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Pozdrav udeležencem XX. srečanja mladih raziskovalcev srednjih šol in 

XI. srečanja raziskovalcev osnovnih šol Gorenjske 

  

 

 
Drage udeleženke in udeleženci srečanja mladih raziskovalcev Gorenjske, 
 
spet je prišel čas, ko se srečamo na Tehniškem šolskem centru Kranj, ki tradicionalno organizira letna 
srečanja mladih raziskovalcev osnovnih in srednjih šol Gorenjske. 
 
Raziskave in inovacije so osnova za napredek človeštva. Vsi se zavedamo, da bi človeštvo izginilo tisti 
trenutek, ko bi se ustavilo kreativno razmišljanje. Mladi ste tisti, ki vstopate v svet odraslih in boste s 
svojim svežim, neobremenjenim razmišljanjem in odkrivanjem novega skrbeli, da se bo svet vrtel naprej. 
Sedanje obdobje je v znamenju sonaravnega trajnostnega razvoja, ki bo človeštvu z uporabo novih okolju 
prijaznih virov energije omogočil preživetje. 
 
Vsem udeležencem želim, da bi bilo druženje na regijskem srečanju prijetno, poučno in zabavno. Obenem 
bi se na tem mestu rad zahvalil svojim kolegom, ki vsa ta leta skrbijo za organizacijo in pripravo regijskega 
srečanja mladih raziskovalcev Gorenjske. Še predobro se zavedam, da je, sploh v zadnjem obdobju, 
potrebno veliko truda, da zberejo dovolj sredstev za tako srečanje. Zato bi se zahvalil tudi vsem 
sponzorjem, ki se zavedajo, da je tako srečanje potrebno in ga zato finančno podprejo. 
 

 
 Jože Drenovec, univ. dipl. org., 
 direktor TŠC Kranj 
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SREDNJE ŠOLE 
 

 

PREGLED RAZISKOVALNIH NALOG 

Biologija 

  
 Naslov naloge:   Redke vrste ptic na območju DovŢanove soteske in Bornovih gozdov 

 Izvajalec: BlaŢ BlaŢič     

 Šola: Gimnazija Kranj 
 Mentor: Vanda Kukec, prof., TomaŢ Mihelič, dipl. ing. goz.    

Povzetek raziskovalne naloge: 

S svojo raziskovalno nalogo sem želel predstaviti osem redkih vrst ptic ter njihovo prisotnost v Dovžanovi soteski in severnem 
delu Bornovih gozdov. Pri tem sem zbral vse svoje podatke iz sezon 2009 in 2010, ki se nanašajo na opazovanja divjega petelina, 
velike uharice, kozače, koconogega čuka, ruševca, malega skovnika, skalne lastovke in povodnega kosa. Pri vsaki od teh vrst sem 
izbral točno določeno metodo, na podlagi katere sem vodil popis.  

Ekologija z varstvom okolja 

  
 Naslov naloge:   Volk na Zgornjem Gorenjskem 

 Izvajalec: Sara MeŢik, Ela Kreslin, Marcel Salmič 

 Šola: Gimnazija Jesenice 

 Mentor: Katarina Trontelj, univ. dipl. biol.       

Povzetek raziskovalne naloge: 

Poročila o pojavljanju volka, njegovih sledi in plena, ki smo jih zbrali v prvem delu raziskovalne naloge, dokazujejo prisotnost 
volka na Zgornjem Gorenjskem in s tem potrjujejo hipotezo o širjenju iz svojega osrednjega območja volka v ta predel Slovenije.  
Tu ima dovolj dobre naravne pogoje za življenje, razmnoževanje in širjenje, postavlja pa se vprašanje odnosa javnosti do 
prisotnosti volka in reševanja konfliktnih situacij na področju reje drobnice, ki so se pojavile takoj ob prihodu volka.  
Zato smo v drugem delu raziskovalne naloge z metodo anketiranja raziskali javno mnenje.  Rezultati ankete po pričakovanjih 
kažejo, da je širša javnost bolj naklonjena prisotnosti in širjenju volka kot kmetje. Opazno je podcenjevanje pomena volka za  
biotsko pestrost in ohranjanje ravnovesja v ekosistemu, tako pri širši javnosti kot pri kmetih, pri slednjih še nekoliko bolj. Kljub 
temu, da se več kot polovica anketiranih zaveda, da volk človeka ne ogroža, je še vedno prisotno nelagodje ali strah ob njegovi 
prisotnosti. Zavest o volku kot vrednoti in simbolu neokrnjene narave je sorazmerno šibka. Na podlagi rezultatov ankete lahko 
sklenemo, da je potrebno izobraževanje in osveščanje ljudi o volku in njegovem pomenu v naravi. Po drugi strani pa se moramo 
zavedati, da kmetje zaradi potencialne ogroženosti drobnice bistveno manj naklonjeno gledajo na širjenje volka. Podpora širjenju 
volka na Zgornjo Gorenjsko po eni strani pomeni povečevanje biotske pestrosti ekosistema, po drugi strani pa je potrebno 
razumeti tudi stališča kmetov in vložiti veliko truda v zmanjševanje konfliktnih situacij in škode na drobnici.  

Ekonomija in turizem 

  
 Naslov naloge:   Kranjček, d.o.o. 

 Izvajalec: Biljana Petković, Mia Dedivanović, Tina Mavrič 

 Šola: ESIC Kranj, Gimnazija 

 Mentor: Polona Maček, prof.       

Povzetek raziskovalne naloge: 

V raziskovalni nalogi želimo predstaviti kraj na katerega smo lahko ponosne, ta kraj je Kranj. Vživele smo se v vlogo podjetn ic, 
bomo ustanovile turistično agencijo v Kranju. S tem projektom želimo popestriti  turizem v našem kraju. Preko anket smo 
izvedele, da je kar nekaj povpraševanja po tej dejavnosti. Z našo turistično agencijo bi obiskovalcem lahko predstavile 
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zanimivosti in dejavnosti v naši okolici. Naš namen je, da bi se ljudje po obisku naših krajev znova in znova vračali in to zaradi 
pestrosti naše ponudbe in lepe narave.  

Elektrotehnika, elektronika in robotika 

  
 Naslov naloge:   Šestnogi robot 

 Izvajalec: Gregor Šifrer, Miha Vojsk   

 Šola: TŠC Kranj 

 Mentor: Tomislav Prislan, prof.       

Povzetek raziskovalne naloge: 

Za raziskovalno nalogo sva izdelala robota s šestimi nogami. Idejo za izdelavo sva dobila pri novejših robotih za raziskovanje 
vesolja, ki za lažje premagovanje različnih terenov uporabljajo več nog namesto koles. Za pogon sva uporabila tri servomotorje. 
Motorje krmili AVR mikrokrmilnik. Robot se izogiba oviram s pomočjo IR senzorja, ki ima nastavljiv domet delovanja. Bistvo 
raziskovalne naloge je bilo izdelava algoritma za usklajeno premikanje vseh šestih nog robota pri hoji v vseh smereh.  

Etnologija 

  
 Naslov naloge:   Slovenska narodna noša 

 Izvajalec: Nejc Bajt, Sara Ručigaj   

 Šola: Gimnazija Kranj 
 Mentor: Patricija Veldin, prof.       

Povzetek raziskovalne naloge: 

Pomen narodne noše za Slovence se je skozi čas korenito spremenil. V tej nalogi bova ugotavljala, kako se je noša spreminjala 
vse od 17. stoletja naprej, kakšna je bila njena namembnost na začetku ter kakšen pomen za Slovence kot narod ima danes. 
Najina hipoteza  je, da je med Slovenci noša mnogo manj cenjena, kot je bila včasih, oz. da sploh niso seznanjeni s konceptom 
narodne noše kot nacionalnega simbola, kot je to pogosto v drugih evropskih državah. Ena od hipotez je tudi, da je razvoj noše 
iz okolice Bleda v slovensko narodno nošo je povezan z razvojem slovenskega narodnega gibanja v 19. stoletju. V nadaljevanju 
bova predstavila narodno nošo v posameznih obdobjih in ugotavljala, kakšne spremembe so se pojavljale, kateri elementi so 
ostali večinoma nespremenjeni in kaj so vzroki za spreminjanje. Ugotavljala bova, kaj narodna noša predstavlja povprečnemu 
Slovencu, ter kako se je spominjajo naše babice. Za to nalogo sva se odločila predvsem zato, ker sva sama neposredno povezana 
z njo preko folklorne skupine, ki ima nalogo ohranjanja slovenske kulture, k čemur zagotovo spada narodna noša, zato nama 
morda pomeni nekaj več in bi rada proučila vzroke za upadanje zanimanja sodržavljanov za ta simbol slovenstva.  

Fizika in astronomija 

  
 Naslov naloge:   Negativni kristali kot Plateaujev problem 

 Izvajalec: Sara Ručigaj     

 Šola: Gimnazija Kranj 

 Mentor: dr. Jure Žalohar 

Povzetek raziskovalne naloge: 

V raziskovalni nalogi sem izvedla statistično analizo porazdelitve negativnih kristalov v kremenovem kristalu iz Bezuljaka. 
Ugotovila sem, da je v ozadju formiranja verižic negativnih kristalov Plateuajev problem. Poleg tega so mereže negativnih 
kristalov fraktali. V ozadju je torej tudi nek kaotičen proces. Predstavila sem tudi preprost matematično-fizikalni model, s 
katerim lahko razložimo geometrične lastnosti formiranja verižic in mrežic negativnih kristalov.  
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Medicina 

  
 Naslov naloge:   Odnos do kajenja in nekajenja med dijaki Gimnazije Jesenice 

 Izvajalec: Mišo LuŢnik, AnŢe Rakovec, Nuša Crnkovič 

 Šola: Gimnazija Jesenice 

 Mentor: Irena Oblak, prof. bio.       

