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Pozdrav udeležencem XVIII. srečanja mladih raziskovalcev srednjih šol 
in IX. srečanja raziskovalcev osnovnih šol Gorenjske 

  
 
 
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, in kot vidite, 
se tisto, kar je dobro, ponavlja. 
  
Prav je, da se včasih ozremo tudi nazaj na prehojeno pot, ovrednotimo sedanjost in pogledamo v 
prihodnost. Kritična ocena vsega našega delovanja je več kot dobra; ves čas smo napredovali. Vsi. Mladi 
raziskovalci, ki so se, nekateri celo večkrat, preizkušali v svojih sposobnostih povezovati obveznosti iz 
predpisanih učnih načrtov z vsemi tistimi vsebinami, ki so jih vznemirjale, zanimale, vzbujale radovednost. 
Njihovi mentorji, ki so se strokovno in pedagoško predstavljali širši javnosti in vedno znova razmišljali, 
kako in koliko odbirati od vsega, kar se v raziskovanju ponuja. Strokovnjaki v ocenjevalnih komisijah, ki 
so se z leti oblikovali v tenkočutne ocenjevalce opravljenega dela in v dobronamerne usmerjevalce pri 
odpravljanju pomanjkljivosti. Vodstva šol, ki skrbijo, da so pogoji dela spodbudni in da mentorji uživajo 
med svojimi kolegi poseben ugled.  
 
Zahvaliti  pa se moramo tudi občinski oblasti, ki nam vsa ta leta vsakokrat znova dokazuje, da verjame v 
ustvarjalne in podjetne mlade osebnosti in nas tudi finančno podpira.  
 
V teh letih se je utrdilo tudi sodelovanje z mediji, kar nas še posebej veseli, saj se zavedamo moči, ki jo 
imajo. 
 
 Uspešnost mladih raziskovalcev pa se kaže tudi na državnem nivoju, kamor lahko najboljše naloge 
prijavimo in tekmujejo v sklopu gibanja Znanost mladini. 
 
Prepričana sem, da ste se tudi danes zbrali na našem centru  vsi tisti, ki se dobro zavedate, da boste z 
raziskovanjem in inovativnostjo pridobili ogromno dodatnega znanja.  
 
Pravijo, da je raziskovanje spreminjanje denarja v znanje. Inovativnost pa je spreminjanje znanja v denar. 
Temeljna naloga obeh pa je, da naredimo učinkovito. 
 
Iskrene čestitke in veliko uspeha na današnjem tekmovanju vsem udeležencem in njihovim mentorjem.    
 
 
             Andreja Pogačnik, prof., 
                                                                                              v. d. direktorice TŠC Kranj 
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OCENJEVALNE KOMISIJE 
 

BIOLOGIJA (OŠ) 
Darija Kramarič, prof. 
Meta Kastelic Švab, prof. 

 

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

mag. Branka Jarc Kovačič 
Nataša Kristan Primšar, univ. dipl. inž. 
Tina Lipovec, prof.  

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

Irena Jerala, prof. 
Jerca Kebe, prof. 
Maja Jošt, prof. 

 

SOCIOLOGIJA (OŠ, SŠ),  
PSIHOLOGIJA (OŠ) 

Karmen Kanalec, prof. 
Lijana Medič Jermančič, prof. 
Polona Hafner Ferlan, prof. 

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

Nataša Gazvoda, prof. 
Ivanka Toman, prof. 
Aleš Hvasti, univ. dipl. inž. 

 
DRUGA PODROČJA - KMETIJSTVO (SŠ) 
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA  (SŠ)  
BIOLOGIJA (SŠ) 
MEDECINA (SŠ)  

mag. Lucija Lah 
Erna Meglič, prof. 

 
EKONOMIJA IN TURIZEM (OŠ, SŠ) 

Alenka Grmek, univ. dipl. oec.  
Branka Balantič, univ. dipl. org. 

 

GEOGRAFIJA IN GEOLOGIJA (OŠ) 
Matej Lavtižar, prof. 
Zdenka Kočevar, prof. 
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SREDNJE ŠOLE 
 
 
PREGLED RAZISKOVALNIH NALOG 

Biologija 
  
 Naslov naloge:   Spomladanska in jesenska selitev preko Hraških mlak 

 Izvajalec: Blaž Blažič     
 Šola: Gimnazija Kranj 

 Mentor: Tomaž Mihelič, univ. dipl. ing. biol., Vanda Kukec, prof.    

Povzetek raziskovalne naloge: 
V raziskovalni nalogi se osredotočam na primerjavo jesenske in spomladanske selitve ptic preko Hraških mlak v sezoni 2008. V 
teoretičnem delu naloge sem predstavil habitatne tipe mokrišč ter zavarovanost posameznih vrst ptic. Zanimive vrste, ki sem jih 
opazoval na selitvi, sem s pomočjo ustrezne litarature tudi dodatno opisal. V praktičnem delu pa sem predsvem s pomočjo 
grafikonov analiziral podatke pridobljene na terenu. Pri vsaki vrsti ptice sem svoja opažanja tudi dodatno komentiral in razložil 
(maksimum in minimum) posamezne grafikone.  

Ekologija z varstvom okolja 
  
 Naslov naloge:   Rastlinska čistilna naprava - urgenca za odpadne vode 

 Izvajalec: Helena Bevk, Tina Čarman, Mateja Štremfelj 
 Šola: Biotehniški center Naklo 

 Mentor: Marjetka Kastelic Švab, prof. biol. in gosp.       

Povzetek raziskovalne naloge: 
V raziskovalni nalogi predstavljamo rastlinsko čistilno napravo kot eno izmed oblik ekoremediacij, nujnih naravnih metod 
čiščenja odpadnih voda današnjega časa. Poleg tega naloga razkriva osveščenost ljudi v odnosu do narave, do gospodarnega 
ravnanja z vodo ter poznavanja rastlinskih čistilnih naprav. Metoda raziskovalnega dela bazira na anketnem vprašalniku ter 
intervjuju lastnika individualne rastlinske čistilne naprave.  
  
 Naslov naloge:   Spremembe na področju ločevanja odpadkov v Čirčah pri Kranju v letih 2000 do 

2009 
 Izvajalec: Maša Nahtigal     

 Šola: Gimnazija Kranj 
 Mentor: Marija Štremfelj, prof.       

Povzetek raziskovalne naloge: 
Glavna hipoteza moje raziskovalne naloge je, da je v Čirčah pri Kranju v zadnjih letih - natančneje v letih od 2000 do 2009 - na 
področju ločevanja odpadkov prišlo do velikih sprememb tako pri komunalnih storitvah kot tudi v posameznih gospodinstvih. 
Do potrditve svoje hipoteze sem po teoretičnem delu iz literature in interneta prišla s pomočjo verodostojnih podatkov s 
Komunale Kranj in s pomočjo ankete, ki sem jo izvedla med prebivalci Čirč. Vse skupaj sem v analizi in sklepu analizirala z 
grafi, tabelami in sprotnimi komentarji.  

Ekonomija in turizem 
  
 Naslov naloge:   Delo in šola - olajšanje ali problem? 

 Izvajalec: Monika Frantar, Manca Smolej, Sara Štadler 
 Šola: Srednja šola Jesenice 
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 Mentor: Monika Lotrič, univ. dipl. ekon.       

Povzetek raziskovalne naloge: 
V raziskovalni nalogi smo poskušale ugotoviti koliko dijakov na Srednji šoli Jesenice ob rednem šolanju tudi dela. Zanimalo nas 
je kakšni so vzroki, koliko zaslužijo, za kaj namenijo največ denarja, ali jih starši pri tem podpirajo in kako njihov naporni 
vsakdanjik vpliva na njihov učni uspeh v šoli.  
  
 Naslov naloge:   Mladi in blagovne znamke 

 Izvajalec: Ljiljana Ivanović, Danijela Veresija   
 Šola: Srednja šola Jesenice 

 Mentor: Marija Vidic, prof.       

Povzetek raziskovalne naloge: 
Namen raziskovalne naloge je ugotoviti, kakšen odnos imajo mladi do blagovne znamke, kaj jim pomeni in koliko oz. katere 
blagovne znamke poznajo.  Predpostavljali sva, da mladim veliko pomeni blagovna znamka in da so za blago oz. storitve z 
znamko pripravljeni odšteti določen znesek. Z anketo, ki sva jo izvedli med dijaki naše šole sva skušali ugotoviti tudi, kakšen je 
odnos dijakov do ponaredkov.  
  
 Naslov naloge:   Okusiti gorenjsko 

 Izvajalec: Merisa Karupović, Lidija Fister   
 Šola: Srednja gostinska in turistična šola Radovljica 

 Mentor: Marjana Pogačnik, univ. dipl. oec., Mojca Vergelj, univ. dipl. oec.    

Povzetek raziskovalne naloge: 
Ukrepi za trajnostni evropski turizem iz leta 2007 opredeljujejo številne izzive, med katerimi je tudi trajnostno ohranjanje in 
osveščanje o pomenu naravne in kulturne dediščine. Tudi v Razvojnem načrtu in usmeritvah slovenskega turizma 2007 - 2011 
opredeljujejo turizem kot pomemben dejavnik trajnostnega in regionalnega razvoja Slovenije. Vpliva zlasti na prelivanje 
dohodka z delovnih mest iz gospodarsko uspešnih v turistično privlačna, a hkrati manj razvita področja. S tem lahko prispeva k 
ohranjanju kulturne in naravne dediščine in krajine k revitalizaciji vasi in naselij. Pomemben in avtentičen del naše dežele 
predstavlja tudi kulinarična dediščina Slovenije, ki še ni ustrezno vključena v turistično ponudbo, saj je bila Slovenija do pred 
kratkim za mnoge tuje in kakor tudi domače turiste gastronomska uganka. Velik korak na tem področju je bil narejen leta 2006, 
ko smo dobili Strategijo razvoja gastronomije Slovenije.  
Osnovni namen najine raziskovalne naloge Okusiti gorenjsko je predstaviti gorenjsko tradicionalno kulinariko in jo z vsem 
spoštovanjem do naših prednikov popestriti na sodoben način ter vključiti v turistično ponudbo.  
Izbrali sva pristno vaško gostilno v bližini  Bohinja, ki ceni tradicijo prehranjevanja na tem koncu Slovenije. Hkrati pa njen 
lastnik razočarano ugotavlja, da sodoben način življenja negativno vpliva tudi na odnos do hrane. V najini nalogi bova 
predstavili konkretne načine in ukrepe za rešitev določenega problema te gostilne, s katerimi bova hkrati prispevali k dvigu 
konkurenčnosti in trajnosti razvoja turizma v Bohinju.  

Elektrotehnika, elektronika in robotika 
  
 Naslov naloge:   Matrični LED prikazovalnik 

 Izvajalec: Aljaž Drakslar, Anže Mubi   
 Šola: Tehniški šolski center Kranj 

 Mentor: Tomislav Prislan, prof.       

