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NADARJENI RABIJO NEKAJ VEČ
Državno srečanje mladih raziskovalcev Slovenije je največji praznik ustvarjalnosti in
raziskovanja mladih, na katerem se vsako leto zbere preko 500 tistih mladih in vaših
mentorjev, ki šolo in izobraževanje dojemate veliko širše od predpisanega učnega načrta.
Širše, pa tudi poglobljeno in predvsem nadgrajeno z novimi odkritji in dognanji, ki jih zberete
in predstavite v raziskovalnih nalogah. Raziskovalne naloge so sinteza v šoli pridobljenega
znanja, dopolnilnega izobraževanja, inovativno zastavljenih poskusov in drugih raziskovalnih
metod, ki daje odgovore na mnoga zanimiva vprašanja iz vsakdanjega sveta.
Pri Zvezi za tehnično kulturo Slovenije smo zelo ponosni na našo daleč najdaljšo tradicijo
izven šolskih in obšolskih dejavnosti za mlade, med katerimi prav Gibanja znanost mladini,
pod okriljem katerega potekajo srečanja mladih raziskovalcev, eno najstarejših. Mladi lahko
raziskovalne naloge na srečanju predstavite na kar 20 različnih področjih. Mladinsko
raziskovalno delo vam omogoča zgodnje uvajanje v osnove znanstveno raziskovalnega dela in
kreativnost in ima ob izobraževalnem tudi pomemben vzgojni učinek.
Mladi raziskovalci že v rani mladosti dobite veščine, ki vam bodo zagotovile pomembno
prednost pri kasnejšem študiju. Pridobite si neprecenljive izkušnje s področja metodologije
raziskovanja, strokovne pismenosti, javnega nastopanja in tudi timskega dela. Hkrati pa
raziskovalno delo marsikomu, ki ni najbolj kompatibilen s formalnim šolskim redom in
sistemom, učenjem na zalogo, daje povsem nove dimenzije za uspeh. Uspeh na osnovi
uporabnega povezovanja in nadgradnje znanja, ne pa na osnovi kopičenja znanja. Vse to
boste lahko s pridom uporabili v vsakdanjem življenju, praviloma pa vam bo pomagalo tudi
pri poklicni izbiri in razvoju karier.
Zveza za tehnično kulturo na področju mladinskega raziskovalnega dela zagotavlja zelo
široko paleto možnosti udejstvovanja mladih raziskovalcev, kar je še učinkovitejše zaradi
možnosti interdisciplinarnega povezovanja posameznih področij. To praktično vsakemu
omogoča, da najde področje in temo, ki mu ej najbolj blizu. področje, na katerem bo z
veseljem raziskoval in bo posledično tudi uspešen. Le dovolj ambicioznosti je treba pokazati
in ob sebi imeti dobrega mentorja.
Zato se na tem mestu za vložen trud in spodbude iskreno zahvaljujem vsem mentorjem in
drugim, ki ste mladim stali ob strani, mladim raziskovalkam in mladim raziskovalcem pa
čestitam za uspeh in želim veliko uspeha. Tako na današnji predstavitvi nalog, še bolj pa pri
pravilni poklicni izbiri in dosežkih v življenju.
dr. Mitja Slavinec
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LABORATORIJ BISEROV JUTRIŠNJEGA DNE

Zveza za tehnično kulturo Slovenije v mladih prebuja strast za znanost in jim pomaga
gojiti inovativno, ustvarjalno in raziskovalno držo. Je nevladna organizacija, ki skozi
delo z mladimi spodbuja odkrivanje, razvoj in uporabo okoljsko vzdržnih sodobnih
tehničnih dognanj. Zveza je domišljena kot sodobno organizirana neprofitna
organizacija, ki deluje v javnem interesu.
Poslanstvo Zveze za tehnično kulturo Slovenije je uveljavljanje kulture inovativnega
znanstvenega razmišljanja skozi predano in motivirano delo z mladimi. Vizija zveze je
ozaveščena družba, ki bo tehniko znala razvijati in uporabljati za doseganje trajnostnega
razvoja, visoke življenjske ravni in zdravega naravnega okolja.
NOSILNI PROGRAMI
•
•
•
•
•

mladinske raziskovalne naloge in projekti
tekmovanja iz znanja
mladinski raziskovalni tabori in ustvarjalne poletne šole
modelarstvo in konstruktorstvo
sodelovanje na mednarodnih olimpijadah in tekmovanjih

Skozi programe Zveze za tehnično kulturo Slovenije so svoj stik z znanostjo našle številne
generacije. Zveza jim odpira vrata do neposrednega in življenjskega stika z mojstri
naravoslovnih in tehničnih veščin, raziskovanja, reševanja problemov ter jih spodbuja k
inovativnemu izpraševanju in kreativnemu pristopanju k problemom. Skozi sodelovanje v
programih mladi naredijo svoje prve pogumne korake na področje svoje prihodnje kariere,
dobijo pa tudi partnersko podporo za svoj osebni razvoj.
UČINKI DELOVANJA
•
•
•
•
•
•
•
•

spodbujanje inovativnosti, ustvarjalnosti in raziskovanja;
razvijanje naravoslovno-tehniške logike in konstruktorstva;
spodbujanje uporabe sodobnih znanstvenih in tehničnih dosežkov;
odkrivanje in podpiranje razvoja nadarjenih;
spodbujanje razvoja sposobnosti mladih v šoli in zunaj nje;
prispevek h kvalitetni in k učinkoviti tehnični vzgoji;
populariziranje ljubiteljske dejavnosti na različnih področjih tehnike;
zmanjševanje dejavnikov tveganja, ki so jim mladi sicer izpostavljeni v družbi.

V različnih dejavnostih več kot 40.000 mladih pod skrbnim vodstvom mnogo prizadevnih
mentorjev in mentoric iz leta v leto vstopa v raziskovalno delo, se uči uporabe logike v
vsakdanjem življenju in pri učenju, se usposablja za praktično rabo znanja iz kemije, biologije
in tehnike ter se podaja v svetove računalništva, telekomunikacije in multimedije, elektronike,
robotike, konstruktorstva, tehnologije obdelav materialov in modelarstva.
Posebno dragocena izkušnja je dodatno plemenitenje znanja na številnih raziskovalnih
taborih, poletnih šolah in delavnicah.
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MLADINSKE RAZISKOVALNE NALOGE IN INOVATIVNI PROJEKTI
Namen dejavnosti je čim zgodnejše uvajanje mladih v znanost, popularizacija znanosti in tehnike,
odkrivanje nadarjenih učencev in dijakov na posameznih področjih ter spodbujanje mladih k
poglabljanju znanja, inovativnosti, ustvarjalnosti in raziskovalni dejavnosti. Skozi projekte, še posebej
državno srečanje mladih raziskovalcev, uvajamo mlade v znanost in znanstveno-raziskovalno delo, jih
usmerjamo pri raziskovalnem delu in jih naučimo kritičnega, inovativnega in ustvarjalnega
razmišljanja.
V sklopu projekta Državno srečanje mladih raziskovalcev Slovenije mladi iz osnovnih in srednjih šol
pripravljajo raziskovalne naloge iz številnih področij. Vseh razpisanih področij je 20 in zajemajo
naravoslovje, tehniko, družboslovje in humanistiko. Poseben poudarek je dan tudi aplikativnim in
inovativnim nalogam. Skozi proces priprave raziskovalnih nalog nadgrajujejo in dopolnjujejo v šoli
pridobljeno znanje, se interesno usmerjajo v različna področja znanosti ter se učijo raziskovalnih
metod. Prav tako se učijo kritičnega razmišljanja in inovativnega reševanja problemov. Z uspešnim
delom ter ustreznim usmerjanjem mentorjev si utrdijo zaupanje vase, v svoje delo in razmišljanje,
ocenijo svoja predvidevanja in spoznanja ter se naučijo jasno in javno izražati svoja mnenja. Na
srečanju mladih raziskovalcev imajo možnost o svojem delu razpravljati s strokovnjaki in javno
predstaviti rezultate svojega raziskovanja, poleg tega pa se naučijo projekte izvajati v obliki
zaokroženih elaboratov.
Cilji srečanj mladih raziskovalcev so zlasti:

•
•

zgodnje uvajanje mladih v znanost in raziskovalno delo ter učenje raziskovalnih metod,
populariziranje znanosti med mladimi, predvsem na področju naravoslovja in tehnike,

•

prispevanje k razvoju posameznikov in njihovih idej ter potencialov ter pomoč pri oblikovanju
kariere in lastne samopodobe,

•

usposabljanje mladih za kakovostno in učinkovito predstavljanje svojih lastnih idej in
izdelkov,
nadgrajevanje in dopolnjevanje v šoli pridobljenega znanja,
spodbujanje mladih k inovativnosti, ustvarjalnosti in raziskovanju, ter odkrivanju in
uporabi človeku in naravnemu okolju prijaznih sodobnih tehničnih dognanj in pristopov,

•
•

Na območju celotne Slovenije vsako leto poteka 15 mestnih in regijskih srečanj, na katerih se
zbere okrog 3.000 mladih raziskovalcev iz osnovnih in srednjih šol, ki predstavijo približno
1.200 raziskovalnih nalog, pri katerih jim je pomagalo več kot 1.000 mentorjev. Državno
srečanje mladih raziskovalcev, na katerega se uvrstijo najuspešnejši iz mestnih in regijskih
srečanj, organizira ZOTKS in ga že tradicionalno vsako leto izvajamo v Murski Soboti. Na
državnem srečanju zagotavljamo ustrezno javno predstavitev najboljših rešitev ter s tem
popularizacijo mladinskega raziskovalnega dela in koristnost ter pomen le-tega. Državnega
srečanja se vsako leto udeleži okrog 700 mladih raziskovalcev in raziskovalk iz osnovnih in
srednjih šol, ki predstavijo 400 raziskovalnih nalog. Pri tem jim pomaga več kot 500
mentorjev. Raziskovalne naloge ocenjuje 60 do 70 recenzentov, ki so strokovnjaki na svojih
področjih. Avtorji najboljših nalog prejmejo bronasta, srebrna in zlata priznanja.
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47. SREČANJE MLADIH RAZISKOVALCEV SLOVENIJE V ŠTEVILKAH
OSNOVNE ŠOLE
OSNOVNE
ŠOLE

BRONASTA
PRIZNANJA

ŠTEVILO
SODELUJOČIH
MENTORJEV

ŠTEVILO
RAZISKOVALNIH
NALOG

ŠTEVILO
SODELUJOČIH
AVTORJEV

ŠTEVILO
SODELUJOČIH
MENTORJEV

ŠTEVILO
RAZISKOVALNIH
NALOG

ŠTEVILO
SODELUJOČIH
AVTORJEV

ŠTEVILO
SODELUJOČIH
MENTORJEV

ŠTEVILO
RAZISKOVALNIH
NALOG

ŠTEVILO
SODELUJOČIH
AVTORJEV

ŠTEVILO
SODELUJOČIH
MENTORJEV

SKUPAJ

ŠTEVILO
SODELUJOČIH
AVTORJEV

SREBRNA
PRIZNANJA

ŠTEVILO
RAZISKOVALNIH
NALOG

ZLATA
PRIZNANJA

2

3

3

4

7

5

2

6

2

8

16

10

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

1

2

2

2

4

9

6

8

13

9

14

24

17

biologija

2

2

2

4

5

5

12

17

15

18

24

22

druga področja

2

3

4

4

9

9

10

18

10

16

30

23

2

3

3

4

9

4

6

9

8

12

21

15

2

4

2

2

3

3

2

6

3

6

13

8

2

4

4

3

7

3

0

0

0

5

11

7

2

5

2

4

9

4

3

5

3

9

19

9

1

3

1

5

11

5

3

5

3

9

19

9

2

5

2

4

7

4

6

10

6

12

22

12

2

4

2

4

6

5

10

18

11

16

28

18

2

2

3

4

8

5

6

13

5

12

23

13

2

3

2

4

7

4

11

18

14

17

28

20

2

4

2

4

5

4

1

2

1

7

11

7

2

5

3

2

3

3

16

29

18

20

37

24

2

3

3

4

6

4

12

27

13

18

36

20

2

2

2

3

5

4

6

13

6

11

20

12

2

3

2

4

6

4

1

1

1

7

10

7

2

4

3

4

8

5

12

18

15

18

30

23

38

65

48

71

130

86

127

228

143

236

423

277

RAZISKOVALNO
PODROČJE

aplikacijski
inovacijski
predlogi in
projekti
arhitektura ali
gradbeništvo
astronomija ali
fizika

ekologija z
varstvom okolja
ekonomija ali
turizem
elektrotehnika,
elektronika in
robotika
etnologija
geografija ali
geologija
interdisciplinarna
področja
kemija ali
kemijska
tehnologija
matematika ali
logika
psihologija ali
pedagogika
računalništvo ali
telekomunikacije
slovenski jezik ali
književnost
sociologija
tehnika in
tehnologija
(tekstil, lesarstvo,
strojništvo, idr.)
varnost v cestnem
prometu
zgodovina ali
umetnostna
zgodovina
SKUPAJ
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SREDNJE ŠOLE
SREDNJE
ŠOLE

BRONASTA
PRIZNANJA

ŠTEVILO
SODELUJOČIH
MENTORJEV

ŠTEVILO
RAZISKOVALNIH
NALOG

ŠTEVILO
SODELUJOČIH
AVTORJEV

ŠTEVILO
SODELUJOČIH
MENTORJEV

ŠTEVILO
RAZISKOVALNIH
NALOG

ŠTEVILO
SODELUJOČIH
AVTORJEV

ŠTEVILO
SODELUJOČIH
MENTORJEV

ŠTEVILO
RAZISKOVALNIH
NALOG

ŠTEVILO
SODELUJOČIH
AVTORJEV

ŠTEVILO
SODELUJOČIH
MENTORJEV

SKUPAJ

ŠTEVILO
SODELUJOČIH
AVTORJEV

aplikacijski
inovacijski predlogi
in projekti
arhitektura ali
gradbeništvo
astronomija ali
fizika

SREBRNA
PRIZNANJA

ŠTEVILO
RAZISKOVALNIH
NALOG

RAZISKOVALNO
PODROČJE

ZLATA
PRIZNANJA

2

3

4

4

5

6

11

17

14

17

25

24

2

5

2

4

8

5

3

7

2

9

20

9

2

4

3

4

8

4

5

10

6

11

22

13

biologija

2

2

3

4

6

5

4

6

5

10

14

13

druga področja

2

2

3

4

7

4

10

19

12

16

28

19

2

3

3

4

6

6

7

10

8

13

19

17

2

4

3

4

8

6

8

14

9

14

26

18

2

3

3

4

7

5

17

28

16

23

38

24

2

5

3

2

2

2

0

0

0

4

7

5

2

4

3

1

2

1

0

0

0

3

6

4

2

2

4

4

8

7

7

12

11

13

22

22

2

3

4

4

7

5

8

16

13

14

26

22

2

3

2

3

5

3

0

0

0

5

8

5

2

3

2

4

7

4

5

6

6

11

16

12

2

6

2

3

7

3

12

20

15

17

33

20

2

2

2

4

6

4

4

5

4

10

13

10

2

3

2

4

6

4

8

12

11

14

21

17

2

4

4

4

6

5

10

20

13

16

30

22

2

2

2

2

3

2

0

0

0

4

5

4

2

2

2

2

2

3

10

12

11

14

16

16

40

65

56

69

116

84

129

214

156

238

395

296

ekologija z
varstvom okolja
ekonomija ali
turizem
elektrotehnika,
elektronika in
robotika
etnologija
geografija ali
geologija
interdisciplinarna
področja
kemija ali kemijska
tehnologija
matematika ali
logika
psihologija ali
pedagogika
računalništvo ali
telekomunikacije
slovenski jezik ali
književnost
sociologija
tehnika in
tehnologija (tekstil,
lesarstvo,
strojništvo, idr.)
varnost v cestnem
prometu
zgodovina ali
umetnostna
zgodovina

SKUPAJ
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ČLANI STROKOVNIH KOMISIJ
Astronomija in fizika:
pom. akad. dr. Mitja Slavinec, pom. akad. dr. Zvonko Jagličič, pom. akad. dr. Milan Svetec,
pom. akad. Dr. Andreja Gomboc, Matej Cvetko
Aplikativni in inovacijski predlogi in projekti:
prof. dr. Ivan Gerlič, doc. dr. Dušan Klinar, doc. dr. Igor Pesek, asist. Jerneja Herzog in mag.
Nuša Pavlinjek Slavinec
Arhitektura in gradbeništvo:
Iztok Zrinski, Andreja Benko in Patricija Flisar
Biologija:
doc. dr. Jana Ambrožič Dolinšek, Miro Puhek, Dane Katalinič
Druga področja:
mag. Robert Repnik, doc. dr. Andreja Špernjak, pom. akad. dr. Stanko Kapun, Mira Domjan
Grilec, Zoran Kos, Nataša Benkič, Klaudija Sedar, Daniel Grabar, dr. Aleksandra Pivec, dr.
Tanja Bagar
Ekologija z varstvom okolja:
dr. Aleš Smrekar, dr. Aleksandra Pivec, dr. Marinka Vovk
Ekonomija in turizem:
mag. Nuša Pavlinjek, mag. Mojca Breščak, Robert Grah, Roman Wolf, Urban Šebjan
Elektronika, elektrotehnika in robotika:
pom. akad. dr. Mirjam Sepesy Maučec, doc. dr. Robert Meolic, Andrej Nemec in Gregor
Donaj
Etnologija:
prof. dr. Vito Hazler, doc. dr. Aleš Gačnik in Sebastijan Rous
Geografija in geologija:
doc. dr. Uroš Horvat, dr. Anton Polšak, Tatjana Kikec
Interdisciplinarna področja:
Tjaša Mrgole Jukič, pom. akad. dr. Mitja Slavinec, Klaudija Sedar, dr. Tanja Bagar, Mira
Domjan Grilec, pom. akad. dr. Stanko Kapun
Kemija:
Doc. dr. Mitja Kolar, dr. Miha Munda in dr. Franja Šulek
Matematika in logika:
doc. dr. Dominik Benkovič, doc. dr. Borut Jurčič Zlobec, asist. dr. Mateja Grašič
Psihologija:
izr. prof. dr. Karin Bakračevič Vukman, doc. dr. Bojan Musil, Marina Horvat in Saša Zorjan
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Računalništvo in informatika:
doc. dr. Marjan Krašna, doc. dr. Branko Kaučič, asist. mag. Tomaž Bratina, Mitja Podgajski
Slovenski jezik in književnost:
doc. dr. Natalija Ulčnik, doc. dr. Polonca Šek Mertük, doc. dr. Simona Pulko in asist. Anja
Benko
Sociologija:
dr. Ivanka Huber, Alenka Žajdela, doc. dr. Andrej Naterer in Silva Lavrič
Tehnika, tehnologija:
prof. dr. Amand Papotnik, Emil Miloševič, Said Bešlagič
Varnost v cestnem prometu:
dr. Mateja Ploj Virtič, Jože Škrilec in Tomaž Trajbarič
Zgodovina in umetnostna zgodovina:
pom. akad. dr. Andrej Hozjan, mag. Žiga Oman in Andrej Pavlič
VODSTVO SREČANJA:
pom.akad. dr. Mitja Slavinec, doc. dr. Robert Repnik, Darja Kozar Balek, Jožef Školč, Suzana
Čurman, Roman Činč, Ludvik Sukič, Milan Petrijan

11

ASTRONOMIJA ALI FIZIKA - osnovne šole
Hitrost gibanja mehurčkov v različnih kapljevinah
Luka Jevšenak
Mentorstvo: Dejan Zupanc
Šola: Osnovna šola Mihe Pintarja Toleda, Velenje
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
V raziskavi sem določil štiri kapljevine za delo: vodo, jedilno olje, motorno olje in med. Izbrane
kapljevine se med seboj močno ločijo po viskoznosti. V merilnih valjih sem v kapljevinah spuščal
zračne mehurčke in posnel njihovo gibanje proti gladini. S posnetka sem nato s programom Logger
Pro določil hitrost in premer mehurčka. Ugotovil sem, da mehurčki v viskoznejših kapljevinah
potujejo počasneje, ter da so večji mehurčki hitrejši. Ugotovil pa sem tudi, da imajo večji mehurčki
večje Reynoldsovo število, kar vpliva na veljavnost zakonov upora. Sklepamo lahko, da manjši kot je
mehurček in bolj kot je viskozna kapljevina, bolj velja linearni zakon upora ter večji kot je mehurček
in manj kot je viskozna kapljevina, bolj velja kvadratni zakon upora. Na napako rezultatov najbolj
vpliva merjenje premera mehurčka.
Poenostavljen model skakanja z vrvjo
Urban Duh
Mentorstvo: Mladen Tancer
Šola: Osnovna šola bratov Polančičev Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
V prvem delu raziskovalne naloge smo ugotavljali veljavnost Hookovega zakona pri elastičnih vrveh.
Testirali smo štiri različne elastične vrvi. Ugotovili smo, da Hookov zakon velja le za dovolj majhne
raztezke. Pri večjih obremenitvah pa so raztezki večji, kot napoveduje Hookov zakon. Zato je možno
določiti konstanto elastičnosti za posamezno vrv le za majhne raztezke. Pri majhnih raztezkih smo
ugotovili, da je raztezek vrvi sorazmeren dolžini neobremenjene vrvi. Pri drugem delu naloge smo pri
poenostavljenem modelu skakanja z vrvjo ugotavljali vpliv mase skakalca (zamenjala ga je utež) in
lastnosti vrvi na dolžino skoka; to je razdalja od odskoka do najnižje lege. Rezultate smo primerjali s
teoretičnimi in ugotovili zadovoljivo ujemanje.
Ali je kaj trden most? - Kakor skala, kamen, kost
Ema Dobrin in Katja Turk
Mentorstvo: Polonca Štefanič , mag. Miha Dobrin in dr. Goran Turk
Šola: Osnovna šola Prežihovega Voranca Ljubljana, Ljubljana
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
V raziskovalni nalogi sva raziskovali mostove. Najprej naju je zanimala zgodovina mostov, najbolj
zanimive zrušitve ter tipi mostov. Pri poskusih sva ugotavljali, kako konstrukcija, število podpornih
stebrov in dolžina vplivajo na nosilnost mostu. Merili sva togost in nosilnost mostov. Togost sva
merili s povesom ob različnih obtežitvah (v mm). Nosilnost pa sva izmerili tik preden se je most
porušil. To sva preverili tako, da sva most postopoma obremenjevali z 10, 50 ali 100 gramskimi
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utežmi. Izdelali sva 3 mostove različnih oblik. Sestavili sva jih iz špagetov, skupaj pa sva jih zlepili z
silikonskim lepilom bele barve, da so bila stičišča bolje vidna.
Preučevanje padal
Niko Turšič, Nejc Belec in Alen Barbirič
Mentorstvo: Goran Sabolič
Šola: Osnovna šola Poljčane, Poljčane
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
V letošnjem šolskem letu smo se pri pouku fizike in astronomije večkrat pogovarjali o rekordnem
skoku Felixa Baumgartnerja, ki je skočil z višine 39 kilometrov, pri prostem padu prebil zvočni zid in
s pomočjo padala varno pristal na tleh. Spraševali smo se, kakšne lastnosti morajo imeti padala, da pri
odpiranju zdržijo velike obremenitve. V raziskovalni nalogi smo se trije učenci odločili, da preučimo
lastnosti padal. Nejc Belec je preučeval lastnosti padal z okroglo kupolo, Niko Turšič padala z okroglo
kupolo, ki imajo na sredini odprtino, in Alen Barbirič padala pravokotne oblike. Izdelali smo več
različnih padal in eksperimentalno ugotavljali, kako se spreminja hitrost padanja, če spreminjamo
maso padalca oz. padajočega telesa in če spremenimo nekatere lastnosti padala. Izdelali smo več
okroglih padal z različno velikimi odprtinami v osrednjem delu in več pravokotnih padal različnih
velikosti.
Voda kot alternativni vir energije
Edi Zugan
Mentorstvo: Tomaž Parovel
Šola: Osnovna šola Koper, Koper
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Lastnosti vode in sestavnih delov le te, torej kisika in vodika, omogočajo vodi dobro pomoč pri
proizvajanju ali pretvarjanju energije na okolju prijazen način; to smo dokazali tudi z meritvami in
izračuni, narejenimi na pomanjšanem modelu vodikove celice. Voda pa sama energije ne more
proizvajati. Dober način pridobivanja energije iz vode v prihodnosti bi lahko bila tudi fuzija, ampak je
to še premalo raziskana smer, da bi lahko karkoli napovedali.
Učilo za prikaz mešanja barv pri pouku fizike
Slovia Silo, Astrid Bukovšek in Matic Premuš
Mentorstvo: Jože Berk
Šola: Osnovna šola Hudinja, Celje
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Običajno pokažemo aditivno mešanje barv pri pouku fizike tako, da na raven zaslon hkrati usmerimo
snop svetlobe s tremi diaprojektorji z različnimi barvnimi filtri v osnovnih barvah svetlobe (RGB).
Izvedba tega poskusa je lahko tehnično dokaj zahtevna in zamudna. Kaj pa, če bi namesto ravnega
zaslona uporabili notranjost žogice za namizni tenis v katero bi namestili LED-diode, ki svetijo v treh
osnovnih barvah svetlobe (RGB)? Ta model smo preizkusili v okviru naše raziskovalne naloge in tako
izdelali učilo za prikaz aditivnega mešanja barv pri pouku fizike in naravoslovja. Osnova učila je
električno vezje, ki ga sestavljajo trije ločeni električni krogi, vzporedno priključeni na isti vir z
napetostjo 4,5 V. V vsakem krogu je LED-dioda (RGB), stikalo, predupornik in spremenljivi upor, ki
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omogoča zvezno spreminjanje napetosti oziroma toka in s tem jakosti svetlobnega toka določene
LED-diode. Učilo omogoča vklop posamezne svetleče diode, dveh izbranih diod ali pa vseh treh
hkrati, pri čemer se svetloba svetlečih diod enakomerno razporedi po notranjosti žogice in tako pride
do seštevanja posameznih barv. Odtenke (jakost) barv lahko uravnavamo s potenciometri.
Koliko žirovski učenci vedo o virih energije?
Dejan Perić in Marko Filipič
Mentorstvo: Ina Čarić
Šola: Osnovna šola Žiri, Žiri
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
V raziskovalni nalogi sva raziskovala koliko učenci OŠ Žiri vedo o virih energije. Predelala sva
številna gradiva in izvedela veliko zanimivih podatkov o virih energije. V ta namen sva naredila
ankete in jih razdelila učencem II. in III. triade. V anketah sva zajela, od kod prihaja energija pa vse do
različnih vrst elektrarn. Učence sva spraševala tudi, če vedo, kaj uporabljajo doma za ogrevanje
prostorov. Želela sva se prepričati koliko že vedo o energiji in kje so se seznanili s tem.
Naj bo luč!
Val Vec
Mentorstvo: dr. Lucija Željko
Šola: Osnovna šola Sostro, Ljubljana-Dobrunje
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Današnjega življenja si več ne predstavljamo brez luči. V luči običajno vstavljamo žarnice. Kako se
žarnice med seboj razlikujejo? V tej raziskovalni nalogi sem raziskoval ali žarnice različnih vrst z
enako močjo enako osvetljujejo prostor, kako se spreminjata temperatura in osvetljenost z
oddaljenostjo od žarnic, po kolikšnem času dosežejo žarnice polno osvetlitev ... Ugotovil sem na
primer, da različne žarnice kljub enaki moči ne osvetljujejo enako, da se osvetljenost in temperatura
spreminjata z oddaljenostjo, da le varčne žarnice potrebujejo čas do polne osvetlitve.
Izkustvena učilnica fizike
Mitja Praznik, Nina Brezočnik in Vesna Bukovec
Mentorstvo: Marija Sirk Polanšek
Šola: Osnovna šola Franja Goloba Prevalje, Prevalje
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Letos smo se odločili, da raziščemo, kako bi se dalo narediti fizikalno učilnico bolj fizikalno. S tem
nismo imeli veliko težav, saj so nam učenci v anketi natrosili kup uresničljivih in neuresničljivih idej.
Tiste, ki so zahtevale veliko denarja, smo posredovali ravnateljici, uresničevanja ostalih pa smo se
lotili sami.
Tako smo:
napisali in narisali plakate o petih fizikalnih področjih,
naredili, pobarvali in napisali magične trikotnike,
uredili eksperimentalni kotiček FIZIK SEM,
na stene obesili slike petih velikih mož iz zgodovine fizike in
uredili pano novic in novosti s področja fizike.