Povzetek raziskovalne naloge: 

S kajenjem je zasvojenih največ ljudi. Večina jih začne kaditi že v najstniških letih kljub temu, da se zavedajo posledic kajenja. 
Kajenje povzroča težave z dihali, poškoduje srčno-žilni sistem in spolne organe, prav tako pa slabo vpliva na zunanji izgled 
kadilca. Raziskovali smo pogostost kajenja med dijaki Gimnazije Jesenice in njihova stališča tako do kajenja in nekajenja. Izdelali 
smo anketo, ki smo jo razdelili med sto naključno izbranih dijakov v splošnih in vseh športnih oddelkih. Dijaki so jo reševali 
prostovoljno in anonimno. Rezultate smo analizirali z deskriptivno statistiko in določali Pearsonov koeficient povezave med 
spremenljivkami. 
Ugotovili smo, da večina dijakov ne kadi, tisti, ki kadijo, pa niso profesionalni športniki. Večina jih kadi zaradi ublažitve stresa, 
ki ga doživljajo kot posledico šolskih obveznosti. Prav tako smo ugotovili, da dijaki ne čutijo pritiska s strani prijateljev  in naj bi 
bilo kajenje zgolj njihova odločitev. Zaradi rezultatov naše raziskave menimo, da na naši gimnaziji ni veliko rednih kadilcev, in 
da so vsi, tudi kadilci, zadovoljivo obveščeni o negativnih posledicah kajenja. Menimo, da je med gimnazijci še vedno potrebno 
spodbujanje k nekajenju, pomoč pri opuščanju kajenja in izobraževanje o zdravem življenjskem slogu.  

Psihologija 

  
 Naslov naloge:   File XY 

 Izvajalec: Alex Peternel, Tina Logar   

 Šola: Gimnazija Kranj 

 Mentor: dr. Jure Žalohar 

Povzetek raziskovalne naloge: 

V raziskovalni nalogi raziskujeva pogostnost paranormalnih pojavov med ljudmi. Posvečava se ponavljajočim vzorcem v 
življenju, ki se zdijo malo verjetni. Na podlagi anketiranega vzorca ljudi sva ugotovila, da se nekateri dogodki ponavljajo večkrat, 
kot predvidi matematična teorija verjetnosti. Sklepava, da v ozadju nekaterih paranormalnih pojavov ni naključen proces temveč 
določeni slabo znani fizikalni mehanizmi.  
  
 Naslov naloge:   Generični mehanizem vizualnega aparata in nezmoŢnost prepoznavanja 

 Izvajalec: Maša Pogačnik, Katja Mencingar   
 Šola: Gimnazija Kranj 

 Mentor: dr. Jure Žalohar 

Povzetek raziskovalne naloge: 

V raziskovalni nalogi raziskujeva vizualno zaznavanje dijakov, ki sva jim v anketi prikazali posebno abstraktno fotografijo 
narejeno z diferenčno interferenčno metodo. Poseben fotografski postopek pri tej fotografiji ustvarja vzorce, ki jih človeški 
vizualni aparat ne more zaznati dvodimenzionalno. Ugotovili sva, da je pri anketirani populaciji zaznavanje te podobe izraziro 
trodimenzionalno in še najbolj podobno učinku, kakršnega dobi gledalec pri gledanju 3D stereoskopskih filmov (npr. Avatar). 
Fenomen sva pojasnili s hipotezo, da v globokih strukturah možganov ne obstajajo vsi potrebni klasifikatorji za ustvarjanje 
ekvivalentnih reprezentacij realnosti. To pomeni, da določenih podob človek ne more videti takšnih, kot so. Za to namreč nima 
razvitih ustreznih nevronskih hierarhičnih mrež.  
  
 Naslov naloge:   Univerzalna pravila globoke strukture 

 Izvajalec: Zala Peternel, Špela Zavrl   

 Šola: Gimnazija Kranj 

 Mentor: dr. Jure Žalohar 

Povzetek raziskovalne naloge: 

V raziskovalni nalogi se ukvarjava z efekti globoke strukture možganov na vidno zaznavanje. Izdelala sva psiholočki test, s 
katerim sva analizirali populacijo dijakov. Ugotovili sva, da v človekovem vizualnem aparatu lahko prepoznamo vpliv globoke 
strukture, to je nevronskih hierarhičnih povezav na najnižjih metasistemskih nivojih. V ozadju delujejo nekateri fizikalni procesi, 
kot so načelo ugodja (Plateaujev problem), izolacija posamičnih modalnosti (določitev objekta), problem grupiranja, simetrija, 
kontrastnost, generičnost reprezentacije in Bayesova logika ter metaforičnost. Vendar globoka struktura ne določa percepcije 
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popolnoma. V anketirani populaciji so vedno ljudje, ki odgovarjajo v nasprotju s pričakovanimi odgovori. Domnevava, da je to 
dejstvo možno pojasniti z nevrosnkimi povezavami, ki potekajo od zgoraj navzdol, to je od zavesti k globokim strukturam.  

Slovenski jezik in književnost 

  
 Naslov naloge:   Afrika skozi oči slovenskih knjiŢevnikov 

 Izvajalec: Nastja Bojić     

 Šola: Gimnazija Kranj 

 Mentor: Martina Lušina Basaj, prof.       

Povzetek raziskovalne naloge: 

V raziskovalni nalogi bom predstavila Afriko, kot jo vidijo nekateri slovenski književniki, npr. Sonja Porle in Pedro Opeka. Ob 
primerni iztočnici bom v nalogo vključila tudi aktivne probleme povezane z Afriko.  

Sociologija 

  
 Naslov naloge:   Ko ugasne Ţivljenje zvezdnika- druŢbeni odzivi na primeru Michael Jackson 

 Izvajalec: Nika ErŢen     

 Šola: Gimnazija Škofja Loka 

 Mentor: Tanja Gartner, prof. soc.       

Povzetek raziskovalne naloge: 

Smrt je dogodek, ki prizadene ljudi, ki so umrlega poznali. Ta krog ljudi je ponavadi dokaj majhen. Kaj pa se zgodi, ko umre 
slavna oseba?Kdo vse žaluje za njo, kako izražajo svoje žalovanje? Michael Jackosn je čudovit primer, na katerem lahko 
ugotovimo odgovore na ta vprašanja.  
  
 Naslov naloge:   PreŢivljanje prostega časa dijakov ETŠ Kranj 

 Izvajalec: Naida Bečić, Saška Orlović   

 Šola: ESIC Kranj, Ekonomsko-trgovska šola 

 Mentor: Janez Černilec, prof.       

Povzetek raziskovalne naloge: 

Vsakdo, tudi šolar, potrebuje vsak dan vsaj nekaj ur prostega časa.  Prosti čas  je čas, ko dijaki po svojih željah določajo svoje 
aktivnosti. Večini dijakom iz Ekonomsko-trgovske šole (ETŠ Kranj) je prosti čas pomemben. So pa tudi taki, ki jim prosti čas ni 
pomemben. Zelo veliko dijakov ETŠ Kranj nima veliko prostega časa, ko je šolski pouk. Je pa tudi kar dosti dijakov, ki imajo 
veliko prostega časa, ko je šolski pouk. Dijaki ETŠ Kranj v prostem času med šolo poslušajo glasbo, delajo, klepetajo ali se 
zabavajo na računalniku, se ukvarjajo s športom, z domačimi živalmi, berejo razne tekste, družijo se s prijatelji, starši, fantom ali 
punco,  hodijo na pijačo v gostinske lokale in zabave itd. Starši v večini primerov ne vplivajo na prosti čas dijakov  ETŠ Kranj.  
Na nekatere dijake ETŠ pa starši  močno vplivajo glede prostega časa dijakov. Največ dijakov ETŠ Kranj zapravi na teden v 
prostem času med šolo od 16 do 35 EUR in od 10 do 15 EUR. Maloštevilni dijaki zapravijo od 56 do 75 EUR in več kot 95 EUR . 
Nekoliko pa se razlikuje prosti čas med šolskimi počitnicami od tistega v času šolskega pouka. Pri tem mislimo predvsem na 
poletne šolske počitnice. To je čas, ko dijaki ETŠ Kranj hodijo na morje, v toplice, planine, obiskujejo razne tečaje ipd. Med 
šolskimi odmori v času pouka pa dijaki ETŠ Kranj počnejo naslednje aktivnosti: jedo v šolski jedilnici, gredo v knjižnico, gredo 
kopirati določene stvari, se učijo, delajo domače naloge, pogovarjajo se s sošolci ipd.  
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Zgodovina in umetnostna zgodovina 

  
 Naslov naloge:   Rodbina Zois 

 Izvajalec: Andrej Barjaktarević, Žiga Kovač   

 Šola: Gimnazija Kranj 

 Mentor: Patricija Veldin, prof.       

Povzetek raziskovalne naloge: 

Ko slišimo priimek Zois, najbrž vsi takoj pomislimo na Žiga Zoisa, ki je najpomembnejši predstavnik te rodbine. Vendar pa ni 
edini, ki je pustil pečat na slovenski zgodovini. In te družinske člane, s poudarkom na Žigu, sva vam predstavila v raziskova lni 
nalogi, poleg tega pa še njihovo imetje, delo in zapuščino. Ugotovila sva, da so bogastvo Zoisov, njihova slava in njihov propad 
povezani s fužinarsko dejavnostjo. Rodbina skriva tudi temno plat družinske zgodovine, saj je Michelangelo, sicer z velikim 
občutkom za posel, a z umazano igro, pridobil vse njihovo poznejše imetje in posledično tudi njihov plemiški naziv Edelstein 
(dragulj). Zoisi so na slovenskih tleh položili temelje železarstvu, s svojim denarjem omogočili razvoj umetnosti in okrepili  
slovensko narodno zavest. Namerno ali nenamerno so v procesu svojega vzpona pomagali oblikovati slovenski narod in 
vprašanje je, kakšna  bi bila naša sedanja država brez njih.  
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PREGLED DEJAVNOSTI MLADIH RAZISKOVALCEV SREDNJIH ŠOL GORENJSKE REGIJE V ŠOLSKEM LETU 

2010/11 

 
 

Število raziskovalnih nalog in dijakov: 

 
Šola Število nalog Število dijakov 

Gimnazija Kranj 8 nalog 13 dijakov 

Gimnazija Jesenice 2 nalogi 6 dijakov 

ESIC Kranj, Gimnazija 1 naloga 3 dijaki 

ESIC Kranj, Ekonomsko trgovska šola 1 naloga 2 dijaka 

Gimnazija Škofja Loka 1 naloga 1 dijak 

Tehniški šolski center Kranj 1 naloga 2 dijaka 

SKUPAJ 14 nalog 27 dijakov 

 
 
 

Število dijakov, ki so izdelali 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   Alenka LUŠTREK 

  ESIC Kranj, Gimnazija   Vesna JENKO 

  ESIC Kranj, Ekonomsko trgovska šola   Ljubomira JAZBEC 
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OSNOVNE ŠOLE 
 

 
PREGLED RAZISKOVALNIH NALOG 

Biologija 

  
 Naslov naloge:   Ali je Coca Cola res tako škodljiva? 