Povzetek raziskovalne naloge: 
Cilj raziskovalne naloge je izdelava tekočega LED prikazovalnika, kateremu lahko programsko spreminjamo želen napis. 
Zdelo se nama je izredno zanimivo izdelati prikazovalnik, ki bi prikazoval vse karakterje na enem prikazovalniku. Te bi povezala 
v verigo in dobila potujoče napise. 
Idejo sva dobila s shemo na kateri je bil le en matrični prikazovalnik velikosti 5x7 pik. Ker se nama je to zdelo premalo za 
prikazovalnik tekočih napisov sva načrt preoblikovala tako, da sva uporabila štiri matrične prikazovalnike 5x7. Osnovno delo v 
raziskovalni nalogi je bilo, kako poljubno število prikazovalnikov z 5x7 LED povezati, da bodo  tekoče predvajali napis. Pri 
izdelavi se je pokazalo več problemov, predvsem zagotoviti dovolj velik konstanten tok skozi vse diode. Ker sam mikrokrmilnik 
tega ne omogoča, sva morala raziskati in preizkusiti ustrezne močnostne krmilnike, ki bi napajali led diode. Teh je v 
prikazovalniku kar 140. Krmilnike sva morala dodati tako v stolpce kot tudi v vrstice. Prav enakomerna svetilnost LED diod 
nama je vzela največ časa pri raziskovanju. Končni rezultat je bil odličen. Prikazovalnik enakomerno prikazuje poljubno izbran 
tekoči napis.  
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Kmetijstvo (Druga področja) 
  
 Naslov naloge:   Ugotavljanje prisotnosti koruznega hrošča (Diabrotica virgifera virgifer) v okolici 

Kranja (Voklo, Lahovče Luže, Stražišče, Podbrezje ...) 
 Izvajalec: Janez Vreček     

 Šola: Biotehniški center Naklo 
 Mentor: Mojca Urankar, univ. dipl. ing. agr., mag. Špela Modic       

Povzetek raziskovalne naloge: 
Z raziskovalno nalogo Ugotavljanje prisotnosti koruznega hrošča (Diabrotica virgifera virgifera) v okolici Kranja sem spremljal 
pojav karantenskega škodljivca na področju vasi v okolici Kranja: Visoko, Luže, Lahovče, Voklo, Breg ob Savi, Stražišče, Naklo, 
Podbrezje in Zadraga.  
Koruzni hrošč je v Republiki Sloveniji na seznamu karantenskih škodljivcev za katerega veljajo karantenski predpisi in nadzor 
spremljanja širjenja tega škodljivca. V Sloveniji je bil leta 2004 sprejet Pravilnik o fitosanitarnih ukrepih za preprečevanje širjenja 
koruznega hrošča (Uradni list RS, št. 21/04 in 106/06).  
Hrošč poleg koruze napada še nekatere druge poljščine kot so buče, soja, sončnice. Ker pa je koruza v Sloveniji najpomembnejša 
poljščina glede na njivske površine, ki so z njo zasejane in na pomen, ki ga ima v krmni osnovi naše govedoreje in je tega 
škodljivca izjemno težko zatirati z neposrednimi ukrepi varstva, je potrebno spremljati njegovo širjenje in izvajati preventivne 
ukrepe varstva v smislu preprečevanja širjenja predvsem s širšim kolobarjem v njivski pridelavi poljščin.  

Matematika in logika 
  
 Naslov naloge:   Zlati rez in Fibonaccijevo zaporedje 

 Izvajalec: Urša Pertot     
 Šola: Gimnazija Kranj 

 Mentor: Barbara Kušar, prof.       

Povzetek raziskovalne naloge: 
V raziskovalni nalogi sem najprej predstavila matematično definicijo zlatega reza in uporabo v geometriji. S pomočjo zlatega reza 
sem izvedla nekaj načrtovanj. Obdelala sem tudi lastnosti zlatega števila. Natančno preučevanje literature in dokazovanje 
posameznih trditev je izboljšalo moje razumevanje, da je zlato razmerje pravzaprav povsod okoli nas. Kljub temu sem se 
odločila, da to preverim. Fotografirala sem zgradbe po domačem mestu Kranju in natančneje raziskala razmerja naše srednje 
šole. Izmerila sem nekatere dolžine in nato glede na sliko izračunala razmerje. S pomočjo razmerja sem dobila še vse ostale 
potrebne podatke. Nato sem s preprostimi izračuni dokazala svojo trditev. 
Preverila sem tudi prisotnost zlatega reza pri človeku. Z metrom sem izmerila celotno višino 23  ljudi in njihovo višino do 
popka. Iz teh meritev sem izračunala, v kakšnem razmerju so.  

Medicina 
  
 Naslov naloge:   Prisotnost motenj hranjenja v današnji družbi in njihove posledice na telesno in 

duševno zdravje človeka 
 Izvajalec: Laura Šimenc     

 Šola: Gimnazija Jesenice 
 Mentor: Milenka Kuralt, prof. biol.       

Povzetek raziskovalne naloge: 
Moja raziskovalna naloga se ukvarja s proučevanjem prisotnosti motenj hranjenja v današnji družbi, z vzroki za njihov nastanek 
in njihovimi posledicami na telesno in duševno zdravje človeka. 
Želela sem odkriti zakaj je prisotnost motenj hranjenja v današnji moderni družbi na tako visokem nivoju in proučiti prisotnost 
tega problema in poučenost o njem med dijaki Gimnazije Jesenice. 
Pri raziskavi sem se oprla predvsem na strokovno znanje na tem področju, ki mi ga je posredovala zdravnica internistka dr. 
Karmen Janša, in na odgovore ankete, ki sem jo razdelila med dijake Gimnazije Jesenice.  
Raziskovalno delo sem omejila na dve najpogostejši pojavljajoči se motnji hranjenja anoreksijo in bulimijo, ostale motnje pa 
nisem podrobneje proučevala.  
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Prišla sem do zelo zanimivih zaključkov in ugotovila mnogo pozitivnih in tudi negativnih perspektiv glede motenj hranjenja v 
današnji družbi.  

Računalništvo in telekomunikacije (IKT) 
  
 Naslov naloge:   XNA Igra 

 Izvajalec: Dejan Pelzel     
 Šola: Tehniški šolski center Kranj 

 Mentor: Srečko Uranič, univ. dipl. org.       

Povzetek raziskovalne naloge: 
V programskem jeziku C# sem z ogrodjem XNA izdelal 2 dimenzionalno igro. Sam sistem temelju na večnitnosti, kar omogoča 
kar največjo izkoriščenost večjedrnih procesorjev. Podpira tudi večigralski način.  

Sociologija 
  
 Naslov naloge:   Brezdomci, kako živite? 

 Izvajalec: Majda Mujezinović, Urška Vlahek, Teja Grubar 
 Šola: Srednja šola Jesenice 

 Mentor: Monika Lotrič, univ. dipl. ekon.       

Povzetek raziskovalne naloge: 
V zadnjih letih se pojav brezdomstva pri nas širi iz večjih mest tudi v manjša. Pred trgovinami na Jesenicah, na Bledu, v Lescah 
in v Kranju jih lahko opaziš vsak dan. V raziskovalni nalogi smo poskušale ugotoviti kdo so ti brezdomci, kako živijo, kako jih 
sprejema družba in kakšne pomoči so deležni s strani uradnih institucij.  
  
 Naslov naloge:   Nestrpnost med mladimi 

 Izvajalec: Marina Radić     
 Šola: Gimnazija Kranj 

 Mentor: Tanja Varjacic, prof.       

Povzetek raziskovalne naloge: 
V raziskovalni nalogi sem ugotavljala kakšna je nestrpnost med mladimi v Sloveniji. Osredotočila sem se na kranjske gimnazijce. 
  
 Naslov naloge:   Pomen zunanjega izgleda pri srednješolcih 

 Izvajalec: Radmila Ilić, Sanja Krstevska, Selma Duraković 
 Šola: Srednja šola Jesenice 

 Mentor: Marija Vidic, prof.       

Povzetek raziskovalne naloge: 
Namen raziskovalne naloge je bil, da z anketo med dijaki naše šole ugotovimo, kako pomemben se jim zdi zunanji izgled in 
kakšno samopodobo imajo. Ugotoviti smo hotele, če poznajo možnosti za izboljšanje zunanjega izgleda ter koliko sami naredijo 
zanj. 
Prišle smo do zaključka, da se dijakom sicer zdi zunanji videz pomemben, vendar pa se s tem ne obremenjujejo preveč. 
Pripravljeni so odšteti tudi nekaj denarja za ta namen, vendar so glede na visoke cene različnih kozmetičnih storitev in lepotnih 
posegov njihova sredstva omejena.  

Tehnika, tehnologija 
  
 Naslov naloge:   Drevesa in grmi na Loški učni poti 

 Izvajalec: Nejc Mivšek, Miha Mohorič, Anže Nučič 
 Šola: Šolski center Škofja Loka, Srednja šola za lesartsvo 
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 Mentor: Klemen Bedekovič, univ. dipl. ing., Barbara Oman, prof., Primož Garafol, univ. dipl. 
ing. 

Povzetek raziskovalne naloge: 
V okviru  naloge smo raziskovali, katera pomembnejša drevesa in grmi rastejo na Loški učni poti. Izbrana drevesa in grme smo 
označili in pomembnejša tudi opisali. Pri opisu smo dali poudarek prepoznavanju in zanimivostim izbranih drevesnih in 
grmovnih vrst, predvsem pa uporabnosti in poimenovanju le teh. Vzporedno smo raziskovali vzorce lesa in jih uredili v 
ksiloteko. Izdelali smo tudi herbarij in table za označitev pomembnejših dreves in grmov na Loški učni poti. 
Loška učna pot je eden izmed načinov, ki širi zanimanje za našo naravno in kulturno dediščino.  

Zgodovina in umetnostna zgodovina 
  
 Naslov naloge:   Razvoj znanstveno-fantastičnih (ZF) filmov in njihov vpliv na svet 

 Izvajalec: Irenej Vid Bošnjak     
 Šola: Gimnazija Kranj 

 Mentor: Patricija Veldin, prof.       

Povzetek raziskovalne naloge: 
Raziskovalna naloga govori o razvoju znanstveno-fantastičnega filma in o njegovem vplivu na družbeno realnost in pogled na 
svet. Namen naloge je tudi prikazati razširjenost poznavanja in razumevanja te posebne filmske zvrsti med ljudmi.  
  
 Naslov naloge:   Stand-up comedy in English speaking countries and Slovenia 

 Izvajalec: Urša Bajželj     
 Šola: Gimnazija Kranj 

 Mentor: Irena Jurina, prof.       

Povzetek raziskovalne naloge: 
V raziskovalni nalogi sem se predsvem osredotočila na celotno zgodovino te mlade umetnosti, njen razvoj in predsvem na 
problematiko stand-up komedije v Sloveniji. Slovenija je sicer konec 90ih let 20. stoletja pokazala zanimanje za to dejavnost, a je 
po nekaj letih to zamrlo. S pomočjo internetnih strani o stand-up komediji, blogov pisanih s strani komikov, člankov in 
intervjujev v revijah, sem raziskala zakaj je pri nas za kratek čas upadlo zanimanje, koga pri nas to sploh zanima, kakovost naših 
komikov in probleme ter pomankljivosti stand-up komedije pri nas.  
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PREGLED DEJAVNOSTI MLADIH RAZISKOVALCEV SREDNJIH ŠOL GORENJSKE REGIJE V 
ŠOLSKEM LETU 2008/09 
 
 
Število raziskovalnih nalog in dijakov: 
 

Šola Število nalog Število dijakov 

Gimnazija Kranj 6 nalog 6 dijakov 

Srednja šola Jesenice 4 naloge 11 dijakov 

Biotehniški center Naklo 2 nalogi 4 dijaki 

Tehniški šolski center Kranj 2 nalogi 3 dijaki 

Šolski center Škofja Loka, Srednja šola za lesarstvo 1 naloga 3 dijaki 

Gimnazija Jesenice 1 naloga 1 dijak 

Srednja gostinska in turistična šola Radovljica 1 naloga 2 dijaka 

SKUPAJ 17 nalog 30 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   Bogdana ČEBULJ 

  Srednja lesarska šola Škofja Loka   Marija STANOVNIK 

  Šola za strojništvo Škofja Loka   Robert DEŽELAK 

  Biotehniški center Naklo   Andraž KALAMAR 

  Srednja šola Jesenice   Silvana GASAR 

  Ekonomska gimnazija in srednja šola Kranj   Vesna JENKO 

  Srednja gostinska in turistična šola Radovljica   Mojca VERGELJ 
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OSNOVNE ŠOLE 
 
 
PREGLED RAZISKOVALNIH NALOG 

Biologija 
  
 Naslov naloge:   ASPIRIN: Zdravilo preteklosti ali zdravilo prihodnosti? 