14

K sodelovanju smo pritegnili učence, da so vse novosti zaživele.
Rezultati ankete in naša opazovanja so pokazali, da se v učilnici sedaj vsi bolje počutimo, da je v njej
več fizikalnih informacij, ki so tudi dostopnejše.
V fizikalni učilnici nam je sedaj še lepše.
Rotacija in aktivnost Sonca
Vid Ratajec
Mentorstvo: Maja Šivak in Zorko Vičar
Šola: Osnovna šola Vižmarje Brod, Ljubljana
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Sonce je edina zvezda našega osončja. Predstavlja 99, 86 % našega osončja in je staro več kot 4,5
milijarde let. Sestavljeno je iz vodika in helija. Energija prehaja iz plasti v plast in nato seva čez
Sončevo atmosfero. Zemlja je od Sonca oddaljena 1 a.e, kar je 150 milijonov kilometrov.
Pege nastanejo, ko magnetne silnice Sonca prebadajo površino. Njihova temperatura je 4000 stopinj
Celzija in na površju obstanejo le nekaj dni. Sestavljata jih umbra in penumbra. Njihova svetlost je
podobna svetlobi, ki se odbija od Lune. Ponavadi so velike kot Zemlja.
Moja raziskovalna naloga dokazuje, da je Sonce plinasta struktura (plazma) in da se na različnih
geografskih širinah vrti z različno hitrostjo.
Opazoval sem pege na Sončevi površini in jih slikal. Slike z nekaj dni razlike sem sestavil in izmeril
kot premika peg in sicer pri pegah 1571; 1576; 1579; 1575, ter določil hitrost.
Hitrosti premikanja peg so različne, kar dokazuje, da je bila moja domneva pravilna.
Izračunal sem tudi Wolfovo število, ki je formula za izračun aktivnosti Sonca.
Višje, hitreje, močneje
Marko Majhen
Mentorstvo: Marko Podpečan
Šola: Osnovna šola Angela Besednjaka, Maribor
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
V raziskovalni nalogi bova preučevala skoke učencev različnih starosti šole po triadah. Hipoteze bodo
preizkušene z eksperimenti, ki jih bova opravila z detektorjem gibanja Go!Motion.Pri izvedenih
eksperimentih bova z računalniško podporo prikazala grafe, ki prikazujejo odvisnost poti od časa in
odvisnost hitrosti telesa od časa. Pri eksperimentalnih vajah bova merila višino skoka učenca, čas
dviganja in padanja ter moč, ki jo potrebuje učenec za opravljeni skok. Izbrane dobljene podatke bova
analizirala in primerjala med sabo. Poskušala bova dokazati, da v povprečju učenci 3., 6. in 9.
razredov skočijo manj kot preostali učenci.
Zemlja v primerjavi s sončevimi pegami
Miha Fermišek
Mentorstvo: Marko Podpečan
Šola: Osnovna šola Angela Besednjaka, Maribor
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Nastanek Sončevih peg je zanimiv in nepredvidljiv. V svoji raziskovalni nalogi bom primerjal
velikosti Sončevih peg z velikostjo Zemlje. Ker Sončevih peg ne smemo opazovati s prostim očesom,
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bom uporabil pripomoček, s katerim bom projiciral sliko površine Sonca. Dnevno bom opazoval
aktivnosti na površju, število Sončevih peg, skiciral sliko površja in določil njihovo velikost.
Predvsem me zanima, koliko Zemelj bi lahko postavili v Sončevo pego. Ali se pojavljajo pege vedno
na istem območju in ali so enako velike, so vprašanja, na katera bom poskušal odgovoriti.
Fizikalni vidiki izdelave elastomobila
Miha Šijanec in Marko Glavič
Mentorstvo: Martin Knuplež
Šola: Osnovna šola Bojana Ilicha Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Elastomobili se uporabljajo predvsem za zabavo oz. tekmovanje elastomobilov, ki ga vsako leto
prireja Hiša eksperimentov. Prav z namenom, da bi se čim bolje odrezala na tekmovanju, sva se
odločila preučiti elastomobil ter v raziskovalni nalogi predstaviti njegove fizikalne lastnosti. Menila
sva, da bi lahko pridobljeno fizikalno znanje koristno uporabila pri konstruiranju elastomobila. Najprej
sva preučila razpisne pogoje. Skicirala sva obliko elastomobila. Opravila sva osnovne izračune in
skice pogona. Elastomobil sva izdelala in na testiranju ugotavljala lastnosti, kot so: sila trenja,
pospešek, vlečna sila itd. Podatke in izračune sva prikazala v tabelah in ponazorila z grafi. Na osnovi
analiz sva predlagala izboljšave.
Padanje telesa z upoštevanjem zračnega upora
Naja Belec in Megi Tinev
Mentorstvo: Darija Golob in Slavko Buček
Šola: Osnovna šola I Murska Sobota, Murska Sobota
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
V brezzračnem prostoru telo prosto pada s težnim pospeškom g. Hitrost narašča premo sorazmerno.
Ob prisotnosti zraka deluje na telo sila upora, ki je odvisna od kvadrata hitrosti. Tako se med
padanjem spreminja pospešek, hitrost pa ne narašča premo sorazmerno in se ustali pri neki končni
hitrosti v_k.
V raziskovalni nalogi obravnavamo padanje telesa z upoštevanjem zračnega upora. Za kovinsko
kroglico lahko na začetku padanja zračni upor zanemarimo. To lahko storimo do nekaj metrov,
pozneje pa ima upor pomemben vpliv in ga moramo upoštevati. Za telesa z večjim koeficientom upora
moramo vpliv upora upoštevati že prej.
Ko se sila upora izenači s silo teže, se hitrost ustali pri končni hitrosti v_k. Za določeno telo končna
hitrost padanja ni odvisna od začetne hitrosti. V vseh primerih, ko je začetna hitrost manjša od končne,
enaka končni hitrosti ali večja od končne hitrosti, pride do ustalitve pri enaki končni hitrosti v_k.
Hitrost ustalitve ni odvisna od začetne hitrosti padanja.
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ASTRONOMIJA ALI FIZIKA – srednje šole
Vrtenje Jupitra
Darko Kolar in Tajda Horvat
Mentorstvo: dr. Renato Lukač
Šola: Gimnazija Murska Sobota, Murska Sobota
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
V okviru naloge smo s pomočjo astrofotografije raziskali burno in zanimivo dogajanje v
atmosferi Jupitra. Zaradi njegovega kratkega vrtilnega časa pihajo na njegovem površju
vetrovi z izredno velikimi hitrostmi, kar vpliva na nastanek orkanov, podobnim kot na Zemlji,
in značilnih pasov.
Slike smo posneli s CCD kamero in šolskim teleskopom, pomagali pa smo si tudi s slikami,
katere so nam naredili na Astronomskem observatoriju na Golovcu. S pomočjo izrazitejših
atmosferskih značilnosti, ki nastanejo v posameznih pasovih, smo določili vrtilne čase na
geografskih širinah nekaterih pasov. Posebno pozornost smo namenili Veliki rdeči pegi.
Opazovanje Sončeve površinske aktivnosti
Matej Rabzelj in Lenart Lesar
Mentorstvo: Goran Mitrovič in Klemen Blokar
Šola: Gimnazija Šentvid, Ljubljana Šentvid
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
Raziskovalna naloga iz področja astronomije se ukvarja s Sončevo površinsko
aktivnostjo.Osredotoča se na Sončeve pege in izbruhe (protuberance). Avtorja opiševa
metodo zajemanja posnetkov skozi solarni teleskop iz šolskega observatorija ter posnetke
računalniško obdelava in analizirava. Na podlagi zbranih podatkov proučiva pogostost
pojavljanja Sončevih površinskih pojavov v odvisnosti od njihove heliografske širine. Poleg
tega določiva tudi Sončev ekvator in oceniva hitrost vrtenja Sonca na različnih širinah. Za
namen določanja heliografskih koordinat Sončevih pojavov izdelava tudi računalniška
programa. Za vse posnete slike izračunava Wolfovo število in izmeriva velikost Sončevih
izbruhov. Na koncu predstaviva še rezultate dela, v katerih ugotavljava, da pogostost
pojavljanja Sončevih izbruhov upada z njihovo velikostjo. Poleg tega pa opažava, da se
protuberance pojavljajo na bistveno širšem razponu heliografskih širin kakor Sončeve pege.
Kjučne besede: Sončeva aktivnost, Sonce, Sončeve pege, Sončev ekvator, protuberance
Ocenjevanje oddaljenosti Lune
Krištof Skok
Mentorstvo: Roman Ocvirk
Šola: I. gimnazija v Celju, Celje
Doseženo priznanje: SREBRNO
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Povzetek naloge:
V raziskovalni nalogi sem izpeljal metodo določitve Lunine oddaljenosti preko določitve
hitrosti spreminjanja geocentrične rektascenzije Lune in določitve dnevne paralakse iz razlike
med geocentričnimi in topocentričnimi koordinatami. S to metodo lahko v dveh nočeh
opazovalec z enega mesta z določevanjem Luninih koordinat s fotografiranjem izračuna njeno
oddaljenost.
Odvisnost sončnega obseva in pridobljene energije od naklona in usmerjenosti strehe
Klara Pavlekovič, Lovro Stopar in Urška Stopar
Mentorstvo: Peter Sekolonik
Šola: Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija Ravne na Koroškem, Ravne na Koroškem
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
V raziskovalni nalogi smo se ukvarjali z raziskovanjem načinov, kako izkoristiti čim več
sončne energije. Izkoriščamo jo lahko s sončnimi kolektorji, koncentratorji in sončnimi
celicami. Pomembno je tudi, kako te sisteme namestimo, pod kakšnim kotom in kam jih
usmerimo. To smo ugotavljali s pomočjo izračunov programa, ki ga je zasnoval profesor mag.
Peter Sekolonik že leta 2009. Za izračune smo uporabljali podatke z vremenske postaje Ravne
na Koroškem. Tri mesece smo merili tudi osončenje v Javorju na 1200 m nadmorske višine,
saj nas je zanimalo, kako je osončenje odvisno od nadmorske višine kraja.
Ugotovili smo, da je najugodnejši letni naklon 30°. Na podlagi tega naklona smo izračunali
usmerjenost ploskve. Ugotovili smo, da je najbolje, če je ploskev usmerjena proti jugu, vendar
se najugodnejši azimut čez leto spreminja; poleti mora biti ploskev obrnjena malo proti
vzhodu, pomladi in jeseni pa proti zahodu.
Primerjali smo obsev treh ploskev: nepremične, takšne, ki sledi Soncu po azimutu in takšne,
ki polno sledi Soncu. Ugotovili smo, da je najbolje, če ploskev polno sledi Soncu. Na podlagi
podatkov o delovanju elektrarne Stoparjevih v Javorju smo izračunali izkoristek sončne
elektrarne. Ta je glede na tri letno povprečje 13 %. Izračunali smo še najugodnejši naklon in
usmeritev strehe ter koliko tople vode in koliko električne energije lahko pridobimo na njej.
Glede na naše podatke prejme največ sončne energije streha z naklonom 45°, katere en del
gleda na vzhod, drugi pa na zahod. V letnem povprečju je dovolj, če imamo 3,1 m2 sončnih
kolektorjev z izkoristkom 95 %, da dobimo dnevno 160 litrov tople vode pri 60 °C, kolikor je
porabi ena štiričlanska družina. Na isti strehi s površino 167, 2 m2 prejmemo v povprečju na
dan dovolj sončne energije, da če jo s sončnimi celicami z izkoristkom 10 % spremenimo v
električno energijo, tako pokrijemo 87, 2 % svojih potreb po električni energiji.
Vpliv Greenovega elastičnega polja na nastajanje struktur prstnega odtisa v kristalih
Rok Oblak, Simon Udir in Vid Žepič
Mentorstvo: dr. Jure Žalohar
Šola: Gimnazija Kranj, Kranj
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
V raziskovalni nalogi podajamo rezultate novih mikroskopskih in fotomikrografičnih preiskav
kremenovih kristalov. Mnogi kristali vsebujejo zanimive tekočinske vključke, ki so
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razporejeni v t.i. strukture prstnih odtisov oziroma ;fingerprint patterns;. V dosedanji
strokovni literaturi nastanek teh struktur ni zadovoljivo pojasnjen. Obstajajo številni teoretični
modeli, ki temeljijo na zakonih termodinamike, elastičnosti in difuzije. Naša mikroskopska
opazovanja so nakazala možnost, da na strukturo prstnih odtisov vplivajo tudi Greenova
elastična polja. Relevantnost te hipoteze smo preverili v tej raziskovalni nalogi.
V prvem delu besedila navajamo nekaj osnovnih podatkov o mineralnih vključkih, še posebej
o tekočinskih vključkih. V drugem delu opisujemo kvalitativne rezultate naših
fotomikrografskih analiz. Pri tem se opiramo na linearno elastično teorijo tekočinskih
vključkov ali LEFIM (Linear Elastic Fluid Inclusion Mechanics), ki jo je leta 1957 predstavil
Eshelby. Moderno formalizirano sintakso pa najdemo v Udias (1999). Ta teorija napove, da
na končno konfiguracijo strukture prstnega odtisa vpliva zlasti površinska energija tekočine,
ki je ujeta v kristal. Po tej hipotezi kristal namreč išče takšno konfiguracijo, kjer je površinska
energija minimalna. V tretjem delu besedila to hipotezo natančno preverjamo. Ugotoviti
želimo pogoje, pri katerih v kasnejših fazah nastajanja strukture prstnega odtisa površinska
energija tekočine, ujete v kristal, dejansko pada. V nadaljnem koraku analiziramo enega
izmed najzanimivejših in najbolj pravilnih primerov strukture prstnih odtisov, ki pokaže,
kateri od teoretičnih modelov se najbolj ujema z opazovanji.
ARLS
Gregor Aničić
Mentorstvo: Gorazd Žiberna
Šola: II. gimnazija Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
V raziskovalni nalogi sem proučeval izstreljevanje raket iz različnih višin z uporabo sistema
ARLS. To je platforma, katero bi s pomočjo balonov dvignili na želeno višino in iz nje
izstrelili vesoljsko plovilo. Problema sem se lotil teoretično. Na teoretičnem uvodu, sem
gradil matematični model. Analiziral sem vpliv različnih dejavnikov na maso goriva, ki ga
potrebujemo za izstrelitev vesoljskega plovila in možnost izstrelitve večje količine tovora z
enako količino goriva. Ugotovitev: oba parametra se z višino izstrelišča bistveno spreminjata.
Že ob majhnih višinah, dosegljivih že s sedanjo tehnologijo lahko občutno zmanjšamo maso
pogonskih goriv. Ob enaki količini goriva, kot jo uporabljamo trenutno pa lahko iz višjih
nadmorskih višin (20km) količino tovora povečamo za 100%. To bistveno pripomore k
učinkovitosti. Lotil sem se tudi ekološkega aspekta izstreljevanja vesoljskih plovil in raziskal
načine implementacije ARLS. Ugotovitev: ideja je težje izvedljiva.
Toplotna prevodnost naravnih materialov in učinkovita raba energije
Laura Juvančič in Špela Strnad
Mentorstvo: Ela Bečirović in Nataša Figar
Šola: Gimnazija in srednja šola Kočevje, Kočevje
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Pri najinem raziskovalnem delu sva se omejili na naravne in odpadne materiale ter ugotavljali
njihovo toplotno prevodnost pri različnih dejavnikih. Predpostavili sva, da se bodo ob
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različnih pogojih njihove lastnosti in toplotna prevodnost spremenile in v večini primerov tudi
izboljšale.
Toplota se prenaša zaradi temperaturnih razlik v snovi. Značilno je, da toliko časa prehaja s
področja z višjo temperaturo na področje z nižjo, dokler se temperaturi ne izenačita. Poznamo
tri vrste prenosa toplote: prevajanje, konvekcija in sevanje. Za prevajanje je značilno, da se
toplota prenaša v snovi od molekule do molekule. Pri konvekciji se toplejši del snovi ohlaja,
hladnejši del pa se segreva. Pri tem se temperatura snovi izenačuje. Pri sevanju gre za
elektromagnetno valovanje, ki ga oddaja vsako telo.
Pri eksperimentalnem delu sva ugotavljali, kako se s spreminjanjem lastnosti materialov
(vlaženje, sušenje, stiskanje-spreminjanje gostote, različna atmosfera-dodatek ogljikovega
dioksida) spreminja toplotni tok in posledično toplotna prevodnost λ toplotni tok. Poskuse sva
izvajali v kemijskem laboratoriju na Melaminu na napravi, imenovani lambda-meter.
Meti v športu
Rok Gostiša in Jaka Kos
Mentorstvo: Davorin Babič
Šola: Gimnazija Šiška, Ljubljana
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Poševni met je pomembna sestavina nekaterih športnih disciplin – lahka atletika
(skoki in metanje) in skupinski športi z metanjem rekvizita, navadno žoge
(košarka, nogomet, rokomet, golf, baseball). V predstavljenem modelu se
ukvarjamo z raziskovanjem vpliva upora zraka na opazovano telo med njegovim
gibanjem. Model sestavljajo diferenčne enačbe, ki jih numerično rešujemo v
tabelarični obliki z ustreznim programskim orodjem Microsoft Excel. Namen je
grafično nazorno prikazati, kako se v modelu poševnega meta z upoštevanjem
upora zraka zanj značilne količine med seboj prepletajo in kako spreminjanje
določenih vpliva na obnašanje modela. Numerično reševanje gibalnih enačb ni
eksplicitno prikazano, potrebno je izbrati ustrezno metodo integracije (v našem
primeru enostavno Eulerjevo metodo numerične integracije) ter začetni in končni
čas računanja kot tudi časovni interval za računanje. Rezultati so predstavljeni
tabelarično in grafično z možnostjo dinamičnega spreminjanja omenjenih
količin.
Merjenje izkoristka gorivne celice
Anže Štirn in Tilen Uršič
Mentorstvo: Goran Mitrovič
Šola: Gimnazija Šentvid, Ljubljana Šentvid
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Pri raziskovalni nalogi sva podrobno preučevala karakteristike eksperimentalnega seta
JUNIOR BASIC kot celote, ter tudi karakteristike posameznih komponent. Komplet je
sestavljen iz solarnega modula, elektrolitskega reaktorja, dveh zalogovnikov, gorivne celice
PEM, kot porabnik je nameščen ventilator. Nalili smo destilirano vodo in pri dovolj močni
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osvetlitvi solarnega modula se je v elektrolitskem reaktorju začel proces elektrolize, pri čemer
je nastajal vodik in kisik. Vodik je v naslednjem procesu skozi gorivno celico služil kot
gorivo za nastanek električne energije. Je že res da je na videz zadeva enostavna, vendar se
nama je pri raziskovanju porodilo mnogo vprašanj, na katera sva poskušala odgovoriti v najini
raziskovalni nalogi.
Zanimal naju je izkoristek eksperimentalnega seta kot celote. Zato sva izmerila izkoristke
posameznih komponent, ter izračunala kolikšen del sončne energije, ki jo prejema solarni
modul, lahko prenesemo do porabnika, ki ga napaja gorivna celica.
Z merjenjem notranjih upornosti komponent sistema, sva poskušala optimizirati prenos
energije do porabnika.
Vse meritve sva opravila z merilno tehniko Vernier. Podatke sva zajemala preko vmesnika
LabQuest in jih nato preučila, analizirala ter grafično prikazala z računalniškim programom
Logger Pro.
Zvočna onesnaženost ŠCRS
Robert Plavčak
Mentorstvo: Zdenka Petelinšek
Šola: Šolski center Rogaška Slatina, Rogaška Slatina
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Vsakega od nas je že kdaj zmotil hrup. Preprečil nam je možnost koncentracije, normalnega
dela ali celo počitka. Našo dejavnost je v določenih situacijah oviral bolj, v drugih manj. Vsak
dan se lahko srečujem s hrupom, ki nastane na šolskih hodnikih – ali še bolj moteče: v šolskih
klopeh. Da, pouk je ena tistih dejavnosti, pri katerih je hrup ena izmed največjih ovir za
normalno delovanje. Radi obtožimo druge, češ da so krivi za naše spodrsljaje v šoli, da je bil
hrup tisti, ki nam je preprečil petico (ali dvojko), ne zavedamo se, da lahko tudi mi čisto
nevede postanemo povzročitelji.
S svojo raziskovalno nalogo sem želel odkriti, ali je zgoraj omenjeni hrup sploh znanstveno
definiran in kdaj lahko govorimo o hrupu. Kdo so povzročitelji hrupa v razredu? Ali jih lahko
prepoznamo skozi opravljene meritve? Rezultate pa sem primerjal z zakonskimi določili in
raznimi drugimi omejitvami.
Ugotavljal sem posledice, ki jih lahko ima hrup na posameznika – in poskušal dognati njegov
izvor. Skozi opravljene meritve sem analiziral dani hrup in ga poskušal ovrednotiti.
Obremenitev telesa pri skoku v višino z mesta
Jaka Šikonja, Matija Lovšin in Tjaša Puš
Mentorstvo: Marko Rožič
Šola: Srednja šola Črnomelj, Črnomelj
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
V raziskovalni nalogi smo želeli raziskati, kako naj fizikalno ustrezno obravnavamo
posamezne faze skoka v višino z mesta in poiskati zvezo med doseženo višino skoka in
obremenitvijo nog med odrivom od tal. Za računski model smo izbrali skokca. To je igrača
sestavljena iz figure s priseskom, vzmetjo in podstavkom. Ko napnemo vzmet, pritisnemo

21

skokca k podstavku, se prisesek nalepi nanj. Čez nekaj časa se prisesek odlepi in uskladiščena
energija v vzmeti se sprosti. Skokec se odrine od tal navpično navzgor. Z laboratorijsko
opremo Vernier smo izmerili fizikalne količine potrebne za analizo vsake faze skoka. S
pomočjo eksperimentalno zbranih meritev smo potrdili ustrezno uporabo izreka o gibalni
količini med odrivom in izreka o mehanski energiji pri letu navzgor do najvišje točke leta. Z
uporabo obeh izrekov smo izpeljali zvezo med doseženo višino pri skoku in sunkom sile med
odrivom. Izkazalo se je, da je dosežena višina sorazmerna s kvadratom sunka sile.
Sorazmernostni koeficient je odvisen od kvadrata mase skakalca. Izpeljano zvezo smo potrdili
z izvajanjem skokov nad tehtnico pod ultrazvočnim slednikom. Iz vrednosti sorazmernostnega
koeficienta smo izračunali težo posamičnega skakalca in jo primerjali s podatkom dobljenim s
tehtanjem. Z raziskovalno nalogo smo potrdili domneve, da je dosežena višina večja, če se
bolj od tal odrinemo in da je lažje doseči večjo višino pri skoku, če je masa skakalca manjša.
Pri raziskavi smo si pomagali z opremo dostopno na šoli.
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APLIKATIVNI INOVACIJSKI PREDLOGI IN PROJEKTI - osnovne šole
Igre in matematika
Kaja Prosenak in Korina Gašparič
Mentorstvo: Melita Gorše Pihler in Živa Gabrijelčič
Šola: Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, Slovenska Bistrica
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
Kadar utrjujemo matematično snov z igrami, nama je pouk veliko bolj zanimiv. Zato sva se
odločili, da bova raziskali, kako pogosto in katere didaktične igre uporabljajo učitelji pri
pouku matematike v slovenskih osnovnih šolah. Podatke sva zbrali s pomočjo spletne ankete
in jih predstavili s preglednicami in diagrami.
Ugotovili sva, da skoraj vsi učitelji pri pouku matematike uporabljajo igre, in sicer v nižjih
razredih bolj pogosto kot v višjih. Zbrali sva seznam več kot devetindevetdesetih
matematičnih igrah, ki jih učitelji uporabljajo v praksi in izdelali knjižico matematičnih iger,
ki sva jo posredovali na elektronske naslove vseh slovenskih osnovnih šol z namenom, da bi
postala matematika učencem bolj zanimiva. Uporaba teh iger v slovenskih šolah bo prinesla
številne prednosti, ki se po mnenju strokovnjakov pojavijo ob vključevanju iger v pouk.
Ob koncu sva izdelali še svojo matematično igro, ki jo bova v mesecu maju v okviru projekta
Comenius, v katerega je vključena naša šola, odnesli v Romunijo in z njo razveselili učence iz
drugih držav.
Sprehodi se in povej, kaj je pod tvojimi nogami?
Laura Štampar
Mentorstvo: Mihelca Hojski
Šola: Osnovna šola Toneta Čufarja Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
Otroštvo je čas, ko z igro nabiramo izkušnje in razvijamo veščine za življenje. Z izdelavo
didaktičnega kompleta, ki ga sestavljajo škatle, napolnjene z najrazličnejšimi materiali in
predmeti sem skušala vpeljati nekaj vaj za krepitev senzomotorike v prve razrede. Še posebej
sem se osredotočila na taktilno zaznavo, saj je ta zelo pomembna za kasnejši razvoj
grafomotoričnih spretnosti otrok, za učenje pisanja in branja. Z učiteljicama prvih razredov
sem se dogovorila, da bom postavila senzorno pot, učenci pa se bodo po njej sprehodili z
zavezanimi očmi in skušali opisati lastnosti predmetov in svoja občutenja, ko hodijo po
različnih materialih. Takšne senzorne komplete bi lahko v prihodnosti izdelali za vse razrede
prve triade. Če bi vsak dan namenili nekaj minut za razvijanje čutil, kot so vonj, sluh in tip, bi
se povečala zbranost pri pouku, otroci pa bi bili morda tudi sami motivirani za opazovanje in
dojemanje narave, pa tudi sebe in drugih otrok.
Sušilna omara za obutev
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Deni Komac
Mentorstvo: Lea Gabrijelčič
Šola: Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica, Nova Gorica
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Oče je iz službe prihajal z mokrimi-vlažnimi čevlji. Po navadi jih odloži na radiator, da
se posušijo. Ampak zid, radiator in tla se pri tem umažejo.Velikokrat so še naslednji
dan vlažni, v deževnem vremenu pa še mokri.
Drugo izkušnjo imam iz ZIMSKE ŠOLE V NARAVI. Čevlji in tudi vse ostalo je bilo mokro
še naslednji dan.
To me je dokončno vzpodbudilo k razmišljanju, kako rešiti ta problem. Ideja v mojem
razmišljanju je bila kmalu tu. Sestavil bom sušilno omaro za čevlje. Toda kako?
Začel sem s skicami za izdelek, pregledal material, ki ga imam na razpolago in
kmalu začel z delom v delavnici.
Sedaj vam lahko predstavim svojo idejno zamisel, kako v kratkem času posušiti čevlje.
Izdelek je preprost in zelo učinkovit.
Refleksna masaža stopal
Julija Sikošek in Karlina Hohnjec
Mentorstvo: Rebeka Žagar
Šola: Osnovna šola Vojnik, Vojnik
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Z raziskovalno nalogo smo želeli predstaviti masažni pripomoček pri refleksni masaži stopal
ter ugotoviti, ali je ta pripomoček učinkovit in praktičen. Raziskovale smo, kako dobro
prebivalci Vojnika poznajo refleksno masažo stopal, kako pogosto jo obiskujejo ali izvajajo
doma ter katere pripomočke za masažo stopal uporabljajo. Pri zbiranju podatkov nam je bila v
pomoč anketa, ki smo jo v decembru 2012 razdelili med prebivalce Vojnika. Ustrezno
izpolnjeni sta bili 102 anketi. Za mnenje o našem pripomočku smo povprašali gospo Saro
Jošić, ki je lastnica centra zdravja in znanja. Opravili smo tudi intervju z gospo Slavico
Hohnjec, ki pripomoček uporablja. Ugotovili smo, da je naš pripomoček učinkovit in
praktičen ter uporaben. Iz anketnih podatkov smo ugotovili, da je večina vprašanih že bilo na
kakršnikoli masaži, refleksno masažo prav tako v velikem deležu poznajo, vendar jo ne
izvajajo doma in prav tako redko obiščejo salon. Od pripomočkov za masažo stopal najraje
posežejo po raznih valjčkih, žogicah in palčkah.
Varovanje osebne identitete pri anketnem raziskovanju možnosti razvoja psihosocialnih
tveganj na delovnem mestu
Laura Muzek
Mentorstvo: Janko Muzek
Šola: Osnovna šola Franca Rozmana Staneta Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: SREBRNO
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Povzetek naloge:
Z eliminacijo vzvodov nadzora dosežemo zaupanje v anketnem raziskovanju o občutljivih
vprašanjih. Tako vzpostavimo razmere, kjer obe strani skrbita za odprto in kakovostno
komunikacijo in za možnost zakonsko reguliranega ukrepanja pri obvladovanju
psihosocialnih tveganj. Osnovni namen inovacijskega predloga je doseči višjo stopnjo
realnosti pri zagotavljanju pravice do zasebnosti anketiranca in odmik od obljub na
deklarativni ravni. Domnevamo, da obstaja alternativa sodobnemu trendu načinov anketiranja,
ko gre za občutljiva vprašanja psihosocialnih težav. Z uporabo metode brainstorming smo
razvili dve rešitvi postopka v anketnem raziskovanju, in sicer: anketa z uporabo klasične in
skupne elektronske pošte. Obe rešitvi sta učinkoviti ob pogoju, da je postopek raziskovanja
specifično definiran. Omogočata doseči stanje visoke stopnje relativizacije in morda celo
odpravo nadzora nad anketirancem. Ugotovili smo, da je z uporabo teh postopkov anonimnost
viru tudi realno mogoče zagotoviti.
Kupujemo, trgujemo, se srečujemo
Nina Štumberger, Gabriela Štumberger in Nik Volgemut
Mentorstvo: Marija Meklav in Silva Hajšek
Šola: Osnovna šola Hajdina, Ptuj
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Tržnice predstavljajo prostor, kjer se ljudje srečujejo, kupujejo in izmenjujejo razno blago. Že
skozi vso zgodovino so imele pomemben vpliv na ljudi in njihovo življenje. Občasna
postavitev tržnice na Hajdini je že do sedaj omogočila domačim društvom priložnost za
ponujanje kmečkih pridelkov in izdelkov domače obrti v tesni povezavi s turizmom.
Hajdina ni samo naš dom, je tudi prostor z bogato zgodovino. Ime Hajdina se kot Ghandin
omenja že 1164 leta. Že takrat je veljala za najpomembnejše prometno križišče, saj je skozi
potekala glavna trgovska pot - tako imenovana jantarska cesta. Trgovalo se je torej od nekdaj,
zato bi želeli, da se to ohrani.
Z vidika promocije turizma v nalogi ponujamo izhodišče oziroma zamisel uresničitve ideje o
prenovi tržnice, ki bi omogočila delovanje čez vse leto ne glede na vremenske pogoje.
Spodbuditi želimo vse krajane in vodilne v občini, da naredijo korak naprej in nam pri tem
pomagajo. Ponudba na tržnici bo prispevala k večji prepoznavnosti kraja in ohranjanju
tradicije domačih obrti.

Čistilec čevljev
Jure Bužinel, Edi Slokar in Manuel Šušmelj
Mentorstvo: Barbara Vetrih Bolčina
Šola: Osnovna šola Solkan, Solkan
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Želeli smo izdelati napravo, ki bi očistila blato s podplatov čevljev. Krtačo smo najprej hoteli
pritrditi na napravo za brušenje, vendar se je ta prehitro vrtela. Zato smo raje uporabili večjo
navadno krtačo. V škatlo smo tudi zvrtali luknjo v katero lahko vstavimo cev od sesalca, da
nam suho blato in prah posesa in očisti napravo.
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Radvanjska tržnica
Neli Kučič, Kristina Sajovic in Alja Grlica
Mentorstvo: Ribana Višnar
Šola: Osnovna šola Ludvika Pliberška, Maribor
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Turistično raziskovalno nalogo smo ustvarile, da bi osvestile ljudi o delovanju Radvanjske
tržnice in popestrile dogajanje na njej. Želimo jo narediti bolj zanimivo in povečati njen
obisk. Vse ideje vključene v turistični raziskovalni nalogi so izvedljive. Izvedba naših
predlogov bi nedvomno pozitivno vplivala na vse domačine in turiste v Radvanju. Turistično
raziskovalno nalogo smo pripravile, ker si želimo uresničiti težnje sokrajanov po večji, lepši
in bolje obiskani tržnici. Naša turistična raziskovalna naloga je družbeno odgovorna, saj bi
pozitivno vplivala na vse ljudi, ki so v rednem stiku z Radvanjsko tržnico.
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APLIKATIVNI INOVACIJSKI PREDLOGI IN PROJEKTI - srednje šole
Naprava za termosublimacijo
Luka Lešnik in Lovro Metikoš
Mentorstvo: Boris Knez in Suzana Dvoršič
Šola: Tehniški šolski center Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
Cilj naloge je zasnovati in izdelati napravo-aparat za ustrezno izvajanje termičnega postopka
sublimacije v postopku zdravljenja čebel. Potrebna je natančna regulacija temperature v
toplotnih mejah kjer se termo sublimacija idealno izvrši. Omogočena je tudi možnost časovna
omejitev postopka. Namen naprave je uničevanje zajedavca čebel – Varoe.
Energetsko učinkovita javna razsvetljava
Luka Rojs
Mentorstvo: Milan Ivič in Dušan Vantur
Šola: Srednja elektro računalniška šola Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
Raziskovalna naloga rešuje problem varčevanja z energijo javne razsvetljave. Podjetje Iskra
Releji je v Makolah zamenjala stare svetilke z novejšimi svetilkami z LED diodami, katerim
se da regulirati osvetljenost in s tem zmanjšati porabo energije. Osnova krmilja je Atmelov
AVR mikrokrmilnik, ki s pulzno-širinsko modulacijo (PWM) regulira svetilnost LED diod.
Vezje vsebuje tudi uro realnega časa (RTC) ter senzorje za spremljanje količine svetlobe v
okolici, saj stalne potrebe po osvetljenosti okolice čez celo noč ni. Zato se svetilnost prilagaja
časovno, glede na lego svetilke oziroma namembo osvetljevanega območja, naj bo to pločnik
za pešce, lokalna cesta ali cesta višjega razreda, pokopališče, igrišče, območja okoli lokalov,
trgovin,… Regulacijsko krmiljenje omogoča nastavitev različnih profilov svetilnosti glede na
uro, dan v tednu, praznik, letni čas in okoliško osvetljenost. Uporaba več možnosti pripomore
k zmanjšanju porabe električne energije ter varčevanju javnih sredstev.