 Izvajalec: Nejc Hafner     

 Šola: OŠ Orehek Kranj 

 Mentor: Bernarda Debeljak, mag.       

Povzetek raziskovalne naloge: 

Dostikrat slišimo, kako Coca Cola ni dobra in kaj vse se zgodi z stvarmi, ki pristanejo v Coca Coli. To nam ves čas pripovedu jejo 
odrasli. Nisem jim verjel in osebno me je zelo zanimalo, koliko resnice je v vsem skupaj. Zato sem se odločil, vse skupaj malo 
raziskati. Raziskave so bile zanimive in predvsem ≈smrdeče«. Prišel sem do nekaterih zelo zanimivih ugotovitev.  
  
 Naslov naloge:   Indeks telesne mase devetošolcev 

 Izvajalec: Teja Čufer, Urša Sirk   
 Šola: OŠ Orehek Kranj 

 Mentor: mag. Bernarda Debeljak      

Povzetek raziskovalne naloge: 

Indeks telesne mase (ITM) nam pove, kakšno je stanje prehranjenosti človeka. Izraz je leta 1997 uvedla Svetovna zdravstvena 
organizacija (World Health Organisation - WHO). ITM nakazuje ali je vaša telesna masa glede na vašo telesno višino ustrezna. 
Da sva raziskovalno nalogo sploh lahko izvedli, sva morali najprej pridobiti potrebne podatke. Med urami biologije sva izvedli 
merjenje telesne mase in telesne višine, nato sva izračunali ITM. Zanimalo naju je, kakšno je znanje učencev o ITM, zato sva med 
devetošolci izvedli tudi anketni vprašalnik. Na podlagi izračunov in rezultatov anketiranja sva izdelali tabele in grafe. Preverili 
sva hipoteze in po končanem raziskovanju dobili zanimive zaključke. Prva hipoteza, večina devetošolcev ima normalen indeks 
telesne mase, je bila potrjena in tudi druga, da bodo dekleta pri reševanju vprašalnika dosegle boljše rezultate kot dečki. 
Pohvaliti moramo tudi dečke, saj so pri nekaterih vprašanjih izstopali v znanju, večinoma so bili izenačeni z dekleti.  
  
 Naslov naloge:   Obolenja dihal 

 Izvajalec: Ana OraŢem     

 Šola: OŠ Orehek Kranj 
 Mentor: mag. Bernarda Debeljak    

Povzetek raziskovalne naloge: 

V raziskovalni nalogi sem opisala, katere pljučne bolezni so najbolj razširjene v Sloveniji in po svetu. Med učenci 9. razredov  
sem izvedla anketo o poznavanju bolezni dihal. Anketne vprašalnike so izpolnjevali še pred obravnavanjem učne snovi o  dihalih 
pri pouku biologije. Pri anketiranju je sodelovalo 24 deklic in 33 dečkov. Izkazalo se je, da njihovo znanje ni nič kaj spodbudno. 
Dve moji hipotezi sta bili potrjeni  (devetošolci premalo poznajo obolenja dihal in učenci ne poznajo poimenovanja za zdravnika 
specialista  za dihala). Zadnja hipoteza pa je bila zavržena (deklice imajo več znanja, kot dečki).  Mladi, ki se izobražujejo na 
srednjih šola s tehniško usmeritvijo bi moral bolje poznati obolenja dihal, saj je preventiva cenejša od kasnejšega zdravljen ja. 
Delodajalci pa bi morali pri svojih zaposlenih uvesti aktivni del odmora, kjer bi zaposleni poskrbeli za zdravje dihal.  
  
 Naslov naloge:   Poznavanje gozda med osnovnošolci 

 Izvajalec: Romina Marn, NeŢa Mohar   

 Šola: OŠ Orehek Kranj 
 Mentor: mag. Bernarda Debeljak 

Povzetek raziskovalne naloge: 

Prvo znanje o gozdu začnemo pridobivati že v osnovni šoli in glede na to, da imamo v zadnjem času odprtih ogromno vprašanj 
o okolju, v katerem živimo naju je zanimalo, koliko učenci vedo o njem. Odločili sva se, da bova anketirali učence v 6. in 8.  
razreda, vprašanja pa bova zastavljali na temo gozda. Šestošolci te teme v šoli še niso obravnavali, medtem ko so osmošolci to 
obravnavali v sedmem razredu, zato sva pričakovali, da bodo več vedeli učenci 8. razredov in raziskava je pokazala, da se pri tem 
nisva zmotili. Ugotovili sva, da približno 60 % osmošolcev ve, da v okolici šole raste več naravno rastočih dreves, 85 % jih ve, da 
so večinoma listavci in 100 % jih ve, da je herbarij zbirka posušenih rastlin.  
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Ekologija z varstvom okolja 

  
 Naslov naloge:   Blata - mokrišče ali smetišče? 

 Izvajalec: Maša Remškar     

 Šola: OŠ KriŢe 

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

Povzetek raziskovalne naloge: 

Mokrišče je ekosistem, ki je stalno ali občasno prekrit z vodo in zato od nje močno odvisen. Vpleten je v kroženje vode, njeno 
prečiščevanje in druge pomembne procese. Zaradi negativnega odnosa in nepoznavanja mokrišč se je njihova površina v 
zadnjem času močno zmanjšala. V bližini Osnovne šole Križe je mokrišče Blata, ki je bilo pred nekaj desetletji pester ekosistem s 
številnimi rastlinskimi in živalskimi vrstami, danes pa izginja. Namen te naloge je raziskati, v kakšnem stanju je to mokrišče in 
oceniti kakovost vode potokov Blata in Polana, ki ga napajata. Vzorčenje je potekalo na 6 mestih. Analiza je pokazala, da se 
kakovost vode obeh potokov od izvira do izliva močno spreminja: na enem mestu spada v II., na enem v III., na dveh v IV. in na 
dveh v V. kakovostni razred po metodi BMWP'. Zaključujem, da  mokrišče Blata zaradi zasipavanja ter onesnaževanja izgublja 
svojo vrednost in pomen. Ob pogoju, da Komunalno podjetje Tržič uredi komunalno infrastrukturo bližnjega naselja, bo 
primerno okolje za izobraževanje učencev tržiških šol.  
  
 Naslov naloge:   Obisk ptičje krmilnice v mestu in na vasi 

 Izvajalec: Domen Mali, David Pljakić   

 Šola: OŠ TrŢič 

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

Povzetek raziskovalne naloge: 

Sva sedmošolca, ki imata rada ptice. Živiva v različnih okoljih. Eden živi v gorski vasi ob gozdu, drugi pa v primestnem, 
urbanem okolju. Oba imava ptičji krmilnici, v katerih hraniva ptice.  
V obdobju enega leta sva beležila obisk ptic v najinih krmilnicah. Dogovorila sva se, s katero vrsto hrane jih bova hranila in kako 
bova izvedla opazovanja. Naučila sva se tudi precej o značilnostih ptičev, ki so obiskovali najini krmilnici.  
Na koncu sva primerjala rezultate opažanj in pri razlagi le teh prosila za pomoč še strokovnjaka mag. Andreja Sovinca.  
  
 Naslov naloge:   Osvetljenost 

 Izvajalec: Meta Gantar, Ema Berčič   

 Šola: OŠ Poljane 

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

Povzetek raziskovalne naloge: 

Za raziskovalno nalogo sva se odločili, ker bi radi preverili, kolikšna je osvetljenost v razredu in koliko se prihrani, če je odprtih 
manj luči, in če je v prostoru več dnevne svetlobe. Ugotoviti in raziskati sva želeli osnovne stvari o osvetljenosti, kolikšna je 
osvetljenost v razredu in v stanovanjskem prostoru in koliko se prihrani, če je odprtih manj luči, in če je v prostoru več dnevne 
svetlobe. 
Odločili sva se, da poiščeva nekatere podatke o svetlobnem onesnaževanju. Ugotovili sva, da je na ulicah prižganih preveč luči, 
kot je potrebno in so postavljene preveč skupaj. 
Velik problem pa so tudi varnostne luči, ki čez noč ostanejo prižgane na športnih objektih ali v nakupovalnih središčih. 
Ker sva vključili svetlobno onesnaževanje, je bilo potrebno raziskati še načine varčevanja. 
Ugotovili sva, da je treba že pri zasnovi hiše pogledati, da bo v prostoru več dnevne svetlobe, da bo postavitev računalnika taka, 
da se luči ne bodo zrcalile v ekranu, njegovo velikost, obliko, razgibanost na eni strani, odsev, kontraste, specifiko delovnih 
nalog in želje uporabnikov. Ugotovili sva tudi, da je bolje v stanovanjskih prostorih uporabiti varčne žarnice, saj oddajo več 
svetlobe in potrošijo manj energije. 
Izmerili sva tudi osvetljenost v naših učilnicah in ugotovili, da bi optimalno osvetljenost dobili tako, da bi mize in stole 
premaknili na lego, kjer bo osvetljenost prava. Ugotavljava tudi, da za optimalno osvetljenost zadostujeta prižgani dve vrsti luči 
od treh. 
Sprehodili sva se tudi po šoli in ugotovili, da velikokrat luči svetijo po nepotrebnem in v prostorih kjer ni nikogar. 
Med učenci osmega razreda, je izvedena anketa pokazala, da učenci varčujejo z elektriko, se zavedajo prevelike potrošnje 
energije pri nepotrebno prižganih lučeh in aparatih, njihovi varčevalni ukrepi pa so pravi.  

  
 Naslov naloge:   Pelinolistna ambrozija v Škofji Loki - nevarna za ljudi! 

 Izvajalec: Jan Kafol     

 Šola: OŠ Škofja Loka-Mesto 

 Mentor: Vlasta Balderman, pred. učit. bio. in nar.       

Povzetek raziskovalne naloge: 
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Pelinolistna ambrozija  je zelo razširjena v Vzhodni in Srednji Evropi. V Sloveniji je najbolj razširjena v Prekmurju.                   
Rastlina je zelo prilagodljiva. Pogosto jo najdemo na smetiščih, ob cestah, železniških progah, gradbiščih, na poljih, ob vodnih 
poteh in na zasebnih vrtovih. 
Ambrozijo smo  leta 2009 in 2010 popisovali tudi v Škofji Loki in njeni okolici. Leta 2010 je bila popisana  na naslednjih 
področjih: 

 v Puštalu, na  gradbišču tunela pod Stenom (pogosta), 

 ob  cesti pri ≈kopališču√ v Puštalu (posamezne rastline), 

 na področju med ob železniško progo in podjetjem Knauf Insulation na Trati (posamezne rastline), 

 v bližini podjetja  Viator & Vektor, Kidričeva cesta, ob cesti (zelo pogosta). 