 Izvajalec: Pija Japelj, Zala Dobrin   
 Šola: OŠ Tržič 

 Mentor: Romana Turk, pred. učit. kem. in biol., Asja Štucin, prof.    

Povzetek raziskovalne naloge: 
Aspirin je zaščiteno ime za zdravilo, katerega glavna učinkovina je ester acetilsalicilne kisline. Je ''staro'' zdravilo proti bolečinam, 
povišani telesni temperaturi, proti vnetju in za ''redčenje'' krvi. Neželenih učinkov zdravila je več. Raziskali sva predvsem učinke 
različnih oblik zdravila na živalsko tkivo, ker je ena od najpogostejših komplikacij rabe Aspirina pojav želodčne razjede in 
razjede dvanajstnika.  
  
 Naslov naloge:   Človek, sovražnik ali prijatelj čebel 

 Izvajalec: Klavdija Križnar, Klara Dolenec   
 Šola: OŠ Poljane 

 Mentor: Bojana Živkovič, prof. biol. in kem., Irena Tehovnik, prof. biol. in gos.    

Povzetek raziskovalne naloge: 
Najin osnovni namen raziskovalne naloge je bil, da ugotoviva koliko osnovnošolci poznajo pomen čebel v naravi, če poznajo 
vzroke za ogroženost čebel, koliko ljudi se v okolici šole ukvarja s čebelarstvom ter njihovo povprečno starost. Večina ljudi 
namreč ne pozna pomena čebel v naravi ter, da so ravno te ene izmed glavnih opraševalk rastlin. Ljudje kar naprej 
nepremišljeno onesnažujemo okolico, pri tem pa pozabljamo na ogroženost živali, med njimi tudi čebele, ki so nujno potrebne 
za naše življenje.  
Zadnje čase se vedno več govori o ogroženosti čebel v naravi in o množičnem umiranju čebeljih družin, saj je naša okolica vedno 
bolj onesnažena, kar pa ne ogroža samo živali in rastlin v naši okolici, ampak tudi nas, saj smo odvisni drugi od drugih. Pri 
najini raziskovalni nalogi sva ugotovili, da ima tudi čebela zelo velik pomen v naravi, pa čeprav je čisto majhna žuželka. 
Ugotovili sva, da bi bilo človekovo preživetje zelo ogroženo, če bi čebele izumrle, ker so ene izmed glavnih opraševalk rastlin.  
Človek ogroža čebele predvsem z neselektivnim škropljenjem poljščin s pesticidi. Pesticidi lahko zastrupijo čebele neposredno 
ali s kontaminacijo vira hrane. Pri domačih čebelah, kjer se populacijska dinamika najpozorneje spremlja, je to že privedlo do 
opaznega povečanja smrtnosti. Verjetno so pesticidi eden izmed faktorjev, ki prispeva k sindromu propada čebeljih družin, ki je 
v zadnjem času deležen veliko pozornosti strokovne in širše javnosti. Če upoštevamo, da so čebele neposredno odgovorne za 
velik del svetovnega pridelka hrane, lahko izginjanje domačih čebel ob hkratnem izginjanju drugih opraševalcev privede do 
globalnih težav s preskrbo s hrano. V splošnem naj bi se škropljenje izvajalo zvečer, ko čebele niso aktivne. Vse čebele poleg 
kemikalij ogroža tudi izguba habitatov in sajenje monokultur, kar še povečuje odvisnost pridelka od domačih čebel.  
Čebel pa ne ogrožajo samo fitofarmacevtska sredstva in onesnaževanje okolja ampak tudi plenilci, škodljivci in razne bolezni.  
S čebelami se hranijo plenilci, kot so pajki, ose, sršeni, ptice, močeradi in žabe. Čebelam so najnevarnejši sršeni, ki lahko uničijo 
cele čebelje družine. 
Med škodljivce spadajo medved, rakun, miši, rovke, mravlje in nekateri metulji, ki občasno napadajo čebele, da pridejo do 
medu. 
Drugi škodljivci, kot so čebelja uš, voščena in pelodna vešča ter nekatere muhe, so prilagodili del ali ves svoj razvoj življenju 
čebel, ker so odvisni od čebeljih pridelkov. 
Čebele pa ogrožajo tudi razne bolezni, kot so huda in pohlevna gniloba, pršičavost, nosemavost in varoza, ki je zajedalska 
bolezen čebelje družine, v kateri zboleva čebelja zalega, posredno pa tudi čebele. 
Čebelarja pa je narava bogato obdarila, saj mu je dala medonosno čebelo. Vsi poznamo vsaj nekaj  pridelkov iz čebeljega panja: 
med, cvetni prah, propolis in matični mleček, ki jih pogosto uživamo. Izredno pomembno pri uživanju čebeljih pridelkov, 
predvsem medu in cvetnega prahu je, da le-te uživamo iz okolja v katerem živimo. Tako v telo ne vnašamo snovi, ki so mu tuje. 
S tem zmanjšamo možnost pojava alergij.  
Med je eden redkih prehrambenih izdelkov, ki ga ljudje uživamo nepredelanega. Vsak med je sladek, saj so sladkorji od vseh 
sestavin v medu najmočneje zastopani in mu dajejo njegove najznačilnejše lastnosti. Druge sestavine, ki jih vsebuje med v precej 
manjših količinah, pa povzročajo razlike med posameznimi vrstami medu. Že majhne spremembe v količini različnih organskih 
in rudninskih snovi spremenijo barvo, vonj in aromo medu. Od tod potem toliko različnih vrst medu, od svetlega do temnega z 
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vsemi njihovimi značilnostmi. Vrste medu so dobile ime po rastlinah, na katerih čebele nabirajo medičino oziroma sladke 
sokove.  
Iz čebeljih pridelkov, pa pridelujejo tudi razne medene pijače, kot sta na primer medica in medeni liker.  
Zdi se nama dobro, da smo mladi čimbolj in čimprej osveščeni o pomenu čebel v naravi in kako zmanjšati njihovo ogroženost. 
Zato bi v šoli več časa morali posvetiti tudi tej temi.  
Upava, da sva z najino raziskovalno nalogo vsaj malo pripomogli k večji osveščenosti o ogroženosti čebel, veseli pa bova, če 
bodo vsaj uporabniki fitofarmacevtskih sredstev in sredstev, ki ogrožajo čebele, ta sredstva uporabljali pravilno in tako, da bodo 
čim manj škodovale čebelam.  
  
 Naslov naloge:   Dodatki in odpadki pri šolski malici 

 Izvajalec: Agata Pivk, Tajda Marovt   
 Šola: OŠ Žiri 

 Mentor: Julijana Gantar, pred. učit. biol., nar. in gos.       

Povzetek raziskovalne naloge: 
Namen najine naloge je bil raziskati  kakšne so šolske malice in kakšne dodatke pri malici dobivamo učenci naše šole in koliko 
je pri tem odpadkov oziroma ostankov. V anketi, ki so jo izpolnjevali učenci od 6. do 9. razreda, sva preverili kakšen je njihov 
odnos do malice in katere dodatke imajo radi ter katerih ne marajo. Rezultate sva grafično prikazali in jih razložili. Opravili sva 
tudi intervju z gospodom, vodjem kuhinje, ki nama je povedal nekaj koristnih podatkov, ki jih opazijo zaposleni v kuhinji. 
Naloge sva se lotili z velikim zanimanjem, čeprav sva že na začetku dela poznali odgovor na vprašanje: ''Ali imamo raje sladke 
prigrizke ali hrano bogato z vitamini in vlakninami?''  
Vendar sva pri raziskovalnem delu dobili tudi veliko novih informacij in izkušenj za vnaprej.  
  
 Naslov naloge:   Gibalni razvoj otrok z Downovim sindromom 

 Izvajalec: Lovro Tomazin     
 Šola: OŠ Tržič 

 Mentor: Asja Štucin, prof., Romana Turk, pred. učit. kem., biol.    

Povzetek raziskovalne naloge: 
Na začetku 21. stoletja se bolj kot kdajkoli doslej soočamo s potrebo po čim bolj kvalitetnem življenju vseh ljudi, tudi oseb z 
Downovim sindromom. Zato smo se odločili, da raziščemo, kako lahko z zgodnjo obravnavo otrok z omenjenim sindromom 
vplivamo na njegov razvoj. 
Obiskali smo center za Downov sindrom v Kranju in se pogovarjali z avtorjem ''Čebelice''  (gibalni program za otroke z 
Downovim sindromom) Robertom Kaštrunom. 
Prepričali smo se, da lahko s timskim delom strokovnjakov in staršev od zgodnjega obdobja pa do vstopa v osnovno šolo in še 
naprej, dosežemo neverjeten napredek v gibalnem razvoju otrok z Downovim sindromom.  
Zanimalo nas je tudi, koliko o Downovem sindromu vedo učenci 8. in 9. razreda osnovne šole. S pomočjo anketnega 
vprašalnika smo ugotovili, da so pojem že slišali vendar pa značilnosti o njem ne poznajo.  
  
 Naslov naloge:   Moj paličnjak 

 Izvajalec: Daša Robič     
 Šola: OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica 

 Mentor: Mojca Čadež, prof. biol. in gos.       

Povzetek raziskovalne naloge: 
V šoli sem si za sedem mesecev sposodila mladega vietnamskega paličnjaka. Uredila sem mu bivališče, ga redno čistila in 
paličnjaku nudila svežo hrano. V tem času sem redno, enkrat tedensko preverjala njegovo velikost na milimetrskem papirju in ga 
fotografirala.Mojca  V sedmih mesecih je iz slabega centimetra in pol velike nežne paličice svetlo rjave barve, zrasel v deset 
centimetrov velikega in šest milimetrov debelega temno rjavega orjaka, katerega samo tipalke so merile dva centimetra. 
V svojem raziskovanju sem želela ugotoviti način in hitrost paličnjakove rasti ter povezavo med njegovo rastjo in levitvami. 
Ponosna pa sem tudi na nepričakovan uspeh- pomoč sestri pri premagovanju strahu pred pajki.  
  
 Naslov naloge:   Nosečnost in porod mamic naše generacije 9. razredov 

 Izvajalec: Katja Reven, Sergeja Jurca   
 Šola: OŠ Žiri 

 Mentor: Julijana Gantar, pred. učit. biol., nar. in gos.       

Povzetek raziskovalne naloge: 
Namen najine naloge je bil raziskati nosečnost in porod mamic učencev devetih razredov na osnovni šoli Žiri. Zanimalo naju je, 
kako potekata nosečnost in porod, kaj je splav pa tudi druge stvari povezane z rojstvom otrok. Še posebej naju je zanimala 
generacija kateri pripadava, zato sva anketirali svoji mamici in mamice najinih sovrstnikov. 
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V raziskovalno nalogo sva vključili zanimivosti, ki sva jih o nosečnosti in porodu našli v različni knjigah in internetu. Izvedeli 
sva, da je oploditev združitev dveh spolnih celic, jajčeca in semenčice in da s tem nastane spojek ali zigota, ki se deli že v 
jajcevodu. Približno po enem tednu se kot skupek stotih celic (morula) ugnezdi v steno maternice. Do devetega tedna razvijajoči 
osebek imenujemo zarodek, kasneje plod. V raziskovalni nalogi sva podrobno opisali značilnosti v razvoju zarodka in plodu ter 
zaplete, ki se lahko pojavijo med nosečnostjo ali pa po njej. Opisali sva priprave na porod, običajen porod, carski rez, 
vakuumski in kleščni porod, zakaj pride do tega, da se otrok rodi prezgodaj.  
Na osnovi zanimivih odgovorov na anketni vprašalnik v katerem sva zastavili šestnajst vprašanj s podvprašanji, sva naredili grafe 
in jih razložili. Z največjim zanimanjem pa sva brali odgovore na vprašanje: ''Katera je bila vaša prva beseda ali misel, ki ste jo 
izrekli, ko ste zagledali svojega otroka?''  
  