Čipke
Marjetka Lucija Prelog
Mentorstvo: Alenka Lukič in Majda Kuzmič
Šola: Srednja šola za oblikovanje Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
V tem inovacijskem predlogu sem raziskala čipke, ker se sedaj vse več in več pojavlja v naših
garderobah. Čipko sem želela predstaviti v obleki. Da sem čipko bolje spoznala, sem veliko
raziskovala o njej; kako se je čipka razvijala skozi zgodovino, kdaj se je začela, kakšne so
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tehnike izdelave, kakšne čipke sploh poznamo, kakšne so njene značilnosti,… Želela sem se
osredotočiti samo na eno vrsto čipke in izbrala sem si occhi čipko. Začela sem se učiti
izdelavo le-te, zgodovino, kje in kako jo uporabljajo ter kje je razširjena. Izdelala sem različne
primere in ugotovila na kaj in kje moram paziti. Narisala sem svojo šablono za čipko, ki sem
jo uporabila kot detajl v obleki.
Biorazgradljivi polimeri na osnovi škroba in njihova uporaba v medicini
David Mohorič
Mentorstvo: Zdenka Keuc
Šola: II. gimnazija Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Biorazgradljivi polimeri imajo zaradi svojih lastnosti velik potencial na različnih področjih
uporabe. V nalogi sem preučil lastnosti biorazgradljivih polimerov in njihov primernosti za
uporabo v medicinske namene – to je za držala otroških zobnih ščetk in kot sisteme za prenos
terapevtskih sredstev. V ta namen sem pripravil različne kombinacije termoplastičnega
škroba, preučil njihove kemijske in fizikalne lastnosti (gostoto, natezna trdnost, gorljivost,
topnost v vodi, bazah, kislinah in organskih topilih). Rezultati poskusov kažejo, da je polimer
sintetiziran iz čistega škroba (p.a)., z glicerolom kot mehčalcem, najbolj primeren za izdelavo
držal za zobne ščetke, termoplastičen škrob narejen iz jedilnega škroba pa za prenos tistih
zdravil, ki so strukturno podobna aspirinu (acetilsalicilni kislini) in zahtevajo sproščanje skozi
daljše časovno obdobje.
Pametni voltmeter
Marko Rotar in Nejc Vidrih
Mentorstvo: Franc Vrbančič in Tomislav Gorišek
Šola: Šolski center Ptuj, Elektro in računalniška šola, Ptuj
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Voltmeter je merilni instrument, ki je nepogrešljiv pri merjenju raznoraznih elektrotehniških
veličin. Človek bi pomislil, da o njem ni več kaj za povedati. Da temu ni tako, pokažemo v
raziskovalni nalogi, kjer raziščemo in izvedemo simbiozo voltmetra s sodobnimi
komunikacijskimi napravami. Voltmeter priskrbi podatke o merjenih veličinah, procesorji v
komunikacijskih napravah pa le-te obdelajo in poskrbijo za ustrezen prikaz rezultatov.
Podatki se shranjujejo v bazi meritev in so uporabniku dosegljivi preko ustreznega grafičnega
programskega vmesnika.
V raziskavi tudi raziščemo uporabo voltmetra kot učnega sredstva, ki učečim nudi možnost
razvijanja raznoraznih programskih aplikacij, spoznavanje osnovnih sklopov, elektronskih
vezij in njihovega delovanja, kakor tudi spoznavanje procesa od ideje do uporabnega izdelka.
Možnosti uporabe hladilnega stolpa, bloka 6 TEŠ, v energetske namene
Jan Vodušek
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Mentorstvo: Matjaž Žerak
Šola: Šolski center Velenje, Gimnazija, Velenje
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Blok 6 je zadnje čase velikokrat omenjen projekt. Del njega je hladilni stolp, ki se dviga 162,5
m nad Šaleško dolino. Z njegovo višino in celodnevni izpostavljenosti soncu se pojavlja
vprašanje, ali bi bilo mogoče stolp izkoristiti energetsko tudi iz strani FN energije z izgradnjo
FN elektrarne. To smo se podali raziskati.
Pogoji in razmere na stolpu bi lahko imele posledice na delovanje FN elektrarne. Z analizo
podatkov in primerjavo le teh smo zavrgli nevarnost. Rešili smo problem senčenja modulov
med sabo (moduli so zaradi boljšega izkoristka pod naklonom) in senčenja iz strani bodočih
izpuhov elektrarne (ti bi lahko povzročili senco na steni hladilnega stolpa). Izračunali smo
rentabilnost ter zaokrožili celotno smiselnost in učinkovitost elektrarne (primerjava investicije
z dobičkom). Preverili smo možnost sledilne FN elektrarne (s posebno tehniko tirov bi lahko
FN moduli sledili soncu tekom dneva). Prav tako pa smo se pozanimali o predpisih, ki urejajo
izgradnjo FN elektrarne. S posebno tehniko pritrjevanja (oblika stolpa in nagnjenost modulov
zaradi senčenja), bi bila izgradnja mogoča.
Od prepletanja do preoblikovanja materialov
Anja Gašparič
Mentorstvo: Cvetka Hojnik
Šola: Srednja šola za oblikovanje Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Preoblikovanje pomeni spreminjanje dimenzij in oblike materiala ob pomoči orodja in stroja z
delovanjem preoblikovalne energije. Material se pri postopku deformira, dobi drugačno
obliko, dimenzije in lastnosti. Mehanske lastnosti se praviloma izboljšajo, izgube materiala pa
so neznatne ali pa jih pri določenih postopkih sploh ni. Preoblikovanje vedno spremeni
strukturo materiala in tako na nek nov, inovativen način izdelamo oblike in strukture, ki jih
drugače sploh ni mogoče izdelati. Rezultat mojih raziskovanj je minimalistična kolekcija
ženskih oblačil, kjer se igrata svetloba in prosojnost. Minimalistično oblikovanje poudarja
nove izrazne možnosti in drugačno občutenje lastnosti osnovnega materiala.
Hlače drugače
Mergime Rexhaj in Adrijana Šmigoc
Mentorstvo: Alenka Lukič in Majda Kuzmič
Šola: Srednja šola za oblikovanje Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
V naši raziskovalni nalogi z naslovom Hlače drugače smo se odločili, da si bomo za izhodišče
oblikovanja izbrali hlače, ki jih bomo ponovno predelali . Najprej smo pričeli z zbiranjem
starih hlač in prišli do kupa starih kavbojk. Sprva smo sicer želeli uporabiti hlače vseh vrst in
kvalitet, ki niso več za uporabo, oziroma jih stranke ali lastniki odvržejo iz takšnih ali
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drugačnih razlogov, a smo kot odpaen produkt dobili le jeans hlače. Iz zavrženih hlač smo
tako pouizkusili narediti nekaj novega. Pričeli smo z risanjem skic in iskanjem novih
zanimivih idej . Pomagali smo si tudi z zgodovino in pregledom kaj je o hlačah že zapisanega
v literaturi in knjigah. Pregledali smo tudi ideje, ki jih najdemo na spletu... Razmišljali smo o
marsičem in se na koncu odločili za veliko preprogo s premerom 2-3 m, ki bi bila primerna za
ponovno uporabo. Zanimiva se nam je zdela ideja, da bi jo uporabili v kakšnem vrtcu, otroški
bolnici ali na kakšnem vrtu za poletno zabavo.
Inovacije - ključ za razvoj turizma na podeželju
Gašper Bohinec
Mentorstvo: Zdenka Keuc
Šola: II. gimnazija Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Pomen inovacij v turizmu je zelo aktualen, saj je turizem najbolj lokalna stvar na svetu, ki se
trži na najbolj globalen način. Inovativni turistični produkti so po pravilu produkti, ki
prinašajo določeno (visoko) stopnjo dodane vrednosti. Na trgu ni dovolj, da ponujamo le
lepoto naše dežele in varnost bivanja pri nas; v ospredju je možnost doživetij, ki jih drugi ne
ponujajo, ponujanje produktov, ki se jasno razlikujejo od konkurence in so odgovori na nove
trende. V to kategorijo sodijo tudi prehrambni produkti, domače trajne specialitete pridelane
na naraven način. V nalogi se bom osredotočil predvsem na razvoj turizma na podeželju območje Podravja, ki v Sloveniji predstavlja tržno nišo in ponuja produkte, ki bi našo
turistično ponudbo lahko obogatili in jo naredili prepoznavno v smislu »inovativnosti in
kreativnosti« ponudnika in/ali destinacije, od koder produkt prihaja.
Krmiljenje hleva za govedo
Mihael Hajšek in Jure Doberšek
Mentorstvo: Milan Ivič
Šola: Srednja elektro računalniška šola Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Inovacijska naloga na modelu prikazuje goveji hlev s krmiljenjem najnovejših modulov.
Krmilje skrbi za pravilno prezračevanje hleva, regulacijo temperature v njem in za pravilno
osvetlitev. Naloga vsebuje tudi napravo za avtomatsko krmljenje živine ter regulacijo
temperature mleka v posebnem prostoru. Sistem s prezračevanjem in osvetljevanjem je
krmiljen s krmilnikom Alpha Mitsubishi, tako kot tudi krmljenje živine. Pri krmljenju sistem
natančno zmeša krmo in jo porazdeli po hlevu. Skrbi tudi za stalno preverjanje temperature in
svetlobe v hlevu, ter na podlagi podatkov meša zrak in po potrebi dodatno osvetljuje
notranjost hleva. S tem povečamo udobje in dober občutek živine, posledično pa se poveča
njena proizvodnja (proizvodnja mleka). Hladilni bazen mleka stalno preverja temperaturo in
količino mleka v njem. Ko se mleko prične segrevati, se vklopi hlajenje in mešanje mleka. Ta
sistem je krmiljen z mikrokontrolerjem, ki na LCD zaslonu zapisuje količino in temperaturo
mleka.
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Učni program, ki spodbuja spoznavanje pesniških oblik in kreativno pisanje
Mirjam Fašmon
Mentorstvo: Boris Svetel
Šola: II. gimnazija Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Zamislila sem si učni program za osnovnošolce od 7. do 9. razreda, ki bi lahko potekal kot
interesna dejavnost, osnova za izbirni predmet ali individualni program. Program obsega 64
ur, kar pomeni v času od oktobra do maja dve šolski uri tedensko. Program je namenjen
predvsem učencem, ki radi berejo in (ali) pišejo umetnostna besedila, pa tudi tistim, ki imajo
težave pri pouku jezika in bi želeli svoje znanje izboljšati. Učenci bi se seznanili z različnimi
lirskimi oblikami ter se tudi sami poizkusili v pisanju. Vsako srečanje bi učenci obravnavali
eno obliko s pomočjo primerov, ki sem jih napisala. Spoznali bi lastnosti dane oblike in
poskusili sami napisati delo iste vrste. Kot primer sem tudi sama ustvarila vsaj eno besedilo
izbrane vrste. Poleg tega sem dodala še nasvete iz lastnih izkušenj, ki bi lahko pripomogli
učencem. Da bi se zdelo učencem pisanje še zanimivejše, sem predlagala seznam aktualnih
tem.
Izpuljevalec vinske trte
Tomaž Lorenčič, Matjaž Breznik in Alen Urnaut
Mentorstvo: Stanko Ozebek
Šola: Tehniški šolski center Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Izdelali bomo izpuljevalec vinske trte – krčenje vinogradov. Deloval bo kot traktorski
priključek, priklopljen na tritočkovni priklop. Trs bodo prijele čeljusti, krmiljene s
dvostranskim hidravličnim cilindrom. Za lažje delo bo v horizontalni smeri pomik omogočen
z dodatnim cilindrom, ki bo omogočal prilagajanje klešč posameznem trsu. Trs bo izpuljen ob
dvigu traktorske hidravlike.
Naprava za zaščito vrtnin
Mitja Janžič
Mentorstvo: Vladimira Volk in Franc Jakopič
Šola: Tehniški šolski center Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Naredil bom napravo za zščito vtrtnin pred rdečimi polži. Naprava bo delovala na 12 voltni
akumulator. Okoli vrta se postavi plošča katere bo 10 cm v zemlji 20 cm pa nad zemljo. Na
nadzemni plošči bosta dva pola akumulatorja. bakreni žici s poloma + in - bosta oddaljeni ena
od druge vzporedno 2-3 cm. V vrtu se že naseljeni rdeči polži po postavitvi naprave
odstranijo. Naprava pa bo preprečevala vdor novih.
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Inteligentne inštalacije
Andraž Vergles
Mentorstvo: Milan Ivič
Šola: Srednja elektro računalniška šola Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
V želji po avtomatizaciji doma sem se odločil, da izdelam svojo inteligentno inštalacijo. Take
inštalacije, kot so na primer KNX (EIB) sicer že obstajajo, vendar so zelo drage,
dokumentacija pa zelo nedostopna. Zato so med drugim moji kriteriji tudi nizka cena,
enostavno programiranje in dostopna dokumentacija. Krmiljenje poteka decentralizirano, kar
omogoča hitro in enostavno dodajanje novih elementov z zelo malo programskimi
spremembami, malo stroški in nepotrebnih nadgradenj, ki bi bile potrebne, če bi sistem
krmilil centralni krmilnik. Programiranje elementov poteka preko USB vmesnika, ki nato
pošilja podatke po vodilu, na katerega so priključeni.
V predelavi plastike je prihodnost
Matevž Roškarič
Mentorstvo: Tatjana Kreitner
Šola: Prva gimnazija Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Odpadne plastične mase so danes velik okoljski problem, saj se zelo počasi razkrajajo,
možnosti reciklaže pa so omejene. Ena izmed možnosti predelave tovrstnih odpadkov je
piroliza: razpad polimerov pri visokih temperaturah v odsotnosti zraka. Ta naloga se bo
ukvarjala z laboratorijskim preučevanjem tega procesa in vplivom različnih katalizatorjev
nanj. Kot vhodni material smo uporabili polieten, ki je danes najpogosteje uporabljan umetni
polimer. Pri pirolizi polimera v laboratorijski pripravi se sproščajo gorljivi tekoči in plinasti
produkti, v reakcijski posodi pa ostane voskast trdni preostanek. Z dodatki katalizatorjev je
možno vplivati na hitrost reakcije, potrebno delovno temperaturo aparature, razmerje med
količinami sproščene tekočine in plina in količino preostanka. Produkte je mogoče uporabiti
kot gorivo. Kot katalizator smo preizkusili železov sulfat, železo, cink, zmleto žgano glino…
Okrasitev z zavrženimi plastenkami
Klemen Šarlah, Matjaž Rozman in Anja Molan
Mentorstvo: Rasta Fašmon
Šola: Dijaški dom Lizike Jančar, Maribor
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
V nalogi smo trije dijaki, ki bivamo v Dijaškem domu Lizike Jančar, proučili, koliko plastenk
smo v dijaškem domu zavrgli od meseca septembra do sredine meseca decembra. Razmislili
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smo, kako bi zavržene plastenke ponovno uporabili. 613 plastenk smo predelali v novoletne
okraske ter z njimi dekorirali jedilnico in gledališki oder. Pri preoblikovanju plastenk nas je
vodil material. Pri postopku smo bili svobodni. Predali smo se improviziranju in uživali ob
delu. Izkazalo se je, da so okraski iz plastenk dali prostorom pridih igrivosti in ustvarjalnosti,
zato jih bomo preoblikovali še enkrat in sicer v mobile, ki bodo zaživeli predvsem na pustni
torek. Vrstnikom z našo idejo in izvedbo sporočamo, da lahko vsak odvržen predmet postane
unikatni izdelek. V sklopu naloge pripravljamo dva triminutna filma za Mednarodno
tekmovanje videofilmov na temo “Povej, kaj misliš o obnovljivih virih energije”.
Ogrevalna skulptura
Gregor Jeromel
Mentorstvo: Peter Vrčkovnik in Igor Bahor
Šola: Šolski center Velenje, Elektro in računalniška šola, Velenje
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Izdelal sem 3 pare glinenih kvadrov velikosti A4 pisarniškega lista. Namen tega je bil, da
ugotovim katera vrsta gline bi bila najbolj primerna za izdelavo elektro-keramičnega
radiatorja. Meritve akumulacije in širjenja toplote sem opazoval in izmeril s pomočjo termo
kamere in temperaturnih senzorjev. S to raziskavo sem pripomogel k izdelavi bolj
kvalitetnega in električno energijsko bolj varčnega Elektro-keramičnega radiatorja oz
ogrevalne skulpture.
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ARHITEKTURA IN GRADBENIŠTVO- osnovne šole
Obstojnost egipčanskih piramid
Anže Zajc
Mentorstvo: Aljoša Dornik
Šola: Osnovna šola Brinje Grosuplje, Grosuplje
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
Egipčanske piramide so ene izmed najstarejših ohranjenih stavb na svetu. Raziskoval sem,
zakaj so piramide toliko časa obstojne. Ugotovil sem, da je to zaradi materiala, iz katerega so
narejene, podnebja, oblike in masivnosti.
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ARHITEKTURA IN GRADBENIŠTVO- srednje šole
Arhitektura prostorov za duhovno oskrbo v domovih upokojencev
Envera Selimović in Lena Zgonec
Mentorstvo: Peter Čepin Tovornik
Šola: Srednja zdravstvena šola Celje, Celje
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
Namen raziskovalne naloge je bil ugotoviti, koliko domov upokojencev ima verske prostore,
v kakšnem stanju so le-ti in kaj vsebujejo ti prostori. Cilj naloge pa je, da se direktorje domov
za upokojence in ostalo javnost spodbudi k razmišljanju za potrebe ljudi, ki potrebujejo
verske prostore za izpovedovanje in zadovoljevanje duhovnih potreb.
V teoretičnem delu raziskovalne naloge je opisana opredelitev duhovnih potreb in zakonska
podlaga verske duhovne oskrbe.
Osnova za empirični del je bil slikovni material, ki je nastal pri fotografiranju prostorov za
duhovno oskrbo v Domu starejših Šentjur, Domu ob Savinji Celje, Domu starejših Hrastnik in
Domu sv. Jožefa, ter 35 anketnih vprašalnikov, ki so ga izpolnjevali stanovalci omenjenih
domov, in 10 anketnih vprašalnikov, ki so jih izpolnili direktorji različnih domov po
Sloveniji. Rezultati so pokazali, da ima večina domov poseben prostor za duhovno oskrbo
stanovalcev, ki se najpogosteje imenuje kapela oz. domska kapelica. Namen obiska verskega
prostora je izključno zaradi zadovoljevanja duhovnih potreb. Večina stanovalcev in
direktorjev meni, da bi moral imeti vsak dom poseben prostor za duhovno oskrbo. V 40 % se
takšen prostor nahaja v nadstropju, v katerem se najpogosteje v srečujejo stanovalci enkrat
tedensko.
Sakralna dediščina na področju Kranja
Ivan Smiljanić, Matic Tavčar in Katarina Pivk
Mentorstvo: Patricija Veldin
Šola: Gimnazija Kranj, Kranj
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
Raziskovalna naloga se ukvarja z izbranimi primeri sakralne arhitekture, ki stojijo na področju
Kranja. V njej smo opisali arhitekturne, slogovne in zgodovinske značilnosti posameznih
objektov ter ugotavljali, če in kako se zanje skrbi danes. Izpostavili smo status zaščitenosti teh
stavb ter njihov pomen v lokalnem in državnem pomenu. Orisali smo njihovo preteklost od
nastanka dalje in preučili elemente v teh objektih, ki so karakteristični za različna obdobja
umetnostne zgodovine. Praktično smo pridobljeno znanje uporabili tudi za turistično
promocijo Kranja kot mesta z izjemno bogato sakralno dediščino in zato oblikovali zloženko
in spletno stran. Obiskovalcem mesta bi na tak način približali njegove najpomembnejše
sakralne objekte in jih seznanili z osnovnimi podatki o tej dediščini.
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Arhitektura Celja v 60., 70. in 80. letih
Luka Čepin, Urban Strenčan in Jurij Žagar
Mentorstvo: Tanja Barle
Šola: Šolski center Celje, Srednja šola za gradbeništvo, Celje
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
V nalogi raziskujemo arhitekturno obdobje modernizma v Celju. Sestavili smo pregled
vseh objektov tega obdobja in ugotavljali, kdo so njihovi avtorji. Opravili smo
pogovore s še živečimi arhitekti, z Valterjem Ernstom, Jankom Hartmanom, Danielom
Jagričem in s Friderikom Polutnikom, ki so pustili največji pečat v celjski arhitekturi.
Avtorji so nam opisali čas in razmere, v katerih so delovali, in nam podrobneje
predstavili svoja dela in dela ostalih arhitektov tistega časa.
Primerjalna analiza izbire oken
Žan Ošep in Jaka Dešman
Mentorstvo: Zrinka Kit Goričan
Šola: Šolski center Celje, Srednja šola za gradbeništvo, Celje
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Okno kot arhitekturni element ima danes popolnoma enako vlogo kot nekoč. Njegova
funkcija je osvetljevanje in prezračevanje prostorov. Okno je v slovenski avtohtoni arhitekturi
pomenilo bistveni element pri oblikovanju fasade, kar pomeni da so bila razmerja skladna s
površinami pročelij. V sodobni arhitekturi pa okno postaja dominanten element fasade,
okenske površine se večajo zaradi nizkoenergijske, pasivne sodobne gradnje. To pa pomeni
izboljšane lastnosti samih oken, kot tudi dodatne tehnične smernice za kakovostno vgradnjo in
preprečevanje toplotnih izgub v stavbnem ovoju. Končni cilj naloge je predstaviti bodočemu
investitorju prednosti in slabosti posameznih vrst oken in skozi izbrani primer podati analizo
tako iz tehničnega, trajnostnega, kot tudi ekonomskega vidika.
Gradnja stanovanjske hiše
Sandi Fuks in Florjan Fras
Mentorstvo: Metka Topolič
Šola: Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
V raziskovalni nalogi sva opisala gradnjo stanovanjske hiše do tretje gradbene faze.
Sodelovala sva pri gradbenih delih, pri katerih sva se veliko naučila, in z veseljem opravljala
vsa dela, ki so nama bila zadana. Prakso sva povezala s teorijo. Predstavila sva materiale, ki
smo jih uporabljali pri gradnji, posebej pa sva poudarila novosti na tržišču gradbenega
materiala in proizvodov. Fotografirala sva posamezne elemente stavbe. Iz fotografij pa je
razviden način in postopek gradnje. Želela sva se izogniti reklamiranju izdelkov posameznih
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proizvajalcev, vendar sva v opisu tehnologije predstavila konkretno izbrane proizvode. S
poznavanjem računalniškega programa A-cad 2011, pridobljenega v času štiriletnega šolanja,
sva izrisala del projekta izvedenih del. Skušala sva najti nekatere rešitve za toplotno
izolacijsko izvedbo s čim manj toplotnimi izgubami. Ob raziskovalnem delu sva iskala rešitve
v literaturi, ki je pa ni veliko. Nekatere podatke sva našla na spletu.
Neviden cevni nosilec
Venčeslav Mlakar
Mentorstvo: Vili Vesenjak in Primož Bučar
Šola: Tehniški šolski center Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Konstrukcija nevidnega cevnega nosilca rešuje problem, ki uporabnikom omogoča pritrditev
odtočnih cevi. Glavna značilnost nevidnega cevnega nosilca je, da ni viden s prednje strani
cevi (gledano proti zidu, na katerega je cev s pomočjo nosilca in vijaka nameščena). Neviden
cevni nosilec se vgradi na spoju dveh cevi – spodnje in zgornje odtočne cevi. Zgornja odtočna
cev je zožena in vsajena v spodnjo odtočno cev , neviden cevni nosilec pa je vstavljen v
spojno režo med obema cevema. Osnovna naloga nevidnega cevnega nosilca je prenašanje
obremenitve in preprečevanje gibanja odtočnih cevi vertikalni smeri - navzdol v smeri osi
odtočnih cevi. Neviden cevni nosilec ravno tako preprečuje pomik odtočne cevi v ostalih
smereh. Posebnost nosilca je, da je viden samo del nosilca, gledano iz smeri zidu, na katerega
je nameščen.
Tehnologije gradenj brez izkopov in njihov vpliv na okolje
Martin Kolar, Alen Jazbec in Luka Končan
Mentorstvo: Meta Petriček
Šola: Šolski center Celje, Srednja šola za gradbeništvo, Celje
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
S to raziskovalno nalogo smo želeli poglobiti znanje na področju specialnih gradenj. Želeli
smo se prepričati, če je ta tehnologija res v porastu kljub krizi v gradbeništvu. Ker se vedno
bolj zavedamo nujnosti varovanja našega okolja, smo želeli pridobiti tudi podatke o vplivih
teh tehnologij na okolje. Zanimala pa nas je tudi ekonomska plat teh tehnologij.
Ko zaživijo degradirane površine
David Matko, Jernej Mravljak in Amadej Cungl
Mentorstvo: Dunja Počivalšek
Šola: Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: BRONASTO
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Povzetek naloge:
V nalogi bomo predstavili zgodovino parkov, povezani z gradnjami palač in zelenimi
površinami okoli objektov, ki v času baroka presežejo vse dimenzije. V osrednjem delu
naloge se bomo ukvarjali z degradiranimi področji mestnih struktur, ki so nastala kot
posledica opustelih dejavnosti – recimo propadle industrije. S propadom industrije in
nastankom številnih zapuščenih področij se pojavljajo
nove možnost oživitve in aktiviranja zanemarjenih predelov mesta s pomočjo zelenih površin.
Kako urediti te površine, bo med drugim, naloga našega raziskovalnega dela, kjer bomo
zelene površine uredili kot sintezo parka in igrišča. V nalogi bomo poiskali nekaj primerov
tako obdelanih površin in
predstavili lastne ideje za takšne ureditve v Celju in Mariboru.
Male čistilne naprave
Rok Pregrad
Mentorstvo: Dunja Počivalšek
Šola: Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Skrb za kanaliziranje odpadnih voda oziroma fekalij je od nekdaj povezana s stopnjo razvoja
civilizacije oziroma družbe. Problem zbiranja odpadnih voda je večji v urbanih okoljih,
vendar je danes urbaniziran večji del Evrope in je tako vzpostavitev sistema čiščenja odpadnih
voda nujnost na celotnem področju EU, ki je med svoje prioritete postavila tudi nično
toleranco do nekontroliranih izpustov odplak, kar pomeni, da morajo vse članice urediti
sisteme kanalizacije do leta 2017. V nalogi bom poiskal zakonske osnove, na podlagi katerih
je takšna ureditev predpisana, poiskal bom vrste malih čistilnih naprav, jih primerjal in
ovrednotil po različnih kriterijih ter poskušal ugotoviti, koliko ljudje poznajo zahtevo o
ureditvi odplak, ki bo za posamezno gospodinjstvo pomenilo določeno finančno breme, saj bo
največkrat potrebno stare greznice nadomestiti z novimi manjšimi čistilnimi napravami in le
redko se bodo stvari reševale s sanacijami starih objektov.
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BIOLOGIJA - osnovne šole
Učinkovitost mil
Matija Mlakar Medved
Mentorstvo: Andreja Zrimšek Vrečar
Šola: Osnovna šola Jožeta Moškriča, Ljubljana
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
Našo kožo v celoti poseljujejo mikroorganizmi različnih vrst, imenovani stalno prisotna
mikroflora, pogosto imenovana kar kožna flora. To kožno floro med umivanjem
odstranjujemo skupaj z umazanijo. Pri umivanju pogosto uporabljamo mila.
Zanimalo me je, kako učinkovito različna tekoča mila zavirajo rast mikroorganizmov,
oziroma kako so različne bakterije kožne flore na ta mila odporne. Učinkovitost mil sem s
pomočjo difuzijske metode, ki se v mikrobiologiji uporablja za ugotavljanje učinkovitosti
antibiotikov, preizkušal na dveh rodovih bakterij, izoliranih iz odtisa roke.
Na OŠ Jožeta Moškriča sem izvedel anketo ter z njo ugotovil, da je najbolj uporabljano
tekoče milo znamke Fa (24 %). Poleg mila Fa sem preizkušal tudi 6 drugih mil, ki se po
mojem mnenju najpogosteje pojavljajo v oglasih in na policah ter so na njih najbolj številčna.
Znamke mil v raziskavi so bile Fa, Palmolive, Nivea, Dove, Axe, Silky touch in milo
Palmolive z deklariranim antibakterijskim delovanjem. Poleg tekočih mil sem preizkušal še
trdo milo oz. milo v kosu.
Ugotovil sem, da sta oba izolirana rodova bakteriji najbolj občutljiva na milo Axe, saj so bile
povprečne inhibicijske cone največje okoli izdolbin oziroma diskov s tem milom. Najmanj
občutljiva sta oba rodova bakteriji na navadno milo Palmolive in na milo v kosu.
Miši v labirintu: učenje prostorske orientacije
Lara Zupan
Mentorstvo: Andreja Kolman
Šola: Osnovna šola Prule, Ljubljana
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
Vse živali, ki imajo živčni sistem, se lahko učijo. Zanimivo je, da lahko v ustrezno zasnovanih
poskusih učenje živali spremljamo in njegovo napredovanje merimo. Cilj naloge je bil
eksperimentalno odgovoriti na vprašanje, ali se majhni sesalci, miši, lahko naučijo prostorske
orientacije v labirintih. Naše glavne hipoteze so bile, da je tako učenje mogoče in da si pri
učenju miške lahko pomagajo s fizičnimi oznakami v labirintu. Zasnovali smo poseben
labirint, ki ga je bilo mogoče za namene poskusa enostavno spreminjati. Načrtali smo poskuse
in več mesecev učili miške ter z meritvami spremljali njihov napredek. Miši smo učili z
nagrajevanjem. Lačne miške so skozi labirint iskale hrano in jo tudi našle na koncu labirinta.
Poskusi so bili uspešni. Z meritvami smo potrdili vse postavljene hipoteze. Miške potrebujejo
približno deset dni oziroma deset poskusov, da se naučijo prehoda skozi kompleksnejši
labirint. Poskusna skupina miši, ki se pri tem nauči uporabljati oznake, je pri prehodu skozi
popolnoma nov, a označen labirint, uspešnejša od kontrolne skupine, ki se razpoznavanja
oznak ni učila. Miši pri učenju niso enako uspešne, saj se nekatere naučijo hitreje in bolje.
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Poskuse, podobni tem iz naše naloge, so v literaturi pogosto opravljali na podganah. Te naj bi
bile pametnejše od naših mišk. Zato je zanimivo, da so tudi miške, s katerimi je rokovanje
lažje, uspešno prestale vse zastavljene poskuse. Upamo, da bo naša naloga in njena
prestavitev ena od iskric spodbude tovrstnim raziskavam in eksperimentalnemu spoznavanju
naravoslovja v osnovnih in srednjih šolah.
Kalcij v prehrani - zadosti ali premalo?
Jerneja Potočnik
Mentorstvo: Eva Raušl
Šola: Osnovna šola Toneta Čufarja Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Kalcij v oglasih, kalcij na embalaži, kalcij v mleku … Pa je res tako? Morda se res zdi, da je
kalcija v določenih živilih veliko, toda absorbira se ga le 20% pri odraslih ter od 40-60% pri
otrocih in mladostnikih, kar pomeni, da ga povprečen človek zaužije premalo. Prav tako se
družba vse bolj zaveda problema osteopenije in nadalje osteoporoze. To sta bolezni, ki se
pojavita v starosti in sta pokazatelj pomanjkanja kalcija. Tako sem se odločila, da bom, s
teoretsko podlago o kalciju, njegovi vsebnosti v živilih, en mesec beležila vse moje obroke,
vključno s količinami in vsebnostjo kalcija, prav tako pa bom na enak način spremljala
prehrano svoje matere. Nato bom naredila analizo in primerjavo obojega. Tako bom preverila
morebitno odstopanje vsega mojega in materinega zaužitega oz. absorbiranega kalcija od
priporočene vrednosti. Z nadaljnjim delom pa bom skušala ugotoviti, ali je moja prehrana
ustrezna in kakšne spremembe ali rešitve obstajajo.
Dodatki v sladkarijah – ne, hvala!
Mitja Vračko
Mentorstvo: Tanja Blaznik
Šola: Osnovna šola Franca Lešnika Vuka Slivnica pri Mariboru, Orehova vas
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
V raziskovalni nalogi me je zanimalo, po katerih sladkarijah najraje posegajo moji vrstniki.
Izbral sem dve skupini učencev 8. razredov. V prvi skupini je bilo 31 učencev OŠ FLV
Slivnica pri Mariboru, v drugi pa 53 učencev OŠ Sostro iz Ljubljane. Glede na številne
produkte sladkarij sem želel ugotoviti, po katerih izdelkih bonbonov, čokolad, žvečilnih
gumijev in sladoledov najpogosteje posegajo učenci. Zanimalo me je tudi, koliko jih pojedo v
določenem času, kdo jih kupuje, vzroki uživanja in izbire izdelkov, seznanjenost s stranskimi
učinki prekomernega uživanja in kaj bi proizvajalcem predlagali glede sestave, videza in
okusa izdelkov. Cilj raziskave je bila tudi analiza dodatkov v izdelkih, ki jih anketiranci
najpogosteje uživajo. Za prisotne dodatke sem v različnih virih poiskal njihov vpliv na
zdravje in na ta način ugotavljal, kakšne zdravstvene težave se lahko pojavijo pri mladih
zaradi dolgotrajnega uživanja določenih izdelkov.
Ugotovil sem, da so med učenci obeh šol priljubljeni enaki izdelki bonbonov, čokolad,
žvečilnih gumijev in sladoledov. Fantje si jih najpogosteje kupujejo sami, medtem ko so kupci
sladkarij dekletom starši. Učenci so mnenja, da sladkarije škodljivo vplivajo na zdravje v
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prekomernih količinah. Uživajo jih zaradi boljšega počutja, raziskovanja različnih okusov, iz
navade in na praznovanjih. Sladkarije izbirajo po videzu in okusu, manj pa so pozorni na
sestavo in ceno. V mnogih sladkarijah so prisotni dodatki. Največ jih je v žvečilnih gumijih,
mnogi so tudi zdravju škodljivi. V analiziranih bonbonih, čokoladah in sladoledih je manj
dodatkov, največ je takih, ki nimajo stranskih učinkov, za nekatere celo niso znani in jih je
potrebno še raziskati. Za določene pa je dokazano, da imajo v prekomernih količinah škodljiv
vpliv na zdravje. V bioizdelkih sladkarij, razen v analiziranih bonbonih, ni prisotnih
dodatkov.
Vpliv gospodarjenja s travniki na rast kukavičevk
Ema Leskovec
Mentorstvo: Matjaž Kerček
Šola: Osnovna šola Idrija, Idrija
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
S tem raziskovalnim delom sem se želela naučiti kaj več o kukavičevkah, ki krasijo travnike v
okolici domačega mesta. Zanimalo me je predvsem, ali je območje v okolici Idrije bogato s
kukavicami ter kateri pogoji vplivajo na njihovo razširjenost in pestrost.
Med leti 2009 in 2012 sem beležila, katere vrste kukavic sem opazila ob sprehodih in izletih v
okolici Idrije. Našla sem 20 vrst kukavic. Med temi spadata dve med redke vrste, dvanajst jih
spada med ranljive vrste, šest pa jih ni uvrščenih na rdeči seznam ogroženih vrst Slovenije.
V pomladnih mesecih (april, maj, junij) 2011 sem popisala šest izbranih travnikov. Ugotovila
sem, da na pestrost kukavic pretežno vplivata gnojenje in košnja – na gnojenih in pogosto
košenih travnikih niso uspevale. Na negnojenih in pozno košenih travnikih sem zabeležila več
kot sto kukavic. Najštevilčnejše so bile konec aprila, pestrost vrst pa je bila največja v začetku
maja.
Nič se mi ne bo zgodilo!- predvidevanje najstnikov
Veronika Vodnik in Ivana Davidović
Mentorstvo: Danica Mati Djuraki in Monika Jelenc
Šola: Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik, Kamnik
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Odrasli se pogosto pritožujejo nad vedenjem najstnikov. Ali so za “uporniško” vedenje krivi
najstniki sami ali pa je to posledica bioloških dejstev? V knjigi Jesperja Juula sva zasledili
zanimiv podatek in sicer, da 85 % najstnikov ne more predvideti posledic svojih dejanj in da
del možganov, ki je odgovoren za predvidevanje posledic, v času odraščanja še ni dovolj
razvit. V raziskovalni nalogi sva ta podatek preverili na naši šoli. Sestavili sva anketo in
anketirali učence sedmih in devetih razredov. Preverjali sva, ali različno stari najstniki
različno upoštevajo možne posledice dejanj pri odločitvah zanje, ali je preudarnost pri
odločanju večja pri deklicah kot pri dečkih in ali večina učencev devetih razredov pri
odločitvah za svoja dejanja ravna nepreudarno.
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Vpliv različnih zvrsti glasbe in zvokov na papagaja pasme vzhodna rozela
Tim Kopušar
Mentorstvo: Nataša Kopušar
Šola: Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj, Šoštanj
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Znano je, da ima lahko glasba pomemben vpliv na razpoloženje ljudi in živali. Da bi ugotovili
kaj o hišnih ljubljenčkih in glasbi menijo devetošolci OŠ KDK Šoštanj smo med njimi opravil
anketo. Anketirani so bili mnenja, da se na glasbo med hišnimi ljubljenčki najbolj odzivajo
psi, mačke in papagaji. Ocenili so, da operna
glasba hišnim ljubljenčkom v večini primerov je ali pa ni všeč, medtem ko so za narodno
zabavno glasbo ocenili, da se nanjo živali v večini primerov ne odzovejo.
V nadaljevanju nas je zanimalo vpliv glasbe in zvokov na vedenje papagajev pasme vzhodna
rozela v ujetništvu. Vzhodne rozele niso govorci, a spadajo med barvno najbolj razkošne
papige in so zato priljubljene pri gojiteljih in ljubiteljih papig. V eksperimentalni del
raziskave smo vključili 3 papagaje, ki živijo v ujetništvu že od izvalitve. Papagajem smo
predvajali narodno zabavno glasbo, operno glasbo, oglašanje samičke iste vrste in oglašanje
lisice. Predvidevali smo, da se bo samec vzhodna rozela najbolj intenzivno glasovno odzival
na predvajanje posnetka samičke svoje vrste (pozitiven odziv). Na predvajanje posnetka
laježa lisice se bo papagaj odzval z nemirom – prestopanjem (negativen odziv). Predpostavili
smo še, da se bo papagaj na predvajanje dveh različnih zvrsti glasbe (operna in narodno
zabavna glasba) odzval različno. Učinek različnih zvrsti glasbe in zvokov na odziv papagajev
smo opazovali in snemali s kamero 3 dni zaporedoma. Poskuse smo izvajali ob istem času v
dnevu. Ugotovili smo, da se preučevani primerki papagajev pri zvoku samičke najbolj
pogosto odzivajo z vedrim oglašanjem. Ob zvokih laježa naravnega sovražnika so se testirani
papagaji odzvali z nemirnim prestopanjem. Glede na število premikov z glavo ob posameznih
predvajanjih obeh zvrsti glasbe pa smo prišli do zaključka, da je papagajem vzhodna rozela
bolj všečna izbrana narodno zabavna kot operna glasba. Ugotovili smo, da se papagaj pri
večkratno predvajanih istih zvokih navadi in se nanje vedno manj intenzivno odziva. Odziv
papagaja v ujetništvu na predvajano glasbo in zvoke pa je odvisen ne le od osebnih lastnosti
papagaja ampak tudi od izkušenj, ki jih ima papagaj v socialnih stikih s isto vrsto (samičko) in
z drugimi vrstami papagajev.
Raziskava uporabe biuretskega reagenta in ksantoproteinske reakcije za dokazovanje
proteinov v realnih vzorcih
Ana Zabret
Mentorstvo: Marko Jeran in Milena Žohar
Šola: Osnovna šola Primoža Trubarja Laško, Laško
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
V raziskovalnem delu smo preučevali vpliv okoljskih pogojev na dokaz beljakovin s pomočjo
biuretskega testa in ksantoproteinske reakcije. Dokazni metodi sta hitri in enostavni za
uporabo ter dajeta dovolj nazorne rezultate pri vzorcih, ki vsebujejo večjo količino beljakovin.
Pokazali smo tudi, da pri hidrolizi beljakovin nastajajo aminokisline, ki smo jih s tovrstnima
tehnikama določili. Eksperimentalno delo smo usmerili v vzorce vsakdanje rabe, študirali pa
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smo vpliv pogojev (temperatura, staranje) na modelnih primerih ananasa, mleka in odpadne
vode. Dokazni reakciji lahko uporabimo pri analizi beljakovin ekoloških (odpadne vode) in
bioloških vzorcih (vsebujejo biološko-aktivne molekule in se nahajajo v živih bitjih). Dokazni
reakciji sta primerni za vzorce, ki vsebujejo večjo količino proteinov, v nizkih koncentracijah
se biuretski test in ksantoproteinska reakcija izkažeta kot neuporabni, saj ne dajeta
zadovoljivih rezultatov.
Vpliv netopirskih iztrebkov na rast paradižnikov
Klementina Zavšek
Mentorstvo: Marjeta Gradišnik Mirt
Šola: Osnovna šola Ljubečna, Ljubečna
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Že iz naslova raziskovalne naloge lahko razberemo, da se raziskovalna naloga ukvarja z
vplivom netopirskih iztrebkov, ki jih pomešamo med prst, na rast sadik paradižnika in
količino pridelka. Predvidevala sem, da ima njihova prisotnost v prsti velik vpliv. V mesecu
maju sem posadila po tri sadike paradižnika iste sorte in enake velikosti v dve veliki koriti. V
prvem koritu sem ob korenine vsaki sadiki dodala žlico netopirskih iztrebkov, v drugo korito
pa ne. Nato sem enkrat tedensko med poletnimi počitnicami merila višino sadik, štela cvetove
in plodove, merila premer in maso plodov, ki so dozoreli. Pričakovano so bile rastline, ki so
rasle v pognojeni zemlji, v povprečju višje, imele so večje število cvetov in na njih je dozorela
večja masa okusnih paradižnikov, ki so nam bogatili poletni jedilnik. Masa pridelanih plodov
paradižnika je bila na pognojenih rastlinah skoraj enkrat večja kot masa plodov sadik v
primeru negnojene prsti. Iz omenjenega dejstva se lahko naučimo, da netopirjev kljub obilici
iztrebkov, ki ostajajo za njimi, ni treba preganjati od naših bivališč, saj človeku koristijo pri
pridobivanju naravnega gnojila kot tudi pri uravnavanju števila insektov v okolju.
Naravno konjarstvo, tako in drugače
Didi Divja Vovk
Mentorstvo: Orjana Barič
Šola: Osnovna šola Vojke Šmuc Izola, Izola
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Poznamo več vrst konjereje. Najbolj znana sta »Westeren« in Angleški slog, obstaja še mnogo
drugih načinov odnosa do konj. Veliko ljudi se ukvarja tudi z naravnim konjarstvom. Slednji
temelji na zaupanju in prijateljstvu, ki ju konjar gradi skozi leta.
Naravno konjarstvo ima svoje dobre in slabe lastnosti, pravi naravni konjarji morajo poznati
oboje. Razvijale so se skozi leta uporabe in začetki so se dogajali že v srednjem veku. Danes
je to izredno dobra tehnika urjenja konj, hkrati pa dobra terapevtska vrlina.
Tise pod Košuto
Domen Mali
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Mentorstvo: Romana Turk in Azemina Cinac
Šola: Osnovna šola Tržič, Tržič
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Tise so evolucijsko zelo stara drevesna vrsta. Dosegajo zelo častistljivo starost. Zaradi
redkosti sodijo med zaščitene drevesne vrste.
V raziskovalni nalogi sem opisal rastišče tis pod Košuto. Z opazovanjem sem ugotovil, da so
podobna rastišča zelo redka. Pri nas pa se pojavljajo le na določeni nadmorski višini.
Iz razgovora z revirnim gozdarjem pa sem izvedel še za rastišče ob Potočnikovem grabnu.
Tise so nekoč izsekavali zaradi uporabnega lesa. Danes je sečnja teh dreves prepovedana.
Ugotovil sem tudi, da v načrtih gozdnih gospodarstev za naše področje tise niso posebej
označene, tako, da podatkov o razširjenosti tis v naši okolici ni.
Oglašanje ptic
Pavel Mušič
Mentorstvo: Darja Oven
Šola: Osnovna šola Danile Kumar, Ljubljana
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Različnih oglašanj ptic poznamo toliko, kolikor je različnih ptičjih vrst. Večina ptic zapoje
takoj, ko vzide sonce. Če pozorno opazujemo, lahko ugotovimo, da se lahko ista ptica oglaša
različno, saj vsak klic služi drugemu namenu.
V raziskovalni nalogi s področja biologije sem sledil nekaterim najbolj znanim pticam in
njihovemu petju: domačemu golobu, domačemu vrabcu, kmečki lastovki, kosu, lesni sovi,
poljski vrani, ščinkavcu, škorcu, taščici in veliki sinici. Želel sem predstaviti naštete ptice in
njihovo oglašanje. Zanimalo me je, koliko anketiranci različnih generacij poznajo te ptice po
podobi in njihovem oglašanju in katero od naštetih ptic najbolj, kar sem preveril z anketo.
Postavil sem pet hipotez in jih z raziskavo potrdil ali ovrgel.
Ugotovil sem, da so med naštetimi pticami po podobi (videzu) med anketiranci obeh generacij
najbolje poznane sova, vrana in golob, starejši poleg naštetih poznajo še vrabca, lastovko,
kosa in sinico. Škorca, ščinkavca in taščice ne pozna ne mlajša ne starejša generacija, saj
sodijo med ptice, ki jih ne vidimo prav pogosto. Predvideval sem, da večina ljudi meni, da
ptice največkrat slišimo zgodaj zjutraj, glede na odgovore, pa je to poznavanje precej slabo.
Prav tako sem predvideval, da starejši ljudje ptice bolje poznajo od mlajših tako po podobi kot
po njihovem oglašanju, vendar so tudi starejši pri poznavanju ptic imeli kar nekaj težav.
Zato pa je zanimiva ugotovitev, da na poznavanje ptic lahko vplivajo tudi drugi vplivi, na
primer likovni in literarni. Sova je simbol naše šole, zato je med učenci ta ptica dobro
poznana. Tudi obvezna literatura, ki jo šolarji beremo (npr. domače branje), ima vpliv na to,
da kakšno ptico bolje poznamo. Zaradi povezave med literarnim besedilom Ervina Fritza –
Vrane, s pticami vranami, ob zaključku naloge dodajam intervju s pesnikom. V prihodnje bi
bilo zanimivo natančneje preveriti, kolikšen je dejanski vpliv tega, kaj gledamo in beremo,
kajti to, kar nas obdaja in kar je del našega vsakdana, nas, splošno gledano, oblikuje bodisi v
pozitivnem bodisi v negativnem smislu.
Opazovanje volkov v Živalskem vrtu Ljubljana
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Maja Bitenc
Mentorstvo: Tina Korent
Šola: Osnovna šola Trnovo, Ljubljana
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
V Sloveniji imamo danes prisotne predstavnike vseh treh velikih zveri, medveda, volka in s
ponovno naselitvijo tudi risa. Zaradi manjše možnosti opazovanja in sledenja volka v naravi,
smo se z mentorico in somentorico odločili, da bom opazovala družino petih volkov v
Živalskem vrtu mesta Ljubljane. Namenila sem se opazovati predvsem odnose med
posameznimi osebki in njihovo obnašanje med prehranjevanjem.
Hidroponsko gojenje rastlin, kot vir hrane v prihodnosti?
Kaja Lekš, Larisa Nikolić in Tara Šimac
Mentorstvo: Marinka Dobaj in Gregor Nikolić
Šola: Osnovna šola Leona Štuklja Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Zaradi vedno bolj izrazitih vremenskih pojavov in zaradi vedno večjega števila ljudi na našem
planetu je vedno več škode na pridelkih. Menimo, da je hidroponsko gojenje boljše od ostalih
vrst gojenja, saj je enostavno in praktično predvsem zaradi tega, ker uspeva tudi tam, kjer prst
ni rodovitna. Naloge smo se lotile tako, da smo povprašale osnovnošolce in srednješolce,
koliko znanja imajo o hidroponskem gojenju rastlin. Tega smo se lotile s pomočjo anket. Nato
smo naredile še poskus in primerjale navadno gojenje rastlin s prstjo ter hidroponsko gojenje
rastlin.
Tujke med nami - prispevek k poznavanju invazivnih rastlinskih vrst v Mariboru
Neža Holnthaner
Mentorstvo: Darja Špes
Šola: Osnovna šola Leona Štuklja Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Invazivne rastlinske vrste postajajo tudi v Sloveniji vedno večja grožnja biotski
raznovrstnosti. Namen moje raziskovalne naloge je bil ugotoviti razširjenost štirih invazivnih
rastlinskih vrst : žlezave nedotike, orjaške zlate rozge, ambrozije in japonskega dresnika na
dveh območjih v Mariboru: smučišču na mariborskem Pohorju in okolici Pekrske gorce. S
pomočjo ankete tudi ugotavljala, kakšno je poznavanja problematike tujerodnih rastlinskih
vrst med osnovnošolci in srednješolci. Na preiskovanem območju sem našla vse naštete
invazivne vrste, njihova pogostost se je z nadmorsko višino zmanjševala. Obe območji
popisovanja sta pod vplivom človeka in na takšnih rastiščih so invazivke v tekmovanju z
domačimi vrstami običajno uspešnejše. Srednješolci so se s svojim znanjem o tej temi bolj
izkazali kot osnovnošolci, kar kaže na pomembno vlogo, ki jo pri reševanju te problematike
igra izobraževanje.
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Ugotavljanje prisotnosti umetnih barvil v jajčnih rumenjakih
Nejc Noč
Mentorstvo: Mateja Cerjan
Šola: Osnovna šola Kamnica, Kamnica
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Izvedel sem raziskavo o vsebnosti umetnih barvil v jajčnih rumenjakih in želel spoznati
navade potrošnikov, ko se le-ti odločajo za nakup jajc. Na podlagi zelo raznolikih barvnih
odtenkov jajčnih rumenjakov sem domneval, da lahko jajca, ki jih potrošniki kupujemo,
vsebujejo umetna barvila. To je bila tudi glavna hipoteza. Domneval sem, da potrošniki pri
nakupu jajc prisegajo na kvaliteto in so pozorni na ceno. Z metodo, ki temelji na razbarvanju
naravnih barvil z dušikovo kislino smo ugotavljali prisotnost umetnih barvil v jajčnih
rumenjakih. Z eksperimentom sem ugotovil, da so vsa naključno izbrana jajca vsebovala
umetna barvila. Predpostavljam, da je zaradi letnega časa, tudi pri domači reji, pomanjkanje
sveže paše razlog, da v prehrano kokoši dodajajo krmo, ki vsebuje umetna barvila. Z anketo
sem ugotovil, da kljub trenutno slabši kupni moči, potrošniki najprej pogledajo na kvaliteto in
šele na to na ceno jajc.
Ledava
Lara Kornhauzer in Nastja Rajsar
Mentorstvo: Marjan Peček
Šola: Osnovna šola Sveti Jurij, Rogašovci
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Najina raziskovalna naloga je v prvi vrsti želela osvetliti onesnaženost goričkih vodotokov,
oziroma površinskih voda v občini Rogašovci. Zanimala naju je predvsem kemijska
onesnaženost voda. Živimo na področju, kjer prihajajo vode v stik s pesticidi, gnojili in
komunalnimi odplakami, ker pri nas še vedno ni urejen kanalizacijski sistem, oziroma je ob
glavnih vodotokih zelo razvito poljedelstvo. Zato se večina voda steka v našo dolino, oziroma
reko Ledavo, ki ima zelo razvejano porečje. Reka Ledava je na svojem južnem koncu
zajezena in ustvarja Ledavsko jezero. Tako sva zaokrožili sliko onesnaženosti voda na našem
koncu.
Zakaj sem podoben svojim staršem?
Pija Košir, Monika Ravnikar in Sara Štebe
Mentorstvo: Barbara Selak
Šola: Osnovna šola Komenda Moste, Komenda
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
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Že Mendel je v 19. stoletju odkril osnovne zakonitosti dedovanja. S svojimi poskusi je prišel
do spoznanja, da se nekatere lastnosti dedujejo dominantno in v določeni generaciji
prevladajo, nekatere lastnosti pa se dedujejo recesivno in jih v kakšni generaciji ni ali pa jih je
manj, potem pa se spet pojavijo. V družinah prevladujejo osebe z rjavimi očmi, z ravnim
mezincem, spuščeno ušesno mečico ter brez jamice. Vse to so prevladujoče lastnosti. Kadar
pa otroci od mame in očeta podedujejo recesiven gen za določeno lastnost, imajo otroci modre
ali zelene oči, kriv mezinec, priraslo ušesno mečico ter brado z jamico.
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BIOLOGIJA - srednje šole
Inhibitorno delovanje Pepsi na delecijske mutante kvasovke Saccharomyces cerevisiae
Gašper Žun
Mentorstvo: Uroš Petrovič in Marija Štremfelj
Šola: Gimnazija Kranj, Kranj
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
Kokakola zagotovo sodi med globalno najbolj priljubljeno pijačo, saj je v svoji preko stoletni
zgodovini osvojila vse generacije sveta, doživela mnoge izpeljave in ponaredke. Bleščečo
pravljico iz časa prohibicije je zaradi pretiranega uživanja v določeni meri razblinila njena
škodljivost na zdravje, saj se dandanašnji kaže vse več bolezni kot posledica nezdravega
življenja.
Četudi so si mnogi edini o njeni škodljivosti, pa gre v resnici za precej bolj kompleksen
problem, saj taka pijača vsebuje kar precejšnje število substanc, ki skupaj tvorijo določen
zaviralni učinek na tarčne celice v telesu. Določena snov namreč vpliva na proizvode
celic;proteine, ki so določeni z genskim zapisom, ti proteini pa imajo točno določeno funkcijo
v celici in v celotnem organizmu. Preveriti je bilo torej potrebno vpliv kokakole na gene, to pa
mi je omogočila metoda kemo-genomske analize, pri kateri se kot modelni organizem
uporablja kvasovko Saccharomyces cerevisiae, enega najbolj raziskanih živih bitij, v pomoč
pa so mi bili tudi rezultati kemijske analize kokakol. Ustvarili so zbirko vseh njenih
delecijskih mutant, torej sevov s sistematično izbitim enim neesencialnim genom, kar skupno
predstavlja okrog 4800 kultur, na katerih sem testiral Pepsi. Pri analizi sem upošteval relativni
prirast določene mutante z relativnim prirastom naravnega tipa kvasovke, iz česar je moč
sklepati na negativni vpliv kokakole na življenjske procese, saj poznamo identifikacijo in
funkcijo izbitega gena, zaradi katerega kultura ni mogla aktivirati obrambnih mehanizmov
proti prisotni Pepsi. Kvasovka pa je evkariont, torej so si mnogi celični procesi v njej podobni
s procesi v človeških celicah in je aplikacija rezultatov kemo-genomskega testa na človeka v
veliki meri mogoča.
Protimikrobni učinek rastlinskih etanolnih in vodnih ekstraktov na Escherichio coli in
Candido albicans
Staša Tumpa
Mentorstvo: Katja Holnthaner Zorec
Šola: II. gimnazija Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
Številne raziskave potrjujejo, da ekstrakti različnih rastlin zavirajo razmnoževanje
mikroorganizmov. V raziskovalni nalogi smo želeli raziskati protimikrobni učinek vodnih in
etanolnih ekstraktov rožmarina, melise, žajblja, timijana in mete na bakterijo Eschericho coli
in glivo Candido albicans. Z metodo difuzije v trdnem gojišču z diski smo določali premere
inhibicijskih con, z metodo razredčevanja v tekočem gojišču (indikator jodo-nitro-tetrazol
vijolično) pa minimalne inhibitorne (MIC) in minimalne baktericidne/fungicidne
(MBC/MFC) koncentracije.Rezultati so pokazali, da vse proučevane rastline kažejo
48

