgodovina in umetnostna zgodovina 

  
 Naslov naloge:   Dojemanje abstraktne slike 

 Izvajalec: Tarik Jouhari     

 Šola: Gimnazija Kranj 
 Mentor: Simon Smuk, univ. dipl. ing. kem.       
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Povzetek raziskovalne naloge: 

Nekoč sem šel z dedom v Ljubljano na razstavo znanega umetnika Toneta Lapajneta, ki je bila v samem centru Ljubljane. Pri 
izhodu naju je dežurna prosila, da se podpiševa v knjigo obiskovalcev. To je bilo drugi dan po odprtju razstave in sem opazil , da 
še ni bilo nobenega obiskovalca. Vprašal sem jo, kako to in je odgovorila, da je običajno vedno tako. Na odprtju je polno ljudi, 
saj so tam po službeni dolžnosti - novinarji, kritiki, nekaj znancev in snobov, ki se pridejo na razstavo pokazat. V časopisu in na 
televiziji sem večkrat zasledil, da je v inozemstvu zadnja leta več obiskovalcev na razstavah kot na športnih prireditvah in 
koncertih popularne glasbe. Vprašal sem se zakaj je tako. Sklenil sem, da bom skušal ugotoviti vzroke tega majhnega obiska 
publike. Na obisk sigurno vpliva obveščenost in pa seveda samo zanimanje in dojemljivost gledalcev za umetniška dela.  
  
 Naslov naloge:   Gradič na Okroglem nekoč in danes 

 Izvajalec: Leja Kopač, Mateja Kenda, Katja Starman 

 Šola: Biotehniški center Naklo 

 Mentor: Mojca Logar, univ. dipl. geog. in prof. zgod., Metka Celar, univ. dipl. ing. agr.    

Povzetek raziskovalne naloge: 

V raziskovalni nalogi z naslovom Gradič Toma Zupana na Okroglem nekoč in danes, smo se seznanile s Tomom Zupanom in 
njegovim delom. Bil je pomemben prešernoslovec, profesor, narodno zavedni Slovenec. Svojo zapuščino na Okroglem je zapustil 
Društvu slepih in slabovidnih Slovenije. Raziskovale smo tudi kakšna je vloga in funkcija vrta pred prenovo in kakšen je vrt 
danes. Pred prenovo je bil vrt  sadovnjak, danes je vrt na novo urejen, zasajen z okrasnim drevjem, grmovnicami in drugim 
okrasnim rastlinjem. Tako se je njegova vloga in funkcija povsem spremenila. Vrt je postal ne le prostor sprostitve in oddiha, 
ampak tudi učilnica v naravi za prepoznavanje rastlin, prostor za prilagajanje na nov način življenja, prostor za samostojno 
gibanje. Urejen vrt je postal nova pridobitev in znamenitost kraja. Vrt z graščino na Okroglem društvo uporablja kot prostor za 
rehabilitacijo, sprostitev, delavnice, seminarje, druženja. Praktični izdelek raziskovalne naloge je zgibanka o vrtu.  
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PREGLED DEJAVNOSTI MLADIH RAZISKOVALCEV SREDNJIH ŠOL GORENJSKE REGIJE V 

ŠOLSKEM LETU 2007/08 

 
 

Število raziskovalnih nalog in dijakov: 

 
Šola Število nalog Število dijakov 

Gimnazija Škofja Loka 6 nalog 6 dijakov 

Srednja šola Jesenice 5 nalog 14 dijakov 

Tehniški šolski center Kranj 4 naloge 5 dijakov 

Gimnazija Kranj 4 naloge 4 dijaki 

Biotehniški center Naklo 2 nalogi 5 dijakov 

Gimnazija Jesenice 2 nalogi 6 dijakov 

Ekonomska gimnazija Kranj 1 naloga 3 dijaki 

Ekonomska šola Kranj 1 naloga 2 dijaka 

Srednja gostinska in turistična šola Radovljica 1 naloga 3 dijaki 

Srednja lesarska šola Škofja Loka 1 naloga 2 dijaka 

SKUPAJ 27 nalog 50 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 

  Biotehniški center Naklo   AndraŢ KALAMAR 

  Srednja šola Jesenice   Silvana GASAR 

  Ekonomska gimnazija in srednja šola Kranj   Vesna JENKO 

  Srednja gostinska in turistična šola Radovljica   Marjana POGAČNIK 
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OSNOVNE ŠOLE 
 

 
PREGLED RAZISKOVALNIH NALOG 

Biologija 

  
 Naslov naloge:   Prehrana kot dejavnik tveganja pri nastanku civilizacijskih bolezni 

 Izvajalec: BlaŢ Čerin     
 Šola: OŠ TrŢič 

 Mentor: Sergeja Osredkar, univ. dipl. ing. račun., Asja Štucin, prof. biol. in gos.    

Povzetek raziskovalne naloge: 

Pravilna prehrana je med najpomembnejšimi varovalnimi dejavniki pri preprečevanju številnih civilizacijskih boleznih.  
Ugotavljali smo, kakšne so prehranjevalne navade učencev 7., 8. in 9. razreda. Osredotočili smo se na prigrizke  za katere 
menimo, da so eden izmed glavnih povzročiteljev za nastanek civilizacijskih bolezni kot so debelost in srčno - žilne bolezni. 
Primerjali smo naravne prigrizke (orehi, arašidi, lešniki) z industrijsko predelanimi (čips, smoki). Kljub temu, da imajo podobno 
energijsko vrednost, imajo popolnoma različno vsebnost hranilnih snovi ter posledično drugače vplivajo na naše počutje in 
zdravje. Z eksperimentalnim delom smo želeli dokazati, da sta procesa gorenja in celično dihanje primerljiva in nam pomagata 
ugotavljati na kakšen način izgorevajo različna živila v našem organizmu ter kakšne snovi se pri tem izločajo.  
Želeli bi, da bi osnovnošolci večkrat posegali po naravnih prigrizkih saj bi ta način lahko preprečili pojavljanje civilizacijskih 
bolezni.  
  
 Naslov naloge:   Vsako drevo ima svoje telo 

 Izvajalec: Luka Koporec     

 Šola: OŠ StraŢišče Kranj 

 Mentor: Irma Zakotnik, pred. učit.       

Povzetek raziskovalne naloge: 

Raziskovalna naloga predstavi opis gozdov, njihovo zgradbo in odgovor na moje osnovno vprašanje pred začetkom raziskave: 
"Ali se les dreves med seboj razlikuje". 
Teoretični del opisuje vrste gozdov ter njihov pomen v našem življenjskem okolju. Temu sledi podrobnejši opis listnatega in 
iglastega gozda v katerega je vključen podrobnejši opis dreves, ki predstavlja določeno vrsto gozdov. 
V raziskovalnem delu je predstavljena razlika med listnatimi in iglastimi lastnostmi lesa. Rezultati dobljeni v eksperimentih z 
merjenjem in opazovanjem so potrdili  dosedanje ugotovitve o nekaterih lastnostih lesa: da so listnata drevesa trdnejša in tudi 
težja od iglavcev. Ta ugotovitev nam zelo pripomore kadar se odločamo kateri les bomo uporabili pri izdelavi določenega 
izdelka, ali v kakšen namen ga bomo lahko uporabili.  
  