 Naslov naloge:   Pingvinčki 

 Izvajalec: Žiga Jan Krese     
 Šola: OŠ Križe 

 Mentor: Božena Perko, prof. biol. in gosp.       

Povzetek raziskovalne naloge: 
Mogoče se boste vprašali, kakšno povezavo imajo v moji raziskovalni nalogi dojenčki in pingvinčki. V resnici nobene. Ko sem 
pri pouku biologije izvedel, da statistični podatki za Slovenijo kažejo, da kar 1/3 parov ne more imeti svojih otrok, kljub temu 
da si jih želijo, me je zanimalo, kaj je temu vzrok in kako se jim lahko pomaga. 
 Na ta vprašanja sem sklenil dobiti odgovore, zato sem se odločil, da zadevo raziščem. Odgovore na moja vprašanja sem dobil v 
kliniki za neplodnost v Ljubljani. Ena od možnosti, da par pride do otroka, je tudi IVF-postopek in zamrznjenje zarodkov, ter 
vnos le teh v maternico ženske. Otroke, ki se rodijo poimenujejo kar zamrznjenčki ali pingvinčki. Ali so tako imenovani 
pingvinčki zdravi otroci, koliko se jih rodi v Sloveniji, koliko je takih otrok v Tržiču ali celo na osnovni šoli, ki jo obiskujem. Na 
te odgovore sem skušal odgovoriti v raziskovalni nalogi in vam jih predstaviti.  
  
 Naslov naloge:   Prehranjevanje in izločanje otrok od rojstva do šole 

 Izvajalec: Lana Zevnik, Maja Šinkovec   
 Šola: OŠ Žiri 

 Mentor: Lilijana Justin, učit. kem. in nar.       

Povzetek raziskovalne naloge: 
Tudi midve bova nekoč mladi mamici.Kaj nama to pomeni. Zanimajo naju prednosti dojenja,saj je dandanes na tržišču pestra 
izbira izdelkov za novorojenčke in dojenčke. Kaj pa zdravje mamic in otrok? Včasih so naše mamice prejele paket pralnih plenic, 
danes pa nas zasipajo s plenicami za enkratno uporabo. Kakšna je njihova prednost oziroma slabost? 
V raziskovanju sva spoznali, da mamice razmeroma dolgo dojijo, saj s tem privarčujejo na stroških, hkrati pa je dojenje najboljša 
zaščita pred alergijami tako v otroštvu kot tudi v odraslosti. Seveda je dobro da mati uživa hrano, ki je pridelana na čimbolj 
zdrav način. 
Z uporabo umetnega mleka se morda izognemo posamezni škodljivi snovi,vendar se hkrati odrečemo celi vrsti koristnih plati 
dojenja: čisto mleko, v idealnih razmerjih in ravno pravšnje temperature, sesanje pri prsih - čustveni stik. 
Po pojavu pralnih plenic na tržišču se mnogi starši sprašujejo, ali bo za previjanje dojenčka zadostovalo le 20 pleničk, so te res 
cenejše in boljše? 
To vam odkriva najino raziskovanje. Kakšne plenice uporabljajo mlade mamice in zakaj?  
Razlog, zaradi katerega se mamice odločajo za plenice za enkratno uporabo, je enostavna uporaba, predvsem pa neosveščenost s 
prednostjo in ekonomičnostjo pralnih plenic. Strokovnjaki namreč upozarjajo, da so pleničke za enkratno uporabo škodljive, 
več je odpadkov in stroškov. 
Dejstvo je, da so zato tudi obiski prodajaln in sprehodi do smetnjakov bolj pogosti.  
  
 Naslov naloge:   Preslice 

 Izvajalec: Nika Gartner, Manca Notar   
 Šola: OŠ Škofja Loka-Mesto 

 Mentor: Vlasta Balderman, pred. učit. biol.       

Povzetek raziskovalne naloge: 
Raziskovalna naloga o preslicah nama je polepšala prosti čas in naju popolnoma zaposlila. Ko sva začeli poizvedovati, kaj 
preslice so, sva najpogosteje dobili odgovor, da so to sicer zdravilne rastline, pa tudi nadležen plevel, ki se ga zelo težko 
znebimo. Zanimalo naju je, če je vse to res. 
Želeli sva ugotoviti, katere vrste preslic najdemo na škofjeloškem področju, kakšne so preslice na pogled, kakšne so njihove 
lastnosti, zakaj se uporabljajo, kakšne pogoje imajo za rast, kako so razširjene, ter kako dobro preslice poznajo prebivalci Škofje 
Loke.  
 Naslov naloge:   Prisluhnimo srcu 

 Izvajalec: Silva Božnar, Luka Nunar, Tilen Šimic 
 Šola: OŠ Škofja Loka-Mesto 
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 Mentor: Vlasta Balderman, pred. učit. biol., Tomaž Lang, prof. šp. vzg.    

Povzetek raziskovalne naloge: 
Srce je mišica, ki se vsak dan, leto za letom, celo življenje krči in sprošča  - utripa . 
Ob rojstvu je srčni utrip najvišji, okrog 150 udarcev v minuti.  Z odraščanjem postopno pada. 
Pri zdravem odraslem človeku znaša 60 do 80 utripov v minuti, pri dobro treniranih športnikih pa je lahko do polovice nižji.  
Srčni utrip je odvisen od telesne - športne aktivnosti. Kadar tečemo, plavamo, kolesarimo se srčni utrip poveča.  Mišice, ki so pri 
športu zelo aktivne, potrebujejo več kisika in hranilnih snovi, zato  se srčni utrip poveča, da jih oskrbi z zadostno količino krvi -  
kisika in hranilnih snovi. 
Srčni utrip povečajo tudi stres in čustva (razburjenje, jeza, vznemirjenost, trema, strah..) Srce reagira na stres, možgani 
potrebujejo za pospešeno delo dovolj krvi. Srčni utrip je visok. 
Srčni utrip se pri človeku razlikuje glede na starost, spol, težo in telesno pripravljenost. 
Z merilcem srčnega utripa  lahko ugotovimo svojo telesno pripravljenost in načrtujemo intenzivnost vadbe.  Aktivnosti 
prilagodimo svojim zmogljivostim in potrebam ter spremljamo napredek svoje telesne pripravljenosti. 
Meritve srčnega utripa smo naredili pri različnih dejavnostih in na različnih krajih, saj smo bili v tem času tudi v zimski šoli v 
naravi. To delo nam je bilo v veselje in zanimivo, saj smo prvič lahko pri katerikoli dejavnosti spremljali svoj srčni utrip.  
  
 Naslov naloge:   Zelišča v prehrani - DA ali NE? 

 Izvajalec: Nives Bogataj     
 Šola: OŠ Žiri 

 Mentor: Mojca Miklavčič, prof. biol. in gos.       

Povzetek raziskovalne naloge: 
V tej raziskovalni nalogi sem želela spoznati dejanski odnos do kuhinjskih zelišč in začimb. Ali ljudje sploh poznajo to vejo 
rastlinstva in če jo prepoznavajo v naravi. Ta panoga pa me že dalj časa zanima, zato sem želela se naučiti, kaj več in o tem 
seznaniti še ostale ljudi.  
Spoznati pa sem želela tudi delo, ki ga potrebuješ pri raziskovanju. Poleg tega pa sem pridobila veliko novih izkušenj. 
Ko izgovorimo besedo zelišča, navadno mislimo na kuhinjska zelišča in zdravilne rastline. To pa ni povsem enako. Že beseda 
zelišče lahko uporabimo v zelo različnih pomenih. Zeli so tudi različne gozdne in travniške rastline, ki nimajo nikakršne  
povezave z kuhinjskimi zelišči ali zdravilnimi rastlinami.  
Zdravilne rastline so vse tiste, katere uporabljamo za zdravljenje, lajšanje in preprečevanje bolezni in različnih obolenj. Na 
Slovenskem so najbolj poznane npr. kamilica, meta, timijan ali materina dušica, arnika, šentjanževka in še vrsto drugih. Včasih 
pa v to vrsto dodamo tudi kuhinjska zelišča, verjetno zato, ker imajo nekatere enake predstavnike. 
Med kuhinjska zelišča pa spada kar precej vrst. Najpogosteje srečujemo začimbe. Malo manj pogosto pa srečujemo predstavnike, 
ki jih uporabljamo večinoma za peciva in sladke jedi. Najbolj pogosta predstavnica je vanilija.     
Poznamo pa tudi zeliščna olja in zeliščne kise. Nekaj zeliščnih olj: Janeževo olje, Lovorovo olje, Česnovo olje, Rožmarinovo olje, 
Timijanovo olje, poleg teh pa jih poznamo še mnogo vrst. Še predstavniki zeliščnih kisov: Česnov kis, Koprov kis, Pehtranov kis, 
Žajbljev kis in vrsto Zeliščnih kisov (za njih je značilno več vrst zelišč). 
Tudi sama podobnih pojmov nisem dolgo časa ločila. Od kar pa sem bolj natančno spoznala različne zdravilne rastline in veliko 
kuhinjskih zelišč, pa dobro poznam razliko med njima. Že pred nekaj leti sem pokazala zanimanje za to vrsto rastlin. V roke mi 
je prišla različna literatura in zanimive rastline. Iz dneva v dan sem spoznavala nova dejstva in lepote rastlinstva. Nekaj let sem 
zelišča in zdravilne rastline le nabirala, kasneje sem jih pričela tudi gojiti na vrtu. Zelišča, ki jih posejem na svoj vrt, zalivam in 
po najboljših močeh negujem. Ko dozorijo, jih poberem in jih sušim, najpogosteje v senci, na rahlem vetriču. Nekaj pa jih tudi 
dam v vrečke in jih zamrznem. Pozno jeseni in naprej do pomladi, ko ni svežih rastlin na vrtu, uporabljam zamrznjene oz. 
posušene rastline.  
Gojim več vrst rastlin od začimbnic do zdravilnih rastlin, vmes pa se najde tudi kakšna prava zelenjava.  
Kljub temu, da sem dobro zaposlena z vzgajanjem in shranjevanjem kuhinjskih zelišč in pa zdravilnih rastlin, pa se rada lotim 
tudi kuhanja.  

Ekologija z varstvom okolja 
  
 Naslov naloge:   Energenti prihodnosti 

 Izvajalec: Matic Celar     
 Šola: OŠ Franceta Prešerna Kranj 

 Mentor: Jurij Marussig, prof. fiz. in teh.       

Povzetek raziskovalne naloge: 
Za to raziskovalno nalogo sem se odločil ker sem premišljeval, da ljudje preveč onesnažujemo okolje in ozračje z CO2. Le ta 
nastane pri večini primerov pri izgorevanju goriv. 
 Najti čim bolj okolju prijazno gorivo, ki bo manj onesnaževalo ozračje s CO2, njegovi viri pa bodo obnovljivi, po ceni pa bo čim 
bolj ugodno uporabniku.  
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 Naslov naloge:   Pasivna hiša 

 Izvajalec: Miha Šifrer, Klemen Porenta   
 Šola: OŠ Stražišče 

 Mentor: Neža Poljanc, prof. fiz. in mat., Deana Selko, pred. učit. teh. in lik. vzg.    