protimikrobno aktivnost. Etanolni ekstrakti so se izkazali za učinkovitejše, Candida pa za bolj
odporno. Najmočnejše protibakterijsko delovanje sta pokazala etanolni ekstrakt mete in
timijana ter vodni ekstrakt melise, najmočnejšo protiglivična aktivnost pa vodni ekstrakt mete
in timijana. Potrebne bodo še nadaljne raziskave s standariziranimi metodami.
Vpliv pedofavne na rast hrasta (Quercu petraea)
Simon Tušek, Lara Bezjak in Petra Ivanuša
Mentorstvo: Vesna Pintarić
Šola: Gimnazija Ormož, Ormož
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Gozd je najvišje organizirana in pestra življenjska skupnost rastlin in živali (biocenoza) v
življenjskem prostoru (biotop). Sodi med najvišje razvit kopenski ekostistem, ki se trajno
ohranja z medsebojnim delovanjem živih organizmov (rastline, živali, glive, lišaji,
mikroorganizmi) ter z ekološkimi dejavniki kot so temperatura, voda, tla in svetloba. Skozi
raziskovalno nalogo smo želeli priti do spoznanja, kako življenjske združbe nam nevidnim
organizmom v gozdnih tleh vplivajo na procese v gozdovih ter skozi prehranske mreže v tleh,
bogatijo tla s hranili, ki se v prsti sprostijo in posredno vplivajo na rast drevja in drugih
rastlin. Znano je, da na 1 m2 gozdnih tal živi ogromno talnih mikrobov, ki razgrajujejo
odmrlo organsko maso, na tisoče majhnih členonožcev kot so pršice (Acarina), skakači
(Collembola), gliste (Nematoda) ter deževniki (Lubricida) in so ključni pri uravnavanju
količine organskih snovi in hranil (N, P) v tleh. Mnenja smo, da vse te drobne živalce v tleh
mešajo organski material s prstjo ter tako izboljšajo strukturne lastnosti gozdne prsti v prid
boljše rasti dreves. Ustvarili smo pet ''mini-ekosistemov'', v katerih smo sistemsko razvrstili
različne tipične predstavnike talne favne, zasaili smo, negovali ter spremljali rast pet kalic
hrasta (Quercus petraea) skozi vse sezonske cikle (zima, pomlad, poletje, jesen). Domnevali
smo, da talna favna povečuje sproščanje hranil v tleh in s tem spodbuja rast hrasta, da bo
produktivnost (biomasa rastline) večja v ''mini-ekosistemu'', kjer so različni tipi talne favne
kot pa v sistemu, ki so samo talni mikrobi ter smo pričakovali, da deževniki bolj vplivajo na
primarno produkcijo in kroženje hranil v tleh, kot druge vrste v združbi tal.
Raziskovalna naloga nas je pripeljala do zaključka, da so prehranske verige gozdne favne v
tleh zelo pomembne za povečano pridelavo lesa in bi človeka moralo skrbeti, da s svojo
dejavnostjo ne onesnažuje gozdnih tal in negativno vpliva na življenjsko pestrost v gozdnih
tleh.
Proučevanje alevronskega sloja v semenih različnih vrst pšenice
Mario Kok
Mentorstvo: Vlasta Brvar
Šola: Gimnazija Šentvid, Ljubljana Šentvid
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Žita vsebujejo v zrnu sloj, ki ga sestavljajo alevronske celice napolnjene z beljakovinami.
Ravno te celice (z izjemo kalčka) so tiste, ki najbolj prispevajo h kakovosti semen in
posledično moke in mlevskih izdelkov, a jih žal ne izkoristimo, saj gredo pri mletju med
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otrobe. Za pšenico je znano, da ima običajno eno do dve plasti celic, ki sestavljajo alevronski
sloj. Genotipi pšenic na nivoju vrste, populacije in tudi sorte se med seboj ločijo po njegovi
debelini.
V raziskavo so bile vključene različne vrste pšenic iz rodu Triticum z namenom, da bi proučil
morfologijo njihovih semen in debelino alevronskega sloja. Z meritvami sem ugotovil, da
obstaja povezava med velikostjo semena in debelino alevronskega sloja. Za merjenje dolžine,
širine in debeline semen sem uporabil digitalno kljunasto merilo, debelino alevrona pa sem
izmeril s fluorescentnim mikroskopom.
Izolacija psevdomonad iz rizosfere paradižnika in solate
Jan Kordež
Mentorstvo: dr. Maja Rupnik in Jure Škraban
Šola: II. gimnazija Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Bakterije, ki živijo v prsti lahko pozitivno vplivajo na rast rastlin tako, da izločajo snovi
koristne za rastline, olajšajo vnos hranil ali ščitijo rastline pred boleznimi. Take bakterije
imenujemo s kratico PGPR (plant growth - promoting rhizobacteria). Najdemo jih v območju
rizosfere ali na površini korenin (rizoplan). Namen raziskovalne naloge bo izolacija bakterij
PGPR iz skupine psevdomonad s površine korenin pri vrtninah. Izolacija bakterij je potekala s
pomočjo neselektivnih in selektivnih gojišč. Iz dveh vrtnin smo izolirali 62 sevov in jih
identificirali s klasičnimi pristopi (barvanje po Gramu, testiranje rasti v prisotnosti in
odsotnosti kisika, proizvodnja pigmentov) in sodobno avtomatizirano metodo za identifikacijo
bakterij MALDI-TOF. Rezultat naloge so pokazali raznolikost bakterij iz skupine
psevdomonad ter njihovo povezavo z določenimi vrtninami.
Vpliv starosti in uporabe mobilnega telefona na periferni vid in reakcijski čas
Eva Dora
Mentorstvo: Katja Holnthaner Zorec
Šola: II. gimnazija Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Prebivalstvo se stara, a zadostno znanje in ustrezni ukrepi lahko pripomorejo k varnosti v
prometu, zato ta naloga proučuje vpliv staranja in pogovora na reakcijski čas in periferni vid
človeka. Zastavili smo si raziskovalno vprašanje: Kakšni so vplivi staranja in simulacije
telefonskega pogovora na periferni vid in reakcijski čas človeka? Z računalniškim testom in
pripravo za merjenje perifernega vida(Vision disk), smo izmerili reakcijski časi in vidno polje
100 udeležencev. Meritve smo opravili s ‘pogovorom’ in ‘brez pogovora'. Statistično
pomembnost podatkov smo preverili s Studentovim t-testom in Wilcoxonovim testom. S
starostjo se reakcijski čas udeležencev poveča, staranje pa povzroča tudi zmanjšanje velikosti
vidnega polja. Pogovor povzroči 40 % daljši reakcijski čas in pomembno vpliva na velikost
vidnega polja. Rezultati kažejo na potrebo po izboljšanju prometne signalizacije, spremembi
zakonodaje in ozaveščanju voznikov o njihovih sposobnostih.
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Flora Plečnikovega stadiona pet let po zaprtju
Samanta Flere in Barbara Kokalj
Mentorstvo: Darja Silan
Šola: Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana, Ljubljana
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Z raziskovalno nalogo sva želeli ugotoviti, katere rastlinske vrste so se samostojno zasadile na
opuščenem Plečnikovem stadionu v Ljubljani, kakšna je starost olesenelih rastlin, ki so zrasle
na nekoč travnati površini, kako so rastline prišle nanj in katere invazivne tujerodne rastlinske
vrste prevladujejo. Terensko delo je bilo opravljeno ob koncu oktobra 2012. Določili smo 80
taksonov, od tega 23 lesnatih rastlin. Površinsko najbolj razširjene vrste so bile: kanadska
zlata rozga, Solidago canadensis; enoletna suholetnica, Erigeron annus; kanadska hudoletnica,
Conyza canadensis; več vrst rmanov, Achilea sp.; črna detelja Trifolium pratense; plazeči
petoprstnik, Potentila reptans; navadna haljica, Petrorhagia saxifraga in lisasta mrtva kopriva,
Lamium macalatum.
Med lesnatimi rastlinami pa so najbolj razširjene različne vrste vrb, kot npr.: iva, Salix caprea;
pepelnato siva vrba, Salix cinerea; rdeča vrba, Salix purpurea; bela vrba, Salix alba in še
nekatere, ki jih nismo uspeli določiti.
Na različnih mestih so se naselili tudi rdeči dren, Cornus sanguinea; breze, Betula pendula
in ostrolistni javor, Acer platanoides. Med olesenelimi primerki so nadalje bili še akacija,
Robina pseudaoacacia, črna jelša, Alnus glutinosa in črni bor, Pinus nigra. Za vse naštete
lesne vrste predvidevamo, da so se naselile iz okoliških parkov.
Pregled razširjanja rastlin, ki smo jih določili, kaže na to, da je večina semen rastlin na stadion
prišla z vetrom in s pticami .
Starost olesenelih rastlin na osrednjem delu stadiona je bila 3 leta (jerebika in bezeg) in 5 let
(bela vrba) oz. 7 let (akacija).
Drevesni invazivni tujerodni vrsti sta bili robinija, Robinia pseudacaccia, v Sloveniji tudi sicer
močno razširjena, ter nekaj predstavnikov velikega pajesena, Ailanthus altissima.
Zaraščanje opuščenega stadiona je primer razvoja ekološke sukcesije, ki bi verjetno pripeljala
do nastanka gozda. Pred nastankom mesta Ljubljana so bili na teh področjih gozdovi doba in
belega gabra. Odprto vprašanje pa je, katere drevesne vrste pa bi prevladovale v stanju zrele
klimaksne združbe.
Stik slepe in slabovidne mladine z naravo preko terapevtskega psa
Julija Šnofl
Mentorstvo: Tjaša Medvešek
Šola: Gimnazija Šentvid, Ljubljana Šentvid
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Ljudje premalo hodimo v naravo in zagotovo se tega vsi še predobro zavedamo, a kaj, ko smo
zaposleni s službami ali šolami ter nas obkroža toliko elektronike. Še posebej mladi vse težje
najdejo čas, da gredo na sprehod v naravo. Menim, da stik z živaljo, pomeni tudi stik z naravo
in to želim v svoji raziskovalni nalogi tudi dokazati. V raziskavi sodelujejo otroci iz Zavoda
za slepo in slabovidno mladino, ki se udeležujejo srečanj s terapevtskimi psi ter učenci
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Gimnazije Šentvid. Njihovi odgovori na moji anketi mi bodo pomagali ugotoviti ali so
hipoteze, ki sem jih postavila v nadaljevanju pravilne, ali ne. Poleg tega me zanima tudi
mnenje slepih in slabovidnih o psu vodniku. Vse pomembne in uporabne odgovore imam
prikazane v grafih ter razložene na koncu raziskovalne naloge.
Miške in labirint
Matevž Skrbiš
Mentorstvo: Vera Cunk Manić in Mojca Rep
Šola: Srednja šola Slovenska Bistrica, Slovenska Bistrica
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Želel sem raziskati vedenje živali v doma narejenem labirintu. Za osrednji element
raziskovalne naloge sem uporabil hišne miške (Mus musculus), s katerimi sem se podal na
raziskovanje o njihovem znanju in spominu.
Na Srednji šoli Slovenska Bistrica vedenje hišnih mišk v labirintu do sedaj še ni bilo
raziskano, zato sem v raziskovalnem delu najprej pregledal že obstoječo literaturo o tej temi
in se podučil o instrumentalnem pogojevanju živali na splošno. Med drugim sem, kar se mi
zdi zelo zanimivo, spoznal, da lahko miške ustvarjajo melodijo. To me je še bolj spodbudilo,
naj raziščem njihovo vedenje.
Raziskoval sem čas, ki je potreben, da si miške zapomnijo mesto nahajanja hrane v labirintu.
Prav tako me je zanimalo, ali se bodo miške sprva posvetile hrani ali bodo morda raje iskale
izhod iz labirinta, ki ga sicer ni bilo. Nekaj rezultatov je pričakovanih, vendar se pojavlja tudi
kakšen, ki je popolno presenečenje.
Zdelo se mi je povsem samoumevno, da si bodo miške stvari zapomnile na daljši rok. Ali se je
to res zgodilo, je raziskano in zapisano v nalogi.
Velik problem pri vedenju hišnih mišk v labirintu je, da miške nimajo dovolj motivacije in
nanje vplivajo različni dejavniki, zato bi bilo treba njihovo vedenje raziskati večkrat, da bi
dobili konkretnejše veljavne zaključke.
Iskanje bobrov v rokavih reke Mure
Tina Pušnik in Nika Uzelac
Mentorstvo: Marjetka Maučec
Šola: Gimnazija Murska Sobota, Murska Sobota
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Bobri so zaradi velikega iztrebljanja v 18. stoletju popolnoma izginili iz prekmurske
pokrajine. Pred časom so se bobri v Pomurju ponovno pojavili. Ugotovili sva, da so se naselili
v Veržeju, kjer se Besnica izliva v Muro, v Veržeju (1300 m od železniškega mosta v smeri
toka Mure) in na Petanjcih, kjer se Kučnica izliva v Muro in še 2 km od izliva proti toku
Kučnice. Na nekatera območja jim je najbrž pomagal človek, v večini pa so prišli k nam sami
s Hrvaške.
Področja ob Muri so velika in ponekod težko prehodna, zato sva si na začetku raziskovanja
pomagali s pomočjo daljinskega zaznavanja iz zraka. Opravili sva nenadzorovano
klasifikacijo. Na voljo sva imeli satelitske posnetke Landsat, satelitske posnetke Rapideye in
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letalske posnetke. Za potrditev ugotovitev, pridobljenih na podlagi satelitskih posnetkov, sva
se odpravili na teren. Bobre sva iskali ob mrtvicah Mure in ob Kučnici in njihovo naselitev
potrdili na omenjenih lokacijah na osnovi podrtih in obglodanih dreves, bobrišč, jezov in
jarkov, po katerih se spuščajo v vodo.
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DRUGA PODROČJA - osnovne šole
Zeleno zdravojedstvo
Izidor Ramšak
Mentorstvo: Katarina Kunaver Jager
Šola: Osnovna šola Riharda Jakopiča, Ljubljana
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
Za to raziskovalno nalogo sem se odločil, ker redno zahajam v naravo in ker doma občasno
uživamo presne ali kuhane divje rastline. Zato me takšne teme zanimajo in želel sem si, da bi
svoja razmišljanja predstavil ob konkretnih dejstvih. Od doma sem navajen eksperimentiranja
v kuhinji, ki pogosto vključuje divje rastline, zato me še toliko bolj zanima njihov vpliv na
zdravje ter odnos do narave, ki ga s tovrstnim uživanjem kažemo. Ko opazujem odnos do
hrane pri nekaterih ljudeh, si velikokrat mislim, da smo preveč razvajeni z vseprisotnimi
trgovinami, v katerih brez pomisleka kupujemo po črednem nagonu, pri čemer ne
razmišljamo, od kod hrana pride, koliko kilometrov že ima za sabo in kako zdrava je. Precej
ljudi kupuje preveč nezdrave predelane hrane, ker jo spretno oglašujejo. Divjih rastlin pa
nihče ne oglašuje, a jih lahko sami nabiramo skoraj vse leto v naši neposredni bližini. S tem
spreminjamo mišljenje in odnos do hrane, ker jih moramo sami nabrati, pri čemer ni
zanemarljivo tudi naše gibanje v naravi. Pred krožnikom divje hrane se zmeraj spomnimo, s
katerega hriba je in ob kateri priložnosti smo jo nabrali, zato vsebino take jedi še veliko bolj
cenimo. Poleg tega lahko divje rastline z malo domišljije pripravimo na enako okusen način
kot vsako drugo hrano, in s tem povečujemo lastno ekološko ozaveščenost ter zmanjšujemo
količino težko razgradljivih odpadkov v okolju.
Namen naloge je predvsem opozoriti na premajhno poznavanje nekaterih užitnih koristnih
rastlin in njihovih zdravilnih lastnosti. To so rastline, ki rastejo na naših vrtovih, v balkonskih
koritih, bližnjih travnikih, poljih ali v gozdovih, rastline, ki rastejo v naši neposredni bližini.
Namen naloge je tudi ozaveščanje ljudi, da v ekološko neoporečnih okoljih rastejo divje
rastline, ki lahko izboljšajo naše zdravje, povečajo kvaliteto življenja in tudi vplivajo na
proračun gospodinjstev. Opozoriti je potrebno tudi na predsodek pred divjo zelenjavo, ki si ga
prizadevam s to raziskovalno nalogo v čim večji meri odpraviti.
Rastlinska barvila in volna
Tilen Pajk in Luka Matul
Mentorstvo: Mojca Vrtič in Lapuh Barbara
Šola: Osnovna šola Riharda Jakopiča, Ljubljana
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
V nalogi sva raziskovala, kako lahko barvava volno s pomočjo naravnih barvil brez uporabe
zdravju nevarnih jedkal. Pri barvanju sva uporabljala kot jedkalo le galunovec in kombinacijo
galunovca in kisa za vlaganje. Tekom poskusov sva ugotovila, da je galunovec kot jedkalo dal
pri določenih primerih zelo dobre rezultate, npr. z olupki čebule, listjem oreha, brinovimi
jagodami. Primerjava med galunovcem in galunovcem in kisom je pokazala, da ni bistvenih
razlik, razen pri rdeči pesi, ki se je obarvala šele v galunovcu in kisu. Preverjala sva tudi
obstojnost barv pri pranju na 40° C z dodatkom pralnega praška ter suhem in mokrem
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drgnjenju. Ugotovila sva, da se je večina barv sprala. Sprali se nista le barvi pridobljeni iz
rdeče pese in iz čebule. Pri suhem in pri mokrem drgnjenju so bile sledi rahlo vidne. Iz
obarvane volne in preje sva izdelala nekaj izdelkov. Iz vlaken sva izdelala polstene izdelke, iz
preje pa sva stkala tkanino.
A me lajkaš? (Vpliv socialnih omrežij na besedišče osnovnošolcev)
Pavel Panon Raščan
Mentorstvo: Petra Mikeln
Šola: Osnovna šola Polje, Ljubljana Polje
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Predmet raziskave je bila uporaba besed, ki izhajajo iz socialnih omrežij, med osnovnošolci.
Zanimalo me je, kako pogosto te izraze uporabljamo, kdo jih največkrat uporablja in ali se
zavedamo, da jih sploh uporabljamo.
V uvodu sem predstavil idejo raziskovalne naloge, in sicer me je zanimal vpliv socialnih
omrežij na besedišče najstnikov. V teoretičnem delu sem predstavil zgodovino razvoja
socialnih omrežij, nato pa sem natančneje opredelil najbolj uporabljana socialna omrežja v
Sloveniji: to so Twitter, Facebook in Tumblr. Postavil sem tri hipoteze, ki sem jih v
empiričnem delu preverjal s pomočjo anketnega vprašalnika, ki so ga reševali učenci petega
in osmega razreda Osnovne šole Polje.
Odgovori na vprašalnik so pokazali, da osmošolci pogosteje uporabljajo socialna omrežja kot
petošolci, kar je potrdilo mojo prvo hipotezo. Pokazali so tudi, da osmošolci razumejo večje
število besed, ki izhajajo iz socialnih omrežij, ter jih pogosteje uporabljajo, medtem ko jih
petošolci le redko uporabljajo in skorajda ne razumejo. S tem sem potrdil tudi drugo hipotezo.
Pred začetkom raziskovanja sem predvideval, da se osnovnošolci ne zavedajo, da se preko
socialnih omrežij naučijo novih besed, vendar sem iz odgovorov zaključil, da poznajo pomen
vpliva socialnih omrežij na njihovo besedišče. S tem sem ovrgel tretjo hipotezo.
Raziskovalna naloga je pokazala, da se besedišče osnovnošolcev hitro spreminja in da se v
vsakdanji pogovor vnaša veliko besed iz socialnih omrežij.
Kmetijstvo, blaginja ali propad 2, Samooskrba v Sloveniji
Martin Čučkin, Tim Jerič in Igor Nikolaj Sok
Mentorstvo: Mojca Furlan
Šola: Osnovna šola Trnovo, Ljubljana
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Pomen kmetijstva, vplivi na okolje, pomen rodovitne prsti in drugih naravnih virov s ciljem
trajnostnega razvoja, zagotavljanja dobrega počutja živali in ohranjanja zdravja ljudi je bila za
nas v lanskoletnem raziskovalnem popotovanju izjemna izkušnja. Spoznali smo, kako so
stvari v naravi povezane in kako lahko človekovo pretirano izkoriščanje naravnih virov
posredno uniči tudi obstoj ljudi.
V letošnji nalogi predstavljamo samooskrbo v Sloveniji. Slovenija je posebna dežela. Na
majhnem območju najdemo ogromno naravnih lepot in naravnega bogastva. Po biotski
raznovrstnosti in krajinski raznolikosti sodimo v svetovni vrh.
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Žal pa se Slovenija uvršča med države, ki z domačo pridelavo ne zadosti svojim potrebam po
kmetijsko-živilskih izdelkih.
V nalogi smo raziskovali, zakaj v Sloveniji ni večje samooskrbe. Predstavili smo izzive, s
katerimi se naša država in kmetje pridelovalci srečujejo. Poiskali smo primere dobre prakse. Z
raziskavo smo ugotavljali, kako, na kakšne načine potrošniki delujejo v smeri povečane
potrebe po samooskrbi. Rezultati so pokazali kar dobro osveščenost anketiranih. Trajnostni
razvoj in samooskrba sta pogoj za ohranitev našega planeta nam vsem in predvsem
prihodnjim rodovom.
Skrite pošasti
Barbara Polc in Maja Žgajnar
Mentorstvo: Julijana Djaković in Stanka Smojver
Šola: Osnovna šola Janka Padežnika Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Živimo v navidezno sterilnem okolju. Ali je v resnici tako in kaj se skriva " pod površjem ",
smo se odločili raziskati raziskati z vzorčenjem na najbolj izpostavljenih predmetih iz
vsakdanjega življenja v šoli in doma. Z nalogo želimo raziskati ali je številčnost uporabnikov
predmetov pogojena s prisotnostjo potencialno bolezenskih agensov.
"Peklenskih" 12 minut
Luka Grah, Mitja Recek in Žan Vrhovski
Mentorstvo: Vid Ismajlovič in Darko Fras
Šola: Osnovna šola Cankova, Cankova
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Posedanje pred računalnikom in televizijo za štirimi stenami namesto igranje na dvorišču ali
vrtu nas v današnjem času vse bolj opominja na to, da je potrebno narediti korak nazaj. Poleg
pomena velikega razvoja tehnologije moramo tudi spoštovati in več razmišljati v nasprotno
smer; to je o vrnitvi v naravo, ukvarjanje s športom, sproščanje s pomočjo športnih aktivnosti
itd. Najbolje je, če združimo oboje.
V raziskovalni nalogi predstavljamo, kako smo s pomočjo moderne tehnologije preverjali
kondicijsko pripravljenost učencev na Osnovni šoli Cankova. Pri urah športne vzgoje veliko
časa namenimo splošni kondicijski pripravljenosti, zato nas je zanimalo, kakšna je kondicijska
pripravljenost učencev in v kolikšni meri športna vzgoja pripomore k njenemu razvoju.
Izvedli smo dve testiranji: prvo takoj po vrnitvi v šolske klopi s poletnih počitnic v mesecu
septembru in drugo v oktobru. S pomočjo športne ure Garmin Forerunner 410 smo merili
pretečeno razdaljo pri Cooperjevem testu (tek 12 min) in na koncu primerjali rezultate dveh
meritev. K analizi Cooperjevega testa smo vključili tudi rezultate spletne ankete, ki nam je
izdala podatke o načinu preživljanja prostega časa učencev in njihove prehranjevalne navade
ter izračune indeksov telesne mase. Z raziskavo smo ugotovili, da nas uporaba IKT zelo
motivira pri delu, saj smo med tekom ves čas spremljali svoje trenutne rezultate meritev z
željo, da izboljšamo končni rezultat. Učenci so drugi tek v povprečju opravili z boljšim
rezultatom, kar nakazuje, da smo s športno vzgojo in primerno motiviranostjo dosegli
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napredek v kondicijski pripravljenosti učencev in učenk. Najdragocenejša ugotovitev je ta, da
je naš življenjski slog odgovoren za naše rezultate – kondicijska pripravljenost.
Poraba energije za razsvetljavo v mestni občini Slovenj Gradec
Eva Vodopija, Lea Zorman in Nika Jeromel
Mentorstvo: Klemenčič Dušan
Šola: Druga osnovna šola Slovenj Gradec, Slovenj Gradec
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Raziskovalna naloga se ukvarja z vprašanjem o porabi električne energije v gospodinjstvih v
MO Slovenj Gradec ter o navadah in načinih razsvetljevanja bivalnih prostorov občanov. V
uvodu raziskovalne naloge so predstavljena svetila, ki so na voljo in se uporabljajo za
razsvetljavo v gospodinjstvih ter meritve in primerjave po svetilnosti podobnih svetil. V
nadaljevanju je podan postopek priprave ankete za pridobitev potrebnih podatkov za izračun
porabe energije na nivoju občine Slovenj Gradec, predstavljena uporabljena anketa in rezultati
ankete ter izračun porabe s pomočjo pridobljenih podatkov iz ankete in statističnega urada RS
iz podatkov popisa. Naloga razišče tudi povprečno porabo električne energije v družini ter
povprečen mesečni strošek za razsvetljavo. Na nivoju občine je podan izračun porabe za
razsvetljavo s klasičnimi žarnicami ter predviden prihranek, če bi vse klasične žarnice
zamenjali z varčnejšimi svetili.
Peka kruha
Mojca Napečnik, Vita Lesjak in Urška Laznik
Mentorstvo: Kovačič Sabina
Šola: Osnovna šola Črna na Koroškem, Črna na Koroškem
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Mladi člani izbirnega predmeta Turistična vzgoja smo se odločili, da bomo letos vse cilje
učnega načrta uskladili s projektom in jih povezali še s sodelovanjem v kraju. Naša občina
Črna na Koroškem se je namreč ravnokar povezala z občino Šolta in stkali smo močne vezi
ter se zavezali k sodelovanju. K temu želimo pripomoči tudi učenci naše šole. Mislili smo si,
da se s hrano že tisočletja največ doseže, saj moraš vsakega gosta znati primerno pogostiti in
mu ponuditi značilno hrano, poznati pa moraš tudi način prehranjevanja gostov. Zato smo se
odločili, da bomo spoznali oboje. Najprej bi raziskali naše tradicionalne jedi, katere so, kako
se pripravljajo, kako so jih pripravljali nekoč in kako danes, nato pa bi se podali še na
kulinarično popotovanje na Šolto. Tam bi spoznali njihove značilne jedi, se jih naučili
pripraviti, jih okusili.
Naše raziskovanje je bilo letos s poudarkom na raziskovanju koroških jedi in koroške
kulinarike, obenem pa smo si že začrtale pot, kako delovati v bodoče. Posebej smo se lotile
spoznavanja koroškega »pavrškega« kruha. Menile smo, da je več različnih receptov za
pripravo kruha. Vedeli smo, da se recept prenaša bolj po ustnem izročilu iz roda v rod, od
mame na hčerko, da zapisov pravzaprav ni. Nato pa smo odkrile recepturo za ržen kruh iz
krušne peči na spletni strani in se odločile, da bomo pripravo le-tega primerjale s pripravo
kruha v Koprivni, Javorju in Bistri. To so tri doline, kamor vodijo poti iz naše Črne na
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Koroškem, kjer živimo. Obiskale smo različne gospodinje, povprašale o postopkih pri
pripravi kruha in o količinah živil in jih primerjale med seboj. Nastala je zanimiva naloga.
Učinkovitost bioterapije po metodi Zdenka Domančića – mit ali dejstvo?
Ajda Frankovič
Mentorstvo: mag. Anita Povše
Šola: Osnovna šola Gustava Šiliha Velenje, Velenje
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Vedno več ljudi posega po alternativnih oblikah zdravljenja. Ena izmed njih je tudi bioterapija
po metodi Zdenka Domančića. S pomočjo anket sem ugotavljala, koliko je metoda poznana
med različnimi skupinami ljudi in kaj menijo o njeni učinkovitosti. Večina vprašanih je zanjo
vsaj slišala. Tisti, ki jo poznajo, menijo da je učinkovita,
večina ostalih pa bi jo želela spoznati. Raziskava je pokazala, da so zdravniki naklonjeni
nekaterim alternativnim metodam in odprti za nova znanja. Z anketami in AMP analizatorjem
sem spremljala stanje pacientov na bioterapijah. Večina pacientov je občutila izboljšanje, kar
je pokazal tudi AMP analizator. Bioterapija po metodi
Zdenka Domančića se je izkazala za zelo učinkovito. Intervjuja, opravljena na kongresu
integrativne medicine, pa sta pokazala, da postajajo alternativne oblike zdravljenja vse bolj
poznane in zaželene. Menim, da je čas, da začneta alternativna in šolska medicina sodelovati.
Vpliv redne vadbe teka na srčni utrip in časovno uspešnost izvedbe testa
Maruša Poje in Saša Bajc
Mentorstvo: Alenka Muhvič
Šola: Osnovna šola heroja Janeza Hribarja, Stari trg pri Ložu
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Namen raziskave je bil ugotoviti vpliv redne enomesečne vadbe na tekaško vzdržljivost ljudi,
ki smo jih razvrstili pa starosti in spolu. Zanimal nas je napredek v časovni izvedbi testa ter
razlika srčnega utripa v mirovanju in po opravljenem testu. Eden od namenov je bil tudi
dokazati, da se z vztrajnostjo in rednim treningom doseže napredek. Vzorec merjencev je
predstavljalo osem ljudi, v vsaki starostni skupini sta bila predstavnika obeh spolov. Skupine
smo razdelili glede na starost, dva predšolska otroka (4 - 6 let), dva najstnika (13 - 16 let), dve
odrasli osebi (38 - 43 let) in dve starejši osebi (57 - 75 let). Vadba je potekala trikrat na teden
v enem mesecu. Za razvoj vzdržljivosti so merjenci opravljali različne treninge. Dobljeni
rezultati so nam pokazali, da se je čas izvedbe testa pri 6 merjencih izboljšal v povprečju za
57 sek. En merjenec je čas poslabšal za 28 sek, medtem ko je imel en merjenec enak rezultat.
S temi rezultati lahko prvo hipotezo, ki trdi, da se bo čas izvedbe testa skrajšal, potrdimo.
Pri rezultatih srčnega utripa pa smo ugotovili, da se je pri sedmih merjencih utrip dvignil v
povprečju za 18 % (33 utripov na min). Pri enem merjencu pa je bil srčni utrip na drugem
merjenju nižji za 2 utripa na min. Glede na te podatke drugo hipotezo, ki trdi, da se bo srčni
utrip po aktivnosti znižal, ovržemo.
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Stališče osnovnošolcev do uvajanja prvega tujega jezika v 1. razred osnovne šole
Lana Žarković Preac
Mentorstvo: Vojko Jurgec
Šola: Osnovna šola Olge Meglič Ptuj, Ptuj
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Uvajanje prvega tujega jezika v 1. razred osnovne šole je v zadnjih letih zelo aktualna tema.
Na tem področju je bilo narejenih veliko raziskav, pri čemer so svoja stališča do omenjenega
vprašanja izražali učitelji tujih jezikov, ravnatelji, starši in različni strokovnjaki. Ker nisem
nikjer zasledila stališča nas - učencev do omenjene tematike, sem se odločila, da ga sama
raziščem. V teoretičnem delu naloge bom predstavila zgodnje učenje tujega jezika ter
zgodovino poučevanja porvega tujega jezika v slovenskih osnovnih šolah. Predstavila bom
tudi stališče Evropske unije do poučevanja prvega tujega jezika v zgodnjem osnovnošolskem
obdobju kot tudi stališča slovenskih učiteljev, staršev, ravnateljev in različnih strokovnjakov.
V empiričnem delu naloge pa bom poskusila ugotoviti, kakšno je stališče slovenskih
osnovnošolcev do uvajanja prvega tujega jezika v 1. razred osnovne šole.
Vpliv tehnološkega napredka na doseganje rezultatov v atletiki
Aljaž Herman
Mentorstvo: Jernej Strmecki
Šola: Osnovna šola Tabor I Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
V raziskovalni nalogi sem ugotavljal, kako tehnološki napredek vpliva na doseganje
rezultatov pri šprinterskem teku. Da bi ugotovil, ali se danes teče hitreje kot nekoč, sem
primerjal rezultate, ki so jih šprinterji dosegli na Olimpijskih igrah leta 1912 in 2012. Pri
primerjavi rezultatov teka na 100 metrov z maksimalno hitrostjo sem ugotovil, da šprinterji v
današnjem času v povprečju tečejo hitreje za približno 11 odstotkov. Primerjava rezultatov
teka na 110 metrov čez ovire, pa je pokazala, da se danes teče hitreje tudi v tej atletski
disciplini. V nalogi sem prav tako ugotavljal, kako različni merski postopek merjenja času pri
teku vpliva na rezultate, ki jih dosegajo tekači. Pri primerjavi rezultatov teka, ki sem jih
izmerjenih ročno s pomočjo štoparice in s pomočjo kamere, sem ugotovil, da merjenci tečejo
hitreje pri merjenju s pomočjo kamere.
Slang
Tadej Klojčnik in Živa Rader
Mentorstvo: Petra Najvirt
Šola: Osnovna šola Malečnik, Malečnik
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
V tej raziskovalni nalogi bova raziskovala uporabo slenga med najstniki. Ravno zaradi
dejstva, da je sleng vse bolj prisoten v vsakdanji komunikaciji, sva se odločila, da ga nekoliko
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podrobneje raziščeva, ga tako spoznava in ugotoviva, v kolikšni meri ga uporabljajo in
obvladajo najstniki. To raziskovalno nalogo bova opravila na OŠ Malečnik. Z anketiranjem
učencev pa bova ugotovila koliko učencev uporablja sleng se hkrati zaveda, kaj je to. Kaj
sploh je sleng? Sleng je govorica ljudi približno enake starosti. Uporabljajo ga predvsem
mladi. Današnji sleng večinoma sestavljajo besede iz angleščine. Nekdaj pa so bile v slengu