 Naslov naloge:   Zdrava in nezdrava prehrana 

 Izvajalec: Daša Gorjan, Petja Rebolj   
 Šola: OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas 

 Mentor: Agata Bradeško, učit. biol. in gos.       

Povzetek raziskovalne naloge: 

Z raziskovalno nalogo sva želeli ugotoviti, kako zdravo oziroma nezdravo se prehranjujejo prebivalci Gorenje vasi z okolico. S 
pomočjo ankete sva ugotavljali, koliko jedo sadje in zelenjavo, kako pogosto zahajajo v restavracije s hitro prehrano, kakšne 
maščobe uporabljajo, kaj menijo o gensko spremenjeni hrani in podobno.  
Intervjuvali sva gospodarja ekološke kmetije, ki nama je pojasnil prednosti ekološkega kmetovanja in pogoje za pridobitev 
naziva ekološka kmetija. 
Iz ankete sva izvedeli, da se prebivalci prehranjujejo pretežno zdravo. Ne hodijo v restavracije z zdravo prehrano, skoraj vsi pa 
doma pridelujejo hrano. V trgovini večina anketiranih kupi bolj zdrav izdelek, tudi če je dražji.  
  
 Naslov naloge:   Črni kruh med mladimi 

 Izvajalec: Jerneja Bizovičar, Polona Podobnik   

 Šola: OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas 

 Mentor: Agata Bradeško, učit. biol. in gos.       
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Povzetek raziskovalne naloge: 

V raziskovalni nalogi sva želeli poglobiti znanje o kruhu in ugotoviti, kakšna je priljubljenost posameznih vrst kruha med 
mladimi. Še posebno naju je zanimalo, koliko je črn kruh priljubljen med mladino. 
Številni ljudje so prepričani, da večina mladih ne mara črnega oz. polnozrnatega kruha. Z najino raziskavo sva to prepričanje 
ovrgli.  
Ugotovili sva celo, da so številni učenci mnenja, da bi v šolsko prehrano morali pogosteje vključiti črni kruh.  
  
 Naslov naloge:   Ptice naših sadovnjakov 

 Izvajalec: Meta Bernik, Ana Erman, Lia Tomat 

 Šola: OŠ Škofja Loka-Mesto 

 Mentor: Vlasta Balderman, pred. učit.       

Povzetek raziskovalne naloge: 

Ljudje imajo radi ptice, radi jih opazujejo in poslušajo. Prepoznajo določeno vrsto ptice in so seznanjeni z njenimi navadami  in 
prehranjevanjem. 
V sadovnjakih so v naseljih in vaseh v okolici Škofje Loke najbolj pogoste ptice kosi, vrabci, velike sinice, taščice, ščinkavci, 
škorci in kmečke lastovke. 
V izbranem sadovnjaku v okolici Škofje Loke pa so po opazovanjih najbolj številčne ptice vrabci, velike sinice in kosi, v manjšem 
številu pa so se pojavljale grlice, vrane, kanje, srake, škorci in plavčki. 
V svojih sadovnjakih lastniki  ne uporabljajo škodljivih kemikalij za uničevanje škodljivcev. Za gnojenje uporabljajo organska 
gnojila, saj gre za vaško okolje.  
Skoraj vsak lastnik v svoj sadovnjak namesti ptičjo hišico, postavljanje valilnic ni pogosto. Zaradi dobrih razmer ptice v 
sadovnjakih rade gnezdijo.  
  
 Naslov naloge:   Čebele in Aspirin 

 Izvajalec: Lea Papler     

 Šola: OŠ KriŢe 

 Mentor: BoŢena Perko, učit. biol., nar. in gos.       

Povzetek raziskovalne naloge: 

Vsakogar izmed nas je že kdaj pičila čebela in občutek ni prav nič prijeten. Znano je, da se pri večini na mestu pika pojavi 
rdečica in oteklina, začuti se pekoča bolečina. Vendar pa na nekatere ljudi in tudi name čebelji strup deluje tako toksično, da se 
pojavi huda alergija, ki lahko ogrozi življenje. 
Ker po medmrežju krožijo članki o ugodnem vplivu Aspirina  na čebelji pik, sem v svoji raziskovalni nalogi poskušala ugotovit i, 
kako ljudje različno reagirajo na pik čebele in če jim pri tem Aspirin ublaži oz. odpravi bolečino, zmanjša oteklino ter odpravi 
srbečico. Na teh domnevah temeljijo tudi moje ugotovitve raziskovalne naloge.  
  
 Naslov naloge:   Kdaj je ruski pritlikavi hrček (Phodopus campbelli) najbolj aktiven 

 Izvajalec: Klemen Tavčar     

 Šola: OŠ TrŢič 

 Mentor: Asja Štucin, prof. biol. in gos.       

Povzetek raziskovalne naloge: 

Ruski pritlikavi hrčki so vse bolj priljubljeni domači ljubljenčki. Meril sem spreminjanje mase svojega hrčka. Malokdo ve, koliko 
pretečejo čez dan in koliko čez noč. S pomočjo kolesarskega računalnika sem meril pretečeno razdaljo. Moj hrček je ponoči v 
povprečju pretekel 4,3 km podnevi pa 1,6 km. S tem sem potrdil, da so hrčki ponoči aktivni, to pa piše o njih tudi v literaturi.  
  
 Naslov naloge:   Opazovanje vedenja bojnih ribic (Betta splendens) 

 Izvajalec: Katarina Fon     

 Šola: OŠ StraŢišče Kranj 

 Mentor: Irma Zakotnik, pred. učit.       

Povzetek raziskovalne naloge: 

Opazovala sem samčke bojne ribice in njihov odziv na druge ribe in modele rib. Pri tem sem uporabila različne velikosti in 
intenzivnosti barve modelov. Pri svoji raziskavi sem uporabila laboratorijsko metodo dela. 
V nalogi sem predstavila kakšna vedenja se pojavijo v različnih okoliščinah. Rezultati so se ujemali z mojimi hipotezami.  
  