Povzetek raziskovalne naloge: 
V raziskovalni nalogi smo predstavili pasivno hišo. Primerjali smo stroške le te v primerjavi s klasično hišo. Izgube energije pri 
pasivni in klasični hiši  ter v kolikšnem času se izgradnja pasivne hiše amortizira. Raziskali smo več alternativnih virov energije s 
katerimi se hiša oskrbuje. Naprave in načine ogrevanja smo predstavili na pomanjšanem modelu pasivne hiše.  
  
 Naslov naloge:   Poraba kurilnega olja na OŠ Poljane 

 Izvajalec: Matic Proj, Tine Šubic, Luka Lavtar 
 Šola: OŠ Poljane 

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

Povzetek raziskovalne naloge: 
Namen naše raziskovalne naloge je bil, da ugotovimo, ali porabimo na šoli več denarja za ogrevanje kot stanovanjske hiše glede 
na kvadratni meter površine. Z izbiro primernih izolacijskih materialov in izboljšanjem prezračevalnega sistema bi lahko 
zmanjšali porabo olja. Zanimalo nas je tudi, ali bi z boljšo izolacijo sten in oken ter z boljšim prezračevanjem porabili manj 
denarja za kurilno olje.  
Za izdelavo raziskovalne naloge je bilo potrebno veliko dela in uporabe različnih metod raziskovanja. Najprej smo si na spletu in 
v knjižnici pogledali, kako je z ogrevanjem. Ugotovili smo, da so velike izgube skozi okna stavb. Pomembno je tudi, iz kakšni 
materialov je stavba zgrajena, in debelina izolacije na stenah. Poiskali smo še podatke o varčnih hišah, iz kakšnih materialov so 
zgrajene, kakšna okna so priporočljiva in kakšne so lahko maksimalne izgube. Kasneje smo te podatke primerjali z našo šolo in 
ugotovili, da ni prav nič varčno zgrajena. Glede na podatke o porabi kurilnega olja smo lahko še izračunali izpuste ogljika v zrak, 
ki so zelo veliki. Poiskati pa smo morali tudi, kako bi bilo mogoče zmanjšati porabo kurilnega olja v naši šoli. Potem smo 
pregledali načrte šole in izračunali površino prostorov in površino vseh oken na naši šoli. Zraven načrtov smo našli še nekaj 
podatkov o materialih, iz katerih je šola zgrajena. Poiskati smo morali še podatke o porabi kurilnega olja v posameznem mesecu. 
Za celotno šolo smo našli podatke od leta 2001 do leta 2008, za lansko leto pa smo našli še zunanjo temperaturo v vsakem 
mesecu. Vse te podatke smo vnesli v računalnik in kasneje še v raziskovalno nalogo. Ko je bila raziskovalna naloga dokončana, 
jo je bilo potrebno računalniško urediti in kasneje še lektorirati.  
Zadnja, najtežja naloga pa je bila pisanje raziskovalne naloge, ki nam je vzela precej časa. 
Naše hipoteze, ki smo jih postavili na začetku, so se uresničile, odkrili pa smo še veliko drugih zanimivih stvari.  

Ekonomija in turizem 
  
 Naslov naloge:   Biseri pod Blegošem 

 Izvajalec: Julija Oblak, Terezija Podobnik   
 Šola: OŠ Poljane 

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

Povzetek raziskovalne naloge: 
Najin osnovni namen raziskovalne naloge je bil, da ugotoviva, kako so turistične kmetije v Občini Gorenja vas - Poljane 
prepoznavne v različnih medijih in kako učenci poznajo tovrstno turistično dejavnosti. Odločili sva se, da primerjava poznavanje 
turističnih kmetij pri učencih naše šole in pri učencih, ki živijo v Škofji Loki. 
Ugotovili sva. da je prepoznavnost turističnih kmetij v okolici šole zelo šibka. Tako sva morala ovreči hipotezo (kmetije so dovolj 
prepoznavne v različnih medijih). Tudi neprepoznavnost turističnih kmetij med učenci naše šole je zelo velika. Učenci sicer 
vedo, kaj pomeni izraz turistična kmetija, vendar jih ne obiskujejo pogosto. Zelo malo učencev je naštelo že obiskane turistične 
kmetije. Predvidevava, da je obisk kmetij majhen zato, ker mlade ne zanima narava in mogoče tudi zato, ker kmetije nimajo 
dovolj pestre ponudbe, ki bi jim ustrezala.. 
Med učenci 9 in 8 razreda OŠ Poljane je anketa pokazala, da turistične kmetije najbolje poznajo osmošolci. Ta rezultat naju je 
presenetil, saj sva pričakovali, da jih bodo boljše poznali devetošolci. S tem sklepom sva zavrgli tudi drugo hipotezo. Od treh 
hipotez sva potrdili le eno: učenci naše šole bolje poznajo turistične kmetije kot učenci iz Škofje Loke. V Škofji Loki je 
poznavanje turističnih kmetij v Poljanski dolini zelo majhno. Škofja Loka je mestno okolje, v katerem ni veliko turističnih kmetij 
v primerjavi z okolico Poljan, Javor in Gorenje vasi.  
Ob raziskovanju sva tako ugotovili, da je turističnih kmetij v naši okolici kar precej, vendar so zelo neprepoznavne. Nekatere se 
sicer trudijo, da bi bile bolj prepoznavne, a  očitno mladi tega ne zaznajo. Po najinem mnenju je velika škoda, da jih ne poznamo 
bolje, saj nam ponujajo drugačen način življenja, ki ga v tem času vse bolj pogrešamo.  
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 Naslov naloge:   Od vasi do vasi - od izvira do izvira 
 Izvajalec: Neža Mišmaš, Nina Poklukar   

 Šola: OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica 
 Mentor: Urška Repinc, uni. dipl. bibl., Marinka Soklič, razr. učit., Bojana Polajnar, razr. učit. 

Povzetek raziskovalne naloge: 
Bohinj je lep turistični kraj obsežnejši kot si veliko ljudi predstavlja, saj mnogi mislijo , da je Bohinj le Bohinjsko jezero z 
njegovo najbližjo okolico. Obsega Spodnjo in Zgornjo Bohinjsko dolino ter Jezersko kotlino z mnogimi vasmi. Bogat je z 
vodami; znamenito jezero, mnogo je znanih in manj znanih izvirov rek, slapov, lepih sotesk. Poznan je po obilnih padavinah, ki 
dajo strugam rek, slapovom, jezerom in svetu ob vodah drugačno podobo. V nalogi so opisani sprehodi ob rekah z izhodišči v 
bohinjskih vaseh in glavnimi drugimi zanimivostmi ob poteh. Poti povezane z dežjem in vodo bodo strnjene v brošuri, vodiču za 
turiste, da bodo tudi v deževnih dneh z dežnikom odšli ven in si ogledali vodne zanimivosti. Predlagani so  turistični spominki, 
ki naj obiskovalca Bohinja spominjajo na prijetno preživete deževne in drugačne dni v Bohinju. Poznavanje in oglaševanje teh 
poti in lepot naj pripomore k podaljšanju turistične sezone in popestritvi ponudbe v Bohinju. 
Ključne besede: Bohinj, voda, izviri, dež, slapovi.  

Etnologija 
  
 Naslov naloge:   Imena in vzdevki na Osnovni šoli Žiri. Pogostost pojavljanja osebnih imen. 

 Izvajalec: Vesna Perič, Laura Bogataj, Zala Bokal 
 Šola: OŠ Žiri 

 Mentor: Barbara Peternel, univ. dipl. bibl.       

Povzetek raziskovalne naloge: 
V ljudskem izročilu je veliko rekov in trditev, ki jih ne moremo dokazati s pozitivnimi znanstvenimi rezultati. Ljudska modrost 
tudi pri imenih pozna razna ''pravila.'' 
Ime (rojstno ime, krstno ime) je beseda, več besed, ki se uporabljajo za razlikovanje, ločevanje posameznega človeka (npr. 
določiti, izbrati otroku ime; kako ti je ime) in velja za naše uradno ime, ki nas ločuje od vrste oseb z enakim priimkom. Nekdaj 
so pri izbiri upoštevali pomen imena. Dandanes pri izbiranju imena pomen ne igra nobene vloge, zelo pogosto pa se pri tem 
starši ravnajo po trenutni modi. 
V raziskovalni nalogi smo se osredotočile na imena in vzdevke učencev naše šole. Pripravile smo anketo in jo razdelile med 
učence šole. Le katera so osebna (krstna) imena učencev, je v navadi dajanje tudi pridevkov in vzdevkov različnim ljudem? 
Poleg imen učencev smo zapisale tudi imena očetov in mater ter ponekod tudi dedkov in babic. V zaključku smo primerjale 
imena včasih in danes, interpretirale smo pogostost različnih imen,  tudi vzdevki naših učencev so navedeni in razloženi. 
Ugotovile smo, da se vzdevki učencev v veliki meri navezujejo na njihova imena, kar smo predvidele že na začetku. Ugotovile 
smo, da se kljub nekaterim temeljnim imenom, ki so povezovala civilizacije in kulture, vedno znova odkrivajo nova, ki so plod 
človekove izvirne ustvarjalnosti.  

Fizika in astronomija 
  
 Naslov naloge:   Gostota človeškega telesa 

 Izvajalec: Rebeka Roblek, Ana Seliškar   
 Šola: OŠ Tržič 

 Mentor: Irena Žnidarič, prof. mat. in fiz., Viktor Švab, pred. učit. mat. in fiz.    

Povzetek raziskovalne naloge: 
Kot otroci se radi učimo plavati. Ker pa nekatera telesa ne plavajo sama od sebe, moramo vložiti nekaj truda, da nam uspe. 
Plovnost telesa je odvisna od gostote človeškega telesa, ki nam pove, kolikšno maso ima telo na enoto prostornine. V najini 
nalogi sva raziskovali odvisnost gostote človeškega telesa od starosti, mase in spola.  
  
 Naslov naloge:   Učinkovita raba energije in varovanje okolja 

 Izvajalec: Klara Logar, Anja Peternelj   
 Šola: OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas 

 Mentor: Irena Krmelj Krivec, prof. fiz. in teh.       

Povzetek raziskovalne naloge: 
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Povod za najino raziskovalno nalogo je zaskrbljujoče stanje našega planeta. V zadnjem letu dni so se, tako po svetu kot tudi pri 
nas, pojavljala številna burna vremenska dogajanja. Vzroke za to znanstveniki pripisujejo podnebnih spremembam, kot posledici 
človekovega vpliva na okolje.  Na vsakem koraku naletimo na njihove pozive k varčni rabi energije in posledično zmanjšanju 
toplogrednih plinov. Zanimalo naju je,  kaj lahko storimo kot posamezniki za zmanjšanje teh sprememb. 
Raziskovalno nalogo sva pričeli z opisom najbolj perečih ekoloških problemov, ki so posledica dolgotrajnega obremenjevanja 
okolja. Posvetili sva se varčevanju z električno energijo, ker tu trenutno lahko sami tudi največ sodelujeva. Zato sva opisali 
najpogostejše načine proizvajanja električne energije in njihov vpliv na okolje. Predstavili sva tudi nekaj alternativnih virov 
električne energije in opisali možnosti varčevanja z energijo na različnih področjih. 
V naslednjem poglavju sva ugotavljali, ali ljudje varčujejo z električno energijo in kako ravnajo z odpadki. Ljudje večinoma že 
varčujejo z električno energijo in so pripravljeni tudi izklapljati določene naprave iz omrežja, kadar jih ne potrebujejo. Prav tako 
se jim zdi odpadke vredno ločevati. Zaradi premajhne obveščenosti pa še prihaja do nepravilnosti pri ravnanju z nekaterimi 
odpadki.  
Z merilnikom, ki meri porabo električne energije, sva določili najbolj potratne gospodinjske aparate.  