uporabljene nemške in srbohrvaške besede. Poznamo več vrst slenga, npr. pisni (brb, g2g,
fyi,…) in pogovorni (lajf, omg, kul,…).
Slavni virtuozi in umetniki na mariborskih odrih med letoma 1918 - 1941
Cecilija Matul in Tinkara Ketiš
Mentorstvo: Manja Flisar Šauperl
Šola: Osnovna šola Janka Padežnika Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Namen raziskovalne naloge je osvetliti koncertne nastope evropskih in svetovnih solističnih
mojstrov klasične glasbe v Mariboru med letoma 1918 in 1941. Dosedanjih raziskav ali
literature, ki bi se temeljiteje ukvarjala s tem vprašanjem ni. Za sistematičen pregled
gostujočih glasbenikov v Mariboru bo potrebno pregledati različne vire, predvsem arhiv
Glasbene Matice Maribor (GM), ki je predstavljala središče glasbenega dogajanja v Mariboru.
Arhivskega gradiva GM ni veliko, zato se bo potrebno opirati na sekundarne vire, predvsem
nesamostojne tiskane publikacije. Z nalogo bo izdelan natančen, sistematičen pregled
koncertnih nastopov slavnih virtuozov v Mariboru in predstavljen njihov odmev v javnih
glasilih. Na podlagi tega bo ovrednoten morebiten vpliv znanih glasbenikov na glasbeno in
kulturno življenje v Mariboru in zapolnjena bela lisa v poznavanju mariborske glasbene in
kulturne preteklosti.
Spanje naj bo na prvem mestu
Karin Rajh in Timea Štravs
Mentorstvo: Rebeka Žagar
Šola: Osnovna šola Vojnik, Vojnik
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Z raziskovalno nalogo smo želeli raziskati, kolikšen je povprečen čas spanja na dan med
učenci OŠ Vojnik, odraslimi in starostniki, ki živijo v Vojniku in okolici, ter starostniki, ki
domujejo v Špesovem domu v Vojniku. V povezavi s tem smo želeli ugotoviti, kakšna je
povprečna kakovost nočnega spanja ter dnevnega počutja, kolikšen je povprečen čas
uspavanja in čas budnosti med spanjem ter kako pogost je pojav posameznih motenj spanja.
Pri zbiranju podatkov nam je bil v pomoč dnevnik spanja, ki smo ga v decembru 2012
razdelili med učence prve, druge in tretje triade OŠ Vojnik ter med odrasle ljudi in
starostnike, ki živijo v okolišu iste šole. Ustrezno izpolnjenih je bilo 110 dnevnikov. Za
komentar najinih dnevnikov spanja smo povprašali Alena Jovića, dr. med. Opravili smo tudi
intervju z Rodolfom Emiliom Potočnikom, dr. med. spec. geriater, in gospo Ivico Šloser, ki
ima motnjo spanja. Ugotovili smo, da s starostjo osebe kakovost spanca pada in da mlajši
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spijo več ur dnevno ter se tako tudi bolje počutijo. Starejši ljudje so sicer spali v zadostnih
količinah, vendar je bil njihov spanec večinoma nekakovosten.
Priprava čaja
Borja Slamič
Mentorstvo: dr. Tjaša Jug
Šola: Ajdovščina
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Kako se pravilno skuha čaj? Sadni ali zeliščni, ne pravi. Ali ga res skuhamo hitreje, če ga
mešamo? Z raziskovalno nalogo smo želeli preveriti, ali lahko skuhamo čaj v 1 minuti. To
smo spremljali z opazovanjem spreminjanja barve, količine suhe snovi ter okusa.
Ugotovili smo, da lahko. Čaj pripravljen v 1 minuti je zelo podoben klasično pripravljenemu
in vsekakor dovolj okusen. Torej če se vam mudi, pripravite čaj v 1 minuti z mešanjem. Če pa
imate čas, ga pripravite v predpisanem času tako, da ga pustite brez mešanja, saj je vseeno
morda za odtenek boljši. Poleg tega pa smo se še lepo imeli in se naučili veliko novega.
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DRUGA PODROČJA - srednje šole
Spektrofotometrično določanje likopena v plodovih paradižnika treh različnih hibridov:
dasher f1, bolzano f1 in kentaro f1
Alen Krajnc
Mentorstvo: Bernarda Devetak in Lucija Majhenič
Šola: II. gimnazija Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
Namen moje raziskave je bil ugotoviti, kako se koncentracija likopena spreminja v plodovih
paradižnika v času zorenja – od julija do septembra 2012. Primerjal sem tri različne hibride
paradižnika: Kentaro F1, Bolzano F1 in Dasher F1. Zanimalo me je, koliko likopena
vsebujejo sveži plodovi omenjenih kultivarjev paradižnika in kako se vsebnost le-tega
spreminja v času zorenja. Količino likopena sem določal s spektrofotometrično z metodo po
Sadlerju (1990). Metodo sem modificiral in jo prilagodil moji raziskavi. Likopen sem
ekstrahiral z mešanico etanola, acetona in heksana v razmerju 1:1:2 v/v. Analiza rezultatov je
pokazala, da količina likopena variira med hibridi. Največ likopena vsebujeta kultivarja
Kentaro F1 in Dasher F1, najmanj pa kultivar Bolzano F1. Količina likopena je bila najmanjša
v začetku julija in največja v začetku septembra. Rezultati raziskave kažejo na to, da se
količina likopena v plodovih paradižnikov spreminja skozi celo dobo zorenja in variira med
kultivarji.
Magnetofekcija mišjih tumorskih celic s terapevtsko plazmidno DNA
Ana Žnidaršič
Mentorstvo: Brigita Brajkovič
Šola: Zavod sv. Stanislava za vzgojo, izobraževanje in kulturne dejavnosti, Ljubljana Šentvid
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
Rak je skupno ime za raznoliko skupino bolezni, katerih glavna značilnost je nenadzorovana
rast spremenjenih, tj. rakavih celic.
Nanodelec je trden koloidni delec, ki ima vsaj eno dimenzijo v območju 1-100 nm. V
nanoobmočju se fizikalne, kemične in biološke lastnosti materialov značilno razlikujejo od
lastnosti izhodnega »makro« materiala, kar je izhodišče za njihovo uporabo. Nanodelci, ki
vsebujejo železo, nikelj in/ali kobalt lahko izrazijo magnetne lastnosti. Imenujemo jih
magnetni nanodelci. Zdravljenje rakavih bolezni najpogosteje obsega kirurško odstranitev
tumorja, radioterapijo in sistemsko zdravljenje raka s kemoterapijo, ki vključuje citostatike,
hormonska in biološka zdravila. Glavna slabost zdravljenja s citostatiki so neželeni učinki
zaradi citotoksičnega delovanja vse na hitro deleče se celice v telesu. Zaradi pojava neželenih
učinkov je včasih potrebno odmerek zdravila prilagoditi, ob hujših neželenih učinkih pa je
včasih potrebno zdravljenje celo prekiniti, kar proces zdravljenja podaljša, lahko pa celo
vpliva na izid. Z uporabo različnih dostavnih sistemov nanodelcev lahko bolj ciljano
dostavljamo zdravila in se s tem izognemo neželenim stranskim učinkom.
Namen raziskovalne naloge je bil spoznati osnove sinteznih metod in lastnosti magnetnih
nanodelcev na osnovi železovih oksidov in poskus vnosa terapevtske plazmidne DNA, ki
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kodira shRNA proti tarčnemu proteinu, v mišje melanomske celice in vitro s pomočjo
superparamagnetnih nanodelcev (magnetofekcija), sintetiziranih po optimiziranem protokolu
in spremljanje uspešnosti magnetofekcije z merjenjem nivoja mRNA za tarčni protein. Cilji
raziskovalne naloge so bili sinteza magnetnih nanodelcev velikosti do 20 nm, ki izkazujejo
superparamagnetne lastnosti ter študija sintetiziranih nanodelcev kot potencialnih nosilcev
terapevtskih učinkovin ter sam vnos v mišje tumorske celice. V raziskovalni nalogi sem z
metodo soobarjanja iz homogenih raztopin uspešno sintetizirala maghemitne (-Fe2O3)
nanodelce z ozko porazdelitvijo velikosti. Stabilnost pripravljene suspenzije smo dosegli z
oplaščenjem magnetnih nanodelcev s poliakrilno kislino. Za kasnejšo vezavo genskega
materiala pa sem oplaščene magnetne nanodelce še funkcionalizirala s polietileniminom.
Glede na vse izmerjene fizikalno-kemijske lastnosti magnetnih nanodelcev in pregledano
literaturo sem ugotovila, da so tako sintetizirani, oplaščeni in funkcionalizirani magnetni
nanodelci ustrezni kandidati za razvoj novega pristopa zdravljenja raka z gensko terapijo. Po
sintezi, karakterizaciji, oplaščenju s poliakrilno kislino in funkcionalizaciji s polietileniminom
sem na nanodelce vezala terapevtsko plazmidno DNA, ki kodira shRNA proti tarčnemu
proteinu v celice mišjega melanoma. Uspešnost vnosa sem spremljala s pomočjo reverzna
transkripcije in verižne reakcije s polimerazo v realnem času. Utišanje na nivoju mRNA je
bilo približno 50 %, iz česar lahko sklepamo, da je magnetofekcija uspešna metoda za vnos
terapevtske plazmidne DNA.
To what extent does english used in video games-related blogs deviate from the
conventions of standard english?
Patrik Rek
Mentorstvo: Peter Cigrovski
Šola: II. gimnazija Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Ta raziskovalna naloga se ukvarja s problemom angleškega jezika v video igrah. V nalogi
bom poskušal ugotoviti, do kakšne mere se jezik uporabljen v blogih, povezanih z video
igrami razlikuje od dogovorov standardne angleščine. Video igre so posebej učinkovite pri
otrocih in mladostnikih. Analiziral sem spletne bloge najpopularnejših iger – World of
Warcraft, Call of Duty in Grand Theft Auto. Analiziral sem besedišče teh blogov, da bi
ugotovil, ali so uporabljeni kakšni določeni leksikalni elementi. Posebno pozornost sem
posvetil novo nastalim besedam in frazam. Raziskavo sem razširil z anketo. Namen te ankete
je bil ugotoviti do kolikšne mere so dijaki mednarodne mature na naši šoli seznanjeni z
jezikom uporabljenim v video igrah. Rezultati kažejo, da se dijaki dokaj dobro spoznajo na ta
jezik. Prišel sem do zaključka, da se jezik v video igrah razlikuje glede na igro. Nekatere igre
uporabljajo bolj pravilno in standardno angleščino kot ostale. Naloga je napisana v angleščini.
Moč mišic nog športnikov
Natalija Rebrica in Dominik Sedonja
Mentorstvo: Franc Trplan
Šola: Gimnazija Murska Sobota, Murska Sobota
Doseženo priznanje: SREBRNO
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Povzetek naloge:
V nalogi obravnavava skok, izveden iz rahlega počepa, ter meriva moč mišic nog. Naloga je
sestavljena iz teoretičnega in eksperimentalnega dela.
V teoretičnem delu obravnavava faze skoka in energijske spremembe pri skoku.
V eksperimentalnem delu predstaviva računalniško podprt eksperiment za merjenje časovnega
poteka sile podlage in odmika temena glave od začetne lege med navpičnim skokom. Skok
posnameva in posnetek analizirava s programskim orodjem LoggerPro.
S pomočjo meritev in izračunov določiva moč mišic v nogah. Pri skoku sva z videoanalizo
opazovala gibanje težišča v odvisnosti od časa, s pomočjo ultrazvočnega merilnika pa sva
merila globino počepa in višino skoka. Na podlagi dobljenih meritev sva izračunala moč in
specifično moč.
Na koncu sva primerjala specifične moči dijakov športnega oddelka, ki se ukvarjajo z
različnimi športi.
Bazenska voda v pomurskih kopališčih
Patricija Zver
Mentorstvo: Mateja Godec
Šola: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, Ljutomer
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Med poletnimi počitnicami sem, podobno kot mnogi Pomurci, iskala osvežitev in ohladitev v
pomurskih kopališčih. Takrat me je začelo zanimati, kakšna je voda v kopališčih, ki sem jih
obiskovala, in se odločila, da to raziščem.
Preučila sem teoretična izhodišča in med njimi odkrila marsikaj: vonj po kloru je posledica
nečistoč, ki se vežejo s svežim prostim klorom; spoznala sem načine dezinfekcije, ki jih prej
nisem poznala. Ugotovila sem, da je merilo čistoče lahko količina prisotnih amonijevih ionov,
katerih merjenja sem se lotila s spektrofotometrično analizo. Ob tem se ugotavljala še pH
vode, povprašala ljudi o obnašanju na kopališčih in izvedla intervju z vzdrževalcem bazenov.
Vzorce vod iz bazenov sem odvzela ob različnem vremenu, različnih pogojih (nekatere
zvečer, druge dopoldne), tudi ob različni zasedenosti kopališča. Meritve, ki sem jih v nalogi
predstavila, so zato odraz trenutnega stanja v kopališčih, saj je bila voda iz vsakega kopališča
odvzeta le enkrat.
Z anketiranjem Pomurcev sem ugotovila, da nekdo, ki urinira v bazen, povzroči škodo ne le
sebi in vodi v bazenu, temveč tudi drugim. Med analiziranjem sem bila marsikdaj
presenečena, saj nikoli nisem pomislila na to, da bi bil otroški bazen čistejši od olimpijskega
(plavalnega) ter bazena za odrasle. Neprijetno me je presenetilo, da je kar 22 %, dobra petina
ljudi, priznala, da urinirajo v bazen in da je to posledica le njihove lenobe. Nekateri od
anketirancev se niti ne zavedajo, kakšno škodo povzročajo. Z anketo se je potrdilo tudi to, kar
sem že sama opazila pri opazovanju ljudi med obiski kopališč, da se pred vstopom v bazen
izogibajo bazenčkom za razkuževanje nog. Morda niti ne vedo, čemu je to namenjeno.
Naredila sem tudi intervju z gospodom, ki je vodja bazenov v termah Vivat. Presenečena sem
bila, da se klor dodaja dnevno. Mislim, da bi morali imeti skrbniki kopališč še večji nadzor
oz. ljudi bolj ozaveščati o ustreznem vedenju v bazenih. Po mojem mnenju na kopališčih
primanjkuje različnih opozorilnih ter obveščevalnih tabel.
Meritve količine amonijevih ionov in pH-vrednosti so sicer pokazale, da so vode v pomurskih
kopališčih, bolj ali manj v mejah dovoljenih vrednosti, kar je najverjetneje posledica
zadostnega dodajanja klora oz. uporabe drugih dezinfekcijskih sredstev.
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Sprožila sem že akcijo ozaveščanja ljudi, povezala pa sem se tudi z Zavodom za zdravstveno
varstvo Murska Sobota.
Možnosti uporabe merilnikov Vernier za določanje in spremljanje lastnosti laktoze
Zala Babič, Žan Šašek in Petra Tomažin
Mentorstvo: Branka Klemenčič
Šola: Gimnazija Novo mesto, Novo mesto
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Prva in zato najpomembnejša hrana sesalcev je mleko. Mleko vsebuje veliko hranilnih snovi,
nujno potrebnih za razvoj vseh sesalcev. Med drugimi je tudi laktoza ali mlečni sladkor, ki se
v telesu razgradi s pomočjo encima laktaze. V kravjem mleku predstavlja laktoza približno
pet, v človeškem pa do devet masnih odstotkov. Kljub temu da je mleko nepogrešljivi del v
prehrani, predvsem v otroštvu, mnogim povzroča številne težave, kot so diareja, krči v
trebuhu, napenjanja in vetrovi. Te težave so lahko pokazateljice laktozne intolerance. V
zadnjem času se opaža, da število ljudi s to motnjo narašča. Eden izmed razlogov je mogoče
ta, da včasih tej motnji niso posvečali zadostne pozornosti. Pri svojem raziskovalnem delu
smo izolirali laktozo iz mleka in preiskusili različne merilnike Vernier za določanje in
spremljanje lastnosti laktoze. Z našimi dognanji želimo kasneje raziskovalno nalogo še
razširiti na preučevanje hidrolize laktoze pri uporabi različnih encimskih preparatov laktaze,
ki so za lajšanje težav laktozne intolerance dostopni na tržišču.3
Portretna fotografija na celjskem nekoč in danes
Zala Verdnik
Mentorstvo: Dušan Vešligaj
Šola: Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, Celje
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
V raziskavi, ki smo jo od novembra 2012 do februarja 2012 izvedli med štirimi celjskimi
portretnimi fotografi, je bila uporabljena metoda zbiranja podatkov s pomočjo intervjujev,
dokumentarno gradivo pa smo zbrali na terenu in priredili za objavo. Rezultati so pokazali, da
vsi intervjuvani menijo, da je bilo fotografiranje v preteklosti bolj premišljeno zaradi visokih
cen in dolgega časa, ki je bil potreben za izdelavo fotografije. Strinjajo se tudi, da je ob dobri
fotografski opremi in znanju za dobro portretno fotografijo potreben tudi talent
ustvarjalca/avtorja in da so bila tako v preteklosti kot danes naročila za portretno fotografijo
pogostejša od ljudi iz višjih in premožnejših družbenih slojev.
Danes na celjskem deluje kar nekaj dobrih portretnih fotografov, o čemur pričajo nagrade, ki
jih dobijo za svoje delo tako doma kot v tujini, pa tudi visok tržni delež, ki ga imajo na tem
področju.
Digitalna umetnost v knjigi
Alja Grofelnik in Sabina Tržan
Mentorstvo: Natalija Talan Fošnarič
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Šola: Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, Celje
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
V raziskovalni nalogi smo opisovali, kako smo izdelali knjigo. Med izdelavo je bilo potrebno
veliko raziskati, predvsem to, kako mora biti knjiga oblikovana, da bo vsebinsko in vizualno
privlačna. Odkrili smo nove načine vzbujanja čustev s pomočjo oblik in barv, kar smo
uporabili v našem izdelku, knjigi.
Radijske reklame
Elizabeta Bezenšek in Tea Lešnik
Mentorstvo: Dušan Vešligaj
Šola: Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, Celje
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
V raziskovalni nalogi je predstavljena radijska reklama. Proučili smo celotni proces izdelave,
zgodovino in razvoj, primerjali cene na različnih radijskih postajah in proces izdelave.
Raziskovanje smo popestrili tudi s terenskim delom, obiskali smo Radio Antena in Radio
Celje, kjer so nam omogočili vpogled v celoten potek izdelave reklame.
Uporaba solarija med dijaki
Lucija Novak in Ana Sajovic
Mentorstvo: Peter Čepin Tovornik
Šola: Srednja zdravstvena šola Celje, Celje
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Namen raziskovalne naloge je bil ugotoviti, če so dijaki različnih srednjih šol v Celju že bili v
solariju ter ali se zavedajo njihovih učinkov na zdravje. Cilj naloge pa je, da bi se dijaki
zavedali negativnih učinkov solarijev na zdravje ljudi.
V teoretičnem delu je opisan vpliv UV-sevanja ter učinek umetnega sevanja v solariju,
nevarnosti, ki pretijo izpostavljanju UV-sevanju ter kdo ne sme nikoli uporabljati solarija.
Osnova za empiričen del je bilo 334 anketnih vprašalnikov, ki so jih izpolnili dijaki 1. do 4.
letnika Srednje zdravstvene šole Celje in I. Gimnazije v Celju. Rezultati so pokazali, da
večina dijakov še ni bila v solariju, tisti, ki so že bili pa so šli zaradi porjavitve kože. Da imajo
dijaki dovolj informacij o solarijih, jih je mnenja največ v programu kozmetični tehnik,
slednje so se tudi že največkrat sončile v solariju (23 %). Od 45 % do 58 % dijakov so
mnenja, da je uporaba solarijev škodljiva in samo do 28 % dijakov si želi pridobiti še več
informacij o vplivih solarija na zdravje ljudi. Dobra polovica dijakov meni, da bi bilo
smiselno za mladino do polnoletnosti prepovedati uporabo solarijev.
Ključne besede: dijak, solariji, zdravje, UV sevanje, kožni rak
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Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem kot prostor za
mlade
Maja Jeznik in Lucija Mirkac
Mentorstvo: Natalija Pečovnik in Petra Makuc
Šola: Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija Ravne na Koroškem, Ravne na Koroškem
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
V raziskovalni nalogi sva predstavili Koroško osrednjo knjižnico dr. Franca Sušnika kot
prostor, ki je namenjen tudi druženju mladih.
Najini cilji so bili ugotoviti namen obiska knjižnice, raziskati ali je knjižnica z različnih
vidikov privlačna za mlade in ali obstajajo potrebe mladih po dodatni ponudbi knjižnice.
Raziskava je pokazala, da je veliko dijakov Gimnazije Ravne včlanjenih v knjižnico, a jo
večinoma le redko uporabljajo kot prostor, ki je namenjen tudi njim. Žalostno je, da se
nekateri sploh ne zavedajo, da jo imajo tako blizu in da je to velika prednost zanje.
Kot sva sklepali, največ dijakov obiskuje knjižnico zaradi izposoje knjižničnega gradiva.
Dijaki niso v celoti zadovoljni s ponudbo knjižnice in tudi obisk je zelo majhen. Pokazalo se
je, da dekleta pogosteje obiskujejo knjižnico, uporabljajo njene prostore, storitve, se
udeležujejo dejavnosti v knjižnici, kot fantje.
Na podlagi dobljenih rezultatov bi lahko ustvarili vizijo za prihodnost knjižnice – mlade je
potrebno motivirati na več načinov za redno obiskovanje knjižnice. Upava, da bova z najino
nalogo tudi midve kaj prispevale k temu.
Poškodbe pri dijakih športnikih na Gimnaziji Jesenice
Barbara Mlinarec, Kristjan Markovc in Eva Pavlič
Mentorstvo: Irena Oblak in Bojana Martinčič
Šola: Gimnazija Jesenice, Jesenice
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Raziskovalne naloge z naslovom Poškodbe pri dijakih športnikih na Gimnaziji Jesenice smo
se lotili z namenom, da ugotovimo, pri katerih dijakih in športih se pojavi največ poškodb,
kakšne vrste so te poškodbe in, ali dijaki vedo, kako se preventivno zavarujejo pred njimi.
V teoretičnem delu smo opisali nekaj poškodb, njihove simptome in mehanizme. Napravili
smo anketo med dijaki Gimnazije Jesenice, ki imajo status športnika. Predpostavljali smo, da
je pogostost poškodb v pozitivni korelaciji s količino treningov in leti treniranja, da se večina
športnikov poškoduje na tekmi oziroma treningu in da so dijaki osveščeni o možnostih
preventive in fizioterapije. Namen raziskovalne naloge je bil tudi, da ugotovimo, katera je
najpogostejša poškodba, in če se zgodi več poškodb pri kolektivnih ali individualnih športih,
med tekmo ali med treningi oziroma v prostem času.
Predvsem pa nas je zanimalo, če je tudi v bodoče nujno osveščanje in izvajanje preventivne
vadbe pri urah športne vzgoje, hkrati pa, da bodo imeli dijaki športniki še naprej možnost
fizioterapevtskega svetovanja preko Gimnazije Jesenice.
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Primerjava 1. slovenske rokometne in nogometne lige
Igor Petrovič
Mentorstvo: Matjaž Plesec
Šola: Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, Ljubljana
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
V raziskovalni nalogi, kjer primerjam 1. Slovensko nogometno in rokometno ligo, sem najprej
predstavil zgodovino in razvoj obeh športov v Sloveniji od njihovega začetka pa do danes.
Nato sem predstavil zgodovini obeh lig ter dosedanje zmagovalce nogometne in rokometne
lige.
V raziskovalnem delu sem anketiral 100 dijakov ŠC PET in Gimnazije Šiška. V raziskovalni
nalogi sem ugotovil, da dijaki spremljajo tako slovensko nogometno ter rokometno ligo. Da se
jim zdi nogometna liga nezanimiva za gledalce, po drugi strani pa dajejo nogometni ligi
prednost pred rokometno glede priljubljenosti ter zanimivosti za morebitne sponzorje in
investitorje. Izvedel sem tudi, iz katerih medijev dobijo dijaki največ podatkov o eni oziroma
drugi ligi ter kateri ligi dajejo večjo veljavo, če jo primerjamo z evropskim prostorom.
Moč udarca nogometne žoge
Adnan Huremović, Luka Kraupner in Nejc Kokalj
Mentorstvo: Iztok Žižek
Šola: Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, Ljubljana
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Avtorji raziskovalne naloge predstavljamo udarec nogometne žoge. Izboljšavo skušamo
dokazati z večmesečno vadbo na različnih mišičnih skupinah in ugotoviti razlike po vadbi. V
prvem delu raziskovalne naloge smo opisali moč oz. sposobnosti, ki jih potrebujemo pri
strelu. Opisali smo tudi mišičevje, ki je najpomembnejše pri udarcu žoge. V drugem delu
raziskovalne naloge smo z različnimi metodami dela prišli do analiz med skupinami, kjer smo
ugotovili razlike po vadbi.
Umetnost in bolečina
Dorijan Šilec Petek
Mentorstvo: Toni Klis
Šola: II. gimnazija Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Umetnost, tema ki se dotakne več kakor samo posameznika, saj zaobzame marsikateri aspekt
človekovega življenja. Sama definicija umetnosti se ne omejuje na izkustvo, se ne omejuje na
legalno, se ne omejuje na posameznika ter na skupino... Ampak umetnost se omejuje na
določeno izkustvo, v kakni odvistnosi je to izkustvo s tem kako se podaja ter kaj se podaja kot
umetnost. V tej raziskovalni bom raziskoval kaksen je filozofski aspekt bolečine ter v
kaksnem odnosu sta z umetnostjo. Kako se bolečina sprejema izven okvirjev umetnosti ter
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kako se to spremeni v umetnosti. Za raziskavo bom uporabljal filozofsko mnenje ter študije o
bolečini ter te primerjal, obravnaval znotraj filozofije umetnosti ter znotraj teatroloških študij
in kako se ti folozofski aspekti bolečine obravnavajo v praksi umetnosti, kjer je prisotna
bolečina. (Npr. Performansi Marine Abramović.)
Tvoje kajenje ubija tudi mene
Eva Lobnik in Anja Lobnik
Mentorstvo: Katja Holnthaner Zorec
Šola: II. gimnazija Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Uživanje tobaka je najpomembnejši preprečljiv vzrok obolevanja in prezgodnje smrti v
razvitem svetu. Pri pasivnih kadilcih je več pljučnega raka, koronarne bolezni, otroci kadilcev
imajo pogostejše okužbe in kronične bolezni dihal. Namen raziskave je ugotoviti zgodnje
znake kronične pljučne bolezni in koronarne ogroženosti pri otrocih kadilcev, vpliv
socialnega okolja na kadilski status ter povečati osveščenost družbe o škodljivosti aktivnega
in pasivnega kajenja. Vključili sva 202 preiskovanca. Kot metode dela sva uporabili anketo,
spirometrijo, ultrazvočno meritev debeline karotidne intime/medije (IMT), meritev krvnega
pritiska, pulza, telesne teže, višine, obsega pasu. Podatke sva statistično obdelali. Ugotovili
sva, da imajo otroci – pasivni kadilci nižje vrednosti pljučnih funkcijskih testov, nakazan
trend večje IMT, kot zgodnjega pokazatelja ateroskleroze, nižjo izobrazbeno strukturo
kadilskih družin ter trend, da je redno ukvarjanje s športom povezano z boljšo pljučno
funkcijo.
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EKOLOGIJA Z VARSTVOM OKOLJA - osnovne šole
Prisotnost zdravilne strašnice na travnikih ob potoku Dobje v odvisnosti od
gospodarjenja z njimi
Ina Podkoritnik
Mentorstvo: Marjeta Gradišnik Mirt
Šola: Osnovna šola Ljubečna, Ljubečna
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
Kot ljubiteljica neokrnjene narave sem se v tem šolskem letu odločila za raziskovanje
življenja na mokrotnih travnikih ob potoku Dobje pri Cerovcu, ki spadajo v območje Nature
2000. Tukaj Natura 2000 ščiti dve vrsti metuljev, strašničinega in temnega mravljiščarja.
Razvoj teh dveh vrst je odvisen od prisotnosti zdravilne strašnice. Zato sem se odločila, da
raziščem prisotnost te rastline na enajstih izbranih lokacijah teh travnikov. Hkrati sem
opazovala način kmetovanja in gospodarjenje s travnatimi površinami. Terensko delo sem
izvajala od maja do septembra 2012. Število zdravilnih strašnic na enajstih izbranih lokacijah
sem primerjala glede na način gospodarjenja s travniki. Ugotovila sem, da je približno
polovica opazovanih travnikov intenzivnih in približno polovica ekstenzivnih. Dognala sem,
da je na izbrani površini 1 m2 na ekstenzivnih travnikih večje število zdravilnih strašnic, kot
na intenzivnih. Hkrati sem na izbranih lokacijah primerjala število necvetočih in cvetočih
rastlin na 1 m2. Z lastniki zemljišč sem opravila krajši razgovor, s katerim sem ugotavljala, v
kolikšni meri so seznanjeni z omejitvami za kmetovanje v Naturi 2000. Dokazala sem, da
obstaja povezava med gospodarjenjem s travnikom in številom zdravilnih strašnic.
Neprimeren čas košnje lahko povzroči, da se število zdravilnih strašnic na travniku zelo
zmanjša, ali pa te celo izginejo. Košnja v mesecu juliju in avgustu lahko povzroči, da
strašnice ne cvetijo, kar neposredno prizadene razvoj zaščitenih vrst metuljev.
Ekološki odtis
Tina Rizman Herga in Eva Šantič Zadravec
Mentorstvo: Brigita Brajkovič in Mirjana Korpar
Šola: Osnovna šola Ormož, Ormož
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
V raziskovalni nalogi z naslovom Ekološki odtis opredeljujeva, kaj je ekološki odtis, kakšen
je ekološki odtis Slovenije in ekološki odtis sveta. Poglobile sva se v okoljsko vzgojo v šoli
ter pregledali naravovarstvene in okoljevarstvene cilje v učnih načrtih osnovne šole.
Na začetku sva si zastavili hipoteze in izbrali ustrezne metode dela (metodo analize virov,
izvedli anketo na osnovnih šolah ter skupinski pogovor (fokusne skupine), opis projektnega
dela na naši osnovni šoli, izračun ekološkega odtisa, spletna anketa o pozvanaju ekološkega
odtisa.
Raziskali sva, kakšen ekološki odtis imajo štiri osnovne šole v Sloveniji (Osnovna šola
Ormož, Osnovna šola Velenje, Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju in Osnovna šola
Fran Rozma Stane).
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Rezultate ankete sva podale glede na urbano in ruralno okolje in analizo ankete med starši
Osnovne šole Ormož, rezultate spletne ankete glede na starost anketirancev.
Raziskovalno nalogo sva zaokrožili z diskusijo in zaključkom s smernicami za naprej.
Prihranki zaradi racionalne rabe vode in energije na oš polje – utopija ali realnost?
Črt Božič, Anže Mramor in Gašper Terglav
Mentorstvo: mag. Polona Theuerschuh
Šola: Osnovna šola Polje, Ljubljana Polje
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
V raziskovalni nalogi smo želeli raziskati, koliko se učenci in učitelji naše šole zavedajo
potrebe po varčevanju z vodo in energijo ter ali znajo varčevati.
Raziskovali smo, kaj storijo anketiranci, ko opazijo neracionalno rabo vode, toplote ali
električne energije - ukrepajo takoj in kako ali se obrnejo stran, saj menijo, da se to njih ne
tiče.
Odgovore na ta vprašanja smo dobili z anketo, ki so jo reševali učenci in učitelji ter z
merjenjem temperature, osvetljenosti in porabe vode v učilnicah.
Naše ugotovitve kažejo, da se besedno precej zavzemamo za varčno rabo vode, električne
energije in energije za ogrevanje, naša dejanja pa niso vedno usmerjena v to smer.
Z viri pogosto ravnamo potratno in še zdaleč ne naredimo dovolj za varovanje okolja.
Z osveščanjem učencev in učiteljev ter z odgovorno rabo vode in energije so prihranki na OŠ
Polje realnost.
Kako mladi skrbimo za zeleni planet
Elena Osrajnik, Ilona Osrajnik in Žana Ledinek
Mentorstvo: Renato Osrajnik
Šola: Osnovna šola Angela Besednjaka, Maribor
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Živimo v takšnem svetu, v katerem je mladim vseeno za okolje. Mi menimo, da sami ne
moremo narediti nič koristnega za boljše okolje. Ampak, če se vsi potrudimo in naredimo vse
po naših zmožnostih, lahko dosti pripomoremo k ohranjanju okolja. Mi bomo tisti, ki bomo
morali čez 30 let skrbeti za okolje in to našo skrb prenesti na naslednje generacije. Zato nas
zanima, kako smo ozaveščeni o varstvu okolja in kaj naredijo za to, pa tudi njihove ideje o
tem, kaj bi še lahko naredili. Zanima pa nas tudi, kako si mladi, različne starosti predstavljajo,
da bo videti naša okolica čez nekaj desetletij. Mislimo pa tudi da je večini vseeno za okolje.
Do podatkov, ki jih potrebujemo pri raziskovanju bomo prišle s pomočjo anketiranja učencev
od 4.- 9. razreda. Ankete učencev bomo primerjale med seboj po triadah in tako ugotovile, če
so bila naša predvidevanja pravilna. S pomočjo te raziskovalne naloge bomo ugotovile, če
svet res stoji na mladih ali pa samo mladi stojimo na svetu.