 Naslov naloge:   Rak koščak v pritokih Nemiljščice 

 Izvajalec: Boštjan Vidic     

 Šola: OŠ StraŢišče Kranj 

 Mentor: Irma Zakotnik, pred. učit.       
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Povzetek raziskovalne naloge: 

V Sloveniji živijo tri domorodne vrste in ena tujerodna vrsta potočnih rakov. Domorodne vrste so: jelševec, koščak in koščenec 
ali primorski rak. Tujerodna vrsta je signalni rak, ki izhaja iz Severne Amerike. 
V okviru raziskovalne naloge sem ugotavljal prisotnost potočnih rakov v potokih v mojem domačem kraju Podblica in bližnji 
okolici na južnih pobočjih Jelovice. Potoki so pritoki potoka Nemiljščica, ki se pri Besnici izliva v reko Savo. Predpostavljal sem, 
da v potoku Nemiljščica in njenih pritokih, ki so večinoma majhni potočki, živi vrsta rakov koščakov in, da so le-ti prisotni v 
večini potokov. 
Rake sem iskal v sedmih potokih in sicer sem vsak potok obiskal najmanj dvakrat spomladi v letih 2007 in 2008. Vsega skupaj 
sem potoke obiskal sedemnajstkrat. 
Prisotnost rakov v potokih sem ugotavljal ob mraku, ko postanejo aktivni in prilezejo iz svojih račin. Prisotnost rakov sem 
ugotavljal tudi tako, da sem previdno dvigoval kamne, pod katerimi se prek dneva radi zadržujejo. 
Po končanem terenskem delu sem potrdil hipotezo, da je v potokih prisotna le ena vrsta raka in sicer rak koščak. Rake sem našel 
le v dveh potokih, čeprav sem pričakoval, da jih bom našel vsaj v petih potokih in sicer tistih, v katerih so struge pretežno v 
naravnem stanju, imajo čisto vodo in v katerih so bili raki v preteklih letih že opaženi. Razlogov za tako stanje nisem ugotovil, 
domnevam pa, da sta k temu pripomogla huda pomladna suša, ki je povzročila pomanjkanje vode in veliko jesensko deževje, ki 
je povzročilo pre obilje deroče vode v letu 2007.  

Ekologija z varstvom okolja 

  
 Naslov naloge:   Tudi ti lahko spreminjaš stvari na bolje 

 Izvajalec: Petra Javor, Klavdija Rupar   

 Šola: OŠ Škofja Loka-Mesto 

 Mentor: Vlasta Balderman, pred. učit.       

Povzetek raziskovalne naloge: 

Raziskovali sva odnos učencev naše šole do okolja, predvsem do ravnanja z različnimi odpadki (doma in v šoli),  ki postajajo 
vedno večji problem. 
Danes smo še majhni, vendar dovolj veliki, da z ustrezno vzgojo in dobrimi zgledi starejših ravnamo tako, da bo naše okolje bolj 
čisto in manj obremenjeno z odpadki.  
  
 Naslov naloge:   Ali rastline čutijo še kaj drugega? 

 Izvajalec: Črt BoŢnik     

 Šola: OŠ KriŢe 

 Mentor: BoŢena Perko, učit. biol. in gos.       

Povzetek raziskovalne naloge: 

Vedno me je zanimalo: ali lahko na rast pšenice, poleg običajnih dejavnikov, kot so svetloba, toplota, vlaga vplivata tudi glasba 
in živa voda? Ali torej rastline čutijo še kaj drugega, kot si to domišlja večina ljudi? Na to vprašanje sem sklenil poiskati  pravi 
odgovor. Ko sem pri pouku biologije učiteljici prišepnil, o čem razmišljam, se ji je zdelo, da bi bila to lahko prava tema za mojo 
raziskovalno nalogo. Odločil sem se, da moja raziskovalna naloga vsebuje štiri primerjave, ki se glasijo:  

- ali pšenica bolje kali in uspeva, če jo zalivamo z živo (informirano) vodo in ji predvajamo ≈metal« glasbo;  
- ali pšenica bolje kali in uspeva, če jo zalivamo z navadno vodo in ji predvajamo ≈metal« glasbo;  
- ali pšenica bolje kali in uspeva, če jo zalivamo z živo vodo in jo pustimo rasti v tihem prostoru;  
- ali pšenica bolje kali in uspeva, če jo zalivamo z navadno vodo in jo pustimo rasti v tihem prostoru.  

Moje raziskovanje je temeljilo na analizi teoretičnega in laboratorijskega dela, da bi našel pravi odgovor na ta vprašanja.  
  
 Naslov naloge:   Varstvo okolja v luči podnebnih sprememb 

 Izvajalec: Gašper Razingar, Mišo LuŢnik   

 Šola: OŠ Koroška Bela 

 Mentor: Marija Rebec, prof.       

Povzetek raziskovalne naloge: 

Naloga obravnava aktualno ekološko problematiko podnebnih sprememb. V njej navajamo glavne vzroke in posledice 
podnebnih sprememb. Opozarjamo na možnosti za zmanjšanje porabe energije v gospodinjstvih in na nujnost sprememb naših 
potrošnih navad. Trdimo, da prav vsak posameznik s svojim ravnanjem lahko prispeva k učinkovitejši rabi energije. 
Poudarjamo, da je to predvsem stvar vzgoje, morale in ne samo politike.  
Tekoče smo spremljali vse informacije v zvezi s to problematiko v literaturi in medijih. 
Metoda dela je bila anketiranje s slučajnim izborom anketirancev v našem šolskem okolišu to je: Koroška Bela, Javornik, Lipce, 
Blejska Dobrava in Javorniški Rovt.  
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Ekonomija in turizem 

  
 Naslov naloge:   Turizem na Žirovskem, da ali ne 

 Izvajalec: Anja Fortuna, Nika Jereb, Tina Kristan 

 Šola: OŠ Žiri 

 Mentor: Rok Klemenčič, prof. raz. pouka       

Povzetek raziskovalne naloge: 

Turizem v Žireh je bil nekdaj veliko bolje razvit kot danes, saj je neokrnjena narava v preteklosti privabila mnoge turiste od 
drugod, ki so kljub takratnim skromnim prevoznim sredstvom zašli v Žiri. Danes, ko smo v 21, stoletju, pa kaže turizem na 
Žirovskem dokaj klavrno podobo. Se sploh splača graditi na razvoju turizma na Žirovskem ali pa dokončno reči, da turizem ne 
sodi v Žiri? Turizem v Žireh da ali ne. Odločiti se zanj kot dopolnilno gospodarsko panogo ali popolnoma ovreči misel na 
kakršen koli razvoj turizma smo z anketo med naključnimi prebivalci Žirov želeli ugotoviti in dobili potrditev, da imamo v Žireh 
možnosti, ki bi jih bilo potrebno povezati, predstaviti kot turistično ponudbo Žirov.  
  
 Naslov naloge:   Bohinjski Ţganci od zrnja do mize 

 Izvajalec: Eva Mišmaš, Mateja Urh   

 Šola: OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica 

 Mentor: Urška Repinc, univ. dipl. bib., Jana Vilman Proje, univ. dipl. ing.    