Geografija in geologija 
  
 Naslov naloge:   Gozdarstvo na Žirovskem 

 Izvajalec: Petra Treven     
 Šola: OŠ Žiri 

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

Povzetek raziskovalne naloge: 
Kako lep je gozd, ki me obdaja, sem spoznala šele lepega jesenskega dne. Drevesa z raznobarvnimi listi so se poigravala v vetru 
in občutila sem  neko veselje, kakšno srečo imam, da živim sredi   tako lepe narave. Utrnila se mi je želja, da bolj natančno 
spoznam gozd, to čudovito naravo, ki me vsak dan obdaja, a jo doslej ''še nisem'' opazila. V raziskovalni nalogi sem spoznala, 
kakšne vrste dreves prevladujejo v gozdovih naše občine, kako ljudje skrbijo za gozd in s kakšnimi boleznimi ali nevšečnosti se 
ta srečuje.  Številne sogovornike sem povprašala, kako je  gozdarstvo  zastopano in razvito na Žirovskem, v kakšne namene 
porabijo oziroma kam prodajo žagan les, kakšne kvalitete je ta, kaj storijo z odpadki… Glede na številne delovne nesreče v 
gozdovih me je zanimalo tudi, kako so  kmetije opremljene  s pripomočki za delo v gozdu, zaščitno opremo pri poseki, kako 
pogosto jo uporabljajo. Spoznala sem zakone, ki točno določajo načine ravnanja z gozdom ter zakone, ki določajo načine varne 
sečnje dreves ter opremo gozdarja.  Moj namen je bil tudi, da ugotovim,  kako dobro so ljudje obveščeni o  zakonski osnovi in 
kako, glede na znanje, ravnajo v praksi.  Ker se mami pri delu na vrtu vedno ravna po luninih menah, me je zanimalo, ali se po 
njih ravnajo tudi pri sekanju dreves in če se, zakaj. Upam, da bom z ugotovitvami v raziskovalni nalogi vsaj malo pripomogla k 
temu, da  bodo ljudje bolj cenili gozd kot naravno bogastvo in ne kot  gospodarsko panogo, ki prinaša zaslužek.  
  
 Naslov naloge:   Temperaturni obrat v Poljanski dolini 

 Izvajalec: Anže Lavtar, Matej Jelovčan, Matic Ažbe 
 Šola: OŠ Poljane 

 Mentor: Sonja Homec, učit. zgo. in geo.       

Povzetek raziskovalne naloge: 
Temperaturni obrat ali inverzija je vremenski pojav, pri katerem se hladnejši zrak, ki je težji, uleže na dno kotline in od tam 
izpodrine toplejši zrak. Temperaturni obrat je glede na razgiban relief v Sloveniji zelo pogost pojav.  
Raziskovali smo temperaturni obrat v Poljanski dolini in ugotovili, da je ta pojav dokaj pogost tudi v naši dolini.  
Na nekaterih bolj zaprtih delih doline smo opazili tudi obratno vegetacijo kot posledico temperaturne inverzije, v drugih bolj 
odprtih delih pa je obratni vrstni red rasti smreke in bukve najbrž le posledica zasmrečenja. Anketa je pokazala, da se v naši 
dolini s temperaturnim obratom zrak ne poslabša tako močno kot pa v mestih, kajti tukaj še ni večjih onesnaževalcev zraka. 
Tudi ljudje v dolini se ob inverziji ne počutijo dosti drugače kot v dneh, ko tega temperaturnega obrata ni.  
Naše ugotovitve in mnenja nekaterih prebivalcev Poljanske doline delno potrjujejo našo hipotezo, da temperaturni obrat v 
Poljanski dolini vpliva na obratno vegetacijo, na onesnažen zrak in na počutje ljudi.  
  
 Naslov naloge:   Tisto malo kar še vemo o apnarstvu, opekarstvu in kamnarstvu v okolici Poljan 

 Izvajalec: Leon Filipič     
 Šola: OŠ Poljane 

 Mentor: Sonja Homec, učit. zgo. in geo.       

Povzetek raziskovalne naloge: 
V raziskovalni nalogi Tisto malo kar še vemo o apnarstvu, opekarstvu in kamnarstvu na območju širše okolice Poljan nad Škofjo 
Loko (krajše Poljan) sem z raziskovalnimi metodami: anketiranja, vodenih razgovorov, terenskim delom, razvrščanjem podatkov 
in določanjem, dejavnosti razvrstil v štiri različne obrti, ki se ukvarjajo s obdelavo in predelavo mineralnih surovin za gradnjo: 
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apnarstvo, poljsko opekarstvo, kamnoseštvo in lomljenje skrila. S terenskim delom sem ugotovil 21 lokacij apnenic (ena zidana, 
ostale so bile poljske s pletenjem) in 30 lokacij poljskih opekarn. Po izročilu na terenu in v pisnih arhivskih virih ni poznan 
noben kamnosek, ki bi deloval na tem območju, čeprav imajo cerkve, kapelice, kmečke hiše in gospodarska poslopja kamnit 
klesane detajle izdelane iz lokalnega kamenja. Skrilj so lomili na osmih lokacijah in po izročilu obdelovali sami domačini, s 
krovstvom - pokrivanjem streh pa se sami niso ukvarjali, temveč so mojstri prihajali iz Selške doline. Največ pa so se sami 
domačini ukvarjali z izdelovanjem in žganjem opek v poljskih opekarskih pečeh, ki so jih imenovali ''cegunce''. Danes se 
občasno z apnarstvom ukvarjata samo še dva apnarja. 
Mineralne surovine so odvzemali, obdelovali in predelovali predvsem za domače potrebe v lokalnem okolju vse do leta 1970 in 
iz njih je bilo zgrajenih večina zidanih stavb v Poljanah in širši okolici.  
Te ugotovitve potrjujejo mojo hipotezo, da so včasih v Poljanah in okolici bile vse stavbe zgrajene iz lokalnih surovin, ki so jih 
glede na potrebe obdelali ali predelali. Da je bil izbor surovin za gradnjo skromnejši, omejen na lokalne mineralne surovine na 
podlagi katerih so ljudje glede na vrsto razvili: apnarsko, opekarsko ali kamnarsko obrt. Na podlagi števila evidentiranih lokacij 
apnenic 21 potrjujem drugo hipotezo, da je bilo v širši okolici Poljan apnarstvo prav tako razvito kot v Selški dolini, če ne še 
bolj. Glede na čas gradnje in prezidav stavb, ugotavljam, da so se obrti povezane z gradnjo stavb, razmahnile v ekonomsko 
ugodnejših obdobjih še posebej pa po naravnih nesrečah (ljubljanski potres 1892, povodenj 1926), in po prvi in drugi svetovni 
vojni. Glede na bogastvo evidentiranih lokacije odvzema in lokacij obdelave in predelave mineralnih surovin na obravnavanem 
območju bi bilo mogoče urediti tematsko učno pot.  

Kemija 
  
 Naslov naloge:   Konopljino milo 

 Izvajalec: Anita Ahačič     
 Šola: OŠ Križe 

 Mentor: Monika Škaper, prof. kem. in biol.       

Povzetek raziskovalne naloge: 
Zunanji podobi človeka daje pečat urejena zunanjost, sem nedvomno sodi tudi osebna nega telesa.  
Najbolj pogosto uporabljeno kozmetično sredstvo za osebno nego telesa je milo. Prav mila, predvsem pa sestava mil, so sprožila 
mojo radovednost. Vprašala sem se, kako je lahko nekaj tako preprostega, nekaj, kar uporabljamo vsak dan, obenem tako 
zapleteno. Zaradi teh vprašanj sem v raziskovalni nalogi  želela pripraviti milo iz najbolj naravnih sestavin - konopljinega olja in 
bukovega pepela. Značilnosti takega naravnega mila sem primerjala z milom, pripravljenim iz sintetičnih kemikalij in s 
kupljenim milom.  
  
 Naslov naloge:   Raziskovanje snovi v šentjanževki 

 Izvajalec: Mirjam Tolar, Klara Štremfelj   
 Šola: OŠ Železniki 

 Mentor: Magda Šlibar, prof. kem. in biol.       

Povzetek raziskovalne naloge: 
Šentjanževka (Hypericum perforatum L.) je zdravilna rastlina z mnogimi koristnimi učinki. Uporablja se že več kot tisoč let za 
celjenje ran in zdravljenje psihičnih težav. Vsebuje različne učinkovine, med drugim tudi hipericin, kvercetin, psevdohipericin 
in hiperforin. Učinkovine sva izolirali z ekstrakcijo, vzorec koncentrirali in analizirali s tenkoplastno kromatografijo in UV 
spektroskopijo. Pripravili sva šentjanževo olje, ki ga doma veliko uporabljamo za zdravljenje ran in opeklin, ter čaj iz 
šentjanževke, ki se uporablja proti vnetju dlesni in za psihične težave.  
  
 Naslov naloge:   Skrivnost flomastrov 

 Izvajalec: Rok Jamnik, Timotej Hostnik   
 Šola: OŠ Cvetka Golarja, Škofja Loka 

 Mentor: Jasmina Vidovič, univ. dipl. inž. kem. tehnol.       

Povzetek raziskovalne naloge: 
V raziskovalni nalogi sva s pomočjo papirne kromatografije ugotavljala, ali so barve vodotopnih flomastrov čiste snovi ali zmesi. 
Odločila sva se za tri različna topila: polarno vodo, etanol, ki ima polarni značaj, ter čistilni bencin, ki je zmes nepolarnih 
ogljikovodikov. Predpostavila sva, da bo ločitev najboljša z vodo. Rezultati so pokazali, da čistilni bencin ne raztaplja barvil v 
flomastrih, najbolje pa so se barve ločile z vodo, kot mobilno fazo. Rezultati so potrdili najino hipotezo. Ugotovila sva, da je siva 
barva flomastra zmes petih barvil: temno modre, rumene, oranžne, rdeče in svetlo modre.  
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Psihologija 
  
 Naslov naloge:   Ali poslušanje glasbe med pisanjem domačih nalog in učenjem negativno vpliva na 

rezultate dela? 
 Izvajalec: Katja Stanonik, Barbara Subotič, Tina Žakelj 

 Šola: OŠ Žiri 
 Mentor: Ina Čarič, dipl. ing. str.       

Povzetek raziskovalne naloge: 
Veliko staršev meni, da poslušanje glasbe med pisanjem domače naloge dekoncentrira njihove otroke, učenci pa se s tem ne 
strinjamo. Zato smo se odločile, da naredimo raziskovalno v tej smeri. Najprej smo postavile hipotezo. Nato smo sestavile 
vprašalnike za učence, njihove starše in učitelje. Potem smo naredile teste za učence 8. in 9. razredov, ob katerih smo predvajale 
različne zvoke. Ugotovile smo, da je zelo pomembno, kaj poslušaš med pisanjem domače naloge, saj so bili rezultati testov zelo 
različni. Raziskovanje se nam je zdelo zelo zanimivo, saj smo izvedele kar nekaj novih stvari in spoznale različna mišljenja naših 
vrstnikov, naših staršev in učiteljev.  
  
 Naslov naloge:   Mobilni telefon: DA ali NE 

 Izvajalec: Klavdija Bahun, Barbara Rožič   
 Šola: OŠ Tržič 

 Mentor: Romana Turk, pred. učit. kem. in biol., Asja Štucin, prof.    