71

Plastiki podarimo novo življenje
Vita Krump in Elena Likar
Mentorstvo: Romana Tancer
Šola: Osnovna šola bratov Polančičev Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
V raziskovalni nalogi smo ugotavljali ali je uporabljeni odpadni plastični embalaži možno
podariti novo življenje s postopkom recikliranja. Preverili smo ali lahko plastični izdelek
narejen iz recikliranega materiala ponovno recikliramo ter, ali lahko recikliranemu
plastičnemu materialu spremenimo lastnosti z dodatkom aditivov in modifikatorjev ter tako
izboljšamo kvaliteto. V šolskem laboratoriju smo izvedli simulacijo mehanske reciklaže z
različnimi načini segrevanja odpadnega plastičnega materiala. Ugotovili smo, da je simulacija
v šolskem laboratoriju izvedljiva z uporabo ventilacijske pečice, ki omogoča kontrolirani
način segrevanja materiala. V skladu s teorijo smo potrdili, da je možno reciklirati samo
sortno homogene plastične materiale. Pozitiven vpliv dodatkov na kvaliteto recikliranega
plastičnega materiala smo uspešno izvedli z dodajanjem barvil. Ugotovili smo tudi, da je
možno izdelek narejen iz recikliranega plastičnega materiala ponovno reciklirati.
Vpliv gnojenja na pogostost majskega hrošča
Kristina Colja
Mentorstvo: Lilijana Homovec
Šola: Osnovna šola Črni vrh nad Idrijo, Črni Vrh nad Idrijo
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
V raziskavo sem se spustila s hipotezo, da je v negnojenih tleh več ličink majskega hrošča ali
ogrcev kot v gnojenih, ker strupi v gnojilih negativno vplivajo na ličinke in s tem zmanjšujejo
njihovo število. Štela sem število ličink na površini 0,25 m2 in primerjala njihovo število na
tleh, ki so gnojena in tam, kjer niso. Na podlagi rezultatov primerjave lahko ugotovimo, da je
ogrcev več v gnojenih travnikih, kot jih je v negnojenih. Potrditev svoje raziskave sem
poiskala še v raziskavi vpliva gnojenja na kraške travnike, ki je bila pred leti izvedena na šoli.
Vse to in poznavanje razvojnega kroga majskega hrošča, je potrditev dejstva, da gnojenje
izboljšuje razmere za življenje ličink majskega hrošča. S tem sem ovrgla svojo uvodno
hipotezo in se prepričala o nasprotnem.
Primerjava kakovosti vode v mežiški dolini
Anže Šumah in Sašo Mravljak
Mentorstvo: Spanžel Janja in Sergeja Svetec
Šola: Osnovna šola Koroški jeklarji, Ravne na Koroškem
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Mežiška dolina je znana po tem, da imamo dokaj kvalitetno vodo in da je imamo za zdaj še
dovolj. Meniva, da se kakovosti vode posveča premalo pozornosti. Namen najine
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raziskovalne naloge je bil ugotoviti, kje najdeva res najboljšo vodo (zasebna zajetja z enim
uporabnikom, z več uporabniki, javni vodovodi, voda iz Rimskega vrelca …), zato sva sedem
vzorcev vode iz Mežiške doline testirala na razne kemijske in indikatorske parametre
(mikrobioloških nisva testirala zaradi velike zahtevnosti), s pomočjo raznih naprav in
kompaktnega laboratorija vode na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Maribor.
Pri najini raziskavi sva ugotovila, da je najkakovostnejša voda v velikem vodovodu - javni
vodovod Ravne na Koroškem, najslabša pa v zasebnem zajetju z enim uporabnikom. Noben
vzorec ni presegal mejnih oz. priporočenih vrednosti, kar dokazuje, da imamo v Mežiški
dolini nasploh kvalitetno vodo. Najbolj je izstopala voda iz Rimskega vrelca, saj ima 20-krat
več železa kot ostali vzorci, zato je ta parameter pri njej najbolj izstopal.
Problematika odpadkov in varovanje okolja
Tajda Kitak, Primož Prevodnik in Urška Ogrizek
Mentorstvo: Jožica Novak
Šola: Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur, Šentjur
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Raziskovalna naloga govori o zbiranju ter ločevanju odpadkov v Sloveniji, ozaveščenosti
državljanov o ločevanju odpadkov ter možnostih alternativnih virov energije. Namen
raziskovalne naloge je bil ugotoviti, kakšne navade, znanja imajo učenci konec 5. in 9.
razreda glede ločevanja odpadkov doma in v šoli, katerih vrst odpadkov imajo največ, ali
imajo oz. so seznanjeni z alternativnimi viri energije, ali se vključujejo v razne čistilne akcije.
Želeli smo ugotoviti, ali obstajajo razlike med navadami in znanjem učencev glede na spol in
starost.Analiza eksperimentalnega dela raziskovalne naloge kaže, da so devetošolci bolje
informirani glede pravilnega ločevanja odpadkov, bolje poznajo alternativne vire energije, se
večkrat udeležujejo raznih eko akcij. Dekleta so v večji meri vključena v ločevanje odpadkov
doma, so tudi bolj kritične ter imajo več predlogov glede izboljšanja ločevanja odpadkov v
šoli.
Ključne besede: odpadki, globalno segrevanje, alternativni viri energije, anketa, čistilne
akcije.
Biooglje, pozabljeno naravno bogastvo?
Urša Žun
Mentorstvo: Barbara Vevar
Šola: Osnovna šola Naklo, Naklo
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
V raziskovalni nalogi z naslovom Biooglje, pozabljeno naravno bogastvo? sem želela
raziskati učinek na kaljivost in rast rastlin v prsti, ki je obogatena z bioogljem. Na ta način so
prst bogatili že Indijanci v porečju Amazonke in s tem izboljšali kakovost prsti za gojene
rastline. Njihovo znanje se je ponovno odkrilo šele po letu 1950, ko je znanstvenik Wim
Sombroek na potovanju po Amazoniji naletel na predele črne prsti ali terre prete, kjer so
rastline bolje uspevale. Ugotovil je, da je prst bogata z bioogljem. Zanimalo me je tudi, če se
danes bogatenja prsti z bioogljem poslužujejo manjši pridelovalci vrtnin, zato sem med njimi
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izvedla anketo. Ugotovila sem, da je biooglje v današnjem vrtnarjenju dokaj nepoznano,
čeprav sem s poskusi dokazala, da vpliva na boljšo kaljivost in rast nekaterih rastlin.
Zvočni vplivi v osnovnih šolah
Simon Peter Goričar
Mentorstvo: Srečko Haler
Šola: Osnovna šola Nove Fužine, Ljubljana
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Zvok je sprememba zvočnega tlaka, ki ga zazna človeško uho. Hrup je lahko vsak zvok, ki
nas moti ali ovira. Lahko je tudi škodljiv. Dandanes smo mu izpostavljeni skoraj povsod, pa
naj je to hrup bližnje avtoceste, industrijskih obratov, hrup s prireditev itd. Po evropskih
raziskavah naj bi bil vsak peti Evropejec izpostavljen škodljivim ravnem zvoka oz. hrupa, ki
lahko negativno vplivajo na zdravje.
V šolskih prostorih hrup proizvajajo učenci sami s svojimi aktivnostmi in z uporabo različnih
učnih pripomočkov, v šolo pa prihaja tudi od zunaj kot posledica prometa, dejavnosti otrok na
šolskih igriščih ali dela v bližnjih delavnicah ali na gradbiščih. Četudi ni dosežen kritični
prag, lahko ta hrup učence moti.
Meritve jakosti zvoka, ki sem jih opravil na treh osnovnih šolah, so pokazale kar visoke
vrednosti, predvsem med uro športne vzgoje in med odmori.
Anketa pa je pokazala, da hrup na učence vpliva in jih moti.
Koliko vode porabimo v razredu?
Nik Trampuš
Mentorstvo: Irena Gale in Maja Jeras
Šola: Osnovna šola Zadobrova, Ljubljana Polje
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
V raziskovalni nalogi z naslovom »Koliko vode porabimo v razredu?« sem predstavil porabo
vode po razredih, pri učencih razredne stopnje na OŠ Zadobrova, primerjalno z nekaterimi
drugimi šolami.
V teoretičnem delu sem opisal vodo, kot pomembno tekočino in merilec vode Joser.
V eksperimentalnem delu sem predstavil:
- navade učencev pri ravnanju z vodo;
- rezultate meritev porabe vode po razredih v času pouka pred, med in po varčevanju z vodo;
- primerjavo porabe na učenca z drugimi šolami;
- grafično sem prikazal porabo vode na učenca;
- intervju z gospodom Cvetkom;
- anketni vprašalnik o varčevanju, ki so ga reševali učenci od 1. do 9. razreda.
Namen mojega raziskovanja je bi, da bi ugotovil: ali se učenci zavedajo pomena varčevanja z
vodo, koliko vode porabimo v razredu, koliko vode porabimo na učenca in za kaj, če merilnik
vode Joser vpliva na varčevanje in na kakšen način bi z vodo v razredu lahko varčevali.
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Svoje ugotovitve sem predstavil s tabelami in grafi. Nekatere postavljene hipoteze sem
potrdil, druge ovrgel. Ugotovil sem, da se učenci naše šole zavedamo pomena varčevanja in
da nas večina z vodo varčuje.
S kurilnega olja na drva
Primož Slekovec
Mentorstvo: Mateja Krajnc
Šola: Osnovna šola Sv. Jurij ob Ščavnici, Sv. Jurij ob Ščavnici
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Podatki kažejo, da se je v zadnjih letih v Sloveniji povečalo število kurilnih naprav na lesna
goriva. Zaradi ekonomskega položaja in spreminjanja cen nekaterih vrst goriv, so številni
prebivalci ponovno ali pa na novo začeli kuriti na les. Uporaba lesa, kot obnovljivega vira
energije ima z vidika zmanjševanja emisije ogljikovega dioksida pozitivne učinke. Z vidika
emisij drugih snovi, kot so ogljikov monoksid, dušikovi oksidi, saje in druge strupene oz.
škodljive snovi pa negativne učinke. Ti vplivi so negativni predvsem tam, kjer v pečeh poteka
slabo nepopolno zgorevanje. Raziskave kakovosti zraka kažejo, da se onesnaženost zraka s
prašnimi delci veča, predvsem v mestih, kjer se zadnja leta na novo uporablja vedno več
individualnih kuriš na les. V raziskovalni nalogi je raziskano, s katerimi energijskimi viri
segrevajo svoje domove v občini Sv. Jurij ob Ščavnici in ali tudi tukaj veljajo trendi
spreminjanja iz drugih energijskih virov na les. Raziskano je, kako se pri kurjenju z lesom
obnašajo uporabniki iz ekološkega vidika. Narejena je tudi analiza barve pepela in količine
trdnih ostankov v pepelu, iz katere se da sklepati na kakovost zgorevanja lesa.
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EKOLOGIJA Z VARSTVOM OKOLJA - srednje šole
Proizvodnja bioplina iz različnih odpadkov
Kosta Cerović
Mentorstvo: Zdenka Keuc in dr. Gregor Zupančič
Šola: II. gimnazija Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
V nalogi sem preučil kako bi z anaerobno razgradnjo izbranih odpadkov lahko pridobivali
uporaben energetski vir – bioplin oz. bio-metan. Uporabil sem naslednje odpadke: majonezo,
ki ji je potekel rok trajanja, odpadno blato iz bioloških čistilnih naprav, milnico, ki v različnih
tehnoloških procesih nastaja kot odpadek, odpadni filtrni material, odpadna mineralna olja ter
odpadna belilna sredstva. Z uporabo modificirane standardne metode sem najprej določil
kemijsko potrebo po kisiku (KPK) in zatem izmeril količino metana ter bioplina. Rezultati
kažejo, da ima odpadna majoneza največji biometanski potencial, na drugem mestu je
odpadno blato čistilnih naprav. Majoneza ima naslednje prednosti: visoka proizvodnja
bioplina (0,779 mL bioplina/mg hlapnih snovi), visoka koncentracija bio-metana (0,647mL
CH4 (g)) na miligram hlapnih snovi) in visoka koncentracija metana glede na izmerjeno KPK
vrednost (0,256 mL CH4(g)/mg KPK), zadovoljiva hitrost reakcije in visok odstotek metana v
bioplinu.
Pojavljanje vodnih ptic in ujed na širšem območju ribnika Vrbje pri Žalcu
Matej Gamser in Jure Novak
Mentorstvo: Luka Božič
Šola: I. gimnazija v Celju, Celje
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
Od začetka januarja 2009 do konca decembra 2011 je bilo na območju ribnika Vrbje pri Žalcu
(Spodnja Savinjska dolina, SV Slovenija) v desetdnevnih obdobjih (dekadah) opravljenih 107
sistematičnih popisov vodnih ptic in ujed. Nameni raziskave so bili naslednji: ugotoviti
številčnost in časovno dinamiko pojavljanja vrst, opredeliti njihov status, napraviti primerjavo
s preteklim obdobjem sistematičnega zbiranja podatkov v letih 1993–1995, podati ocene
gnezdečih, selitvenih in prezimujočih populacij ter ugotoviti dejavnike ogrožanja ptic in
predlagati boljši naravovarstveni režim. Zbrani so bili tudi drugi ornitološki podatki,
pridobljeni do konca leta 2012. Zaradi potreb ribogojstva je bil ribnik običajno med
novembrom in marcem brez vode, sicer pa je bil potopljen. Do konca leta 2012 je bilo na
območju ribnika Vrbje skupaj zabeleženih 88 vrst vodnih ptic in ujed, v obdobju 2009–2011
pa 72. Status vsake vrste je podan kvantitativno z različnimi kategorijami številčnosti in
pogostnosti pojavljanja, medtem ko je dinamika pojavljanja vrst z več kot 10 podatki
predstavljena v pregledu vrst. Potrjeno oziroma verjetno gnezdenje je bilo ugotovljeno pri 16
vrstah vodnih ptic in ujed in pri 5 vrstah nevodnih ptic, ki so kljub temu močno vezane na
mokrišča. Od teh je 17 vrst ogroženih gnezdilk Slovenije. Še 7 vrst vodnih ptic in ujed pa je
gnezdilk v okolici območja raziskave. Gnezditveni gostoti pri liski Fulica atra in čopastem
ponirku Podiceps cristatus sta med najvišjimi v državi. Največ vrst (64) ima status preletnega
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gosta. Celoletnih vrst je pet. Število vrst je bilo največje v času obeh selitev; spomladi konec
marca in od konca aprila do sredine maja, jeseni pa konec julija in septembra (srednja
vrednost 13–20 vrst). Najmanj vrst, okoli 9, je bilo v zimskem času, ko je bil ribnik prazen
oziroma zaledenel. Največ ptic je bilo navadno zabeleženih v poletnem in zgodnjejesenskem
obdobju (srednja vrednost med 204–384 osebkov). V obdobju 2009–2011 je bila v 97,2 %
obiskov zabeležena mlakarica Anas platyrhynchos, v več kot 75 % obiskov pa sta bili
zabeleženi še kanja Buteo buteo in siva čaplja Ardea cinerea. 38 vrst je bilo opazovanih manj
kot desetkrat. 4 najštevilčnejše vrste, liska Fulica atra, mlakarica Anas platyrhynchos,
kormoran Phalacrocorax carbo in mali ponirek Tachybaptus ruficollis, skupaj sestavljajo 64,6
% vseh preštetih ptic. 21 vrst je imelo stopnjo dominance večjo od 0,5 %. V spomladanskem,
poletnem in jesenskem obdobju dosega na ribniku Vrbje največjo dominanco liska, v
zimskem obdobju pa mlakarica. Število ptic je v obdobju 2009–2011 upadalo. Dejavniki, ki
ogrožajo ptice, so: preveč intenzivno ribogojstvo, prevelika obljudenost območja, košnja
nasipov ter izpodrivanje prvotnega habitata (poplavni gozd) s kmetijskimi površinami.
Predlagane rešitve za zmanjšanje negativnih vplivov na ptice so: ekstenzivno ribogojstvo,
redno spuščena zapornica, namestitev ustreznih tabel, ki opozarjajo na ptice, ki gnezdijo na
prodiščih Savinje, košnja nasipov enkrat letno v pognezditvenem obdobju, renaturacija
okolice ter boljše ozaveščanje obiskovalcev o pomembnosti ribnika Vrbje kot ekosistema.
Okolju prijazna proizvodnja tobaka in njegova toksičnost za organizem Daphnia magna
Vid Delopst
Mentorstvo: Nataša Kopušar
Šola: Šolski center Velenje, Gimnazija, Velenje
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Tobak je v nekaj desetletjih zasvojil precejšen del družbe, posledice so grozljive tako na
področju zdravja ljudi kot tudi onesnaževanja okolja. Poleg tobaka lahko v tobačnih izdelkih
najdemo še več sto drugih kemičnih snovi. Vnos teh kemikalij se začne že pri sami vzgoji
rastlin z različnimi umetnimi gnojili in pesticidi in se nadaljuje v predelavi tobačnih listov. Za
potrebe raziskovalne naloge smo na domačem vrtu vzgojili 30 rastlin tobaka vrste Nicotiana
tabacum, ki se v industriji uporablja za izdelavo tobačnih izdelkov. Ko so rastline dozorele,
smo liste posušili in jih fermentirali v fermentorju domače izdelave. Ugotovitve kažejo, da je
v Sloveniji mogoče pridelati in predelati tobak brez uporabe aditivov, ki vplivajo na končni
produkt. Drugi del raziskave je bil osredotočen predvsem na primerjavo toksičnosti vodne
raztopine tobaka, ki ima nizko vsebnost nikotina in je dostopen v maloprodaji ter toksičnosti
tobaka, proizvedenega brez mineralnih gnojil, pesticidov in aditivov. Primerjava toksičnosti
tobaka je bila opravljena z ugotavljanjem vpliva na smrtnost vodnih bolh Daphnia magna.
Rezultati kažejo, da je okolju prijazno proizveden tobak, v splošnem manj strupen za vodne
bolhe kot kupljen ter industrijsko predelan West One tobak. Ker tobačni izdelki še vedno
dominirajo na svetovnem trgu, naraščajoče povpraševanje pomeni tudi večjo uporabo umetnih
gnojili in pesticidov pri pridelavi rastlin tobaka in aditivov v njihovi predelavi, ki posredno in
neposredno vpliva na zdravje ljudi in tudi na okolje. Sonaravna proizvodnja tobaka bi lahko
pomenila velik korak k izboljšanju obstoječih razmer.
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Proizvodnja in uporaba biooglja za izboljševanje lastnosti zemlje
Anja Vehar in Eva Prezelj
Mentorstvo: Magdalena Kunc in mag. Marko Zupan
Šola: Gimnazija Jurija Vege Idrija, Idrija
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Biooglje je organski material, proizveden s pirolizo organske surovine. Raziskovali smo vpliv
biooglja na prst ter rast in plodnost rastlin. Poskuse smo izvajali v šolskem laboratoriju, na
šolskem dvorišču, na domu, na Biotehniški fakulteti in Fakulteti za kemijo in kemijsko
tehnologijo v Ljubljani. Najprej smo sami izvedli pirolizo lesne biomase. Biooglje smo nato
zdrobili in ločili v tri frakcije. Največji delci so imeli premer od 2-5 mm, srednji od 0,2-2 mm,
najmanjši pa pod 0,2 mm. Oglju smo nato določili kationsko izmenjevalno kapaciteto,
specifično površino, sproščene pline ob sežigu in totalni organski ogljik. Potem smo pripravili
različne mešanice zemlje in oglja. Merili smo jim sposobnost zadrževanja vode. Izcednim
vodam smo izmerili prevodnost, pH in vsebnost nitratov. Za konec smo napravili rastni
poskus. Pripravili smo tri različne mešanice zemlje, oglja in mineralnih gnojil, v katere smo
posadili fižol češnjevec in 55 dni opazovali njegovo rast ter zemljino sposobnost zadrževanja
vode. Izcednim vodam smo merili pH, vsebnost nitratov in prevodnost.
Rezultati so pokazali, da je možno proizvesti biooglje z zelo visoko vsebnostjo organskega
ogljika (93,73%) in veliko specifično površino (133-211 m2/g). Pri prvem poskusu
sposobnosti zadrževanja vode smo ugotovili, da je pH izcedne vode pri oglju narasel. Najvišjo
vrednost v primerjavi z zemljo (pH izcedne vode je znašal 7,5) je imela izcedna voda
kombinacije OG50, in sicer 7,8. Izboljšana sposobnost zadrževanja vode ni bila dokazana. Pri
zemlji se je prostornina izcedne vode gibala okoli 70 mL, medtem ko so se kombinacije z
bioogljem gibale od 70 pa do 90 mL. Električna prevodnost v primerjavi z zemljo (800 µS/
cm) se je zmanjšala le v nekaterih primerih, in sicer pri kombinacijah KA50, OA50, OS20,
OS50, OG20 in OG50.
Pri rastnih poskusih smo ugotovili, da je biooglje izboljšalo zadrževanje vode v zemlji.
Vrednosti pri zemlji so se od tretje analize naprej gibale med 150-200 mL, pri vzorcih z
ogljem pa med 90-150 mL. Prav tako se je zvišala pH vrednost, saj so vrednosti pri
kombinaciji z ZG v četrti analizi postale najnižje (do 7,4) in najnižje tudi ostale. V izcednih
vodah, ki smo jih pridobili iz vzorcev zemlje z bioogljem, smo zaznali veliko manjšo količino
NO3- ionov kot pri izcednih vodah iz same zemlje. Njihova prevodnost pa je bila po četrti
analizi manjša (pod 320 µS/ cm vse do 302 µS/ cm, pri vzorcih z zemljo pa so se vrednosti
gibale med 320- 317 µS/ cm).
Največ plodov se je pojavilo pri rastlinah, ki so rastle v prsteh z bioogljem. Povprečno število
strokov pri vzorcih z ogljem je bilo med 5 in 6, pri zemlji pa vedno manj kot 4.
Čiščenje odpadnih voda s kulturami zelenih alg
Manca Zupan in Andraž Kladnik
Mentorstvo: Sonja Artač in dr. Aleksandra Krivograd Klemenčič
Šola: Gimnazija Vič, Ljubljana
Doseženo priznanje: SREBRNO
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Povzetek naloge:
V raziskovalni nalogi smo se najprej posvetili definiciji, evoluciji, razvrščanju, fiziologiji,
metabolizmu ter pomenu alg za okolje in gospodarstvo. Ker smo obravnavali tri različne
kulture alg (Chlorella vulgaris, Scenedesmus quadricauda, Pseudokirchneriella subcapitata),
smo jih v teoretičnem delu na kratko predstavili. Nadaljevali smo z raziskovanjem virov
odpadnih voda, metodologijo njihovega vzorčenja in obdelave v čistilnih napravah. Posebej
so nas zanimale komunalne odpadne vode, saj smo vzorce odpadne vode za namen
predstavljene raziskave dobili iz Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik.
Eksperimentalno delo, ki je bilo izvedeno v podjetju AlgEn d.o.o. in na Gimnaziji Vič, smo
začeli z mikroskopiranjem algnih kultur, ki smo jih uporabili v nadaljnji raziskavi. Alge smo
nato precepili v sterilizirana gojišča in namnožili. V nadaljevanju smo jih dodali v vzorce
odpadnih voda. Pripravili smo tri vzorce s posamičnimi kulturami zelenih alg in enega z
mešanico vseh treh kultur. Za primerjavo smo uporabili tudi pozitivno kontrolo – vodovodna
voda z mešanico kultur in negativno kontrolo – samo odpadna voda. Delali smo tri vzporedne
serije, za kasnejšo možno primerjavo in spremljali spremembe pH-ja, vsebnosti nitratov,
nitritov, fosfatov, raztopljenega kisika in absorbance. Vzorce smo pustili delovati pet tednov
in opravili tri meritve – prvo po dveh tednih in nato v intervalu enega tedna. Rezultate smo
prikazali in primerjali v obliki tabel in grafično. Ugotovili smo, da je zelena alga
Scenedesmus quadricauda najbolj učinkovita za odstranjevanje nitratov. Ugotovili smo tudi,
da na rast alg vpliva sestava odpadne vode oz. njene primesi, ki lahko zavirajo rast alg ali
kako drugače reagirajo z različnimi produkti v presnovnih procesih alg.
Energetska izkaznica Prve gimnazije Maribor
Matjaž Kebrič
Mentorstvo: Aljoša Kancler
Šola: Prva gimnazija Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe s priporočili
za povečanje energetske učinkovitosti. Pomen izkaznice je informativno-promocijskega
značaja, ki ima pomembno vlogo v vseh oblikah upravljanja in trženja nepremičnin. Poznamo
dve vrsti izkaznic in sicer na osnovi merjenja in računske izkaznice, ki se izdajo na osnovi
gradbenih načrtov. Merjene izkaznice so namenjene obstoječim stavbam, zato v primeru Prve
gimnazije pride v poštev le-ta. Za izdelavo energetske izkaznice Prve gimnazije bom
energijske kazalce določil na podlagi podatkov o dobavljeni energiji za obdobje 3 let, ki
morajo biti verodostojni – podatke o porabi bom pridobil s soglasjem lastnika stavbe na
osnovi računov dobaviteljev energije. V svoji nalogi bom opravil tudi energetski pregled
stavbe. Pridobljeni podatki bodo pokazali rabo energije namenjene za pretvorbe v toploto,
prikaz rabe električne energije in emisij CO2.
Preverjanje biorazgradljivosti bioplastike
Pia Klančar in Blaž Kešpert
Mentorstvo: Mojca Plevnik Žnidarec
Šola: I. gimnazija v Celju, Celje
Doseženo priznanje: BRONASTO

79

Povzetek naloge:
Plastični materiali so v glavnem umetni polimeri - makromolekule, ki jih označujejo visoke
molske mase. Plastika je zaradi številnih dodatkov zelo obstojna, tovrstni odpadki pa se ravno
zaradi tega ne morejo vključiti v naravne tokokroge in predstavljajo veliko okoljsko breme.
Po mnenju strokovnjakov ključno alternativo predstavljajo biorazgradljivi polimeri. Pri
razvoju le-teh naj bi bilo v večini pristopov vodilo zgledovanje po naravnih procesih.
Biorazgradljivost pomeni, da se neka snov v naravi popolnoma razgradi in pri tem ne pušča
negativnih okoljskih posledic. Takšna naj bi bila tudi bioplastika, ki smo jo izdelali in
predstavili v naši lanski raziskovalni nalogi. V zaključku naloge smo napovedali nadaljnje
raziskovanje, saj nas je zanimalo, kako je z biorazgradljivostjo naše laboratorijsko izdelane
bioplastike. To je bil torej izziv za novo raziskovalno delo. Preučevali smo ali je na tem
področju že kaj narejenega. Eksperimente smo nastavili v različnih temperaturnih okoljih, da
bi ugotovili vpliv temperature na hitrost biorazgrajevanja. Prav tako nas je zanimalo, kako
vpliva vrsta substrata s svojimi specifičnimi lastnostmi, kot so pH-vrednost, zračnost,
sposobnost zadrževanja vlage, na biorazgradljivost bioplastike. Pri raziskovanju smo uporabili
vzorce bioplastik, ki smo jih izdelali iz rastlinskega oziroma tehničnega škroba. Dobljeni
rezultati dejansko potrjujejo popolno biorazgradljivost naših vzorcev.
Vpliv humusa v tleh na mobilnost in absorpcijo mineralov
Uroš Zavrtanik
Mentorstvo: Pavel Bone in dr. Tjaša Jug
Šola: Gimnazija Nova Gorica, Nova Gorica
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Za uspešno rast vsake rastline je eden ključnih dejavnikov kvaliteta tal. V strokovni in laični
javnosti prevladuje prepričanje, da je prst z velikim deležem humusa bolj rodovitna, ker
vsebuje več hranilnih snovi in omogoča rastlinam tudi boljšo absorpcijo.
Podatki, ki smo jih z analizami zbrali v Agroživilskem laboratoriju na Kmetijsko gozdarskem
zavodu v Novi Gorici, pa so hipotezo, da »večja vsebnost humusa v tleh pozitivno vpliva na
založenost listov s fosforjem / kalijem« ovrgli. Nakazujejo možnost, da lahko višja vsebnost
humusa v zemlji zavira absorpcijo dveh ključnih mineralnih hranil, fostorja in kalija, v
rastlino.
Da bi to preverili, smo zastavili poskus v katerem smo, s pomočjo gelske tekočinske
visokotlačne kromatografije (HPLC), analizirali vzorce prsti z različno vsebnostjo fosforja,
kalija in humusa. Pričakovali smo, da koncentracija huminskih substanc v raztopini premo
sorazmerna z vsebnostjo humusa v tleh. Vendar smo morali tudi to hipotezo ovreči, saj je
opazna negativna korelacija med vsebnostjo humusa in odzivom na detektorju.
Ker smo med raziskovanjem trčili v dejstva, ki so bila dolga časa nedotakljiva, in jih morali
glede na rezultate ovreči, nas rezultati presenečajo, hkrati pa so nam dali vzpodbudo za
raziskovanje področja, ki ga še ne razumemo dovolj.
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Blejska natega
Daša Robič
Mentorstvo: Irena Oblak
Šola: Gimnazija Jesenice, Jesenice
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Raziskave kažejo, da je Blejsko jezero preobremenjeno s hranili, razmere pa se od leta 2010 le
še slabšajo. Zaradi majhne samočistilne sposobnosti je jezero ekološko izjemno ranljivo,
človekova dejavnost pa le še dodatno prispeva k hitrejšemu staranju jezera. Prekomerna
onesnaženost vode v Blejskem jezeru se pokaže s cvetenjem alg. Za odstranjevanje
onesnažene vode je bila leta 1980/81 zgrajena natega in urejen dovod vode iz Radovne.
Okoljevarstvena problematika je izrazito skupinski proces, v katerem ima vsak posameznik
pomembno vlogo. Za izdelavo raziskovalne naloge sem izkoristila svoje znanje potapljanja, s
čimer sem želela dodati svoj prispevek k reševanju Blejskega jezera. V nalogi je predstavljeno
podvodno snemanje poteka natege v celotni dolžini in s tem določanje lokacije same natege in
njenih zajemnih mest, njihove globine in temperature vode po globini.
Rezultat naloge je poročilo o stanju natege, ocena o tem, kateri sloj vode iz jezera se odvaja,
in prikaz njenega delovanja v obliki spletne strani.
Skrb za okolje ob uvajanju novih industrijskih tehnologij
Maruša Hribar
Mentorstvo: Barbara Černe
Šola: Gimnazija Vič, Ljubljana
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Z raziskovalno nalogo sem poskušala ugotoviti, ali je zaradi uvajanja novih industrij v okolico
mojega domačega kraja, okolje lahko ogroženo.
Zanimal me je pogled občanov na širitev industrijske dejavnosti in njihova ekološka
ozaveščenost, zato sem med prebivalci naselja Podskrajnik, ki leži v bližini dveh industrijskih
con, izvedla anketo. S pomočjo intervjujev s predstavnikom podjetja, ki je zgradil industrijski
objekt, sem poskušala dobiti odgovore na vprašanje o ekološki ozaveščenosti vodstva
podjetja, iz razgovorov z uradniki pa sem pridobila mnenje o tem, kako je v državi s predpisi
poskrbljeno za varovanje okolja.
Moja končna ugotovitev je, da se večina vprašanih občanov zaveda prednosti novih
tehnologij, da industrija omogoča nove zaposlitve in s tem preživetje mnogim, na drugi strani
pa povzroča nastanek odpadkov in emisij, ki onesnažujejo okolje. Mnogi posamezniki se
zavedajo pomena zdravega življenjskega okolja. Ločujejo odpadke, varčujejo z vodo in
električno energijo. Vodstva podjetij, ki načrtujejo gradnje industrijskih objektov se srečujejo
s strogimi pogoji glede varovanja okolja, vendar delujejo ekološko odgovorno in razvijajo
take tehnologije, ki imajo manj škodljivih vplivov na okolje, spoštujejo pravila glede
racionalne rabe energije. Nadalje sem prišla do sklepa, da država posveča vedno več
pozornosti varovanju okolja, zlasti od vstopa v Evropsko unijo dalje.
Potrdilo se mi je prepričanje, da problemi varstva okolja zadevajo vse. Prav vsak človek je
odgovoren za naše okolje, ki predstavlja osnovo za naš obstoj in razvoj.
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Nanodelci v okolju - onesnaževanje zraka?
Maruša Dolinar in Ema Senegačnik
Mentorstvo: Alenka Mozer
Šola: Gimnazija Vič, Ljubljana
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
V raziskovalni nalogi sva opisali, kaj so nanodelci na splošno, kakšna je njihova kemijska
sestava, oblika, kje jih najdemo v vsakdanjem življenju in kakšen vpliv imajo na človekovo
zdravje ter okolje v katerem se človek nahaja, čemur sva se podrobneje posvetili. Raziskali
sva tudi področje nanotehnologije in nekoliko predstavili pomembno prelomnico, ki je
pomenila velik napredek v razvoju nanotehnologije – transmisijski elektronski mikroskop.
V eksperimentalnem delu raziskovalne naloge sva se osredotočili predvsem na območja, kjer
se nanodelci nahajajo in kako s svojo prisotnostjo in vsebnostjo v zraku vplivajo na človeka in
njegovo zdravje oz. kvaliteto življenja.
Na dveh različnih lokacijah, na Gimnaziji Vič ob prometni Tržaški cesti in v Rožni dolini, sva
izmerili vsebnost nanodelcev v zraku ter rezultate med seboj primerjali. Želeli sva ugotoviti,
kje je zrak bolj onesnažen, pa tudi kašen je izvor z merilnimi napravami zaznanih delcev. Na
prvi lokaciji, v bližini prometne Tržaške ceste, kjer ima avtomobilski promet in njegovo
onesnaževanje velik vpliv na onesnaženost zraka, je bila vsebnost nanodelcev v zraku precej
večja kot v Rožni dolini pod Rožnikom, kjer je avtomobilskega prometa manj. Poskušali sva
ugotoviti, zaradi česa nastajajo nanodelci; ali so posledica cvetnega prahu, izpušnih plinov,
zasebnih kurišč ali drugih virov.
Vsebnost nanodelcev v zraku sva merili v enakih časovnih obdobjih, meritve sva izvedli eno
za drugo, tako da vpliv letnih časov ni bil močno prisoten, a vseeno ne zanemarljiv. Na
meritve so imele zelo močen vpliv vremenske razmere.
Vse rezultate sva dobili s pomočjo naprave SMPS 3936L85, ki so jo skonstruirali na IJS in je
namenjena merjenju vsebnosti nanodelcev v zraku. Dobljene podatke sva analizirali iz
računalniško strukturiranih grafikonov in zapisali ugotovitve, do katerih sva prišli s pomočjo
poskusa.
Na osnovi ugotovitev najine raziskave sva sošolce na Gimnaziji Vič informirali, da smo dijaki
Gimnazije Vič v šoli zaradi bližine prometne Tržaške ceste med poukom izpostavljeni večji
nevarnosti za zdravje zaradi znatnega onesnaženja zraka z nanodelci, predvsem če zračimo
prostore z odpiranjem oken ob Tržaški cesti. Izjema pri tem je pouk športne vzgoje, kadar
gremo na sprehod oz. tek v naravo na bližnji Rožnik.
Prostorska in časovna razporeditev nitratov v podzemni vodi na ljubljanskem polju
Rebeka Grčar in Sara Uhan
Mentorstvo: Andreja Dover
Šola: Gimnazija Bežigrad, Ljubljana
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Podzemna voda je prevladujoči vir oskrbe prebivalstva s pitno vodo, ki jo ogroţa
onesnaţevanje, predvsem z nitrati. Vsebnosti nitrata pa so najpogosteje povezane tudi z
drugimi onesnaţevali, tako da lahko poznavanje nitratnega onesnaţenja sluţi kot indikacija
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splošne onesnaţenosti podzemnih voda. Poznavanje prostorske in časovne spremenljivosti je
zato pomembna osnova spremljanja kemijskega stanja podzemnih voda in učinkovitosti
varovanja vodnih virov. Rezultati terenskih meritev fizikalno-kemijskih parametrov
podzemnih voda Ljubljanskega polja bodo podlaga tudi za hidrogeološko členitev prostora in
kritično presojo vodovarstvenega pristopa na širšem območju glavnega mesta drţave.
Reciklaža zdravil
May Žitnik
Mentorstvo: mag. Nina Žuman
Šola: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, Ljutomer
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Zdravila in vse zdravilne učinkovine so zelo koristne. Veliko zdravil danes odvržemo v smeti
in jih splaknemo v odtoke, kar škoduje našemu okolju. Kontaminirana voda, ki kroži po naših
ekosistemih, pride nazaj do ljudi. Imamo možnost, da bi to ustavili, a je za to potrebnega
veliko truda. Ga je vredno vložiti? Absolutno da. Trud je vedno vredno vlagati v okolje, bolj
kot kamorkoli drugam, saj je okolje tisto, ki nam daje življenjski prostor.
Na eni strani imamo malega človeka z nizkimi dohodki, na drugi strani pa velike
farmacevtske družbe, ki imajo letno tudi več milijard dobička. Te se vztrajno borijo proti
kakršni koli reciklaži zdravil, saj bi jim ta prinesla velike finančne izgube. Če zdravilo
pošljejo na trg in se le–to proda, imajo od njega dobiček. Uporabnik, ki je dobil zdravilo na
recept ali ga je kupil mogoče le–tega ne bo uporabljal iz različnih razlogov (mu ne ustreza, ni
izboljšanja, je premočno, je prešibko ...). Ta ista zdravila bi lahko pomenila tudi vir možnosti
boljšega življenja za revnejše ljudi. Če bi se ustanovil koncept lekarne, ki bi prodajala
reciklirana zdravila, ki bi bila cenejša od prvotnih originalov, bi si lahko tudi revnejše
prebivalstvo privoščilo "boljše zdravje". Tako zdravje ne bi več bilo le pogojeno z visokim
družbenim statusom, ampak bi s socialno dobro urejeno državo postalo dostopno vsem, tudi
revnejšim slojem.
Za uvedbo projekta, kot je lekarna, kjer bi se prodajala reciklirana zdravila, je potrebnih
veliko dogovorov in sprememb. Te spremembe bi pozitivno vplivale ne le na ljudi, ampak
tudi na okolje. Bilo bi manj izgub tudi v zdravstvu in pri zavarovanjih. Zdravila so danes
slabo pakirana. Z boljšim pakiranjem, ki ni dosti dražje, bi lahko omogočili ne le boljši dostop
do zdravil revnejšim, ampak tudi zdravila s podaljšanim rokom trajanja.
Vse je stvar dogovora, ki je nujno potreben med vladnimi organizacijami in farmacevtskimi
družbami. Živimo v kapitalistično naravnani družbi in normalno je, da farmacevtske družbe
branijo svoj profit, a le–te ne bi smele ovirati boljšega družbenega stanja v državi.
V svoji raziskovalni nalogi sem si zadal več ciljev in hipotez, ki sem jih dodobra raziskal. Ti
cilji in hipoteze temeljijo predvsem na reciklaži zdravil in možnosti uveljavitve ekologije kot
panoge v farmacijo. Podobne vede so v svetu že poznane (ekofarmacija ipd.), pri nas pa še
niso tako razvite.
Opravil sem tudi dva empirična dela. Prvi del je anketa, drugi del sestavlja več poskusov.
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EKONOMIJA ALI TURIZEM - osnovne šole
Mostovi na Ljubljanici v središču Ljubljane
Manca Šlosar in Aina Radovan
Mentorstvo: Polona Theuerschuh
Šola: Osnovna šola Polje, Ljubljana Polje
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
V zadnjih letih so nabrežja Ljubljanice in mostovi na Ljubljanici doživeli preporod. Uredili so
nabrežja in zgradili veliko novih mostov. Ljubljana je dobila svojevrsten čar.
Nabrežja in mostovi na Ljubljanici so pomembni za prebivalce Ljubljane ter turiste, ki si
pridejo ogledat mesto.
V raziskovalni nalogi sva želeli raziskati zgodovino mostov, njihov arhitekturni pomen in
njihov pomen za mesto Ljubljana.
Odgovore na vprašanje sva dobili v intervjuju s prof. mag. Petrom Gabrijelčičem, univ. dipl.
inž. arh. Z anketnim vprašalnikom, ki so ga izpolnili učenci in starši, pa sva ugotavljali, ali
anketiranci poznajo mostove na Ljubljanici, njihovo zgodovino in reko Ljubljanico.
Najino mnenje je, da se vsi, predvsem pa učenci, premalo zavedajo pomena mostov za
Ljubljano. Z organizacijo večih vodenih ogledov Ljubljane, bi lahko pripomogli k večjemu
znanju učencev o tej temi.
Cenovna primerjava obroka šolske malice glede na način pridelave živil
Lea Vrhovnik in Marja Golež
Mentorstvo: Polona Bastič
Šola: Osnovna šola Vojnik, Vojnik
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
Šolska malica je pomemben dnevni obrok, saj predstavlja 10 do 15 % dnevnega vnosa
energije oz. ustrezne količine vseh hranilnih snovi. Prav zaradi omenjenih podatkov je
pomembno, katera živila jo sestavljajo in kakšen je način njihove pridelave.
Šolska malica spada v zagotovljeni nacionalni program. To pomeni, da stroške osebja in vse
druge stroške, ki nastanejo zaradi priprave in razdeljevanja šolskih malic, poravnava financer.
Vsi ostali obroki pa sodijo v tako imenovani ekonomski program, kar pomeni, da so cene
takšnega obroka formirane na ekonomski postavki.
Od leta 2010 natančneje ureja področje šolske prehrane Zakon o šolski prehrani. V zadnji
spremembi omenjenega zakona navaja 24. člen določeno ceno šolske malice s strani ministra,
pristojnega za področje šolstva. Ta v tekočem šolskem letu 2012/13 znaša 0,80 €.
V eksperimentalnem delu smo s pomočjo programa Excel naredili izračun cen za
šestintrideset šolskih malic. Med seboj smo primerjali cene malic, sestavljenih iz
konvencionalnih, lokalnih in ekoloških živil.
Ugotovili smo, da je po ceni najugodnejša konvencionalna malica, sledi malica iz lokalnih
živil, cenovno najvišje je ekološka malica.
Ta v povprečju presega ceno konvencionalne za 53 %. Malica iz lokalno pridelanih živil pa je
od konvencionalne povprečno višja za 34 %.
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Prihranek časa pri pripravi hrane s kuhinjskim robotom
Katarina Remic in Monika Praznik
Mentorstvo: Mateja Tevž Srčič in Jožica Bezovnik
Šola: Osnovna šola Nazarje, Nazarje
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
V današnjem času ljudem primanjkuje časa za pripravo zdravega, polnovrednega in okusnega
obroka. Veliko ljudi se ob delovnih dneh prehranjuje po gostinskih lokalih, podjetjih, šolah,
skupne obroke pa pripravijo in zaužijejo le še ob vikendih. V želji, da bi povečali količino
prostega časa, ki bi ga lahko preživeli kvalitetno in v krogu svojih najbližjih, si pri kuhanju
pomagamo z raznimi gospodinjskimi aparati, ki nam skrajšajo čas priprave živil in olajšajo
postopke priprave.
V raziskovalni nalogi smo želeli ugotoviti, koliko časa nam v kuhinji lahko prihrani
multifunkcijski kuhinjski robot v primerjavi s klasičnimi postopki obdelave in priprave živil.
Pripravili smo devetnajst različnih jedi, z nekaterimi smo sestavili tudi vsakdanji in slavnostni
meni. Vse jedi smo pripravili primerjalno na dva načina, in sicer ročno (brez uporabe
električnih pripomočkov) ter z uporabo multifunkcijskega kuhinjskega robota. V obeh
primerih priprave smo natančno merili čas in izračunali njegov prihranek.
Ugotovili smo, da pri večini postopkov priprave jedi z uporabo kuhinjskega robota prihranimo
čas, kljub temu da sta priprava in čiščenje sestavnih delov bolj zamudna kot čiščenje ročnih
pripomočkov.
Uporabnikom bi na podlagi rezultatov naše raziskovalne naloge priporočali, da imajo
kuhinjski robot vedno pri roki, najbolje na kuhinjski delovni površini, in da ga čim večkrat
uporabijo, saj tako skrajšajo čas za pripravo posameznih sestavnih delov.
Zadovoljstvo učencev na Osnovni šoli Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj s
prehrambenimi obroki
Tadeja Jamnikar
Mentorstvo: Anja Bregar
Šola: Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj, Šoštanj
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Med šolskim letom, večino delovnih dni, polovico dneva preživimo v šoli, zato je za nas
učence še posebej pomembno, kakšno hrano nam šola ponudi. Hrana, pripravljena v šoli,
mora biti načrtovana po določenih prehrambnih merilih, mora pa biti tudi ponujena v
zadostnih količinah. Zanimalo me je, kako poteka subvencioniranje šolske prehrane, ali
prehrana na Osnovni šoli Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj ustreza merilom zdrave prehrane,
kako poteka načrtovanje obrokov ter kakšno mnenje o različnih vidikih šolske malice imajo
učenci. V ta namen sem izvedla analizo energetskih in hranilnih vrednosti obrokov malice.
Opravila sem intervju z organizatorko prehrane na naši šoli ter prehransko strokovnjakinjo iz
Bolnišnice Topolšica. Anketirala sem tudi učence 5. in 9. razredov ter tako pridobila tudi
njihovo mnenje o šolski malici. Tako sem dobila vpogled v to, kaj o malici menijo učenci,
kako poteka načrtovanje obrokov, kaj o obrokih meni prehranska strokovnjakinja ter kakšne
so osnovne hranilne vrednosti obrokov malice.
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Naša Frida kuha
Urh Primožič, Vid Primožič in Tinkara Zaletel
Mentorstvo: Betka Potočnik in Katja Konjar
Šola: Osnovna šola Križe, Križe
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
V raziskovalni nalogi Naša Frida kuha smo poskušali pripraviti turistični produkt, ki bi
temeljil na lokalni ponudbi in kulinaričnih doživetjih. Najprej smo pregledali literaturo in
ugotovili, katere tradicionalne jedi sodijo v naš okoliš. Nato smo pripravili spletno anketo, s
katero smo želeli ugotoviti, katere jedi ljudje v našem okolišu še poznajo in jih znajo
pripravljati. Rezultate ankete primerjali z literaturo in ugotovili, da si ljudje želijo tovrsten
turistični produkt. Naše ideje smo zbrali v Fridinem vodniku, ki bogati turistično ponudbo
tržiškega konca. Prvi del vodnika vam predstavi različne možnosti rekreacije: kolesarsko pot Tržičanko, pohodniško pot – Ovčjo pot na Kriško goro ter pešpot – Pot treh zvonov. Drugi del
pa vas s pomočjo zbranih receptov popelje še v svet kulinarike. Vsebuje kratek opis izbranih
tržiških tradicionalnih jedi v knjižnem jeziku in tržiškem narečju. Vodnik dopolnjuje
zanimiva družabna igra »Potuj z ovco Frido« za otroke. Fridin vodnik in družabno igro bomo
predstavili 6. aprila 2013 na vaškem sejmu v Sebenjah. Vabimo vas v kraje pod Kriško goro,
kjer najdete veliko možnosti za rekreacijo in raznoliko kulinarično dediščino. Ključne besede:
kolesarska pot, Kriška gora, pešpot, tradicionalne jedi, kulinarični vodnik
Grozdni talar
Maruša Kocbek, Sandra Lovrec in Tjaša Matko
Mentorstvo: Aleš Marđetko
Šola: JVIZ Osnovna šola Destrnik-Trnovska vas, Destrnik
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
V našem letošnjem turističnem proizvodu smo hoteli ustvariti nekaj kar temelji na naši
tradiciji, vseeno pa ponuja nekaj novega, nenavadnega in odpira vrata za odlikovanje nekega
produkta v turistični ponudbi našega kraja.
Tako smo za osnovo vzeli pridelek naše najbolj razširjene kmetijske dejavnosti, grozdje. Cilj
našega letošnjega projekta je promocija grozdja, ampak ne kot vira za predelavo vina, temveč,
da bi grozdje postalo tudi kot sinonim za pripravo dobre hrane, našte tradicionalne hrane, ki je
prehranjevala številne generacije naših prednikov. Cilj je torej ponuditi ljudem nov pogled na
grozdje in naše ideje izpolniti tako, da lahko ustvarimo kulinarično prireditev, ki bi prinesla v
turistično ponudbo nekaj novega, hkrati pa bi po svoji vsebini postala edinstvena. Zato smo
ustvarili naš Grozdni talar. Njegov glavni cilj je promocija naše prehranjevalne tradicije in
promocije našega grozdja. Grozdni talar gostom ponuja nepozabno potovanje po izbranih
okusih naše tradicije na nov, poseben način. Prva posebnost so jedi iz grozdja, druga pa je, da
gostje sami s svojo aktivnostjo sooblikujejo to potovanje.
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EKONOMIJA ALI TURIZEM - srednje šole
Ali predstavlja razvoj trajnostnega turizma priložnost za občino Mislinja?
Nika Cesar, Blanka Zorman in Katja Lesjak
Mentorstvo: Mateja Gorišek in Roman Založnik
Šola: Šolski center Slovenj Gradec, Srednja šola Slovenj Gradec in Muta,
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
V zadnjih letih svetovnemu turizmu grozi veliko tveganj zaradi podnebnih in drugih naravnih
sprememb, globalne gospodarske krize, krize vrednot. Ker dandanes med turisti narašča
ekološka osveščenost, se ti vedno bolj odločajo za destinacije, ki so okolju prijazne in nudijo
sproščanje, rekreacijo in oddih v naravi.
Po našem mnenju trajnostno naravnani turizem, zeleni turistični produkti predstavljajo odlične
razvojno možnosti, tako za Slovenijo in posebej za občino Mislinja, ki je na srečo še zelo
zelena. S svojo dosedanjo turistično ponudbo, predvsem pa z obilico še turistično
neprepoznavne (pozabljene, zanemarjene) naravne in kulturne dediščine, ima občina Mislinja
velik potencial za takšen razvoj turizma.
Zato smo se v naši nalogi osredotočile na pripravo predloga srednjeročnega razvoja turizma v
občini Mislinja (2013 – 2017), ki bo temeljil na evropsko sprejeti usmeritvi trajnostnega
razvoja. S takšnim načinom turističnega razvoja, bi občina povečala turistični obisk, privabila
ekološko osveščene obiskovalce in domačinom omogočila še kvalitetnejše življenje.
Želimo si, da bi se z obnovo in gradnjo nove turistične infrastrukture in suprastrukture, v
skladu s sprejetimi naravovarstvenimi ukrepi in zahtevami, (obnova ceste na Kope, cestna
povezava z Roglo, nadgradnja kolesarskih in pohodniških poti, obnova žičniških naprav,
izgradnja večnamenskega objekta na Kopah, ustanovitev muzeja dediščine v stari kovačnici,
zaledenitev primernega prostora za drsanje) in oblikovanjem atraktivnih, zelenih turističnih
proizvodov, povečala turistična obiskanost in kvaliteta življenja v kraju samem, občina
Mislinja pa bi postala prepoznavna kot zelena in trajnostno naravnana turistična destinacija.
Mednarodna vpetost podjetij sekundarnega sektorja z območja Celja in vpliv
gospodarske krize na njihovo poslovanje
Jasmina Brčina
Mentorstvo: Katja Fras Budna
Šola: Ekonomska šola Celje, Celje
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
Raziskovalna naloga z naslovom Mednarodna vpetost podjetij sekundarnega sektorja z
območja Celja in vpliv gospodarske krize na njihovo poslovanje je narejena na podlagi
analize petih mednarodno usmerjenih podjetij iz Celja, ki so bila naključno izbrana. Pod
drobnogledom so bili MIK Celje, Etol (Fruitarom) Celje, Aero Celje, Cinkarna Celje in EMO
FRITE Celje.
V prvem delu naloge so predstavljene teorija vstopa na tuje trge in pravilne izbire poslovanja,
ki bi kar najbolje pripomogle k obstanku podjetja na trgu in doprinesle k poslovanju z
dobičkom. Zapisanih je tudi nekaj ključnih informacij o gospodarski in finančni krizi
svetovnega nivoja.
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V drugem delu naloge, ki je raziskovalnega značaja, sta predstavljeni analiza vprašalnika in
analiza poslovnih poročil za vsako podjetje v časovnem obdobju 2006─2011. Pri analizi
posameznih podjetij oziroma njihovih letnih poslovnih poročilih so izpostavljeni določeni
kazalci poslovanja, na primer število zaposlenih, čisti dobiček poslovnega leta, čisti prihodki
od prodaje, čisti prodajni prihodki, primerjava prodaje na domačem in tujem trgu ter
spremembe v menedžmentu.
Analize so bralcu grafično in tabelarno nazorno prikazane ter s pomočjo letnih poročil tudi
konstruktivno komentirane in razložene.