Povzetek raziskovalne naloge: 

Bohinjski žganci, tradicionalna bohinjska jed, so narejeni iz bohinjske koruze trdinke. To koruzo smo lani nasadili in pridelali na 
njivi v bližini naše šole. V nalogi ugotavljamo, koliko so taki žganci še na naših jedilnikih. Kot zdrava, ekološko pridelana hrana, 
značilna za Bohinj, so zanimivi tudi za turiste. Toda, ali jih v Bohinju lahko dobijo, če si jih zaželijo?  Jim znamo to jed nevsiljivo 
predstaviti? Prav bi bilo, da bi jih bilo več v gostinski ponudbi. Zato pa bi bilo v Bohinju potrebno več njiv s koruzo trdinko, da 
bi imeli več moke za žgance. 
Druge dele koruze, predvsem perje, so naši predniki uporabljali za izdelavo različnih uporabnih izdelkov: pernice, cekarji, 
copati.  Danes bi moderno izdelane spominke narejene iz delov koruze lahko ponudili kot turistične spominke. 
Prikazovanje opravil povezanih s pridelovanjem koruze prav tako lahko popestri turistično ponudbo Bohinja. 
Predstavljen je naš osnutek, kako promovirati in tržiti bohinjske žgance in spremljevalne spominke.  

Etnologija 

  
 Naslov naloge:   Ko čevelj škorenj rata, ne pozna ne sestre ne brata. Pojavljanje besede čevelj v 

pregovorih 

 Izvajalec: Tilen Albreht, Tinkara Mlinar, Vesna Perić 

 Šola: OŠ Žiri 

 Mentor: Barbara Peternel, PDU slo., univ. dipl. bibl., Petra Trojar, prof. slo., univ. dipl. bibl.    

Povzetek raziskovalne naloge: 

Novi kulturni tokovi prinašajo nove vrednote, ki postopno zabrisujejo značilnosti in posebnosti našega ljudskega življenja. Staro 
zahaja in se pozablja, čeprav ima zgodovinsko vrednost in tudi simbolično veljavo. Novo prihaja ter ustvarja sodobno ljudsko 
modrost z novimi izkušnjami in doživljaji. Zato so pred nami poleg zgodovinskih pregovorov tudi nekateri novejši. Pregovori so 
najmanjše komponirane oblike slovstvene folklore, ki jih vpletamo v vsakdanji pogovor z okrasnim namenom, za podkrepitev 
lastne misli ali trditve ali ko izražamo splošno resnico, nauk ali prispodobo. Čevljarstvo nam je domače, in tudi raziskovalna 
naloga o pregovorih je povezana z njim. Pri našem delu nas je zanimal naraven tip komunikacije - posamezni žanr slovstvene 
folklore vedno namenjen neposrednim naslovnikom - npr. poslušalcem. Poiskali smo različne definicije pregovorov in jih s 
pomočjo literature poskušali tudi razložiti. Anketirali smo prebivalce, pri čemer smo pričakovali podrobne razlage pregovorov, a 
naša predstava se ni uresničila.  
  
 Naslov naloge:   Prazniki in običaji na Slovenskem 

 Izvajalec: Špela Debeljak     

 Šola: OŠ Škofja Loka-Mesto 

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

Povzetek raziskovalne naloge: 
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V tokratni raziskovalni nalogi sem želela izvedeti, kako praznujemo Slovenci, ali se vpliv tujine in njenega praznovanje odraža 
tudi pri nas, kateri prazniki so nam najbližji, katerim namenimo največ pozornosti, ali poznamo izvorno slovenske praznike... V 
ta namen sem med vrstniki in odraslimi izvedla anketo: Kako praznujemo?  

Fizika in astronomija 

  
 Naslov naloge:   Svetlobno onesnaŢenje v Medvodah 

 Izvajalec: Anja Erzin, Leja Erzin, Nika Rupel 
 Šola: OŠ Medvode 

 Mentor: Stane Arh, dipl. ing. fiz.       

Povzetek raziskovalne naloge: 

Cilj naše naloge je bil raziskati vzroke svetlobnega onesnaženja v Medvodah in z ugotovitvami opozoriti odgovorne na 
neprimerno osvetlitev javnih površin in zgradb. Podatke smo zbirali na terenu. Zbrali smo veliko fotodokumentacijskega 
gradiva, ki smo ga uredili in delno prikazali v nalogi. Prikazali smo primere dobrih in slabih svetilk ter primere za dobro in za 
slabo postavitev javne razsvetljave. 
Neprimerna in slabo vzdrževana javna razsvetljava ni učinkovita, zato je poraba električne energije na prebivalca Medvod skoraj 
90 kWh na leto, kar je še enkrat več, kot je poraba električne energije na prebivalca Nemčije. Svetloba, ki se izgublja v nebo, je 
nekoristno zapravljena, hkrati pa ovira astronomska opazovanja. Šibke zvezdice se na svetlobno onesnaženem nebu preprosto  
izgubijo. Nepravilna osvetlitev moti živali pri spanju, nočne živali moti pri hranjenju in razmnoževanju. Cestne svetilke svetijo v 
stanovanja in ljudem kratijo miren spanec. Posledica so razne bolezni in tudi rakasta obolenja.  
Ocenili smo, da je v  Medvodah preko 90% nezasenčenih ali delno zasenčenih svetilk, ki svetlobo nekoristno oddajajo v nebo. 
Vse te bo potrebno v nekaj letih zamenjati. Le malo svetilk ustreza Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja, ki jo 
je Slovenija sprejela 30. avgusta 2007.  Iz prikazanih primerov je razvidno, da lahko z uporabo zasenčenih svetilk učinkovito 
osvetljujemo površine, obenem pa zmanjšamo svetlobno onesnaženje na minimum in privarčujemo velike količine električne 
energije.  

Geografija in geologija 

  
 Naslov naloge:   Površinski kopi v okolici Poljan nad Škofjo Loko 

 Izvajalec: Tine Šubic, Leon Filipič   

 Šola: OŠ Poljane 

 Mentor: Sonja Homec, učit. zgod. in geog.       

Povzetek raziskovalne naloge: 

V raziskovalni nalogi na območju Širše okolice Poljan nad Škofjo Loko (krajše Poljan)  sva z raziskovalnimi metodami 
anketiranja, vodenih razgovorov, razvrščanjem podatkov in določanjem vrste mineralne surovine določila sedem različnih 
mineralnih surovin: apnenca, dolomita, skrilavega glinavca ali skrilave gline, kremenovega konglomerata, mivke, proda in gline. 
S terenskim delom sva ugotovila 59 kopov. Največ je bilo kopov dolomita, apnenca in gline. Pridobivali so jih kot tehnični in  
naravni kamen. Danes sta odprta le dva. To sta kamnolom apnenca Visoko in kamnolom dolomita Hotovlja.  
Mineralne surovine so kopali za domače potrebe v lokalnem okolju vse do leta 1975. Iz teh mineralnih surovin je bila zgrajena  
večina stanovanjskih hiš in gospodarskih poslopij v širši okolici Poljan.  
Te ugotovitve potrjujejo najino hipotezo, da so včasih v okolici Poljan kopali več vrst kamnin kot danes in da je bilo mnogo več 
odprtih kopov.  