Cvetni prah pelinolistne ambrozije je eden najmočnejših alergenov. Veliko težav pa povzroča tudi zato, ker  dolgo cveti, tvori 
zelo veliko cvetnega prahu, ki ga veter raznaša  na velike razdalje. 
V evropskih  državah 25-50% pacientov s simptomi alergije na cvetni prah trpi zaradi alergije na  ambrozijo.  
Veliko držav je  začelo izvajati ukrepe za njeno zatiranje. 
Vendar ni dovolj, da posamezna država ukrepa in zatre ambrozijo pred cvetenjem, to bi morale narediti vse države Srednje in 
Vzhodne Evrope. Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia  je od avgusta 2010 v veljavi  tudi v 
Sloveniji.  
Kdaj in kako se bodo ukrepi  začeli izvajati,  pa je vprašanje, saj ljudje rastlino slabo poznajo. 
Semena ambrozije se razširjajo tudi s človekovo  pomočjo, npr. s ptičjo hrano. 
V pregledanih mešanicah semen za ptiče, ki so najbolj pogoste v naših trgovinah, semen ambrozije ni bilo.  
  
 Naslov naloge:   Smrt plastenkam z vodo, manj odpadkov 

 Izvajalec: Dunja Pustavrh, Julija Barbič   
 Šola: OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas 

 Mentor: Jana Rojc, prof.       

Povzetek raziskovalne naloge: 

Želimo, da bi pazili na že precej zasičeno Zemljo z odpadki, zato smo se lotile naloge, kjer otroke in odrasle spodbujamo k 
manjši uporabi plastenk. Zavedamo se, da zaradi industrijskega lobija tega ni možno preprečiti kar čez noč, zato smo pričele s 
pozivanjem ljudi k pitju vode izpod pip in k uporabi steklenic ter druge embalaže. Nekatere gostilne v Poljanski dolini že točijo 
vodo izpod pip v vrče in kupujejo pijačo v steklenicah ali sodih, nekatere pa veliko pijač kupujejo v plastenkah, ker je odvoz 
stisnjenih plastenk najcenejši. V šoli smo razdelile steklenice za vodo, le da niso informirane, po obliki so pa prav take kot 
FLaska. Učitelji zadnje tri mesece v večini uporabljajo keramične skodelice namesto plastičnih lončkov pri pitju kave iz 
avtomata. Plastika ni samo onesnaževalec, temveč smo že ečkrat brali tudi o njeni škodljivosti. Pri raziskovalni nalogi smo se 
povezale z društvom Ekologi brez meja - Očistimo Slovenijo. Pomagali so nam z nasveti in nas usmerjali na koga naj se 
obrnemo, da bo poziv šel preko celotne Slovenije. Tudi Drago Bulc je bil pobude o akciji vesel in jo poimenoval "smrt 
plastenkam", od tu tudi naslov in v prihodnje bo akcija speljana na TV. Torej vodo pijmo izpod pip in ne iz plastenk.  
 

Ekonomija in turizem 

  
 Naslov naloge:   Mednarodni festival alpskega cvetja - tudi mi smo tam 

 Izvajalec: Saša Arh, Martin Ekar Fidermuc, Mina Rozman HadŢič 

 Šola: OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica 

 Mentor: Urška Repinc, uni. dipl. bibli., Mojca Rozman, prof., NeŢka Košnik, pred. učit. bio., 

kem. in nar. 

Povzetek raziskovalne naloge: 

Učenci Bohinj spoznavajo ob pripravi raziskovalnih nalog za srečanje mladih raziskovalcev, za festival Turizmu pomaga lastna 
glava (v nadaljevanju TPLG) in ob pripravi dejavnosti za Mednarodni festival alpskega cvetja Bohinj. Zvrstili so se že štirje  
festivali, v pripravi pa je peti − jubilejni. 
Vsa leta so imeli mnogi učenci s svojimi mentorji na Festivalu aktivno vlogo; veliko dogodkov so se udeležili tudi kot obiskovalci 
prireditev, razstav in delavnic, ki so bile organizirane. Tudi turistične naloge, pripravljene za Festival TPLG, so vedno našle 
mesto na Mednarodnem festivalu alpskega cvetja.  
Znanje, ki so ga učenci ob tem pridobili, služi kot osnova za sestavo družabne igre, ki so jo prvič prikazali na festivalu TPLG. 
Skozi igro vabijo mlade obiskovalce in tudi vse druge, da še bolje spoznajo Bohinj in se ob tem zabavajo. Igro, prikazano na 
TPLG, želimo v prihodnje nadgraditi v poligon iger brez meja, da bo primeren tudi za predstavitev na večjem prostoru − 
ambientu, to je zunaj v naravi, predvsem na Mednarodnem festivalu alpskega cvetja, v nadaljevanju pa še ob drugih priložnostih.
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 Naslov naloge:   Pozabljeni pust 

 Izvajalec: Tina Bratina, Tara Grašič, Žiga Rejc 

 Šola: OŠ KriŢe 

 Mentor: Katja Konjar, prof. geo. in nem., Betka Potočnik, uni. dipl. org.    

Povzetek raziskovalne naloge: 

V raziskovalni nalogi POZABLJENI PUST smo predstavili projekt, kako vrniti v Križe star običaj  izdelave pusta, pustnega 
sprevoda in požiga pusta. Pred več kot trideset leti je ≈kriški pust√ spremljal pustno rajanje in preganjal zimo. V nalogi smo 
predstavili kako so včasih pustovali. Prireditev smo izpeljati na pustni torek, 8. marca 2011.  Že nekaj dni prej smo s pomoč jo 
starejših Križanov nabirali material po vasi, v zahvalo smo jim bomo dali tablico z napisom domačega imena. V petek pred 
pustom smo pusta sestavili. Pustni torek je bil ta pravi. Na šoli je potekal tehnični dan. Ob 10.45 uri pa je izpred šole krenil 
sprevod pustnih mask po Križah. Na čelu sprevoda je bil po dolgih letih zopet ≈kriški pust√. Višek prireditve je bil požig pusta 
na travniku za šolo in stari običaj − mazanje s sajami.  

Etnologija 

  
 Naslov naloge:   Ali smo Poljanci še vraŢeverni? 

 Izvajalec: Mojca Šubic, Urša BoŢnar   

 Šola: OŠ Poljane 

 Mentor: NeŢka Gabrovec, učit. slo.       

Povzetek raziskovalne naloge: 

Namen najine raziskovalne naloge je bil ugotoviti, ali smo v Poljanah in bližnji okolici še vraževerni, ali se to ≈verovanje√ z leti 
kaj spreminja in kaj od tega vendarle ostaja živo med ljudmi. 
Ugotovili sva, da so si podobna vprašanja že pred nama zastavljali tudi priznani slovenski strokovnjaki in da je bilo na temo 
vraževerja na Slovenskem opravljenih že precej obsežnih znanstvenih raziskav. Toda te so mnogo širše, kot je najino delo.  
Zanimivo je bilo raziskovanje o vražah, ki sva jih tolikokrat slišali med pogovori z okoliškimi prebivalci in doma. Ko sva brali 
knjige, sva ugotovili, da je vraž na Slovenskem zelo veliko, mi pa jih poznamo le malo. Vražam njihovega nastanka ne moremo 
točno določiti. Tudi ugibamo lahko, kako dolgo bodo še spremljevalke človeškega življenja. Nekatere so se obdržale žive vse do 
danes, vendar pa sva z najino raziskovalno nalogo ugotovili tudi, da so nekatere, ki so jih na našem območju nekoč poznali, 
manj znane kot včasih. 
Večkrat omenjeni knjigi Kres na Grebljici in Nekoč je bilo jezero, sta eni izmed tistih, ki nam bosta pomagali ohraniti vsaj 
spomin na vraže, ki danes v Poljanah in bližnji okolici tonejo v pozabo.  

 

 

  
 Naslov naloge:   Cerkev svetega PrimoŢa in Felicijana na Jamniku 

 Izvajalec: Vid Bešter     

 Šola: OŠ StraŢišče Kranj 
 Mentor: Alenka Rus, pred. učit. zgo. in lik. vzg.       

Povzetek raziskovalne naloge: 

V svoji raziskovalni nalogi sem predstavil ≈največkrat√ fotografirano cerkev v  Sloveniji − cerkev sv. Primoža in sv. Felicijana na 
Jamniku. Odpravil sem se na teren, da bi odkril, zakaj. V svoji nalogi sem predstavil legendo o nastanku, kratko zgodovino 
cerkve, stil in njeno notranjost − svetnike ter pomen cerkve za vas in okolico. Med sovrstniki sem izvedel anketo, na podlagi 
katere sem ugotovil, da večina mojih sovrstnikov o njej ne ve nič ali zelo malo. Dober razlog, da prispevam k ohranjanju naše  
materialne kulturne dediščine.  
  
 Naslov naloge:   Kitajska hrana v Sloveniji 

 Izvajalec: Klara Demšar, Anja Stanonik   

 Šola: OŠ Poljane 

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

Povzetek raziskovalne naloge: 

Najin osnovni namen raziskovalne naloge je bil, da ugotoviva koliko osnovnošolcev pozna kitajsko hrano. Zanimalo naju je tudi , 
koliko učencev je že bilo v kitajski restavraciji. Danes se o razširjenosti kitajske hrane in restavracij govori že veliko več kot 
včasih, to sva ugotovili, ko sva analizirali anketne vprašalnike. V teoretičnem delu sva opisali Kitajsko in njeno kuhinjo, 
značilnosti kuhinje ter zgodovinski vpliv. Opisali sva tudi privlačno postrežbo kitajske hrane, ki se od naše precej razlikuje. V 
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nalogi sva ugotovili, da na Kitajskem uporabljajo drugačne začimbe, pa tudi posoda in pribor se zelo razlikujeta od naših. 
Najbolj znane pa so kitajske palčke. Naredili sva več hipotez in anketirali učence tretje triade Osnovne šole Poljane. V prvi in 
drugi triadi so učenci narisali risbe na vprašanje ≈Kako si predstavljam kitajsko hrano√. V večjih trgovinah sva fotografirali živila 
za pripravo kitajske hrane.  