Življenje z evrom
Iris Majstorović Fatkić
Mentorstvo: Anita Rudolf Pečnik in Sonja Sušin
Šola: Šolski center Velenje, Šola za storitvene dejavnosti, Velenje
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Evro je skupna enotna valuta Evropske unije. Za Slovenijo je bila uvedba evra eden največjih
projektov. Slovenija je v Evropsko unijo vstopila leta 2004, tri leta kasneje je 1. januarja 2007
uvedla evro kot zakonito plačilno sredstvo. Državljani so potrebovali precej časa, da so se
privadili na novo valuto. Večina ne ve, kakšno je bilo razmerje med evrom in tolarjem, kakor
tudi ne vedo, kdaj je Slovenija uvedla evro. Uvedbo evra vidijo nekateri potrošniki kot
prednost, drugi kot slabost. Kot prednost navajajo lažje nakupovanje v tujini in primerjavo
cen. Drugi menijo, da je z uvedbo evra padel standard in da je vse postalo trikrat dražje.
Vendar iz statističnih podatkov Statističnega urada Republike Slovenije razberemo drugače.
Cene osnovnih izbranih življenjskih potrebščin so se od leta 2005 do leta 2011 povišale.
Nakupovalne navade potrošnikov so se z uvedbo evra nekoliko spremenile. Nanje je poleg
uvedbe evra vplivala tudi gospodarska kriza, ki se je pričela leta 2008. Ugotovila sem, da tisti,
ki imajo višjo stopnjo izobrazbe, nakupujejo bolj premišljeno. Nakupovanje je v današnjem
življenju nujno. Potrošniki so pred uvedbo evra nakupovali več kot zdaj. Največkrat se
odločijo za tedenski nakup. Pri nakupovanju jih najpogosteje vodijo nakupovalni listki in
akcijske cene. Anketirani potrošniki svoje gospodinjske aparate, avtomobile in pohištvo v
povprečju menjujejo med petim in desetim letom uporabe.
Socialno podjetništvo - solidarno zavezništvo
Lea Lah, Edita Ferenčič in Mojca Bezjak
Mentorstvo: Patricija Koler in Silvija Javornik
Šola: Šolski center Ptuj, Ekonomska šola, Ptuj
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Današnji čas vse bolj zaznamujejo družbene spremembe - brezposelnost, gospodarska kriza,
potrošništvo in negotovost. Kot odgovor na omenjeno pa se pojavlja iskanje novih pogledov
na svet. Tako je vedno več ljudi - privržencev načel socialne ekonomije, ki predstavlja nov
pristop podjetništva. Socialno podjetništvo ponuja nove možnosti za inovativno zaposlovanje
ranljivih, težje zaposljivih ciljnih skupin na trgu dela.
Tema nas je pritegnila. Želimo jo raziskati in poiskati kar nekaj odgovorov.
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Socialno podjetništvo kot izziv in priložnost
Eva Lah in Lucija Kovič
Mentorstvo: Eva Zule
Šola: Ekonomska šola Ljubljana, Ljubljana
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Počasi, a vztrajno se prelivamo v novo družbo, ki temelji na zaupanju, povezovanju, veselju
in notranjih močeh, ki dobivajo vse večji pomen.
Že od nekdaj se posamezniki ukvarjajo z novimi rešitvami za socialne probleme. Od
klasičnega podjetništva se socialno podjetništvo razlikuje po tem, da daje prednost rasti
socialnega kapitala pred ustvarjanjem dobička in predstavlja nov način reševanja socialnih
problemov. Je nova oblika podjetništva v Sloveniji, zato sva se odločili raziskati, kakšno je
stanje pri nas in kakšno v tujini. Želeli sva ugotoviti, ali je socialno podjetništvo prihodnost
mladih glede na stopnjo brezposelnosti v današnjih časih. Namen najine raziskovalne naloge
je ugotoviti mnenje ljudi o tej temi in razširjenost le-tega.
Za razširitev obzorja sva se odločili, da bova obiskali socialna podjetja in predstavili njihovo
dejavnost. Tako sva obiskali socialni podjetji Gostilna dela in Druga violina v Ljubljani.
Preverili sva, kako zavod Socialni inkubator spodbuja študente k uresničevanju socialno
podjetniških zamisli in kako na društvu Mladinski ceh poteka projekt Socialni inovatorji
prihodnosti, ki je namenjen predvsem mladim kot prvim iskalcem zaposlitve. Udeležili se
bova tudi delavnic na Tednu socialnega podjetništva. Anketo sva razdelili med dijake naše
šole, znance, prijatelje in mimoidoče, naredili pa sva tudi spletno anketo, s katero sva dobili
podatke od bolj oddaljenih in nepoznanih ljudi.
Prepričani sva, da je socialno podjetništvo odličen način, da poleg tega, da smo podjetni,
poskrbimo še za družbo, v kateri živimo.
Delovanje slovenskih bank v času gospodarske krize
Martin Jovanovic in Luka Horvatič
Mentorstvo: mag. Maja Urlep
Šola: Srednja ekonomska šola Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Slovenija je že od leta 2008 v gospodarski krizi. Ker se je kriza začela v finančnem sektorju in
se nadaljevala v realnem, nas je v raziskovalni nalogi zanimal zlasti vpliv slovenskih bank na
gospodarstvo in možna alternativa kot družbeno odgovorno bančništvo. V empiričnem delu
naloge smo zato raziskovali kako v podjetjih doživljajo sedanjo finančno situacijo v Sloveniji.
Ugotovili smo, da večina podjetij potrebuje posojila za investicije. Nekatera manjša podjetja,
pa potrebujejo bančna sredstva tudi za nakup materiala ali plače, zaradi plačilne nediscipline.
Večina podjetij tudi ne more dobiti kredita ali pa ne more dobiti ustrezno velikega kredita, kar
zavira gospodarski razvoj. Delno je potrjena tudi predpostavka, da so za najem kredita nujna
osebna poznanstva v bankah, ob tem pa vendarle poudarjajo, da je za najem kredita
najpomembnejše dobro poslovanje podjetja, poslovni načrt in zavarovanje kredita z osebnim
premoženjem.
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Vodeni ogledi Velenja za mlade
Kristina Rotovnik in Maša Silovšek
Mentorstvo: Marko Gams
Šola: Šolski center Velenje, Šola za storitvene dejavnosti, Velenje
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Usmeritve razvoja turizma v Velenju temeljijo zlasti na ponudbi proizvodov poslovnega,
športnega, rekreativnega, kulturnega, prireditvenega, industrijskega, doživljajskega, otroškega
in mladinskega turizma, kar izpostavlja tudi strategija razvoja turizma Mestne občine Velenje
za obdobje 2009 - 2013. V Velenju je septembra 2010 odprl vrata nov mladinski hotel kot
ključen element infrastrukture mladinskega turizma. Kot dijakinji turistične usmeritve
Šolskega centra Velenje želiva z najinimi idejami prispevati k ponudbi proizvodov
mladinskega turizma v Velenju. Zato sva si za predmet raziskovalne naloge zamislili vodene
oglede Velenja, namenjeno mladim in radovednim obiskovalcem, zlasti gostom novega
mladinskega hotela. Mladi domačini, zlasti študentje in dijaki, bi v vlogi lokalnih turističnih
predstavili zanimive predele mesta, objekte, legende, zgodbe in posebnosti. Predlagani ogledi
ne bi predstavljali konkurence ponudbi »klasičnih« ogledov Velenja, temveč njihovo
dopolnilo. Namen predlaganih turističnih proizvodov je vsebinsko obogatiti bivanje gostov
mladinskega hotela, povečati ponudbo na področju mladinskega in doživljajskega turizma,
povečati prepoznavnost Velenja in izkoristiti možnosti zaposlitve mladih v vlogi turističnih
vodnikov.
Vpliv recesije na nakupne navade potrošnikov
Tina Paliska in Lara Paliska
Mentorstvo: Patricija Kastelic Volf in Mojca Železnik Buda
Šola: Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Gimnazija in ekonomska šola, Sežana
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Raziskovalna naloga z naslovom Vpliv recesije na nakupne navade potrošnikov nam da
vpogled, kako se potrošniki obnašajo pri potrošnji v času gospodarske krize, v kakšni meri so
se spremenile njihove nakupne navade in kako to občutijo podjetja. V ta namen sva si
postavili štiri hipoteze, ki sva jih s pomočjo raziskave trga potrdili oziroma ovrgli.
Glede na to, da nas podražitve spremljajo na vsakem koraku, dohodki ljudi pa so vedno
manjši, sva bili nad rezultati precej presenečeni. Ugotovili sva, da recesija ne vpliva v takšni
meri na potrošnike, kot to poudarjajo v medijih. Res pa je, da ravnajo bolj preudarno in si
pred nakupi pripravijo manjši načrt.
Lahko rečemo, da je recesija na potrošnika vplivala bolj psihološko, zato bistvenih sprememb
glede nakupnih navad tudi po koncu krize ni pričakovati.
Prva zaposlitev? Misija nemogoče!
Tjaša Gomboc in Edin Pajalić
Mentorstvo: Eva Zule
Šola: Ekonomska šola Ljubljana, Ljubljana
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Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Iščete svojo prvo zaposlitev? Se sprašujete, kje in kdaj jo boste dobili? Vam iskanje prve
zaposlitve predstavlja »misijo nemogoče«? S takimi in podobnimi vprašanji se srečuje vse več
mladih v današnjem času, tudi v Sloveniji. V raziskovalni nalogi sva poskušala poiskati
odgovore na ta vprašanja.
Včasih vsi razmišljamo o dobrih avtomobilih in steklenih pisarnah, iz katerih bi videli celotno
mesto. No, včasih je bilo za mlade to še uresničljivo, danes je pa za nas mlade prva zaposlitev
res »misija nemogoče«. Slovenija je tako lani zabeležila najvišji odstotek mladih brezposelnih
v vsej EU. Zanimalo naju je, s katero stopnjo izobrazbe so mladi najbolj zaposljivi in v
katerih poklicih, saj danes pri zaposlitvi ni več pomembna samo izobrazba, ampak še veliko
drugih znanj in sposobnosti.
Da bi znala odgovoriti na vprašanje, se nisva zakopala v kup že narejenih anket in statistik,
ampak sva se odpravila na teren. Odpravila sva se v Center za svetovanje in razvoj študentov
na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, s kamero sva se odpravila po različnih fakultetah ter
preverila, kako bodoči iskalci zaposlitve vidijo svojo prvo zaposlitev in kaj vse jih ogroža pri
tem. Obiskala sva zaposlitveni sejem »Moje delo« in sejem »Informativa«, kjer sva še naprej
iskala odgovore na najina vprašanja. Obiskala sva tudi Zavod za zaposlovanje RS, kjer sva
dobila dodatne potrebne še neznane informacije, v pomoč pa nama je bila še spletna anketa in
anketa, ki sva jo razdelila dijakom, študentom, prijateljem.
Je prva zaposlitev res »misija nemogoče«? Z novim skladom za mlade je evropska komisija
sprejela sklep, da bi morali mladi dobiti kakovostno zaposlitev najkasneje v 4 mesecih.
Šport kot priložnost za turistični razvoj Koroške in Pomurske regije
Tim Litrop in Matic Pečovnik
Mentorstvo: Matjaž Plesec
Šola: Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, Ljubljana
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
V raziskovalni nalogi sva v teoretičnem delu predstavila povezavo med športom in turizmom
v koroški in pomurski regiji. Na kratko sva omenila in predstavila večje znamenitosti teh dveh
regij, znane športnike, strateške dokumente in turizem.
Anketirala sva 100 prebivalcev Koroške in 100 prebivalcev Pomurja ter opravila intervjuja z
županjo občine Črna na Koroškem in z županom občine Turnišče. Rezultati anketnega
vprašalnika in oba intervjuja so pokazali, da je športni turizem v obeh regijah precej slabo
razvit. Večina anketirancev meni, da imata obe regiji dovolj dobre pogoje za uspešen razvoj
športnega turizma in ga absolutno podpirata. Predlagala sva tudi nekatere ukrepe za hitrejši
razvoj športnega turizma.
Turistična ponudba Tuštanja in kuhinje moje babice
Tamara Cerar in Sabina Šljivar
Mentorstvo: Marija Schnabl
Šola: Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, Ljubljana
Doseženo priznanje: BRONASTO
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Povzetek naloge:
Tuštanj je zanimiv kraj z bogato kulturno-zgodovinsko in naravno dediščino. Okolica
Tuštanja razpolaga z neokrnjeno naravo, mnogimi znamenitostmi, tudi za mlade privlačnim in
pestrim okoljem, zato ponuja veliko možnosti za prijazna srečanja, spoznavanje naravne in
kulturne dediščine, specifične kulinarike, športne aktivnosti.
Namen raziskovalne naloge je, da na podlagi primarne in sekundarne ponudbe tega področja
izoblikujeva turistični proizvod, privlačen predvsem mladim.
Program, ki traja en dan ima dva dela. Prvi del je namenjen seznaniti udeležence s kulturnozgodovinskimi znamenitostmi Moravške doline, s poudarkom na samem kraju Tuštanj in
okusiti kulinarične specialitete iz kuhinje naših babic. Drugi del pa je namenjen predvsem
aktivnostim, ki krepijo medsebojno povezanost in druženje mladih obiskovalcev. Nepozabno
doživetje ponujava z družabnimi igrami iz starih časov (voukanca, ciganca), s preizkušnjo v
starih kmečkih opravilih in seveda plesom ob dobri glasbi lokalne glasbene skupine.
Ekoturizem
Nuša Ramšak
Mentorstvo: Sonja Breznik
Šola: Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
V raziskovalni nalogi sem preučevala Ekoturizem, kjer sem poskušala odkriti kakšno vlogo
ima pri razvoju turizma v Sloveniji, kam lahko potuje ekoturist, storitve in tematske programe
ostalih ekoturistični proizvodov. Ekoturizem je dejavnost, ki postaja vsak dan bolj razširjena
in zaželena oblika turističnih dejavnosti. Govorimo o opredelitvi potovanja neokrnjena
naravna območja, ki naj bi jih obiskovalci s svojim odgovornim ravnanjem, torej z
neagresivnim poseganjem v naravo, takšna tudi ohranjali oziroma obliko turizma, ki med
drugim spodbuja blaginjo lokalnega prebivalstva. Glavna načela ekoturizma so težnja k čim
manjšemu negativnemu vplivu na naravno okolje, ohranjanje flore in favne, spoštovanje
lokalnega prebivalstva ter njihovo aktivno vključevanje v turistično ponudbo. Poleg tega, da
ozavešča popotnika o okoljskih problemih, krepi gospodarski razvoj lokalnih skupnosti,
neguje spoštovanje do različnih kultur in človekovih pravic.
Država varčuje - vpliv varčevalnih ukrepov slovenske vlade na življenjski standard
srednješolcev
Mangala Serčič
Mentorstvo: Lidija Kodrin
Šola: II. gimnazija Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Republika Slovenija je na različne načine ukrepala v boju z gospodarsko in finančno krizo. V
ta namen je sprejela varčevalne ukrepe, ki so v letu 2012 znižali življenjski standard
srednješolcev. V nalogi me je zanimalo, kje in na kakšen način se ti vplivi kažejo. V
teoretičnem delu sem raziskala spremembe zakonodaje v preteklih letih ter opisala varčevalne
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ukrepe za posamezna področja (javni uslužbenci, družine, študentje,…), pri čemer sem se
osredotočila predvsem na to, kako varčevalni ukrepi vplivajo na srednješolce. V empiričnem
delu sem s kvantitativno raziskavo (in uporabo anketnega vprašalnika) raziskala spremembe
življenjskega standarda srednješolcev v Sloveniji. Da sem lahko rezultate posplošila na
celotno Slovenijo, se struktura anketirancev ujema s strukturo slovenskega prebivalstva po
regijah. Na podlagi rezultatov sem podala predloge, kako izboljšati življenjski standard
srednješolcev v Sloveniji.
Potrošnja v predprazničnem času
Sandra Rošar in Karina Vešnik
Mentorstvo: Barbara Korošec
Šola: Srednja šola Slovenska Bistrica, Slovenska Bistrica
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
V nalogi sva raziskovali potrošnjo v v mesecu decembru, v predprazničnem in predvsem v
prazničnem času. Zanimalo naju je, kako se je potrošnja spremenila glede na krizne razmere v
državi in ali ljudje med prazniki še vedno potrošijo veliko denarja. Ugotovili sva, da še vedno
veliko več denarja porabijo v času pred prazniki kot v ostalem delu leta. Raziskovali sva,
kateri dan ljudje največ nakupujejo in v katerih trgovinah. Zanimala naju je tudi konkurenca
med trgovinami in ugotovili sva, da imajo vse trgovine vedno več konkurence in da se morajo
za pozornost potrošnikov zelo potruditi. Raziskovali sva, kako kriza vpliva na potrošnjo, ali
ljudje bolj premišljeno kupujejo stvari in ali se je prodaja določenih izdelkov v zadnjem času
povečala ali zmanjšala. Prišli sva do zanimivih in uporabnih podatkov. Raziskovali sva s
pomočjo opravljenih intervjujev in razdeljenih anketnih vprašalnikov.
V raziskavi sva skušali ugotoviti, ali so se nakupovalne navade zaradi krize v prazničnem
času morda spremenile. S pomočjo anketnega vprašalnika sva skušali ugotoviti, kateri dan v
tednu potrošniki nakupujejo običajno in kako med prazniki, ugotavljali sva tudi, koliko
denarja povprečno porabijo za živila, gostinske storitve in svečana oblačila. S pomočjo
intervjuja sva skušali ugotoviti, koliko se povprečno dvigne prodaja v t. i. veselem decembru,
kako trgovci pritegnejo kupce k nakupu določenih izdelkov …
Ugotovili sva, da ljudje porabijo za darila in druge blagovne skupine bistveno manj denarja
kot pred leti.
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ELEKTROTEHNIKA. ELEKTRONIKA IN ROBOTIKA - osnovne šole
Delilec kart Taroker
Tomaž Majcen, Amadej Arnuš in Primož Mikša
Mentorstvo: Danilo Muršec, Boštjan Rihtar in Franc Vrbančič
Šola: Osnovna šola Dr. Franja Žgeča Dornava, Dornava
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
Mnogi ljudje upajo, da jih bo nekoč doletela sreča. Nekateri vplačujejo stavne listke, igrajo igre na
srečo in se udeležujejo tombol. Drugi igrajo karte za denar. V želji po dobičku in zmagi, se nepošteni
igralci radi poslužujejo goljufij predvsem pri delitvi kart med soigralce.
V naši raziskovalni nalogi smo se lotili tega problema ter načrtovali in izvedli mehatronski sistem, ki
pravično razdeli želeno število kart. V nalogi odgovarjamo na vprašanje, ali so materiali za tovrstni
sistem dostopni v vsakem modernem domu. Raziščemo tudi, ali je na spletu in v knjigah dosegljivo
znanje dovolj razumljivo osnovnošolcem, da samostojno izvedejo omenjen sistem in ga tudi
usposobijo za uporabo.
Roboti reševalci
Andreja Kernc
Mentorstvo: Tomaž Kušar
Šola: Osnovna šola Mokronog, Mokronog
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
Raziskovalna naloga je nadaljevanje mojega raziskovalnega dela (Robotki kot mravlje)na področju
robotike, ki se ukvarja z roboti, katerih inteligenca ima lastnosti inteligence rojev, s tujko »swarm
robotics«. Cilj raziskovalne naloge je bil izdelati kolektivni sistem robotkov, ki bi bili sposobni
opravljati zahtevne naloge, kot je na primer reševanje ponesrečencev v potresih, v dinamičnih in
spremenljivih okoljih brez zunanjega vodenja ali nadzora in brez centralne koordinacije. Natančneje,
cilj naloge je bil izdelati robotke, ki bi bili sposobni najti najkrajšo pot od izhodišča do žrtve in bi po
tej poti začeli z reševanjem.
Naloga opisuje postopek izdelave mini mobilnih robotkov z vsemi potrebnimi senzorji za zaznavanje
ovir, merjenje temperature in izdelavo IR komunikacijskega modula, ki služi za medsebojno
komuniciranje med roboti. V nadaljevanju je opisan in grafično predstavljen algoritem delovanja
robotkov, opisani pa so tudi posamezni eksperimenti, s katerimi sem preizkušala delovanje
omenjenega algoritma oziroma sistema. Zaključujem z rezultati in ugotovitvami mojega dela.
Pametna palica
Gašper Trupej, Aljaž Zakošek in Žan Železnik
Mentorstvo: Petra Strnad
Šola: Osnovna šola Vojnik, Vojnik
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Naša raziskovalna naloga je imela namen ustvariti sprehajalno palico, ki ne bi pomagala samo pri hoji,
ampak bi služila še v druge namene. Pri raziskovanju smo naleteli na težavo, saj ni niti literature niti
internetnih virov, ki bi nam pri tem pomagali. S pomočjo nekaterih sošolcev in sošolk smo izrisali več
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idejnih skic pametne palice in prišli do končne za izdelavo našega projekta. Anketirali smo uporabnike
in neuporabnike palic in izvedli analizo njihovih odgovorov. Anketiranci so bili navdušeni nad našo
idejo in bi želeli takšno palico tudi sami. Na začetku naloge smo si zastavili štiri hipoteze, ki smo jih
želeli preveriti v sami raziskovalni nalogi. Od štirih hipotez smo le eno delno ovrgli; zaradi naše
predvidene cene samega izdelka.
Pametne sončne celice
Staš Bucik
Mentorstvo: Mojca Milone
Šola: Osnovna šola Solkan, Solkan
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
V današnjem svetu se svetovna kriza izgovarja na večanje življenjskih stroškov na
račun višanja cene fosilnih goriv. Zato nas mlade zanese v razmislek o možnosti
izkoriščanja naravnih virov, saj nam narava ponuja energije v obliki svetlobe, vetra,
vode, toplote. Pojavi se torej problem, kako torej te energije pretvoriti v tisto, ki nam
je najbolj preprosta za uporabo.....v ELEKTRIČNO ENERGIJO.
Že od nekdaj sem se navduševal za elektroniko, regulacijo in krmiljenje z
elektronskimi elementi. Izziv za inovativno idejo se mi je porodil v tem, ko sem
ugotovil, da sončne celice proizvedejo največ energije, ko sončni žarki padajo na njih
pod pravim kotom. Ker pa sonce spreminja svojo lego, glede na dnevni in letni čas,
celice ne izkoristijo vse sončeve energije. Kako torej narediti sončne celice, ki bi
sledile gibanju sonca in bile kot ...SONČNICE?
Magnetno vzbujanje elektromotorja
Rok Vrečer, Jan Vrečer in Tim Šlosar
Mentorstvo: Uroš Kalar
Šola: Osnovna šola Hudinja, Celje
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Zanimalo nas je, ali je mogoče z magneti iz neodimija vzbujati elektromotor in ga z njimi gnati, ne da
bi ga napajali z električno energijo. Opravili smo številne poskuse in meritve, kako gostota
magnetnega polja, s katerim smo vzbujali elektromotor, vpliva na vrtenje rotorja in poskusili ugotoviti,
kako naj bi bili magneti orientirani, da bi dosegli vrtenje rotorja brez dodatne energije. Meritve so
pokazale, da statično magnetno polje trajnih magnetov ne more poganjati rotorja.
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ELEKTROTEHNIKA. ELEKTRONIKA IN ROBOTIKA - srednje šole
Rezkalna naprava
Janez Ogrizek
Mentorstvo: Gregor Kramer
Šola: Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, Celje
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
V raziskovalni nalogi je raziskana izdelava preproste rezkalne naprave. Preden sem
lahko pričel z izdelavo same naprave, sem se moral po spletu pozanimati, če je zadeva
sploh finančno možna in tudi če lahko to izdelam v domači delavnici.
Najprej sem na spletu poiskal primeren in cenovno ugoden krmilnik, katerega sem
sedaj tudi uporabil. Temu so sledili še koračni motorji in napajalnik. Zatem sem pričel
z varjenjem same konstrukcije naprave. To mi je vzelo zelo veliko časa, saj je šlo za
izjemno natančnost. Ko sem vse to spravil skupaj sem zadevo opremil še s koračnimi
motorji, podmazal in pričel z povezavo motorjev s krmilnikom.
Nato je sledila konfiguracija samega krmilnika in nato še načrtovanje izdelka v
risarskem programu autocad 2010.
Nato se je morala zadeva pretvoriti v G-kodo in naprava je bila pripravljena za 1. Test,
kjer so bili rezultati več kot zadovoljivi.
Vodenje in stabilizacija satelita v magnetnem polju
Jaša Pavše in Blaž Kuhelnik
Mentorstvo: mag. Peter Sekolonik in Matjaž Metličar
Šola: Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija Ravne na Koroškem, Ravne na Koroškem
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
Vse naprave v vesolju, kot so vesoljske postaje in sateliti, potrebujejo nadzorni sistem za obračanje in
stabilizacijo. Ker naju je vedno zanimalo, kako to zgleda in kako se s tem soočiti, smo se odločili, da
pod mentorstvom profesorja fizike, Petra Sekolonika, pripraviva raziskovalno nalogo in s tem razširiva
svoje znanje o tej temi.
V raziskovalni nalogi se ukvarjava z dvema načinoma kontrole in stabilizacije satelitov. Za potrebe
naloge sva izdelala dva modela, ki lebdita v magnetnem polju, prvi za kontrolo uporablja reakcijsko
kolo, drugi pa par žiroskopov. Modela, ki smo ju izdelali, lebdita pod elektromagnetom, ki privlači ali
odbija na model pritrjen magnet, vezje nad tuljavo pa regulira višino. Prvi model z reakcijskim
kolesom, se lahko vrti okoli navpične osi in ko se kolo vrti v eno smer, se model zaradi ohranitve
vrtilne količine vrti v nasprotni smeri. Pri drugem modelu vrtenje in stabiliziranje omogočata dve
enojno vpeti vrtavki, ki sta postavljeni pod kotom 45°, z njima pa je mogoče model vrteti okrog dveh
osi. Modelom smo raziskali tudi lastnosti: izmerili smo vztrajnostni moment, kotni pospešek ter
doseženo hitrost vrtenja.
Med raziskovanjem smo prišli do ugotovitev, da so reakcijska kolesa preprostejša, a imajo tehnične
omejitve. Njihov navor je manjši, zato se sateliti vrtijo počasneje. Zaradi zunanjih navorov se sicer
začnejo hitreje vrteti in jih je treba zaustaviti z drugimi navori (npr. s šobami). Kontrola satelitov z
vrtavkami je bolj zapletena vendar tudi bolj natančna. Potrebne so vsaj tri vrtavke za obračanje in
stabilizacijo satelita v treh oseh. Navor vrtavk na satelit je večji kot pri reakcijskem kolesu in zato
lahko le te hitreje zavrtijo satelit.
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Krmiljenje bowling centra
Tadej Golob
Mentorstvo: Milan Ivič
Šola: Srednja elektro računalniška šola Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Raziskovalna naloga predstavlja delo na področju krmiljenja bowling steze. Rečemo lahko, da se je
bowling rodil takrat, ko je človek prvič zakotalil okrogel kamen, da bi podrl postavljene palice. Po
nekaterih podatkih so pri izkopavanjih v Egiptu našli zametke bowlinga, ki izvirajo okoli leta 5200
pred našim štetjem. Na začetku, so igralci bowlinga število podrtih palic in kasneje kegljev preštevali.
Z razvojem elektronike in avtomatizacije, pa se število podrtih kegljev in število metov izračunava in
prikazuje avtomatsko. Toda kako je izdelana avtomatika, ki poskrbi za avtomatski prikaz potrebnih
podatkov? Z željo po raziskovanju, sem se odločil izdelati model bowling steze, na katerem bo
omogočen avtomatski prikaz števila metov, število podrtih kegljev posameznega meta in skupno
število podrtih kegljev po več metih. Za nalogo je uporabljen mikrokontroler, ki s pomočjo ustreznih
senzorjev pridobiva potrebne podatke, ki so potrebni za prikaz želenih podatkov.
Solarne ceste
Rok Friš in Jan Leva
Mentorstvo: Robert Gašparič
Šola: II. gimnazija Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Solarna cesta je vozišče, kjer bi na tla položili več posebej oblikovanih solarnih panelov po katerih bi
lahko vozila cestna vozila, obenem pa bi s temi paneli proizvajali električno energijo (za javno
razsvetljavo, gospodinjstva…). Površina takšne ceste bi morala biti izdelana iz posebnega stekla, ki bi
bilo dovolj trdno, da zagotovi dovolj trenja za varno vožnjo obenem pa mora biti dovolj prepustno za
svetlobo. V raziskovalni nalogi sva raziskala omenjene možnosti solarnih cest. Zanimalo naju je kako
je zgrajena, kako deluje in kakšna je praktična uporaba v vsakdanjem življenju. Sestavila sva maketo
solarne ceste in primerjala sva prednosti in slabosti klasičnih in solarnih cest. Prikazala sva teoretične
možnosti zamenjave asfaltnih površin v Sloveniji s cestiščem iz solarnih panelov. Ocenila sva
ozaveščenost anketirancev o solarni tehnologiji. Raziskala sva vpliv solarnih cest na okolje.
Avtonomni sistem za reševanje ponesrečencev naravnih nesreč - RCJ reševalec
Kristjan Podgoršek, Denis Hergan in Alen Vuk
Mentorstvo: Franc Vrbančič in Iztok Milošič
Šola: Šolski center Ptuj, Elektro in računalniška šola, Ptuj
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
V raziskovalni nalogi raziščemo in predstavimo uspešnost avtonomnega mobilnega sistema pri
reševanju ponesrečencev z razgibanega terena, ki ga predstavlja poligom z ovirami. Krmiljenje pogona
sistema dosežemo s pomočjo eProDas-Rob1 mikroprocesorskega sistema, ki ga krmilimo s
programsko aplikacijo, ki teče v android operacijskem sistemu na tabličnem računalniku. V nalogi
nadalje predstavimo, kako je s tovrstnim sistemom možno sodelovati tudi na mednarodnem
tekmovanju RoboCup Rescue.
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Krmiljenje naprav v hotelu
Jernej Frangež
Mentorstvo: Milan Ivič
Šola: Srednja elektro računalniška šola Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Za izdelavo raziskovalne naloge sem se odločil, ker veliko hotelov po nepotrebnem porablja električno
energijo, zaradi česar se onesnažuje okolje. Raziskovalna naloga predstavlja rešitev tega problema, saj
živimo v času, ko je potrebno z električno energijo varčevati povsod, doma, v šoli, v službi in tudi v
hotelih. Z varčevanjem lahko veliko prihranimo, hkrati pa skrbimo za okolje. Poleg varčevanja z
električno energijo, kamor spada razsvetljava na hodnikih in stopnicah, je v raziskovalni nalogi
prikazan tudi sistem požarne varnosti, sistem obveščanja v primeru poškodb gostov hotela ter
krmiljenje reklamnega napisa hotela. Po dosegljivih podatkih se v hotelu vsako leto, na kvadratni