Povzetek raziskovalne naloge: 
Učenke in učenci naše šole zelo veliko uporabljajo mobilne telefone. S pomočjo ankete sva zbrali nekaj pomembnih podatkov o 
tem, kdaj so dobili mobitel, za kaj ga najpogosteje uporabljajo in koliko časa ga uporabljajo na dan. Ugotavljali sva, ali si 
predstavljajo življenje brez mobilnega telefona. Prišli sva do zelo zanimivih ugotovitev.  
  
 Naslov naloge:   Razširjenost drog med mladimi 

 Izvajalec: Gal Povšič, Živa Kramperšek, Nika Krvina 
 Šola: OŠ Žiri 

 Mentor: Petra Cankar, univ. dipl. psih.       

Povzetek raziskovalne naloge: 
Svet, v katerem si oddaljen od resničnosti, od vseh težav, od vseh ljudi, svet, v katerem si sam sebi popoln tujec, to je svet drog. 
Ker se mladi v času odraščanja tudi danes pogosto srečujejo z drogami, nas je zanimalo, kakšna je razširjenost drog med učenci 
in učenkami 8. in 9. razreda Osnovne šole Žiri. Zanimalo nas je tudi splošno poznavanje drog, njihovih učinkov in posledic ter 
kakšne so njihove dotedanje izkušnje z drogami. Z metodo anketiranja smo poskušali preveriti postavljene hipoteze glede 
najbolj razširjenih drog ter vpliva starosti na poznavanje in uporabo drog. Izkazalo se je, da večina anketiranih pozna od 2 do 4 
vrste drog, da kar dobro poznajo učinke in posledice drog, nekoliko manj pa možnosti zdravljenja odvisnosti. Drugi del ankete 
pa je bil namenjen tistim, ki drogo jemljejo in se je osredotočal tudi na to, kako pogosto anketiranec drogo uporablja, koliko 
denarja porabi zanjo in ali se je že poskušal odvaditi od nje.  

Slovenski jezik in književnost 
  
 Naslov naloge:   Intervju - žirovski  vrhunski športniki 

 Izvajalec: Tamara Trček, Vineta Treven, Laura Podobnik 
 Šola: OŠ Žiri 

 Mentor: Barbara Peternel, univ. dipl. bibl.       

Povzetek raziskovalne naloge: 
V prihodnjem šolskem letu bomo v domačem kraju praznovali 50. obletnico obstoja Šolskega športnega društva Žiri, zato smo 
se odločile, da poiščemo vrhunske športnike, ki so bili nekoč člani tega društva. Iskale smo možnosti in se odločile za pripravo 
intervjujev. Najprej smo iz različnih virov zbrale literaturo, ki govori splošno o sporočanju, novinarstvu, kamor uvrščamo tudi 
intervjuje. 
Uporabile smo intervju kot javno besedilo in priljubljeno novinarsko vrsto. Je dvogovorno besedilo, in sicer raziskovalni 
pogovor, v katerem sodelujeta vpraševalec in vprašani (intervjuvanec). Na intervju smo se skrbno pripravile in skušale usmerjati 
pogovor v načrtovanem okviru. Nas je zanimal predvsem šport na Žirovskem in športniki, ki izhajajo iz Žirov ter so poznani, ne 
samo v Sloveniji, ampak tudi v svetu. 
Pripravile smo anketo in z njeno pomočjo iskale vrhunske športnike na Žirovskem. 
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Z raziskovalno nalogo smo prispevale delček k praznovanju našega športnega društva z željo po nadaljevanju športne tradicije 
tudi v prihodnosti.  

Sociologija 
  
 Naslov naloge:   Ali svet pozna igro in igrico? 

 Izvajalec: Aleš Cankar, Matej Krmelj   
 Šola: OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas 

 Mentor: Mirjam Šinkovec, učit.       

Povzetek raziskovalne naloge: 
Za raziskovalno nalogo iz računalniških iger sva se odločila predvsem zato, ker se o njej veliko govori, veliko pove, a je le malo 
informacij pravilnih. Midva hočeva s to raziskovalno nalogo dokazati, da igre niso slabe, ampak prej dobre. Veliko prej. Mislim, 
da nama je uspelo zajeti večino stvari, ki so z igrami povezane vse od poškodb do slabih in dobrih stvari, ki jih igre prinesejo, in 
seveda razliko med igro in igrico. Pri raziskavi sva večino stvari, ki sva jih domnevala, tudi dokazala. Upam, da bo to nalogo kdaj 
prebral urednik kakšne slovenske revije, saj v tujini teh težav ni, saj so novinarji ustrezno izobraženi. Tako nisem na angleških 
spletnih straneh nikoli opazil igrici ustreznega pojma "gamie". Mislim pa tudi, da bom žrtvoval malo papirja, to nalogo poslal na 
uredništvo oddaje Svet in optimistično upal, da se bo kaj obrnilo na bolje.  
  
 Naslov naloge:   Hujšanje da ali ne? 

 Izvajalec: Polona Podobnik, Nina Osredkar   
 Šola: OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas 

 Mentor: Agata Bradeško, učit.       

Povzetek raziskovalne naloge: 
Mladi smo dandanes vedno bolj polni kompleksov, poleg tega pa je naša samopodoba zelo slaba.  
Večino ljudi obremenjuje zunanji videz, med drugim zelo pogosto občutek, da so predebeli. Največkrat se to pojavi prav v 
mladosti, ko se človek najbolj spreminja in išče potrditev samega sebe.  
Zato sva se odpravili malo raziskovat misli mladih. Povprašali sva tako tiste mlade, ki so ravno stopili na pot pubertete, tiste, ki 
so ravno na višku in tudi tiste, ki se že počasi poslavljajo od mladosti. Našli sva zelo različne poglede na hujšanje in v nalogi jih 
bova le na kratko povzeli. 
Veliko jih poizkuša  shujšati, a ko sva vprašali po rezultatih,  je večini  nasmeh zdrsel z obraza.  
Pri raziskavi sva tiste stvari, ki sva jih predvidevali, tudi dokazali.  
  
 Naslov naloge:   Medmrežje in mi 

 Izvajalec: Katja Dovžan, Arnela Nadarević   
 Šola: OŠ Tržič 

 Mentor: Romana Turk, pred. učit. kem. in biol., Asja Štucin, prof.    

Povzetek raziskovalne naloge: 
Medmrežje - internet je zelo razširjen vir informacij, podatkov. S pomočjo ankete sva ugotavljali:  

- kdaj so učenci naše šole pričeji uporabljati medmrežje; 
- zakaj ga uporabljajo; 
- kakše izkušnje imajo z zanesljivostjo podatkov na internetu. 

Tudi sami sva na primeru izbrane teme (rastlinska in živalska sistematika) poiskali nekaj napak pri razlagi teme.  
  
 Naslov naloge:   Način oblačenja in poslušanje različnih zvrsti glasbe kot kazalca razvoja subkultur 

v Žireh 
 Izvajalec: Leja Mlinar, Neža Gartnar, Laura Šubic 

 Šola: OŠ Žiri 
 Mentor: Maja Brezovar, prof. slo., univ. dipl. soc.       

Povzetek raziskovalne naloge: 
Raziskovalna naloga se dotika le dela raziskovanja na področju sociologije, in sicer subkultur. Natančneje mladinskih subkultur, 
saj obstajajo tudi druge. O subkulturah na splošno lahko govorimo kot o kulturi ali skupini ljudi z določenim vzorcem vedenja 
in prepričanji znotraj večje kulture. Njeno bistvo izhaja ravno iz drugačnosti od preostale družbe. To drugačnost velikokrat 
izražajo z glasbo, ki jo poslušajo, ter s slogom oblačenja, ki ga imajo in je le-to povezano z glasbo, ki jo poslušajo. Naloga 
predstavi le nekaj danes popularnih glasbenih in modnih slogov, izpostavljen je tudi najnovejši trend - emo subkultura. Na 
začetku smo predvidele, da bomo z anketo izvedele, ali učenci in učenke vidijo povezanost med slogom oblačenja in zvrstjo 
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glasbe ter pripadnostjo družbeni skupini prepoznajo ter da so mladi v Žireh pripadniki predvsem rock glasbe in skušajo slediti 
modnim smernicam. Ugotovljeno je bilo, da se glasbeni in modni slogi lahko med seboj ''mešajo''  in linije smernic oblačenja 
niso strogo vezane na poslušano glasbeno zvrst.  
  
 Naslov naloge:   Varčujem - prihodnost in srečo kujem 

 Izvajalec: Mateja Božnar, Tanja Dolenec   
 Šola: OŠ Poljane 

 Mentor: Mojca Oblak, gim. mat., Jure Kumer, prof. fiz. in teh.    

Povzetek raziskovalne naloge: 
Osnovni namen najine raziskovalne naloge je bil, da ugotoviva, koliko ljudi varčuje, zakaj varčujejo, kaj menijo o varčevanju in 
kaj o finančni krizi. Zanimalo naju je tudi, koliko ljudje pazijo, da kupujejo v cenejših trgovinah ter katera trgovina se jim zdi 
najcenejša.  
Danes se o denarju, varčevanju in finančni krizi veliko govori. Nekaj ljudi pa misli, da je finančna kriza "le" izmišljotina 
politikov. 
Ker se marsikdo ne more izogniti zadolževanju in pomanjkanju denarja, je najbolj idealna rešitev varčevanje. Ta ideja, da bi 
začeli varčevati, se nam glede na razmere nekaterih, ter glede na preveliko pomanjkanje denarja, zdi precej nemogoča, ni pa 
povsem nemogoča. 
Jasno je, da ne moremo pri odraslih, kar tako doseči, da začnejo varčevati, saj  nekaterim tega ni treba, drugi pa preprosto 
nimajo denarja, da bi varčevali, zato se jim to zdi nemogoče. Lahko pa seveda poskusimo s pravo vzgojo najmlajših. Pri tem 
igrajo najpomembnejšo vlogo starši oziroma vzgojitelji. Nam otrokom je treba pokazati, da je treba denar spravljati oziroma 
varčevati in ne pa ga takoj porabiti, saj bodo mogoče prišli slabši časi, ko ga bomo potrebovali in ga brez predhodnega 
varčevanja ne bomo mogli imeti. Pokazati nam je treba tudi veselje ob pogledamo na naš kup denarja, ki je vsak mesec večji, če 
varčujemo. 
Meniva, da je dobro, da smo mladi čim prej obveščeni o posledicah finančne krize, saj le na ta način in z zgledom staršev ter 
naših najbližjih lahko zmanjšamo število ljudi brez denarja in drugih materialnih stvari, ki si jih brez denarja ne moremo 
privoščiti. 
Finančna kriza najbolj prizadene ljudi, ki delajo v tovarnah, kajti vedno več jih ostaja na cesti  brez služb in brez denarja, saj ga 
ob svojih minimalnih plačah niso mogli privarčevati. Največ jih potem dajo na zavod, ki jim  pomaga iskati službo, te pa veliko 
ljudi še posebej z nižjo izobrazbo ne najde. Pravega vzroka za odpuščanje ne ve nihče. 
Naredili sva več hipotez in dva različna anketna vprašalnika. Med otroki izvedena anketa je pokazala, da se jim vsaj večini 
varčevanje zdi zanimivo, s privarčevanim denarjem pa bi si radi privoščili kolo, MP3 predvajalnik, računalnik, hišnega 
ljubljenčka, neko dekle pa si celo želi kupiti potovanje. Prosili sva jih, da nama narišejo svoje želje in rezultat so bile zanimive in 
nadvse prisrčne risbice, zato sva jih nekaj priložili v priloge.  Največ naših najmlajših pa varčuje v denarnici ali pujsku.  
Anketa izvedena med osmo- in devetošolci je bila drugačna od tiste, ki sva jo izvedli med tretje- in četrtošolci. Pokazala pa je, da 
večina ne ve, kaj je to finančna kriza. Nekateri izmed njih varčujejo že za take stvari, kot varčujejo naši oziroma njihovi starši. 
Ena izmed takih stvari, za katero stvar varčujejo, je bila elektrika, asfalt… 
Anketa izvedena med starši prvo-, drugo-, tretje- in četrtošolcev je pokazala, da večina staršev varčuje ter, da spremljajo cene v 
trgovinah in kupujejo v cenejših trgovinah. Prav tako tisti, ki so v pokoju, pazijo na cene in kje kupujejo. Večina jih še zmeraj 
kupuje v njim najbližji trgovini, četudi ni najcenejša. Za darila jih večina ni porabila nič manj denarja kot v preteklih letih.  
Po vseh zbranih podatkih je bilo potrebno pazljivo prebrati in pregledati ter zapisati rezultate. Zato sva nekaj časa preživeli v 
računalniški učilnici, da sva vse podatke združili v celoto. 
Upava, da sva z najino raziskovalno nalogo vsaj malo pripomogli k večji obveščenosti o varčevanju in finančni krizi ter njenih 
posledicah in posledicah pomanjkanja denarja, veseli pa bova, če bo vsaj nekaj ljudi reklo STOP prevelikemu zapravljanju kljub 
vsem željam, ki jih imamo.  
  