  
 Naslov naloge:   Oblačilna kultura šolarjev 

 Izvajalec: Lea Čibej, Sara Jereb, NeŢa Urbančič 

 Šola: OŠ Žiri 

 Mentor: Barbara Peternel, pred. učit. slov., univ. dipl. bibl.       

Povzetek raziskovalne naloge: 

Raziskovalna naloga predstavi, da je oblačilna kultura del naše kulture ter tudi šolskega življenja. Zanimalo nas je, kaj učenci 
menijo o šolskih uniformah in koliko pozornosti posvečajo šolskim oblačilom. Pri nas ni take tradicije, kot je v nekaterih drugih 
državah, kjer je to samo po sebi umevno in ima nek pomen, da nosijo šolske uniforme. 
V namen raziskave, ki se nanaša na vsakdanje življenje ljudi, smo izdelale anketo, in jo razdelile med naše sovrstnike ter jo 
kasneje analizirale in interpretirale; opravile smo dva  intervjuja, povprašale stare starše… Povod za opravljeno raziskavo pa je 
naše zanimanje za oblačila in modo.  

Interdisciplinarna področja 

  
 Naslov naloge:   Cvetlični in gozdni med v Bohinju 

 Izvajalec: Tjaša Šeliga, Ines Matuc, Helena Stare 

 Šola: OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica 

 Mentor: Pavlina Zorman, pred. učit. biol. in gos., Ana Berčon, prof. slo.    

Povzetek raziskovalne naloge: 

Čebelarstvo ima v Bohinju že zelo dolgo tradicijo. V Bohinju je v prvi polovici 20. stoletja živel znani čebelar Jan Strgar. 
Bohinjski čebelarji še danes skrbno vzgajajo kranjsko čebelo sivko, marljivo in ljubeznivo čebelico, ki ob bogastvu pisanega 
alpskega cvetja poskrbi za okusen in zelo kakovosten in ob ugodni paši tudi manin oziroma gozdni med. 
Naša naloga se je dotaknila življenja v čebelji družini, predvsem pa smo spoznavale nastanek in kvaliteto bohinjskega cvetličnega 
in gozdnega medu in naredile primerjavo snovi, ki so prisotne v medu.Glavna značilnost cvetličnega medu je večja vsebnost 
vode, encimov in vitaminov. Gozdni med je gostejši in težji zaradi manjšše vsebnosti vode in vsebuje več železa in ostalih 
rudninskih snovi. 

  
 Naslov naloge:   Merjenje srčnega utripa pri plesu s Polarjem 

 Izvajalec: NeŢa Habjan, Tina Mesec   

 Šola: OŠ Železniki 

 Mentor: Valentina Pintar, pred. učit. šp. vzg., Magda Šlibar, prof. kem., bio in nar.    

Povzetek raziskovalne naloge: 

Ples je zabava, umetnost pa tudi šport. Izraža se skozi ritem glasbe, ki odraža stil človekovega življenja in modo časa v katerem 
živi. Učenci naše šole zelo radi obiskujemo izbirne predmete s področja plesa, zato sva se odločili, da raziščeva, ali ima ples za 
naše telo enak učinek kot drugi športi. Zanimalo naju je, ali je hitrost bitja srca povezana z zahtevnostjo športne aktivnosti 
oziroma našega napora. Raziskavo sva opravili z meritvami srčnega utripa s pomočjo posebnih ur Polar pri treh različnih vrstah 
plesa: hip-hopa, latina in pop plesa in prišli do zanimivih ugotovitev.  
  
 Naslov naloge:   Rock na Žirovskem 

 Izvajalec: Sanja Kranjc, Sonja Mlinar, Ajda Kranjc 

 Šola: OŠ Žiri 

 Mentor: Tanja Močnik, prof. slov., univ. dipl. bibl., Andrej Žakelj, prof. glasb.    

Povzetek raziskovalne naloge: 

V nalogi smo raziskovale rock glasbo na Žirovskem. Zanimalo nas je, koliko je ta glasbena zvrst pri nas poznana, priljubljena, 
poslušana in nenazadnje zastopana pri naših glasbenih skupinah. Tema nas privlači zato, ker smo same strastne ljubiteljice 
rocka. Ugotovile smo, da nismo edine, saj tudi drugi mladostniki pa tudi odrasli na našem območju poslušajo predvsem to 
glasbo. Imamo pa tudi več skupin,  med katerimi smo se osredotočile predvsem na štiri najbolj poznane, in sicer smo z 
nekaterimi njihovimi člani opravile pogovore, ki so nam prinesli mnogo podatkov, ki so pripomogli k ustvarjanju naše 
raziskovalne naloge.  
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Kemija 

  
 Naslov naloge:   Kaj rastline pijejo, da lepo rastejo? 

 Izvajalec: Alenka Jelenc     

 Šola: OŠ Cvetka Golarja, Škofja Loka 

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

Povzetek raziskovalne naloge: 

Zanimalo me je, s čim moramo rastline zalivati, da imajo mnogo lepih cvetov ter lepe in zdrave liste. Zato sem se odločila, da 
bom posadila izbrane rastline ter jih nekaj časa zalivala s posebnimi pripravki gnojil. Pripravila sem štiri korita z rastlinami. 
Rastline v prvem koritu sem zalivala z vodo z dodanimi fosfati, v drugem  z vodo z dodanimi nitrati, v tretjem samo z vodo brez 
dodanih gnojil, v četrtem pa z vodo in dodanimi fosfati ter nitrati. Uporabljala sem deževnico. 
Ugotovila sem, da so imele rastline, ki sem jih zalivala z vodo s fosfati in nitrati, največ cvetov v obdobju cvetenja v primerjavi z 
ostalimi rastlinami. Najmanj cvetov so imele rastline, ki sem jih zalivala z vodo s fosfati. Razlike v številu cvetov so zelo opazne. 
Najvišje so zrasle rastline, ki sem jih zalivala z vodo z nitrati. Rastline v vseh koritih  so rasle enakomerno.  V velikosti rastlin 
med koriti ni bila opazna zelo velika razlika. 

  
 Naslov naloge:   Kofein 

 Izvajalec: Luka Preradovič     

 Šola: OŠ KriŢe 

 Mentor: Monika Košir, prof. kem. in bio.       

Povzetek raziskovalne naloge: 

Že od majhnih nog spremljam svoje starše pri pitju kave. Zaradi prevelikega števila obveznosti, ki jih moramo nujno postoriti  v 
enem dnevu, si človek vsaj ob skodelici omamno dišeče kave vzame čas za svoje prijatelje in zase. 
Del mojega otroštva zaznamuje tudi popularna pijača − Coca-Cola, ki jo je in jo bo poskusil prav vsak. Vse bolj postajajo 
priljubljene tudi energijske pijače, predvsem Red Bull. Kavi, energijskim pijačam in Coca-Coli je skupno poživilo kofein, ki je 
vzbudil moje zanimanje in radovednost. 
Tema se mi je zdela privlačna in aktualna, zato sem se odločil raziskati svet kofeina v najbolj priljubljenih pijačah našega sveta − 
kavi, Coca-Coli in Red Bullu.                                          
V raziskovalni nalogi sem s postopkom ekstrakcije z diklorometanom ekstrahiral kofein iz Coca-Cole, Red Bulla in kave ter 
čistost izoliranega kofeina preveril z metodo določanja tališča s Koflerjevim mikroskopom ter s tankoplastno kromatografijo.  
Ugotovil sem, da je izolirani kofein skoraj popolnoma čist v primerjavi z uporabljenim standardom in da ga največ vsebuje pijača 
Red Bull, kar sem tudi pričakoval.  
  
 Naslov naloge:   Napihovanje balonov 

 Izvajalec: Irena DeŢelak     

 Šola: OŠ Cvetka Golarja, Škofja Loka 

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

Povzetek raziskovalne naloge: 

V raziskovalni nalogi sem ugotavljala, kako soda bikarbona reagira z jabolčnim in kako z alkoholnim kisom. Odločila sem se za 
štiri poskuse. Preverjala sem, kako različna količina sode bikarbone vpliva na nastanek ogljikovega dioksida in s tem na obseg 
balona.  Reakcijo  sem izvajala pri dveh različnih temperaturah.  
Ugotovila sem, da pri reakciji nastane več ogljikovega dioksida, če uporabim alkoholni kis, ki ima več ocetne kisline. Na velikost 
balona vplivata oba reaktanta. Ugotovila sem, da temperatura kisa ne vpliva bistveno na nastanek količine ogljikovega dioksida.  
Zanimalo me je še, kako večja količina kisa vpliva na velikost balona ob enaki količini sode bikarbone.  Rezultati so potrdili 
mojo hipotezo, da se bo obseg balona večal z večjo količino  kisa.  

Matematika in logika 

  
 Naslov naloge:   Geometrija človeškega telesa 

 Izvajalec: Isabel Vivien, Herak Hadaš   

 Šola: OŠ TrŢič 

 Mentor: Romana Turk, učit. bio. in kem., Irena Žnidarič, prof. mat. in fiz.    
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Povzetek raziskovalne naloge: 

Človek je že od pradavnine iskal prispodobe. Primerjave, ki so pogosto tudi simboli popolnosti, so geometrijski liki: krog, 
trikotnik, pentagram. 
V človeškem telesu sem poiskala matematične oblike in zakonitosti. Po pregledu raznih virov sem ugotovila, da so mnogi deli 
našega telesa poimenovani z matematičnimi pojmi. Ugotovila sem, da se po geometrijskih likih in telesih imenuje kar precej 
naših mišic pa tudi kosti. Odločila sem se, da podrobneje raziščem in ugotovim, ali so oblike mišic res podobne geometrijskim  
likom. 
V eksperimentalnem delu sem iskala razmerja med različnimi dimenzijami človeškega telesa (višina, dolžina rok, dolžina 
raznožnega koraka…). Iskala sem pravilnosti, ki jih omenja že Leonardo da Vinci.  

Psihologija 

  
 Naslov naloge:   Palica v vzgoji - DA ali NE? 