Kemija 

  
 Naslov naloge:   Pralni praški 

 Izvajalec: Nina Špik, NeŢa Alič, Maja Krek 

 Šola: OŠ Poljane 

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

Povzetek raziskovalne naloge: 
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V teoretičnem delu raziskovalne naloge je predstavljen razvoj in uporaba pralnih praškov skozi zgodovino ter kako so včasih 
doma pridobivali mila kar iz živalske masti in pepelike. Razložen je tudi vzrok, zakaj ne moremo oprati madežev samo z vodo, 
ampak so za to potrebni detergenti.  
Za cilje naše raziskovalne naloge o pralnih praških smo si zastavile, da bomo raziskale, kako učinkoviti so posamezni pralni 
praški pri različnih temperaturah in vrstah madežev. Zanimalo pa nas je tudi ali cena pralnega praška vpliva na učinkovitost 
odstranjevanja madežev. Rezultate našega eksperimentalnega dela smo predstavile v obliki tabel, ki jim sledi kratka razlaga.  
Ugotovile smo, da vsi pralni praški bolje odstranijo sveže madeže od zasušenih. Prav tako madeže odstranijo bolje pri višji 
temperaturi. Cene pralnih praškov pa niso zmeraj odraz kakovosti le-tega.  
  
 Naslov naloge:   Vsebnost alkohola v Ţganih pijačah 

 Izvajalec: Živa Kramperšek, Liza KriŢnar   

 Šola: OŠ Žiri 
 Mentor: Lilijana Justin, pred. učit.       

Povzetek raziskovalne naloge: 

V nalogi je poudarek na alkoholu v različnih vrstah žganja ter možni načini pridobivanja alkoholnih pijač. Seznanili smo se z 
žganjekuho v domačem kraju, kjer smo si ogledali celoten postopek pridobivanja domačega sadjevca in se seznanili z ustreznimi 
pripomočki, ki so predstavljeni na fotografijah. V nalogi je opisana tako domača žganjekuha kot tudi industrijski postopki. 
Ugotavljali smo splošno poučenost ljudi o alkoholu in uporabo le tega v vsakdanjem življenju.  
  
 Naslov naloge:   Barvanje tkanin z naravnimi barvili in različnimi fiksatorji 

 Izvajalec: Jerca Meglič, Tjaša Mikulandra, Maja Oblak 

 Šola: OŠ Bistrica 

 Mentor: Marijana Zaplotnik Šlibar, prof. kem.       

Povzetek raziskovalne naloge: 

Odločile smo se, da naredimo raziskovalno nalogo na področju barvanja tkanin z naravnimi barvili in različnimi fiksatorji. Na  
začetku smo predstavile uporabljene fiksatorje, tkanine ter naravna barvila. Postavile smo si problem, ki smo ga z 
eksperimentalnim delom želele razrešiti. Lotile smo se dela najprej s pripravo fiksatorjev, nato fiksiranjem in kuhanjem tkanin 
ter prišle do konca naloge in do odgovorov na vprašanja, ki smo si jih zastavile. Glavno vprašanje je bilo: v katerem fiksatorju je 
barva tkanine najmočnejša in brez madežev?  Na podlagi odgovorov smo ugotovile, da naša hipoteza o obstoju barve ni bila 
pravilna. Zdaj, ko je naša naloga končana, lahko trdimo, da fiksator dobro oz. slabo fiksira barvo izbranih barvil, ne glede na to, 
katero tkanino obarvamo ter da fiksator dobro oz. slabo fiksira barvo izbranih barvil, ne glede na to katero barvilo uporabimo.  
  
 Naslov naloge:   Ali ste prepričani o učinkovitosti vašega belilnega sredstva? 

 Izvajalec: NeŢa Bogataj, Tanja Krajnik, Patricija Volčič 

 Šola: OŠ Cvetka Golarja 

 Mentor: Jasmina Vidovič, univ. dipl. inŢ. kem. teh.       

Povzetek raziskovalne naloge: 

Pri raziskovalni nalogi smo preverjale učinkovitost dveh belilnih sredstev pri odstranjevanju različnih madežev. Vanish je be lilno 
sredstvo, ki vsebuje vodikov peroksid, ki v vodni raztopini razpada na kisik in vodo. Zaradi tega je močan oksidant. Produkti 
razpada so okolju prijazni. Varikina pa vsebuje natrijev klorat (I) in aktivni klor. Raztopine kloratov (I) razpadejo, tako da 
nastane kisik, ki beli. Klor je strupena spojina, ki se v vodi raztaplja. Uničuje mikroorganizme. Uporabljali so ga kot bojni plin v 
1. svetovni vojni. Navodila na embalaži opozarjajo, da se ob neprevidnem mešanju Varikine z drugimi čistili lahko sproščajo 
strupeni plini. Varikina je manj prijazna okolju. Predpostavile smo, da je Vanish bolj učinkovit, ker ga mediji več reklamirajo in 
ga tudi naše anketiranke bolje poznajo. Obe belili smo testirale. Izvedle smo poskuse z različnimi madeži na različnih tekstilnih 
površinah in z različnimi časi učinkovanja belil. Rezultati so ovrgli našo hipotezo, saj smo ugotovile, da je Varikina bolj 
učinkovita.  
  
 Naslov naloge:   Antioksidanti v vsakdanjem Ţivljenju 

 Izvajalec: Lea Kosmač, Bojana BlaŢan   

 Šola: OŠ TrŢič 

 Mentor: Romana Turk, učit. kem., biol. in nar.       

Povzetek raziskovalne naloge: 

V vsakdanjem življenju velikokrat srečujemo pojem antioksidant. Pogosto te snovi povezujejo s prostimi radikali. V tej 
raziskovalni nalogi sva poskušali pojasniti te dokaj zapletene kemijske pojme in jih približati ljudem. Ugotovili sva, da so to 
kemijske spojine, ki jih vsebujejo živila, pomožna zdravila pa tudi kozmetični izdelki. Z njimi lahko pripomoremo k izboljšan ju 
zdravstvenega stanja. Posebno pozornost pa sva namenili antioksidantom v medu.  
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Slovenski jezik in književnost 

  
 Naslov naloge:   Ko Ţirovske čevlje človek obuje, jih nikdar več ne sezuje. Analiza reklamnih oglasov 

lokalne proizvodnje čevlja 

 Izvajalec: BlaŢka Pišlar     

 Šola: OŠ Žiri 

 Mentor: Petra Trojar, prof. slo., univ. dipl. bibl., Barbara Peternel, PU slo., univ. dipl. bibl.    