 Naslov naloge:   Vpliv mladinskih subkultur na vedenje mladih 

 Izvajalec: Kaja Likar, Tjaša Cankar   
 Šola: OŠ Žiri 

 Mentor: Petra Cankar, univ. dipl. psih.       

Povzetek raziskovalne naloge: 
Subkulture so zagotovo eden izmed dejavnikov, ki vplivajo na vedenje mladih - kako se oblačijo, razmišljajo, obnašajo,... 
Zanimalo naju je, kakšna je razširjenost posameznih mladinskih subkultur med mladimi, kateri so vzroki, zaradi katerih se 
mladi odločajo za pripadnost določeni subkulturi, kdo jih k temu spodbudi, kakšen je odziv staršev. V anketo sva vključili 
učence in učenke 8. in 9. razreda dveh osnovnih šol (v manjšem in večjem kraju), dijake in dijakinje dveh gimnazij (v manjšem 
in večjem kraju) ter dijake ene srednje strokovne in poklicne šole. Pokazali so se zanimivi rezultati, tudi nekaj razlik glede na 
kraj šole, a nekatere hipoteze so se izkazale za nepravilne. Zagotovo pa lahko zaključiva, da sta glasba in stil oblačenja ena izmed 
pomembnih dejavnikov pri izbiri subkulture in da se mladi za to odločajo, ker jim je to všeč in ne toliko za to, da bi se s svojim 
vedenjem upirali staršem.  
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Zgodovina in umetnostna zgodovina 
  
 Naslov naloge:   Del zgodovine v potoku 

 Izvajalec: Nina Pangeršič, Tina Nunar   
 Šola: OŠ Križe 

 Mentor: Andreja Polanšek, mag., prof. zgo. in dipl. bibl., Lidija Stenovec Kozina, prof. zgo. 
in geo.    

Povzetek raziskovalne naloge: 
6. aprila 2008 sva pri naključnem raziskovanju dveh mladih in nadebudnih arheologinj v naselju Podljubelj nad Tržičem v 
manjšem potoku našli kovinski predmet, ki je spominjal na vojaško čelado. Predmet sva odnesli v šolo, od koder smo ga poslali 
v oceno strokovnjakom Narodnega muzeja v Ljubljani. Zgodovinarji muzeja so ugotovili, da gre za pomembno najdbo, in sicer 
za italijansko čelado M 33 iz druge svetovne vojne. Čelado so v muzeju strokovno obdelali in konzervirali. Vse dogajanje od 
najdbe čelade do konzervacije nama je omogočilo, da sva podrobno spoznali delo arheologov in drugih strokovnjakov. Vse to 
sva podrobno opisali v najini raziskovalni nalogi, kjer sva raziskali tudi, kako se je italijanska čelada znašla na slovensko-
avstrijski meji.  
  
 Naslov naloge:   Homanova hiša 

 Izvajalec: Nina Kočar, Maja Pleško   
 Šola: OŠ Škofja Loka-Mesto 

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

Povzetek raziskovalne naloge: 
V Škofji Loki je precej ohranjenih srednjeveških stavb. Med njimi je tudi znana Homanova hiša s starodavno lipo, pod katero se 
družijo ljudje v kavarni omenjene hiše. Kako je pri ljudeh zasidrana ta stavba, sva raziskali v tokratni raziskovalni nalogi.  
  
 Naslov naloge:   Športno društvo Tabor. Pol stoletja društva. 

 Izvajalec: Liza Križnar, Tinkara Mlinar   
 Šola: OŠ Žiri 

 Mentor: Barbara Peternel, univ. dipl. bibl.       

Povzetek raziskovalne naloge: 
Že pregovor pravi, da ''redko najdemo zdrav duh v bolnem telesu'', in ker način življenja od človeka zahteva tako zdravo telo kot 
tudi zdrav duh, in ker so se tega zavedali že najini sokrajani/someščani desetletja nazaj, sva se odločili za raziskovalno nalogo o 
šolskem športu. 
Pri raziskovanju in delovanju šolskega športnega društva naju je zanimala zgodovina športa v svetu, razvoj športa na Slovenskem 
in nenazadnje zgodovina športa v Žireh. 
Posebno pozornost sva namenili našemu Športnemu društvu Tabor od začetkov do danes. 
Raziskovali sva delovanje in članstvo našega športnega društva včasih in danes ter ugotavljali, do kakšnih sprememb je prihajajo 
v petdesetletnem delovanju društva. 
Pregledali sva literaturo s področja športa in različne publikacije, ki so nastale na Žirovskem in je v njih omenjeno delovanje 
športnih dejavnosti v zgodovini in seveda tudi danes. 
Poiskali sva različne definicije športa in se ob tem seznanili z različnimi športi, ki so bili najbolj oblegani na našem področju, 
torej na Žirovskem. 
Intervjuvali  sva naše učitelje športne vzgoje in s pomočjo raziskovalnih intervjujev povzeli ugotovitve v zaključku naloge.  
  
 Naslov naloge:   Žiri in Žirovci v 1. svetovni vojni 

 Izvajalec: Neža Lazar, Tilen Albreht   
 Šola: OŠ Žiri 

 Mentor: Vlasta Pečelin, prof. zgod., univ. dipl. soc. kult.       

Povzetek raziskovalne naloge: 
Vsi ljudje, vsaj v Sloveniji, vedo vsaj nekaj najpomembnejših stvari o prvi svetovni vojni. Njihova mnenja o tej temi so zelo 
različna. Nekaterim je zelo zanimiva, drugim pa malo manj. 
Literature o prvi svetovni vojni ni tako malo, ampak še vseeno bistveno manj kot je literature o drugi svetovni vojni. S pomočjo 
mentorice smo poiskali različne vire; dobili smo nekaj Žirovskih občasnikov, knjig o soški fronti, dnevnikov pradedkov ter 
zapisov duhovnikov iz žirovske farne cerkve med vojno. Sestavila sva ankete, jih razdelila med ljudi in nato analizirala. Rezultati 
so zanimivi. 
Iz raznih virov sva sprva opisala prvo  svetovno  vo jno  v svetu, nato  v Sloveniji in na koncu še na žirovskih tleh. O vojni na 
žirovskem sva izvedela kar nekaj stvari. Predvsem o dobrodušnosti prebivalcev. Iz člankov v Žirovskoh občasnikih sva izvedela 



Regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih šol 

Tehniški šolski center Kranj, 4. april 2009  26 
 

zelo veliko o vojskovanju moškega prebivalstva, pa tudi o življenju mladih ljudi, starejših obnemoglih moških, žensk in 
duhovnikov. 
Ugotovila sva, da posebne knjige o Žireh in Žirovcih v prvi svetovni vojni ni. Obstaja pa več krajših člankov o tej temi ter 
zbirateljev predmetov iz tistih časov. Iz ankete pa sva izvedela, kaj o tej temi vedo odrasli in mlajši otroci v osnovni šoli. Ta 
raziskovalna naloga naj bo najin doprinos k poznavanju tega pomembnega zgodovinskega obdobja.  
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PREGLED DEJAVNOSTI MLADIH RAZISKOVALCEV OSNOVNIH ŠOL GORENJSKE REGIJE V 
ŠOLSKEM LETU 2008/09 
 
 
Število raziskovalnih nalog in učencev: 
 

Šola Število nalog Število učencev 

OŠ Žiri 13 nalog 29 učencev 

OŠ Poljane 6 nalog 13 učencev 

OŠ Tržič 5 nalog 9 učencev 

OŠ Škofja Loka-Mesto 3 naloge 7 učencev 

OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas 3 naloge 6 učencev 

OŠ Križe 3 naloge 4 učenci 

OŠ Železniki 1 nalogi 2 učenca 

OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica 1 naloga 2 učenci 

OŠ Cvetka Golarja, Škofja Loka 1 naloga 2 učenca 

OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica 1 naloga 2 učenca 

OŠ Franceta Prešerna Kranj 1 naloga 1 učenec 

OŠ Stražišče Kranj 1 naloga 1 učenec 

SKUPAJ 39 nalog 78 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 Cvetka Golarja Škofja Loka   Jasmina VIDOVIČ 

  OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica   Urška REPINC 

  OŠ Davorin Jenko Cerklje   Marija BARLE 

  OŠ Franceta Prešerna Kranj     Andrej KOLOŽVARI   

  OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas   Mirjam ŠINKOVEC 

  OŠ Križe   Božena PERKO 

  OŠ Škofja Loka-Mesto   Vlasta BALDERMAN   

  OŠ Poljane   Helena FORTUNA 

  OŠ Stražišče Kranj   Nuša ZALETEL 

  OŠ Tržič   Drago ZALAR 

  OŠ Žiri    Petra TROJAR 
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ORGANIZATORJI SREČANJA 
 
 
XVIII. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih srednjih šol in IX. 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 

 

 

 
SKLEPNA BESEDA 
  
 
Tekmovanje mladih raziskovalcev srednjih in osnovnih šol Gorenjske je na našem šolskem centru že 
tradicionalno. Glavni namen naših vsakoletnih srečanj je predvsem spodbujanje ustvarjalnosti med 
mladimi, usmerjanje k projektnemu in raziskovalnemu delu, utrjevanje zaupanja samih vase, v svoje delo 
in razmišljanje. O svojem delu imajo možnost razpravljati s strokovnjaki in ga javno predstaviti, predvsem 
pa je pomembno njihovo druženje ter izmenjava izkušenj in znanja.  
 
Na letošnjem srečanju mladih raziskovalcev gorenjskih srednjih in osnovnih šol se predstavlja skupaj 56 
raziskovalnih nalog. Izdelalo jih je 30 srednješolcev s pomočjo 19 mentorjev, pri izdelavi osnovnošolskih 
raziskovalnih nalog pa je sodelovalo 78 učencev in 40 mentorjev. 
 
Vsem mladim raziskovalcem in njihovim mentorjem v imenu organizatorjev izrekam vse priznanje in 
pohvalo za kvalitetno izdelane in predstavljene raziskovalne naloge. Prav vse so dragocen prispevek k 
napredku znanosti. Želimo vam, da bi najboljše naloge tako dobro predstavili tudi na državnih srečanjih.  
 
Predstavnikom šol v regijski koordinaciji, članom ocenjevalnih komisij ter vsem, ki so kakorkoli pomagali 
pri organizaciji in izvedbi srečanja, pa se najlepše zahvaljujemo za njihov prispevek. 
 
 
 Borut Pogačnik, univ. dipl. inž., 
 koordinator srečanja 
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POKROVITELJA SREČANJA 
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