 Izvajalec: Manca Šadl, Ines Kavčič   
 Šola: OŠ Žiri 

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

Povzetek raziskovalne naloge: 

Nasilje. Kaj naj razumeva pod tem pojmom? Je to klofuta, vtikanje v našo osebnost, psovka, prepoved druženja z nam drugimi 
ljudmi, modrica na obrazu? Katero nasilje je hujše: besedno ali fizično? V naši družbi in družini vladajo vendar demokratični  
odnosi, torej nasilja ni prav veliko. Pa je res tako? Mnoge odgovore sva našli  s pomočjo  raziskovalne naloge, v kateri  sva se 
omejili na raziskovanje fizičnega nasilja. Zanimala naju je  prisotnost  tega v družini, družbi, med vrstniki, v šoli…  Iskali sva  
vzroke, ki privedejo do fizičnega nasilja, prostor in čas, kjer se dogaja, načini izvajanja,  počutje žrtve in nasilneža v omen jeni 
situaciji, stališča  učenk in učencev ter družbe do nasilja in reakcije učiteljev.  

Računalništvo in telekomunikacije 

  
 Naslov naloge:   Majhne skrivnosti, velike razlike 

 Izvajalec: MatevŢ Poljanc, Rok Tit Tomazin   

 Šola: OŠ KriŢe 

 Mentor: NeŢa Poljanc, prof. fiz. in mat., Betka Potočnik, uni. dipl. org.    

Povzetek raziskovalne naloge: 

Naslov najine raziskovalne naloge je Majhne skrivnosti, velike razlike. Odločila sva se, da bova raziskala, kako dobro se ljudje 
zavedajo sposobnosti tehničnih naprav in koliko jih znajo dejansko izkoristiti. Dandanes veliko ljudi kupuje (pre)dobre izdelke, 
za katere jim prodajalci ponujajo kopico možnosti. Na koncu se skoraj povsod izkaže, da njihovih funkcij sploh ne razumemo, 
kaj šele, da bi jih znali uporabljati. Ljudje po navadi kupimo dober tehnični izdelek, kot je na primer pralni stroj, el. klaviature, 
računalnike, televizije... ne naučimo pa se jih v celoti uporabljati. Ker se oba rada ukvarjava s fotografijo, in ker je fotografiranje 
dandanes zelo razširjena panoga, sva se odločila raziskati, koliko ljudi zna izkoristiti vsaj osnovne sposobnosti fotoaparata. 
Najino raziskovalno nalogo sva začela s postavitvijo hipoteze, nato sva pregledala literaturo. Po pregledu literature sva napravila 
anketo, s katero sva potrdila svojo hipotezo. V nadaljevanju sva napisala, koliko stvari lahko izboljšamo, če poznamo nekaj 
(brezplačnih) drobnih trikov in kateri so to. Da bi vse te trike potrdila, sva sama napravila tudi večino fotografij. Na koncu pa 
sva se odpravila slikat tudi s profesionalnim fotografom, ki nama je dal koristne in zanimive napotke.  
  
 Naslov naloge:   Moj profil 

 Izvajalec: Maja Šubic, Nina Justin   

 Šola: OŠ Žiri 

 Mentor: Barbara Peternel, pred. učit. slov., univ. dipl. bibl.       

Povzetek raziskovalne naloge: 

V najini raziskovalni nalogi sva ugotavljali, koliko časa učenci naše šole preživijo pred računalnikom ter  katere vsebine jih 
zanimajo. Brez interneta si ne moremo več zamisliti nakupov, našega dodatnega izobraževanja, doseganja za nas zanimivih 
informacij, poslušanja radijskih programov in glasbe,  gledanja televizijskih novic in videa, komuniciranja s prijatelji, igranja 
računalniških iger itd. Zavedava se, da je spletna mreža tudi past za naivneže, zato sva se tega dela lotili. Predvsem naju je  
zanimal profil, ki ga ustvarjajo mladi na medmrežju in podatki, ki jih objavljajo v javnosti.  Vso urejanje profila služi namenu, da 
se posameznik predstavi. Ali se naši učenci zavedajo vseh nevarnosti, ki jih ogrožajo, če zapišejo preveč podatkov?   
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Zakaj je internet tako zanimiv? Internet je privlačen zaradi anonimnosti, ki jo ponuja in to je povezano z občutkom sproščenosti. 

Slovenski jezik in književnost 

  
 Naslov naloge:   Športno izrazje v vsakdanjem govoru 

 Izvajalec: Ana ČadeŢ, Eda KriŢnar   

 Šola: OŠ Žiri 
 Mentor: Maja Brezovar, prof. slo., univ. dipl. soc. kul., Barbara Peternel, pred. učit. slo., 

univ. dipl. bibl.    

Povzetek raziskovalne naloge: 

Zakaj šport? Vse več ljudi ugotavlja, da je šport pomembna biološka potreba vsake civilizacije in je vtkan v človekov obstoj. Je 
sestavni del običajev in kultur. Ampak človekovih potreb po športu ne moremo oziroma ne smemo ocenjevati enostransko s 
pretežno biološkega vidika. Človek je biopsihosocialna celota, ki mu je potreba po gibanju in igri dana od začetka. Predmet 
proučevanja najine raziskovalne naloge so besedni izrazi povezani s športom v vsakdanjem govoru. V prvem delu naloge so 
prikazani teoretični pojmi vezani na predmet raziskave. V drugem praktičnem delu pa se naloga preusmeri na izkušnje 
mladostnikov pri rabi športnih izrazov. Povprašali sva o rabi besednih vrst pri športnem izrazju ter anketiranci so navajali 
primere športnega izrazja v vsakdanjem govoru.  
  
 Naslov naloge:   Urana ma sret usrana, sraka je lih taka, šoje pa ni za toje 

 Izvajalec: BlaŢka Rupnik, Karmen Strel, Petra Trček 

 Šola: OŠ Žiri 

 Mentor: Vida Albreht Pondelek, učit.       

Povzetek raziskovalne naloge: 

V nalogi smo raziskovale narečne besede na žirovskem. Najprej smo si s pomočjo literature osvežile znanje o narečjih v Sloveniji, 
še posebej smo si ogledale rovtarsko narečje, kamor spada naš govor. Nato smo s pomočjo ankete ugotavljale koliko in kaj o 
narečju vejo prebivalci Žirov, kako dobro poznajo določene izbrane besede in kakšen je njihov odnos do domače besede. 
Ugotovile smo, da prebivalci Žirov dokaj poznajo pomen besede narečje, da mlajši anketiranci zelo slabo vejo v katero narečno 
skupino spadamo Žirovci, prav tako pa tudi večina ne pozna vseh narečnih skupin, v nasprotju z odraslimi, ki po večini vedo, 
da spadamo v rovtarsko narečno skupino in boljše poznajo slovenska narečja in narečne skupine. Izvedele smo tudi, da ljudje 
poznajo največ narečnih besed iz družinskega življenja. Anketirancem smo ponudile 12 narečnih besed in ugotovile, da jih 
poznajo zelo dobro. Zanimivo je tudi to, da je kar nekaj ljudi zaradi narečja zasmehovanih in sicer zaradi sogovornikovega 
nepoznavanja narečnih besed in drugačne melodije. Ljudje  se velikokrat v družbi prilagodijo govoru ostalih in ne uporabljajo  
povsem knjižnega ali narečnega govora. Velika večina pa jih meni, da so narečje pomembna in da jih moramo negovati. Poleg 
anket smo opravile tudi tri intervjuje z ljubitelji domače besede. Vse dobljene ugotovitve smo analizirale s pomočjo grafov, tabel 
in opisov.  

Sociologija 

  
 Naslov naloge:   Fair play 

 Izvajalec: Cene Rakušček, Jaka Kopač   

 Šola: OŠ Žiri 

 Mentor: Barbara Peternel, pred. učit. slov., univ. dipl. bibl.       

Povzetek raziskovalne naloge: 

Kaj je fair play? Ali se ga se lahko naučimo? Kako se ga naučimo? Vprašanja, ki sva si jih zastavljala ob najini raziskovalni  nalogi.  
Naloga temelji na proučevanju odnosa športnikov do športa ter tudi medsebojnih odnosov med udeleženci posameznih športnih 
aktivnosti (trenerjev, športnikov, navijačev, staršev). V nalogi sva se osredotočila na šport in odnos do športa, saj sam po sebi 
šport ni ne dober ne slab, je takšen, kakršni s(m)o ljudje, ki se z njim ukvarjaj(m)o. 
Namen najine raziskovalne naloge je ugotoviti, kako učenci naše šole poznajo načela fair playa in jih  upoštevajo ali ne. 
Povprašala sva učitelje o poučevanju načel fair playa in spoštovanju le- teh na šoli. 
Zanimala naju je etika v športu ter koliko so naši učenci seznanjeni s pravili športa ter kako se učimo spoštovanja in poštenosti v 
športnem življenju.  
  
 Naslov naloge:   Kam s prostim časom? 
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 Izvajalec: Erika Jesenko, Anja Pirih   
 Šola: OŠ Žiri 

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

Povzetek raziskovalne naloge: 

Mladi imajo danes na voljo veliko interesnih dejavnosti. Postavlja pa se vprašanje, kakšna je obiskanost interesnih dejavnosti in s 
tem povezano koristno preživljanje prostega časa. Med žirovskimi osnovnošolci je najbolj obiskana in tudi priljubljena košarka. 
Najbolj obiskani so še taborniki, pevski zbor, rdeči križ in čipkarska šola. Učenci menijo da sta najbolj priljubljena krožka 
košarka in nogomet. Učenci menijo, da sami in njihovi sovrstniki koristno preživljajo prosti čas. Osnovnošolci obiskujejo 
krožke, ker jih take stvari veselijo in ne zato, ker bi tako želeli njihovi starši. Večina učencev obiskuje krožke enkrat tedensko in 
večina po en krožek. Rezultati raziskave so pokazali tudi, da največ učencev svoj prosti čas nameni obisku interesne dejavnosti, 
kar razbija stereotip, da danes večina mladine preživlja prosti čas za računalnikom. 

  
 Naslov naloge:   Poznavanje programa Mepi na Osnovni šoli Orehek Kranj 

 Izvajalec: Maks Hribernik     
 Šola: OŠ Orehek Kranj 

 Mentor: mag. Bernarda Debeljak 

Povzetek raziskovalne naloge: 

V raziskovalni nalogi Poznavanje programa MEPI na Osnovni šoli Orehek Kranj sem se lotil raziskati, kdo in koliko učencev 
pozna program, da se bodo lahko pravilno odločili ali bodo program obiskovali ali ne. To je kar pomembna odločitev, saj ti 
vzame kar nekaj časa. Moj cilj pri tej raziskovalni nalogi je bil, da bi se čem več učencev pravilno odločilo za udeležbo programa. 
Po postavljeni hipotezi, da punce bolje poznajo program kot fantje in devetošolci bolje od osmošolcev, sem se lotil anketiranja 
učencev in videl, da je temu res tako. Sedaj so za devetošolce odločitve že končane. Tudi če so se že narobe odločili, še ni 
prepozno kajti tudi določene srednje šole spodbujajo ta program, na odpravo in predodpravo pa se še nismo podali. Izvedel sem 
anketo in preveril, kdo in koliko vedo o programu. Glede na to bodo lahko učitelji mentorji, ki bodo predstavljali program, j ih 
bodo lahko seznanili s podatki, ki so morda dotlej menili, da so nepomembni ali pa, da to že znamo. Tako bodo imeli učenci in 
MEPI-jevci možnost za pravilno odločitev obiskovanja.  
  