Povzetek raziskovalne naloge: 

Lani smo v domačem kraju praznovali 60-obletnico obstoja tovarne proizvajalca čevljev, sama pa sem v raziskovalni nalogi šla 
korak dlje in se posvetila analizi najprej tiskanih, nato pa tudi televizijskih oglasov čevlja lokalne proizvodnje. Najprej sem iz 
različni virov zbrala literaturo, ki govori splošno o sporočanju, kamor uvrščamo tudi oglaševanje, nato pa teorijo o samem 
oglaševanju in elementih oglasa.  
V praktičnem delu sem se s pomočjo prebrane literature lotila predvsem jezikovne analize pridobljenih oglasov; kaj o reklamah  o 
čevlju in tudi o domači industriji čevlja menijo ljudje, sem povprašala prebivalce Žirov. Določeno vprašanje, ki se je nanašalo na 
prepoznavnost žirovskega izdelovalca čevljev, sem zastavila tudi v nekaj kilometrov oddaljenem večjem mestu. Zanimalo me je 
tudi, kako nastane sama reklama - od zametkov do vseh bistvenih elementov - o tem sem intervjuvala grafičnega oblikovalca 
žirovske tovarne čevljev.  
  
 Naslov naloge:   Branje in učni uspeh 

 Izvajalec: Barbara Klinec, Anja Rudolf, Ines Rudolf 

 Šola: OŠ Poljane 

 Mentor: Majda Bernik, knjiŢničar       

Povzetek raziskovalne naloge: 

Raziskovala naloga o branju mladih in njihovem učnem uspehu je prikaz odnosa pri učencih med navdušenjem za branje in 
učnim uspehom. Namen raziskovalne naloge je potrditev hipotez in prikazati kako je branje za nas pomembno in nas s tem 
spodbuditi k branju.  
Z branjem pridobimo veliko znanja, ki nam pomaga v šoli in pri izobrazbi. Branje leposlovja pa nam nudi svojevrsten užitek, ki 
nas bogati. 
Naredile smo več hipotez, anketna vprašanja za učence predmetne stopnje Osnovne šole Poljane in intervju s knjižničarko 
Tatjano Šmid.  Z vsemi raziskavami in anketami smo želele ugotoviti priljubljenost branja med mladimi in vpliv branja na učni 
uspeh in ocene pri slovenščini. Ugotovile smo, da imajo dobri bralci praviloma visoke ocene pri slovenščini. Najmanj 
priljubljeno je branje knjig za domače branje. Te knjige so določene s strani učitelja, učenci nimajo izbire.  
  
 Naslov naloge:   Slovenska mladinska knjiŢevnost 

 Izvajalec: Zarja Vršič     
 Šola: OŠ Škofja Loka-Mesto 

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

Povzetek raziskovalne naloge: 

Raziskovalna naloga je namenjena raziskovanju slovenske mladinske književnosti, mnenje anketiranih o njej ter predstavitev 
nekaterih izbranih pisateljev. Nekatere trditve raziskovalnega dela so bile povsem pričakovane, druge pa ne. Glavni cilj 
raziskovalne naloge je seznaniti bralca s pomenom mladinske književnosti. 

  
 Naslov naloge:   Nasilje v umetnostnih besedilih zadnjega triletja osnovne šole 

 Izvajalec: Rebeka Gaber     

 Šola: OŠ Škofja Loka-Mesto 

 Mentor: Kristina Strnad, prof.       

Povzetek raziskovalne naloge: 

Učenko, ki se osredotoči na berila zadnjega triletja v devetletni OŠ, v izhodišču zanima, kolikšen je delež besedil, ki obravnavajo 
nasilje, za kakšno nasilje gre in ali je nakazana rešitev iz situacije oz. je avtor kakorkoli angažiran ali je zgolj opisovalec. Sprašuje 
se tudi, ali obravnava tabu tem (s poudarkom na nasilju) mladega bralca moti ali je edina ustrezna, saj ≈življenje ni vedno 
pravljica ali kremni kolač«.  
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Sociologija 

  
 Naslov naloge:   Ko pesem si čevlje obuje. Pojavljanje besede čevelj v slovenski popevki 

 Izvajalec: NeŢa Lazar, Gal Povšič   

 Šola: OŠ Žiri 

 Mentor: Petra Trojar, prof. slo., univ. dipl. bibl., Barbara Peternel, PDU slo., univ. dipl. bibl.    

Povzetek raziskovalne naloge: 

Popevka se je pojavila že nekaj desetletij nazaj. Pravzaprav izbor za  najboljšo popevko, katerega spremlja nemalo ljudi. Njihova 
mnenja so zelo različna; nekateri sploh ne marajo domače glasbe, drugim je popevka vedno bolj všeč. Literature o popevki sicer 
ni veliko. Iz raznih virov sva sprva razložila popevko, njeno zgradbo in pomen. Sprva sva želela poiskala besedila na temo čevelj, 
teh pa ni bilo veliko, zato sva najine zahteve spustila na mejo, da popevke  vsaj vsebujejo besedo čevelj, pa četudi ne prepevajo o 
njem. Poleg tega so bile najine meje prepustne tudi pri samem žanru popevke, saj sva ob koncu ugotovila, da se je v najinem 
izboru pesmi verjetno znašla katera, ki v to kategorijo ne sodi. Skratka,  besede ali besedne zveze v povezavi s čevljem sva v 
zbranih pesmih označila in razložila njihov pomen ter pozicijo v pesmi. S pomočjo ankete sva ugotavljala, koliko ljudje le-te 
poznajo in kaj je po njihovem mnenju razlog, da takšnih popevk ni veliko.  
  
 Naslov naloge:   Kajenje med mladimi 

 Izvajalec: Klara Dolenec, Klavdija KriŢnar   

 Šola: OŠ Poljane 

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

Povzetek raziskovalne naloge: 

Najin osnovni namen raziskovalne naloge je bil, da ugotoviva koliko osnovnošolcev že redno kadi in kdaj so prvič prižgali 
cigareto. Zanimalo naju je tudi koliko so seznanjeni s posledicami kajenja.  
Danes se o razširjenosti in škodljivosti kajenja veliko govori. Malo kadilcev pa se zaveda, da s slabo razvado ne uničujejo le sebe, 
ampak tudi tiste, ki so v njihovi bližini.  
Ker je kajenje škodljivo in ker se mu je izredno težko odpovedati, bi bilo najbolj idealno, da ljudje sploh ne bi začeli kaditi. Ta 
ideja se nam, glede na naše razmere, verjetno zdi preveč nemogoča, ni pa povsem nemogoča.  
Jasno je, da pri odraslih ne bomo dosegli, da bi se kar naenkrat odpovedali kajenju, lahko pa poskusimo s pravo vzgojo pri 
otrocih, pri nas mladostnikih. Pri tem igrajo najpomembnejšo vlogo starši in učitelji. Nam otrokom je treba pokazati pravo, 
neprivlačno in škodljivo podobo kajenja ter nas že zgodaj začeti seznanjati s škodljivostjo in posledicami kajenja.  
Meniva, da je dobro, da smo mladi čim bolj in čim prej osveščeni o škodljivosti kajenja, ker le na ta način in z zgledom staršev 
ter naših bližnjih lahko zmanjšamo število mladih kadilcev. 
Poseben in resen problem povzroča tudi kajenje v nosečnosti, saj se mlade mamice premalo zavedajo nevarnosti kajenja, ki 
prežijo na zarodek.  
Večina žensk meni, da bi se v nosečnosti odreklo cigareti, čeprav je vprašljivo, koliko jih to potem tudi v resnici stori.  Zavedati 
se moramo, da cigaretni dim škodi otroku tudi po porodu, zato je najmanj, kar lahko starši storijo za svoje otroke, da se 
odpovedo kajenju. 
Če nosečnica kadi, pride do maternice manj kisika, zato se zarodek v njej ne bo tako hitro razvijal. Otroci, ki se rodijo materam 
kadilkam, so pogosto manjši, lahko se rodijo pred rokom, lahko pa celo tik pred porodom ali po njem umrejo. Ti otroci 
pogosteje obolevajo za boleznimi dihal, predvsem pljuč in astmo. 
Vdihavanje cigaretnega dima lahko ubija tudi nekadilce. Pri otrocih in dojenčkih lahko povzroči pljučnico in druga obolenja 
dihal. Pri ljudeh, ki so dlje časa izpostavljeni cigaretnemu dimu, obstaja od 10 do 13% večja verjetnost, da umrejo za pljučnim 
rakom.  
  