 Naslov naloge:   Potrebujem te - vojska? 

 Izvajalec: Žan Dolenc, Simon Stanonik, Nejc Treven 

 Šola: OŠ Žiri 

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

Povzetek raziskovalne naloge: 

V raziskovalni nalogi nas je zanimalo področje vojske.  Za to tematiko smo se odločili predvsem zato, ker nas privlačijo 
uniforme, službe, ki imajo določen ugled oziroma v družbi veljajo za drugačne. Mednje vsekakor sodi poklic vojaka.  
Tema vojske je zelo obsežna, zato smo se odločili, da bomo raziskali, kolikšno je sploh zanimanje naših vrstnikov za filme in 
računalniške igrice z vojaško vsebino, kako žive so med njimi otroške igre na temo vojskovanja ter kakšno mnenje imajo vrstniki 
o poklicni vojski. Namen naše raziskovalne naloge je, da dopolnimo svoje vedenje o odnosu mladih do poklicne vojske in da 
istočasno spoznamo njihovo čustveno plat do nasilja.  
  
 Naslov naloge:   Skavt ali tabornik 

 Izvajalec: Agata Pivk, NeŢa Štucin   

 Šola: OŠ Žiri 
 Mentor: Maja Brezovar, prof. slo., univ. dipl. soc. kult., Barbara Peternel, pred. učit. slo., 

univ. dipl. bibl.    

Povzetek raziskovalne naloge: 

Namen najine raziskovalne naloge je ugotoviti, kakšni so odnosi med skavti in taborniki na Žirovskem. Dejavniki socializacije so 
tisti, ki vplivajo na razvoj posameznika in družbe. Poleg družine, ki ji v obdobju zgodnje socializacije še vedno pripisujemo velik 
pomen, je skupini vrstnikov tudi potrebno pripisati pomembno vlogo. Sprašujeva se, zakaj se nekdo odloči, da se bo vključil k 
skupini skavtov oz. tabornikov. Ali posameznike pri tem kaj moti oz. spodbuja? 
V namen raziskave, ki se nanaša na vsakdanje življenje ljudi, sva izdelali anketo in jo razdelili med naše sovrstnike (skavte  in 
tabornike) ter jo kasneje analizirali in interpretirali; opravili sva  poizvedbo z intervjuji, povprašali starše in stare starše… Povod 
za opravljeno raziskavo pa je najino zanimanje življenje in delo tako skavtov kot tabornikov.  
  
 Naslov naloge:   Stres med osnovnošolci in odraslimi 

 Izvajalec: Tanja Buh, Ema Hafner, Petra Oblak 

 Šola: OŠ Poljane 

 Mentor: Irena Tehovnik, prof. bio. in gos.       
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Povzetek raziskovalne naloge: 

Naš namen raziskovalne naloge je bil, da bi izvedele čim več o stresu, še posebej kako pogost je med osnovnošolci in odraslimi. 
Stres je dandanes prisoten že skoraj povsod in se mu je nemogoče izogniti. Če se želimo spopasti z njim, moramo biti močni in 
ustrezno ukrepati. 
Najpogostejša definicija stresa je, da je stres odziv telesa na zunanje ali notranje dejavnike. 
Stres in dejavniki stresa niso za vse ljudi enaki in enako težko rešljivi. Določa jih posameznikova osebnost, njegove izkušnje, 
koliko energije ima, okoliščine, v katerih se pojavijo, ter širše in ožje okolje, v katerem posameznik živi. Pomembna je tudi 
življenjska naravnanost posameznika in njegova trdnost ter kakovost medosebnih odnosov z ljudmi, ki ga obdajajo. Določen 
dogodek bo zato za nekoga predstavljal stresor, za drugega pa dobrodošlo spodbudo v življenju. 
Večina anketiranih tako osnovnošolcev kot odraslih meni, da so pod stresom pogosto. Naša predvidevanja pa so bila, da so 
skoraj vsi vedno pod stresom. A nas je presenetilo, da ni tako. Osnovnošolci so pod stresom večinoma zaradi šole in ljubezni,  
odrasli pa zaradi službe in družine. Večina pa so mnenja, da stres povzroča depresijo, nezadovoljstvo in živčnost, omenili pa so 
tudi nespečnost in slabo voljo. 
Osnovnošolci mislimo, da odrasli (tako starši kot učitelji) od nas pričakujejo preveč, ker pa jih nočemo razočarati, si zadamo 
previsoke cilje, kar pa s seboj pripelje tudi stres. S stresom pa nastopi veliko težav in ob dolgotrajni izpostavljenosti stresu celo 
bolezni. Zato moramo čim prej ukrepati in se čim manj obremenjevati s stresom. 
Naš napotek je: pojdi v naravo, izberi si sproščujočo aktivnost, pogovarjaj se in stres bo šel mimo tebe.  

  
 Naslov naloge:   Vzroki za upad religije 

 Izvajalec: NeŢa Štucin, Kaja Slabe   

 Šola: OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas 

 Mentor: Jana Rihtaršič, prof. slo. in teo.       

Povzetek raziskovalne naloge: 

To nalogo sva naredili z namenom, da bi ugotovili kaj vpliva na zmanjšanje religioznosti. Ker sva si tudi sami že prej večkra t 
zastavili to vprašanje sva se takoj podali v raziskovanje.                                                
Najin cilj je bil, da bi ugotovili kaj najbolj vpliva na upad religioznosti (podoba duhovnika, vpliv staršev (sorodniki), medijev, 
vrstnikov, ugodnega življenj, naš pogled na svet, način življenja…).  
To sva ugotavljali s pomočjo ankete, intervjuja in gradiva, ki sva ga poiskali na internetu ter v knjižnici.  
  
 Naslov naloge:   Življenje z drogo 

 Izvajalec: Anja Dolenec, Aleša Istenič, Tina Rihtaršič 

 Šola: OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas 

 Mentor: Mojca Jamnik, univ. dipl. soc. pedag.       

Povzetek raziskovalne naloge: 

Mladih, ki so zasvojeni s takšnimi in drugačnimi oblikami zasvojenosti, je vedno več. O zasvojenosti z računalnikom je vedno 
več govora, kaj pa zasvojenost z drogami. Na temo dovoljenih drog in nekaterih nedovoljenih (kajenje in uživanje marihuane ter 
extasy-ja) je narejenih kar nekaj raziskav. Vse pa se posvečajo večinoma vprašanju, v kolikšni meri mladi določene droge 
jemljejo. Ob tem se pojavi dilema, ali je odgovor na to vprašanje zadosten razlog, da bi mlade odvrnili od jemanja drog. Me smo 
se naloge lotile drugače. Po prebiranju avtobiografije nekdanjega odvisnika Marka Ješeta iz Kranja, smo se odpravile v 
terapevtsko skupnost Sopotnica, kjer smo izvedle intervju z dvema odvisnikoma, ki sta trenutno na zdravljenju. Z njuno 
pomočjo in veliko željo po informiranju mladih o hudih pasteh droge, bomo njuni zgodbi poskušale prenesti dalje tako, da bi se 
dotaknili čim večjega števila tistih, ki se trenutno še ne zavedajo nevarnosti, ki jih prinaša droga. Po izvedbi intervjuja smo 
preverile tudi, kaj menijo o drogah učenci osmih in devetih razredov Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas. Pokazali so se 
zanimivi rezultati glede mnenj učenk in učencev o drogi in zasvojenosti, v povezavi s tem, kar sta povedala oba zasvojenca na  
zdravljenju.  
 

Zgodovina in umetnostna zgodovina 

  
 Naslov naloge:   Kmetijstvo v Leskovici, na Sovodnju in v Gorenji vasi po 2. svetovni vojni in danes 

 Izvajalec: Nika Šturm, Nastja Bajt, Anja Kokelj 
 Šola: OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas 

 Mentor: Mirjam Šinkovec, prof. zgo.       

Povzetek raziskovalne naloge: 

Osnoven namen naše raziskave je bil ugotoviti, kakšen je sploh še delež kmetov v izbranih naseljih Poljanske doline, v kateri  je 
bila v preteklosti skoraj vsaka domačija kmetija. Če bo delež kmetov še padal, se lahko v bližnji prihodnosti zgodi, da bomo 
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trpeli lakoto ali bomo odvisni od uvoza hrane. Točno zaradi veliko kmetij ljudje po 2. svetovni vojni, ko je vladala revščina, niso 
bili lačni. Znali so si sami pridelati hrano, ki je bila zdrava in okusna. Če pa bo do lakote prišlo v bližnji prihodnosti, pa bo 
najverjetneje veliko ljudi takih, ki si sami ne bodo znali pridelati hrane, saj so navajeni, da jo kupijo v trgovini. Toda, moramo se 
zamisliti, da mora to hrano nekdo pridelati. Na to zelo pogosto pozabljamo.  
Domnevale smo: 

 Po 2. svetovni vojni je bilo več kmetov, kot jih je danes. 

 Po 2. svetovni vojni so imeli slabše razmere, kot jih majo danes. Živeli so v bolj revnem obdobju in marsikdaj so bili 

lačni. Vse so mogli delati na roke. 

 Včasih od kmetovanja niso imeli posebnega zaslužka, večino so porabili za svoje potrebe, danes pa imajo tudi nekaj 

zaslužka. 

 Po 2. svetovni vojni je bilo več vrst živali, kot so: krave, pujsi, koze, ovce, konji, voli, kokoši in osli, danes pa jih je 

manj in so ti v večjem številu. 

 Včasih so se več ukvarjali s poljedelstvom, danes pa je to delo v večini primerov razdeljeno.  

  
 Naslov naloge:   Rapalska meja 

 Izvajalec: Nataša RŢek, Barbara Klemenčič   
 Šola: OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas 

 Mentor: Martin Štukelj, prof.       

Povzetek raziskovalne naloge: 

Najina raziskovalna naloga predstavlja in govori o zgodovini Rapalske meje. Največ sva pisali o Rupnikovi liniji, saj poteka blizu 
najinega doma, zato sva se tudi odločili za to temo. 
Na začetku sva opisali zgodovinsko ozadje iz različne literature, nato pa še malo zgodovine Rapalske meje in njen pomen. 
Najprej sva raziskovali, intervjuvale sva starejše občane in nato naredile in razdelile ankete še za ostale in izvedele kar nekaj 
podatkov. Ogledali sva si tudi utrdbe in pot takratne meje s terenskim delom. O Alpskemu zidu sva pisali zelo malo, saj ni tako 
poznan kot Rupnikova linija in tudi v literaturah je zelo skopo opisan. Največ pa sva izvedeli od starejših občanov, ki so si  vzeli 
čas za intervjuje. Življenje takrat je bilo dokaj normalno še naprej in ni posebno vplivala na ljudi. S kontrabantom so tihotapili 
robo iz Jugoslavije v Italijo in obratno.  
Danes  večina bunkerjev še stoji in krasi naše gozdove,  ampak počasi tonejo v pozabo, saj tudi nimajo več posebnega pomena v 
sodobnem svetu.  
 

  
 Naslov naloge:   Slikarstvo v Poljanski dolini 

 Izvajalec: Tanja Pivk, Zala Filipič   

 Šola: OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas 

 Mentor: Branko Prelog, učit.       

Povzetek raziskovalne naloge: 

Namen raziskovalne naloge je bil, da spoznava kateri slikarji so takrat živeli in kako je sploh potekalo slikarstvo. Raziskale sva 
kako se je slikarstvo spreminjalo skozi čas in napisali tudi nekaj zanimivosti. Napisale sva tudi anketo in jo razdelile med učence, 
dobile pa sva različne rezultate, ki sva jih predelale v grafe. Primerjale sva vse tri osnovne šole  in prišle do ugotovitve, da učenci 
iz Žirov poznajo slikarje, ki so živeli v bližini Žirov. Osnovna šola Poljane pa slikarje, ki so živeli v Poljanah in okolici. Raziskale 
sva veliko stvari in se veliko tudi naučile. Raziskovalno nalogo sva poskušale oblikovati čim bolj pregledno in zanimivo.  
 

  
 Naslov naloge:   Spomini Poljancev iz 2. svetovne vojne 

 Izvajalec: Renata Dolenec, Lucija Petrovčič, Urška Jelovčan 

 Šola: OŠ Poljane 

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

Povzetek raziskovalne naloge: 

V raziskovalni nalogi na območju Poljan in njeni okolici, smo z raziskovalnimi metodami anketiranja ter pogovori z vaščani 
raziskali preteklost starejših ljudi, ki so preživeli 2. sv. vojno. S tem smo ugotovile, da se je v Poljanah med vojno zgodilo veliko 
težkih dogodkov: izdajalstva, skrivanja pred okupatorji, bežanja v tuje dežele… Malo manj je bilo prijetnih dogodkov, ki so jih 
doživeli v vojni. Veliko je bilo čustev med vojno, ki so bila največkrat neprijetna, a le malokrat prijetna. Ljudje so ves čas živeli v 
strahu, v negotovosti in pomanjkanju. 
Lucija, Urška in Renata smo prav rade poslušale zgodbe, ki so nam jih pripovedovale Frančiška, Marinka, Malka, Francka in 
Marija. Potešile smo svojo radovednost, obenem pa smo se zamislile, da imamo res srečo, da živimo v času, ko ni vojne in ko je 
vsega dovolj. 
Z anketo in razgovori smo tudi potrdile hipotezo, da je bilo res pobitih veliko nedolžnih ljudi. Seveda smo ugotovile, da imamo 
v Poljanah še nekaj živečih ljudi iz 2. sv. vojne, ki se zelo natančno spominjajo dogodkov iz vojne.  
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 Naslov naloge:   Zborovstvo v Žireh 

 Izvajalec: Ela Reven, Zala Novak, NeŢa Kopač 

 Šola: OŠ Žiri 

 Mentor: Breda Dolenc, učit. slov. jezika       

Povzetek raziskovalne naloge: 

S petjem se ukvarja veliko število ljudi. Prav tako je v Žireh, saj imamo 9 zborov. Nekateri delujejo pod okriljem šole, drugi pod 
okriljem cerkve, ostali pa delujejo samostojno ali pa s pomočjo društev ali sponzorjev. Pevci v zborih uživajo v družbi in se 
zabavajo ali pa vsaj za trenutek pozabijo na stresne probleme doma ali drugod ter se umirijo. Zanimalo nas je,  ali vsi pevci  v 
petju uživajo, kakšne zvrsti glasbe pojejo, jih pri petju kdo vzpodbuja, kolikokrat tedensko imajo vaje in drugo. Na ta in še 
mnoga vprašanja smo poskušale odgovoriti v naši raziskovalni nalogi. Pogledale smo tudi v preteklost pevskih zborov v Žireh. 
Ugotovile smo, da je bilo zborovstvo v Žireh že v preteklosti zelo dobro razvito.  
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PREGLED DEJAVNOSTI MLADIH RAZISKOVALCEV OSNOVNIH ŠOL GORENJSKE REGIJE V ŠOLSKEM 

LETU 2010/11 
 
 

Število raziskovalnih nalog in učencev: 

 

 
Šola Število nalog Število učencev 

OŠ Žiri 11 nalog 27 učencev 

OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas 6 nalog 14 učencev 

OŠ Orehek Kranj 5 nalog 7 učencev 

OŠ Poljane 5 nalog 12 učencev 

OŠ KriŢe 4 naloge 7 učencev 

OŠ Cvetka Golarja, Škofja Loka 2 nalogi 2 učenca 

OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica 2 nalogi 6 učencev 

OŠ TrŢič 2 nalogi 4 učenci 

OŠ StraŢišče 1 naloga 1 učenec 

OŠ Škofja Loka - Mesto 1 naloga 1 učenec 

OŠ Železniki 1 naloga 2 učenca 

SKUPAJ 40 nalog 83 učencev 

 

 

 

 
 

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

 

 

 
 

 

 

Število nalog po področjih: 
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VODJE RAZISKOVALNIH AKTIVOV OSNOVNIH ŠOL 

 

ŠOLA Ime in priimek 

OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka Jasmina VIDOVIČ  

OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica  Urška REPINC  

OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas  Mirjam ŠINKOVEC  

OŠ KriŢe BoŢena PERKO 

OŠ Orehek Kranj Bernarda DEBELJAK  

OŠ Poljane Ana JURJEVIČ 

OŠ StraŢišče Kranj Nuša ZALETEL 

OŠ Škofja Loka-Mesto Vlasta BALDERMAN 

OŠ TrŢič Romana TURK 

OŠ Železniki Magda ŠLIBAR 

OŠ Žiri Maja BREZOVAR 

 
 
 
ORGANIZACIJSKI ODBOR SREČANJA 
 
XX. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih srednjih šol in XI. regijsko srečanje mladih 
raziskovalcev gorenjskih osnovnih šol smo organizirali: 
 

   KOORDINATOR DELA, KOMISIJE:  

   Borut Pogačnik    TŠC Kranj 

   VODJA SREČANJA, KOORDINATORICA DELA: 

   Alenka Luštrek    TŠC Kranj 

   INFORMATIKA  IN  IZDELAVA  PUBLIKACIJ, KOORDINATOR: 

  Stanislav  Jagodic    TŠC Kranj 

  SODELAVCI:  

   Irena Jerala    TŠC Kranj 

   Mirko Meglič    TŠC Kranj 

   Mitja Rauter    TŠC Kranj 

   Nataša Gazvoda    TŠC Kranj 

   Temida Novak    TŠC Kranj 
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SKLEPNA BESEDA 
  

 
Na XI. regijskem srečanju mladih raziskovalcev gorenjskih osnovnih šol sodeluje 83 učencev in 40 
mentorjev. Na XX. regijskem srečanju mladih raziskovalcev gorenjskih srednjih šol sodeluje 27 dijakov in 
11 mentorjev. Na obeh srečanjih je skupaj predstavljenih 54 raziskovalnih nalog. 
 
Razveseljivo je, da se vsakoletnega srečanja mladih raziskovalcev Gorenjske udeleži kar lepo število 
učencev in dijakov, ki se odlikujejo po radovednosti, ustvarjalnosti, delavnosti in vztrajnosti. Poleg 
samoiniciativnosti jih k raziskovanju spodbujajo tudi požrtvovalni mentorji. 
 
Največje število raziskovalnih nalog (11) je tudi letos prispelo iz OŠ Žiri, zato vsem prizadevnim učencem 
in njihovim mentorjem še prav posebej čestitamo. Želimo pa, da bi se v raziskovanje vključilo tudi več 
učencev in dijakov kranjskih osnovnih in srednjih šol, zato jih bomo k temu v prihodnje še posebej 
spodbujali. 
 
Veseli nas tudi dejstvo, da izbor nalog in njihova kvaliteta vsa leta ostajata na visokem nivoju. Zato mladim 
raziskovalcem v imenu organizatorjev srečanja izrekamo pohvalo in priznanje za njihovo požrtvovalno in 
uspešno delo ter jim želimo veliko uspehov in dobrih rezultatov tudi izven gorenjske regije. Želimo jim 
uspešno nadaljevanje raziskovalnega dela in veliko novih, zanimivih spoznanj na poti do znanja. 
 
Vsem mentorjem, ki so mlade raziskovalce spodbujali, usmerjali pri delu in jim s svojim znanjem 
pomagali, čestitamo in jim želimo še naprej veliko volje in moči za spodbujanje raziskovalnega dela tudi 
pri naslednjih generacijah mladih raziskovalcev. Uspehi in zadovoljstvo vaših učencev in dijakov naj vam 
bodo vsaj delno poplačilo za vaš trud. 
 
Lepo se zahvaljujemo vsem sponzorjem, ki so v teh težkih časih z razumevanjem materialno podprli naša 
prizadevanja. Naša iskrena zahvala pa velja tudi vsem članom ocenjevalnih komisij, predstavnikom šol v 
regijski koordinaciji ter vsem, ki so kakorkoli pomagali pri organizaciji, izvedbi in uspehu tega srečanja. 
 
 
 
 Borut Pogačnik, univ. dipl. inž., 
 koordinator regijskega srečanja 
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