 Naslov naloge:   Mobilna telefonija med mladimi 

 Izvajalec: Luka Lavtar, Matic Proj   

 Šola: OŠ Poljane 

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

Povzetek raziskovalne naloge: 

Naš namen raziskovalne naloge je bil, da ugotovimo, ali imajo mlajši otroci manj mobilnih telefonov, kot starejši, da ugotovimo 
ali mladi uporabljajo mobilne telefone za klicanje, ali za kaj drugega in da imajo mestni otroci več mobilnih telefonov, kot tisti 
na vasi. 
Postopek raziskave je bil sestavljen iz treh delov: Najprej sva sestavila anketo, ki smo jo kasneje skupaj z mentorjem preuredili, 
potem smo ankete razdelili učencem v tretjem, petem in osmem razredu v mestu in na vasi. Tretji del je zajemal zbiranje in 
seštevanje podatkov. Analizirati je bilo potrebno vsako vprašanje za vsak spol, razred, mesto in vas. Pri vprašanjih, kjer je  bilo 
treba obkrožati črke, sva izračunala procente in narisala grafe. Pri vprašanjih, kjer pa je bilo treba pisati številke, sva izračunala 
povprečje. 
Zadnja, najtežja naloga pa je bila pisanje raziskovalne naloge, ki nama je vzela precej časa. 
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Naše hipoteze, ki smo jih postavili na začetku, so se skoraj docela uresničile, razen tiste, ki pravi, da imajo mestni otroci več 
mobilnih telefonov, kot tisti na vasi.  
  
 Naslov naloge:   Elektronska komunikacija med šolo in starši 

 Izvajalec: Mateja BoŢnar, Terezija Podobnik   

 Šola: OŠ Poljane 

 Mentor: Jure Kumer, prof. fiz. in teh.       

Povzetek raziskovalne naloge: 

Najin osnovni namen raziskovalne naloge je bil, da ugotoviva kakšen je odnos med šolo in starši, ter kako poznajo eRedovalnico 
in našo spletno stran. Namen je bil tudi ugotoviti, kako se strinjajo z uvedbo eRedovalnice  in, kaj si predstavljajo pod to besedo, 
ter kako jim je všeč današnji način komunikacije in, ali bi ga spremenili.  
Z vso prebrano literaturo, sva prišli do ugotovitve, da je odnos med šolo in starši zelo pomemben. Saj dober odnos žanje 
vsestransko zadovoljstvo: zadovoljni so starši, učitelji oziroma šola in s tem tudi učenci. Ugotovili sva tudi, da večina staršev 
pozna eRedovalnico in se strinja, da se jo uvede drugi pač ne saj bi rajši ohranili sedanji sistem kako izvedeti ocene in ostale 
stvari povezane z njihovimi otroki. Prav tako je s spletno stranjo naše šole starši jo poznajo toda obiščejo jo malokrat čeprav je 
večini staršev všeč in na njej najdejo se podatke,ki jih želijo vedeti drugim pa ni všeč in bi še kaj dodali.  
Med starši drugošolcev, četrtošolcev, osmošolcev in devetošolcev izveden anketa je pokazala,da starši kar dobro poznajo našo  
spletno stran in eRedovalnico. Pokazalo se je da starejši učenci anket ne jemljejo najbolj resno kajti nekateri so jih rešili kar sami 
kljub temu,da sva jih opozorili da so za starše drugi pa so jih dali staršem. Da so mlajši bolj vestni kar se anket tiče, se je 
pokazalo tudi pri številu vrnjenih anket. Od staršev drugo in četrtošolcev sva prejeli kar trikrat več anket kot od staršev osmo in 
devetošolcev. Med nekaterimi razredi anket nisva izvedli saj je bilo že brez teh literature dovolj.  
Po  vseh zbranih podatkih je bilo potrebno pazljivo prebrati in pregledati ter zapisati rezultate. Zato sva veliko časa preživeli v 
računalniški učilnici, da sva vse podatke združili v celoto.  
  
 Naslov naloge:   Kruh naš vsakdanji 

 Izvajalec: Emilija Selak, Maja Kastelec, Darja Peternel 
 Šola: OŠ Žiri 

 Mentor: Andreja Bogataj, pred. učit. geog. in zgod.       

Povzetek raziskovalne naloge: 

V raziskovalni nalogi smo želele spoznati, kakšen odnos so imeli ljudje v preteklosti do kruha in kakšnega imajo danes, njihovo 
mnenje o vplivu kruha na zdravje, spoznati pa smo želele tudi sporočilno vrednost pregovorov o kruhu. Povod za našo 
raziskovalno nalogo je bila  izjava predsednika vlade gospoda Janeza Janše, da v Sloveniji še ni pomanjkanja, saj se pogosto najde 
kruh s smeteh. Naše hipoteze so: da je oskrba s kruhom dobra, da večina ljudi meni, da kruh vpliva na naše zdravje, da odnos 
ljudi do kruha ni najboljši. V ta namen smo opravile številne razgovore, po elektronski pošti izmenjale mnenje z enim največjim 
strokovnjakom na področju prehrane dr. med. Dražigostom Pokornom, anketirale štirideset gospodinjstev, za mnenje povprašali 
učence naše šole in številne občane. Obiskale smo peka v domačem kraju, Karlovški mlin, opravile razgovor z vodjo šolske 
kuhinje, z vodjo šolske prehrane, obiskale večje trgovine. Ugotovile smo, da se je odnos do kruha precej poslabšal, da so besede 
gospoda Janše precej resnične in da kruh kot živilo vpliva na zdravje tako ali drugače.  

Zgodovina in umetnostna zgodovina 

  
 Naslov naloge:   Baron dr. Carl Born - spomini na Borna še Ţivijo 

 Izvajalec: Sara Meglič     

 Šola: OŠ TrŢič 

 Mentor: Drago Zalar, mag., Lea Krfogec, prof. defekt.    

Povzetek raziskovalne naloge: 

Dr. Carl Born je bil sin barona Juliusa Borna, s katerim se je leta 1891 začela zgodovina Puterhofa. Spraševala sem se, kakšno je 
bilo življenje baronove družine na gradu Sveta Katarina. Po drugi strani pa me je zanimala gospodarska plat delovanja dr. Car la 
Borna.  
Hčerka dr. Carla Borna, gospa Elizabeta, mi je bila pripravljena zaupati spomine iz svoje mladosti, na podlagi katerih sem kmalu 
ugotovila, da je bilo njihovo življenje lepo in razkošno. Imeli so kopalnico, kar je bila tedaj velika redkost, izbrano hrano, avto, 
ure, telefon, elektriko, lepe obleke, sladkarije. Celo kakav, ki ga takrat v Sloveniji sploh ni bilo mogoče dobiti, je bil na  njihovih 
kuhinjskih policah.  
Potrditev o lepem in udobnem življenju na gradu sem dobila tudi z zapisom spominov gospe Hedvike Dovžan, ki je na gradu 
kot sobarica živela štiri leta in Milke Rituper, ki se je v Puterhofu večkrat družila in igrala z baronovima dvojčicama. 
V razgovoru z gospodom Francem Talerjem, ki je delal v baronovih gozdovih, sem ugotovila, da se življenje delavcev seveda ni 
moglo primerjati z življenjskim stilom Bornove družine v gradu. Vseeno pa so po oceni gospoda Talerja živeli bolje kot marsik je 
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drugje po Sloveniji, kar je bila nedvomno Bornova zasluga, saj je zelo dobro skrbel za svoje delavce. Le-ti so živeli v gozdarskih 
kočah, hrano so dobili ceneje, drva za kurjenje in elektriko so imeli zastonj, za delo so bili plačani pošteno, glede na njihovo 
prizadevnost pri delu. 
Ugotovila sem, da spomini na barona dr. Carla Borna med ljudmi v okolici Tržiča še vedno živijo in da je širši okolici Tržiča v 
letih od 1902 do 1941 omogočil velik gospodarski napredek. Razvijal je dejavnost poseke in prodaje lesa, v gospodarske namene  
izkoriščal vodne vire (elektrifikacija), razvijal lovstvo, naseljeval divjad, krepil odnose s svojimi zaposlenimi in jim omogočal 
pogoje za boljše življenje. Med ljudmi v okolici je vzgajal točnost in pošten odnos do dela.  
Zelo izjemnega (tako iz vidika takratnih industrialcev, kot tudi današnjih) ga dela predvsem njegov pošten, etičen odnos do 
zaposlenih, ki jim je ob njihovi marljivem delu omogočal boljše in lažje življenje. 

  
 Naslov naloge:   Čarovništvo v srednjem veku 

 Izvajalec: Katja ČadeŢ     

 Šola: OŠ Škofja Loka-Mesto 

 Mentor: Barbara Šifrar, slo. in zgod.       

Povzetek raziskovalne naloge: 

Najbrž smo ljudje še danes radovedni, kako so si nekoč predstavljali čarovnice, koga so obsodili čarovništva, kako so z njimi 
ravnali oz. kako so jih preganjali, kakšne procese, s katerimi so želeli dokazati njihovo sodelovanje s hudičem, so uprizarjali, 
kako so proti njim zbirali dokaze, ali so vanje verjeli tudi na Slovenskem in ali je vraževerje prisotno še danes. V tej raziskovalni 
nalogi sem želela poiskati odgovore na ta vprašanja. Koliko mi je uspelo, se boste lahko sami prepričali.  
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PREGLED DEJAVNOSTI MLADIH RAZISKOVALCEV OSNOVNIH ŠOL GORENJSKE REGIJE V 

ŠOLSKEM LETU 2007/08 
 
 

Število raziskovalnih nalog in učencev: 

 
Šola Število nalog Število učencev 

OŠ Poljane 6 nalog 14 učencev 

OŠ Žiri 6 nalog 14 učencev 

OŠ Škofja Loka-Mesto 6 nalog 9 učencev 

OŠ TrŢič 4 naloge 5 učencev 

OŠ StraŢišče Kranj 3 naloge 3 učenci 

OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas 2 nalogi 4 učenci 

OŠ KriŢe 2 nalogi 2 učenca 

OŠ Bistrica 1 naloga 3 učenci 

OŠ Cvetka Golarja 1 naloga 3 učenci 

OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica 1 naloga 2 učenca 

OŠ Medvode 1 naloga 3 učenci 

OŠ Koroška Bela 1 naloga 2 učenca 

SKUPAJ 34 nalog 64 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 TrŢič     Dina PINTARIČ 

  OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka   Jasmina VIDOVIČ 

  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 KriŢe   BoŢena 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   Petra DERMOTA 

  OŠ Simona Jenka Kranj   Mateja SAJOVEC 

  OŠ StraŢišče Kranj   Nuša ZALETEL 

  OŠ Šenčur     Janja GORJANC   

  OŠ Tone Čufar   Bojana OSENK 

  OŠ TrŢič   Drago ZALAR 

  OŠ Žiri    Petra TROJAR 

  OŠ Žirovnica     Irena PIRC   
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ORGANIZATORJI SREČANJA 
 

 
XVII. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih srednjih šol in VIII. 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 

  KOORDINATOR ZA POKROVITELJE: 

  Aleš Ovsenek    TŠC Kranj 
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SKLEPNA BESEDA 
  

 
Na regijskem srečanju mladih raziskovalcev gorenjskih šol lahko tudi tokrat z veseljem in občudovanjem 
spremljamo raziskovalno delo radovednih, ustvarjalnih in vztrajnih mladih ljudi. Zlasti pa lahko cenimo 
rezultate njihovega dela, ki nam jih predstavljajo na srečanju. 
 
Letos se srečuje 114 mladih raziskovalcev in 53 mentorjev, predstavljenih je 61 raziskovalnih nalog. Z 
gorenjskih srednjih šol prihaja 27 nalog, ki jih je izdelalo 50 dijakov ob pomoči 22 mentorjev. Pri izdelavi 
34 osnovnošolskih raziskovalnih nalog pa je sodelovalo 64 učencev in 31 mentorjev.  
 
Prav vsi so zmagovalci in jim v imenu organizatorjev srečanja izrekam vse priznanje za trud ter čestitke za 
opravljeno delo. Naj jim ta uspeh predstavlja motivacijo za nadaljevanje raziskovalnega dela in sprejemanje 
vedno novih izzivov.  
 
Zahvaljujemo se vsem, ki ste raziskovali in pomagali raziskovati, ter vsem, ki ste pomagali pri organizaciji 
in uspešni izvedbi tokratnega regijskega srečanja gorenjskih mladih raziskovalcev.  
 
 
 Borut Pogačnik, univ. dipl. inž., 
 koordinator srečanja 
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POKROVITELJI SREČANJA 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

OBČINA KRANJSKA GORA 