meter površine, porabi povprečno 12 kilovatnih ur električne energije, od tega 25 % za razsvetljavo.
Po ocenah, zaradi neučinkovite rabe električne energije porabimo kar 20 % preveč energije.
Učinkovita in varčna raba energije je eden izmed temeljnih stebrov skupne evropske energetske
politike.
Primerjava sistemov za ogrevanje sanitarne vode
Klemen Oblak
Mentorstvo: Branko Vrečar in Rado Stržinar
Šola: Srednja šola tehniških strok Šiška, Ljubljana
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Cilj moje naloge je podrobno proučiti in razložiti delovanje sprejemnikov sončne energije (SSE)1 za
pripravo sanitarne tople vode ter jih primerjati z drugimi sistemi, ki to omogočajo, kot je toplotna
črpalka in ogrevanje z biomaso-peleti. Ocenil in primerjal sem stroške vseh sistemov ogrevanja
sanitarne vode. Predstavil sem prednosti in slabosti različnih možnosti priprave ogrevanja sanitarne
vode.
Vsekakor bo energija z leti vse dražja in SSE bodo še toliko bolj v prednosti pri odločitvi kaj izbrati,
zato sem se v nalogi osredotočil prav na SSE. Zbral sem tehnične lastnosti SSE različnih izbranih
proizvajalcev, ki so za investitorja najpomembnejši. Podrobno sem opisal gradnike solarnega sistema z
vsemi pomembnimi parametri, ki odločilno vplivajo na izkoristek celotnega solarnega sistema.
Primerjal sem razlike med ploščatimi in vakumskimi SSE. Proučil sem uporabo solarnega
diferenčnega regulatorja, ki je nujen gradnik solarnega sistema. Prav tako sem opisal zalogovnik
toplote s katerim lahko zajamemo presežke sončne energije in jih kasneje 'uporabimo'. Zbral sem
številne praktične rešitve vezav SSE – hidravlične vezave, s katerimi si izberemo najbolj primeren
solarni sistem ogrevanja za izbrane potrebe. Na koncu sem opisal tudi nasvete za montažo SSE ter
končno kontrolo postavitve celotnega solarnega sistema na objektu.
Nadzor mobilnega robota preko mobilnega telefona
Mario Dvoršek in Igor Đukanović
Mentorstvo: Gregor Hrastnik
Šola: Šolski center Velenje, Elektro in računalniška šola, Velenje
Doseženo priznanje: BRONASTO
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Povzetek naloge:
Robotika je perspektivno področje, ki se hitro razvija. Namen najine raziskovalne naloge je raziskati
področje brezžičnega upravljanja robotov preko omrežja. Ugotoviti sva hotela, ali je bolje kupiti ali
izdelati svojega robota. Odločila sva se izdelati avtomobil, ki se bo premikal po ukazih s spletne strani
oziroma aplikacije. Raziskovalna naloga tako zahteva programersko in elektrotehnično znanje. Izbrala
sva si krmilnik Raspbery Pi, ker je poceni in podpira vse funkcije, ki jih želiva vključiti v izdelek.
Raspbery Pi je priklopljen na baterijo ter brezžično omrežje. Na krmilniku teče skripta in sprejema
ukaze, ki jih dobi preko omrežja, in pošilja signale na dva servo motorja, ki poganjata avto. Motorčka
imata svoje napajanje. Spletna aplikacija, ki pošilja podatke krmilniku, je napisana v jeziku PHP.
Postavila sva hipotezo, da je ceneje narediti izdelek kot pa ga kupiti in da imajo že narejeni produkti
več funkcij. Izdelke sva potem primerjala cenovno in funkcionalno.
Koračni in brezkrtačni motor
Matej Oder in Boštjan Urbanc
Mentorstvo: Zvone Cencen
Šola: Šolski center Velenje, Elektro in računalniška šola, Velenje
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Namen najine raziskovalne naloge je bil, da ugotoviva čim več o brez krtačnih in koračnih motorjih,saj
si brez njih ne predstavljamo današnjega življenja,saj se uporabljajo v mnogih strojih. Najin cilj pri tej
raziskovalni nalogi je bil, da ugotoviva ali lahko zamenjamo popolnoma vsak koračni motor z brez
krtačnim motorjem.
Vodenje rastlinjaka
David Herič
Mentorstvo: Gregor Kramer
Šola: Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, Celje
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Naloga ki sem si jo zadal je bila, da naredim krmilno vezje, ki mi bo v rastlinjaku vzdrževalo želeno
temperaturo. Pozimi, ko je zunaj mrzlo, bi prostor grela električna peč, poleti pa bi temperaturo
uravnavala loputa na strehi, ki jo je potrebno trenutno odpirati in zapirati ročno. Za električno peč
trenutno skrbi temperaturni regulator. Vse to, bom nadomestil z mikroprocesorjem, ki bo skrbel, da se
bo v prostoru vzdrževala želena temperatura. Vsemu temu bi na koncu v rastlinjaku še dodal brezžični
router, s katerega bi lahko na računalniku ali telefonu upravljal peč in loputo.
Z zaključkom raziskovalne naloge sem zadovoljen, saj mi je uspelo narediti vodenje rastlinjaka.
Robotsko varjenje
Bernie Bezenšek, Nedim Husaković in Janez Hribernik
Mentorstvo: mag. Andro Glamnik in Matej Veber
Šola: Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, Celje
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
V današnjem času si ne moremo predstavljati proizvodnje linije brez robotov, ki so nadomestilo
človekovih opravil. Roboti so zanesljivejši, hitrejši in natančnejši kakor človek. Zaradi robotizacije
ogromno delavcev izgubi službo, kar ni ravno prednost. A vendar je dobro izhodišče za zaposlovanje
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dobrih programerjev in operaterjev, saj je potrebno robota sprogramirati in nadzorovati. Investicija
robotskega varjenja lahko podjetju hitro prinese dobiček, saj se poveča kvantiteta in kvaliteta izdelkov.
Prav tako se izognemo poškodbam dihal in vida, s katerimi se soočajo varilci. V raziskovalni nalogi
bomo dokazali, zakaj nam uvajanje varilnih robotov prinaša koristi v proizvodni proces in v kolikšnem
času se investicija povrne.
Robotsko frezanje
David Jelenko, David Kotnik in Žan Kuder
Mentorstvo: mag. Andro Glamnik
Šola: Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, Celje
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Zavedamo se, da se v današnjem času vse več podjetij sooča z gospodarsko krizo, kar zavira razvoj
tudi na področju robotike. Vendar tehnologija odvzemanja materiala z robotom omogoča izdelovanje
novih izdelkov in uresničevanje idej na lažji način. Pri tehnologiji odvzemanja materiala z robotom
potrebujemo programerje in vzdrževalce, kar privede do zaposlovanja. Upamo si trditi, da smo z našo
raziskovalno nalogo pripomogli k razvoju tehnologije odvzemanja materiala z robotom in da smo
predstavili temeljne prednosti ter slabosti tega postopka.
Raziskovali smo tehnologijo odvzemanja materiala in prišli do ugotovitve, da nam robot ne zagotavlja
iste kakovosti obdelave v njegovem delovnem prostoru. Več sledi v nadaljevanju raziskovalne naloge.
Uporaba pospeškometra
Urban Klanjšek
Mentorstvo: Gregor Kramer
Šola: Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, Celje
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
V raziskovalni nalogi je prikazano delovanje in uporaba pospeškometra MMA7361L v
različnih primerih. Želel sem čim bolje preučiti delovanje pospeškometra in ga poskušal
uporabiti v praktičnih aplikacijah, odločil pa sem se, da z njim merim kot in pospešek. Za
raziskovanje sem se odločil zaradi veliko aplikacij, ki jih je moč s pospeškometrom realizirati.
Naloga je zahtevala veliko znanja iz elektrotehnike, predvsem programiranja AVR-jev in
uporabe programskega orodja Bascom-AVR.
Z raziskovalno nalogo sem zadovoljen, saj sem prišel do zadovoljivih rezultatov, poleg tega
pa naprava deluje približno tako kot sem si zamislil na začetku raziskovanja.
Elektronski vžig motorja
Dejan Lobnikar
Mentorstvo: Gregor Kramer
Šola: Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, Celje
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
V raziskovalni nalogi vam bom predstavil projekt z imenom elektronski vžig motorja. Gre
za elektronski vžig, ki se razlikuje od drugih vžigov, ki so večinoma tranzistorski, starejši pa
vodeni preko platin kar pomeni, da je predvžig nastavljen fiksno kot ga nastavimo in se z
delovanjem ne spreminja kar pa nam zelo zoži optimalno delovanje motorja. Elektronski
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vžig,ki sem ga izdelal deluje na principu zamikanja predvžiga kot pri starejših avtomobilih
le, da so ti imeli platine fiksirane na drsno ploščo, ki jo je zamikal podtlak agregata. A pri
dvotaktnem motorju tega ne moremo izdelati saj motor v karterju ustvari tudi nadtlak. Zato
sem se odločil za izdelavo elektronskega vžiga z mikrokrmilnikom, družine AtMega,
proizvajalca ATMEL, ki bo spreminjal predvžig glede na obrate. Dodal pa sem tudi LCD
prikazovalnik za izpisovanje števila vrtljajev.
Pametna hiša
Vid Pavše
Mentorstvo: Zdravko Pavleković in Gorazd Geč
Šola: Šolski center Ravne na Koroškem, Srednja šola, Ravne na Koroškem
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
V raziskovalni nalogi sem se ukvarjal s problematiko pametnih hiš, ki je v današnjih časih čedalje
aktualnejša tema. Tako imam v raziskovalni nalogi namen narediti upravljanje luči na daljavo ali s
fizično tipko. Brezžično jo bomo upravljali s pomočjo WiFi modula, za fizičen vklop pa bomo
uporabili tipko. Narediti pa moramo še vezje, katero poskrbi hkratno prižiganje in ugašanje, tako
fizično kot brezžično. Pri tem sem opisal vse probleme, na katere bom pri izdelavi tega vezja naletel,
ter tudi rešitve teh problemov. Na koncu pa lahko vidimo, kako sem že izdelal električno shemo in
načrt tiskanega vezja.
Predelava bencinskega v električni Tomos Apn-6
Miha Štefelin, Imer Osmani in Blaž Škrabec
Mentorstvo: Tomislav Prislan
Šola: Tehniški šolski center Kranj, Kranj
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Cilj raziskovalne naloge je bil predelava bencinskega v električni moped. Kot osnovo sva izbrala
Tomos apn 6. Odstranila sva bencinski motor in rezervar goriva. Okvir motorja sva morala predelati
za električni pogon. Motor sva popolnoma obnovila, izbrala sva barvo, ki ustreza barvi naše šole, in
sicer oranžno. Električni motor je enosmerne napetosti 24V. Napajata ga 2 x 12V akumulatorja. Za
krmilnik električnega motorja sva razvila lastno vezje, ki deluje na principu PVM regulacije z
izhodnimi močnostimi MOS - FET tranzistorji.
Bluetooth robot
Metod Medja
Mentorstvo: Tomislav Prislan
Šola: Tehniški šolski center Kranj, Kranj
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Namen raziskovalne naloge je bil izdelati robota, ki bi ga bilo možno upravljati daljinsko s pomočjo
osebnega računalnika, mobilnega telefona ali kakšne druge naprave z zmožnostjo brezžičnega
komuniciranja. Za to je bila izbrana Bluetooth tehnologija, saj je robustna, cenovno ugodna ter
primerna za komuniciranje na kratke razdalje. Robot ima na sebi modul, na katerega se je možno
povezati s katerekoli druge Bluetooth brezžične naprave. Ko je povezava vzpostavljena ta deluje kot
medij komuniciranja serijskega kanala med obema napravama. Iz upravljalne naprave, v našem
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primeru računalnika, lahko tako na robota pošiljamo osem bitna sporočila, npr. ASCII kode. Ta jih
prejme preko modula in jih poda naprej mikrokrmilniku. Ta te vrednosti prebere in glede na to kaj je
prejel primerno upravlja s pritrjenem motorjema.
Krmiljenje robota s pametnim telefonom
Denis Hergan, Alen Vuk in Kristijan Podgoršek
Mentorstvo: Franc Vrbančič in Matej Reberc
Šola: Šolski center Ptuj, Elektro in računalniška šola, Ptuj
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Robot je stroj, ki ga nadzoruje računalnik in ga lahko programiramo, da samostojno opravlja določeno
opravilo. V našem primeru raziskujemo izdelavo in programiranje avtonomnega robota tako, da na
podanem poligonu premaguje ovire in išče ponesrečence.
Odločitveno jedro robota predstavlja Arduino mikroprocesor, ki s pomočjo algoritma napisanega v
programskem jeziku c, krmili in sinhronizira delovanje aktuatorjev in različnih senzorjev.
V nalogi tudi nakažemo ter analiziramo morebitna področja uporabe tovrstnega sistema.
Dvižna vrata / Pametna industrijska rolo vrata
Denis Vincek
Mentorstvo: Franc Vrbančič in Jan Haložan
Šola: Šolski center Ptuj, Elektro in računalniška šola, Ptuj
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Vrata so glede na obliko in material takšna ali drugačna. Od prav vseh pa pričakujemo, da bodo
varovala pred različnimi vplivi in omogočala enostaven vstop v prostor, ki ga varujejo. V raziskovalni
nalogi raziščemo in prikažemo pot nastanka pametnih industrijskih vrat od načrta do izvedbe.
Raziščemo in dokažemo, da je srednješolec zmožen narediti vrata, ki so varna, učinkovita in enostavna
za uporabo. Vrata tudi opremimo z informacijsko podporo, ki omogoča pridobivanje, shranjevanje,
obdelavo, prikazovanje ... želenih podatkov, kakor tudi spremljanje le-teh na daljavo.
Vklop iz izklop žarnice z daljinskim upravljalnikom
Matthias Nils Kurpick
Mentorstvo: Edvard Trdan
Šola: Srednja šola tehniških strok Šiška, Ljubljana
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Namen raziskovalne naloge je raziskati, analizirati in predstaviti vklop in izklop žarnice z daljinskim
upravljalnikom. Poleg IR sprejemnika z integriranim vezjem, tranzistorjema in releji za vklop žarnic,
sem predelal tudi 12 V napajalnik in daljinski upravljalnik. Ta upravljalnik sem po navodilih tudi
ustrezno sprogramiral. V raziskovalni nalogi sem uporabil tudi regulator napetosti UA789L05, ki je
namenjen širokemu krogu aplikacij. Te aplikacije vključujejo regulacije z odstranitvijo motenj in
problemov povezanih z enotočkovno regulacijo. Tehnologija daljinskih upravljalnikov se je v zadnjih
letih zelo razvila na različnih področjih in doprinesla k ustreznemu razvoju oziroma realizaciji
aplikacij. Izdelal bom tudi prototip naprave in ga ustrezno preizkusil. Prav gotovo je ta naloga izredno
zanimiva in uporabna tako, da jo bom skušal ustrezno aplicirati in tržiti.
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Pri raziskovalnem delu sem veliko uporabljala pridobljeno znanje v šoli, internet in najnovejšo
strokovno literaturo iz področja uporabe krmilnih naprav oziroma časovno programiranih senzorjev.
Sistem izogibanja oviram
Janez Cimerman
Mentorstvo: Gašper Lomovšek
Šola: Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana, Ljubljana
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Roby je avtomatiziran robot v velikosti manjšega krožnika, programiran za to, da se sam pomika po
prostoru in se izogiba oviram. Moj cilj pri razvoju Robyja je bil, da bi bil čimbolj podoben robotskim
sesalnikom. Roby je opremljen z verigo senzorjev, za njimi pa se skriva mikrokrmilnik Arduino UNO,
ki vse prejete podatke iz senzorjev sprejme, preračuna in nato preko dveh servomotorjev usmerja
robota po prostoru. Roby je namenjen gibanju po notranjih prostorih z običajnimi hišnimi predmeti,
saj ni vremensko odporen in nima pravega podvozja za vožnjo v naravi. Poleg tega je Roby trenutno
še bolj počasen in je primeren za manjše prostore pod nadzorom človeka, saj je še v fazi razvoja in se
tu in tam lahko zatakne. V raziskovalni nalogi so opisani razvoj Robyja, vsi vključeni senzorji,
metode, ki so jih pri razvoju podobnih naprav uporabili drugi, in kako bi se Robyja dalo še izboljšati.
Cilj moje raziskovalne naloge je bil zasnovati doma narejeno verzijo robota, ki bo čim bolje
posnemala trenutno aktualne robotske sesalnike večjih in bolj znanih firm, ter ta sistem še naprej
razvijati.
iFlashLED – SmartLightsforSmartpeople
Luka Penger
Mentorstvo: Edvard Trdan
Šola: Srednja šola tehniških strok Šiška, Ljubljana
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
iFlashLED je naprava na katero se priklopi LED lučke in se jih upravlja preko iOS ali Android
naprave, WEB vmesnika ali pa UDP (User Datagram Protocol) in TCP (Transmission Control
Protocol) protokola. Za to potrebujemo kontroler in vezje z lučkami.
Kot pove že naslov »Smart Lights for Smart people« so to pametne lučke za pametne ljudi, saj si lahko
uporabnik naredi programe po svojem okusu z različnimi efekti, nanj pa lahko priklopi tudi senzorje
gibanja. Upravljanje kontrolerja je možno preko kabla za internet ali pa kar brezžično, saj ima
kontroler vgrajen WIFI modul.
Cilj raziskovalne naloge je razvoj naprave s katero lahko upravljamo LED lučke preko interneta ali kar
preko svojega mobilnega telefona.
Uporabnik pa si lahko sprogramira svoje programe, delovanje LED lučk po svojem okusu. Uporabimo
jih lahko za okrasitev, ambientalno razsvetljavo in podobno. Ker pa ima kontroler možnost priklopa
senzorjev gibanja, pa so LED lučke lahko uporabne tudi tam, kjer želimo osvetliti prostor ob prihodu
vanj.
Vpliv kitarskih efektov na preoblikovanje signala
Matjaž Kajba in Žiga Zorc
Mentorstvo: Gregor Nikolić
Šola: Srednja elektro računalniška šola Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: BRONASTO
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Povzetek naloge:
Električna kitara je sama po sebi zelo dolgočasen inštrument, saj zvoka ne proizvaja sama, temveč za
to potrebuje nekaj dodatne opreme. Kitaro povežemo na ojačevalec, ki njen signal ojači. Vendar če
naredimo zgolj to, je kitara še vedno zelo suhoparna. Kitaristi smo že davno ugotovili, da lahko damo
vmes majhno napravo, ki ta signal spremeni, to je t.i. kitarski efekt. Kitara tako kmalu postane zelo
zanimiva, saj se odpre veliko novih možnosti in kombinacij. Ti efekti so se skozi dolga leta
spreminjali na različne načine. Vendar kaj ti efekti dejansko počnejo? Kitara ustvari zvok v elektronski
obliki, ki ga lahko ponazorimo s krivuljo. Poznavalci so zelo hitro ugotovili, da je zvok najbolj
odvisen od treh lastnosti te krivulje: glasnosti, frekvence in oblike. Kako kitarski efekt vpliva na
krivuljo signala, pa sva se avtorja spraševala v tej raziskovalni nalogi ter tudi na ta vprašanja
odgovorila.
Leteče oko
Stašo Frlež, Tomi Polajžer in Ana Sušec
Mentorstvo: Franc Vrbančič in Arne Korsika
Šola: Šolski center Ptuj, Elektro in računalniška šola, Ptuj
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
V raziskovalni nalogi razvijemo in raziščemo uporabo ''letečega očesa''. Mobilnost naprave v prostoru
dosežemo s pomočjo štirimotorne leteče platforme, ki smo jo načrtovali, izvedli in programirali za
potrebe raziskave. Avtonomnost, izogibanje ovir, snemanje s ptičje perspektive, možnost daljinskega
upravljanja so glavne lastnosti, ki jih na modelu empirično raziščemo.
V nalogi tudi raziščemo in komentiramo morebitna področja uporabe tovrstne naprave.
Prepoznavanje in meritve na 3D-telesih
Matej Reberc, Denis Vincek in Alen Vuk
Mentorstvo: Franc Vrbančič in Matic Žargi
Šola: Šolski center Ptuj, Elektro in računalniška šola, Ptuj
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Z razvojem novih tehnologij je prepoznava različnih objektov bil in je še vedno izziv mnogim
raziskovalcem z različnih področij. Raziskovalcem so ponavadi na razpolago finančna sredstva, ki se
merijo v tisočih in več evrih.
Tudi sami se v raziskovalni nalogi lotimo problema, v katerem iščemo odgovor na vprašanje, ali je
možnoi razviti ''poceni'' delujoč avtonomni sistem, ki bo našel, prepoznal in izmeril na mizi ležeč 3Dobjekt. Raziskavo smo otežili z zahtevama, da v sistem smemo vgraditi le tiste elektronske dele in
naprave, ki jih najdemo v povprečnem domu, ter da cena sistema ne presega nekaj deset evrov.
Za potrebe raziskave smo načrtovali in zgradili mobilni mehatronski sistem, katerega smo opremili s
programskim algoritmom, ki smo ga razvili za te namene. V nalogi smo prikazali uspešnost sistema za
izvedbo opisanih nalog. Podajamo tudi napotke za izdelavo in programiranje le-tega ter omejitve, na
katere smo naleteli pri izvajanju empiričnih poskusov.
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ETNOLOGIJA - osnovne šole
Pregovor je odgovor
Neja Bevc, Urša Klešnik in Valentina Prešeren
Mentorstvo: Mateja Drnovšek
Šola: Osnovna šola Polje, Ljubljana Polje
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
Pregovori so nastali v preteklosti. Ohranjali so se po ustnem izročilu iz roda v rod. Kasneje so bili
zapisani. Pregovori so kratke življenjske modrosti in eden izmed načinov izražanja človeka oz. ljudska
književna zvrst, ki kratko, navadno v prispodobi, izraža kako življenjsko izkušnjo. Mnogi pogosto
uporabljajo pregovore in se včasih niti ne zavedajo, kako pogosto posežejo po njih. Z njimi se srečajo
že v osnovni šoli pri pouku slovenščine. Pregovori z enakim pomenom se lahko pojavijo v različnih
državah v nekoliko drugačni obliki. Lahko pa najdemo tudi povsem različne pregovore z enakim
pomenom.
Ugotovile smo, da so učenci že slišali za veliko pregovorov, po katerih smo spraševale v anketi,
vendar niso bili tako uspešni pri njihovi razlagi. Najbolje so znali razložiti pregovore: Ko mačke ni
doma, miši plešejo; Ne kupuj mačka v žaklju in Samo osel gre dvakrat na led.
Po sledeh slovanskih imen
Eva Malovrh in Žiga Rebernik
Mentorstvo: Janez Ülen
Šola: 2. osnovna šola Slovenska Bistrica, Slovenska Bistrica
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
Kulturna dediščina našega prostora je prepoznavnost, identiteta, ki je lastna le nam. Z njo izpričujemo
svojo posebnost in izjemnost, omogoča nam vpogled in vpliv od nas v svet in ne le obratno. S
proučevanjem tega širokega področje se ukvarja narodopisje, v širšem pomenu etnologija. V kulturno
dediščino, nesnovno ali nematerialno, nedvomno sodijo tudi stare navade, kot je poimenovanje otrok s
starimi, tradicionalnimi imeni. V najini raziskovalni nalogi naju je zanimalo prav dejstvo, koliko te
tradicije pri poimenovanju otrok smo še ohranili. Najina pozornost je bila posvečena deležu slovanskih
imen v treh generacijah ljudi iz šolskega okoliša 2. OŠ Slovenska Bistrica. Za raziskovanje tega
družbenega procesa sva poleg teoretičnih pisnih in spletnih virov uporabila še anketo. Z njo sva želela
in uspela potrditi najine domneve, da je med prebivalstvom v najinem življenjskem okolju ljudi s
tradicionalnimi, starimi slovanskimi imeni vedno manj. Potrdila se je tudi najina domneva, da le redki
učenci starostnega obdobja od 13 do 15 let poznajo pomen in izvor svojega imena, in da bi svoje
otroke, podobno kot njihovi starši, poimenovali s priljubljenimi in pogostimi, redkeje z unikatnimi in
še redkeje s slovanskimi imeni.
Navade zajtrkovanja po svetu
Pia Povše in Nina Praunseis
Mentorstvo: mag. Anita Povše
Šola: Osnovna šola Mozirje, Mozirje
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
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Redno zajtrkovanje je pomemben dejavnik zdravega življenjskega sloga. V raziskavi, ki se jo je
udeležilo 193 anketirancev, sva zbrali podatke o navadah zajtrkovanja v 36-ih državah. Podatke sva
zbirali preko socialnega omrežja ask.fm ter preko znancev, ki živijo v tujini. Zanimalo naju je
predvsem kaj, kdaj in kolikokrat na teden ljudje zajtrkujejo. 81,2 % anketirancev redno zajtrkuje.
Anketiranci najpogosteje zajtrkujejo med 7. in 8. uro zjutraj. Zelo je razširjeno zajtrkovanje različnih
žitnih kosmičev. Navade zajtrkovanja se med državami po svetu precej razlikujejo. Čas in frekvenca
uživanja zajtrka ter izbira vrste zaužite hrane so odvisni od socialnih in kulturnih dejavnikov.
Izumiranje ljudske glasbe na Gorenjskem
Tanja Pivk in Marijana Jezeršek
Mentorstvo: Neža Erznožnik
Šola: Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas, Gorenja vas
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Že kar nekaj časa naju je zanimalo, ali so včasih naših starih staršev res več prepevali ljudske pesmi
kot danes. Zato sva se odločili, da bova naredili raziskovalno nalogo, in z njo ugotovili ali ljudska
glasba izumira.
S to raziskovalno nalogo sva želele ugotoviti, kaj vse se skriva v ljudski glasbi. Z vprašalnikom pa sva
želele izvedeti še, kako dobro poznajo ljudsko glasbo v različnih
starostih, in katera ljudska glasbila poznajo. Prebirali sva članke, knjige in izvlečke s spletnih strani o
ljudski glasbi. To pa je samo delček najinih raziskav. Za pomoč sva si pred začetkom raziskovanja
postavili hipoteze, ki so nama bile zelo v pomoč.
Središki fašenk - tradicija ali sodobna atrakcija?
Ivana Aleksić, Sandra Krajnc in Sara Mlakar
Mentorstvo: Vojka Havlas
Šola: Osnovna šola Središče ob Dravi, Središče ob Dravi
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
V raziskovalni nalogi bomo raziskali in opisali središki fašenk - prireditev, ki v kraju Središče ob
Dravi vsako leto poteka na pustno soboto. Čeprav Središče ob Dravi ne sodi med kraje z značilno
pustovanjsko tradicijo, smo zadnjič petnajst let vsako leto priča organizirani pustni povorki, imenovani
središči fašenk. Z raziskavo želimo predvsem ugotoviti značilnosti središkega fašenka in kako, na
kakšnih temeljih, je sploh nastal - ali gre za obujanje tradicije šemljenja prednikov ali za sodobno
atrakcijo, ki posnema podobne prireditve v okolici (Ormož, Ljutmer). V nalogi bomo najprej opisali
tradicijo pustovanja na Slovenskem. Pregledali bomo obstoječo literaturo in se povezali s krajevnim
turističnim društvom, ki fašenk organizira. V lovu za morebitnimi tradicionalnimi lokalnimi pustnimi
maskami bomo intervjuvali starejše občane, ki se spomnijo, kakšen je bil pust v Središču ob Dravi v
preteklosti ter tista društva/podjetja, ki so se izkazala za stalne spremljevalce središkega fašenka.
Izhajali bomo iz hipoteze, da v kraju ni posebnih mask, značilnih prav za to okolje, in da ne gre za
ohranjenje kulturne tradicije, pa tudi, da sama prireditev v osnovi ne obstaja zaradi dobička.
Obudimo stare jedi
Zala Herman in Brina Brodnjak
Mentorstvo: Dominika Mesojedec
Šola: Osnovna šola Sostro, Ljubljana-Dobrunje
Doseženo priznanje: SREBRNO
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Povzetek naloge:
Z raziskovalno nalogo bi avtorici radi dokazali, kako pomembno je, da se stare jedi in običaji
ohranjajo. Hkrati želiva dokazati, da je povezava med mestom in podeželjem tako s kulturnega,
naravnega in ekonomskega vidika zelo pomembna v današnjih časih. Še posebej pa bi radi poudarili
ohranjanje kulturne kot naravne dediščine.
Danes je le redkim državam dano, da večino prebivalcev pije vodo iz pipe in se zdravju prijazno
prehranjuje. Imamo srečo, da živimo v taki deželi. Na žalost se tega premalo zavedamo, zato je še
kako pomembno informiranje, osveščanje in izobraževanje ljudi v smislu trajnostnega razvoja, da
bodo znali te dobrine ceniti in ohranjati za bodoče rodove.
Jaz imam pa goslice
Marinela Matjašič in Anadeja Bajzek
Mentorstvo: Petra Kozar Bežan
Šola: Osnovna šola Martina Konšaka Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Violina ima še stoletja veliko vlogo ne samo v simfoničnem orkestru, ampak tudi kot solistični
inštrument. Zato sva se odločili, da pobližje spoznava njen razvoj in uporabo v zadnjih letih. Obe naju
je očaral zvok violine in potek izdelave, ki ga lahko dojemamo že kot umetnost. Želeli sva, da bi najini
vrstniki spoznali, da violina ni samo glasbilo za klasično glasbo, ampak ga uporabljajo v moderni
glasbi in glasbeni spremljavi filmov. Vedno več otrok se odloča za igranje tega, včasih zahtevnega
inštrumenta. To glasbilo, lahko dosega izjemne tonske višine, njen zvok je lahko dramatičen, živahen,
otožen. In to je bistvo najine raziskovalne naloge, da jo predstaviva, kot umetnost igranja in
izdelovanja, kot pomemben inštrument v glasbeni zgodovini, pa tudi prihodnosti. S tem vodilom bova
v svojem raziskovanju pripravile tudi ankete in intervjuje. Skušali bova izvedeti več o skladateljih,
izdelovalcih in zgodovini violine.
Vremenski pregovori
Gloria Orgolič
Mentorstvo: Evgenija Peternel
Šola: Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova, Spodnji Ivanjci
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Skorajda ni dneva, ki ga ne bi začeli s tem, kakšno je vreme zunaj. Od vremena je marsikaj odvisno.
Vpliva na naše razpoloženje, delovne sposobnosti, če pa še moramo tekom dneva kaj postoriti zunaj,
pa je še toliko bolj pomembno kakšno vreme je zunaj. Z vremenom pa so se med ljudmi izoblikovali
vremenski pregovori. Večkrat sem med pogovori pri odraslih ljudeh slišala različne pregovore o
vremenu. Spraševala sem se ali držijo ali ne. Zato sem se odločila za raziskovalno nalogo o
vremenskih pregovorih. Izbrala sem kar nekaj vremenskih pregovorov, s pomočjo anketnega
vprašalnika sem izvedela, da se vremenski pregovori prenašajo z ustnim izročilom iz roda v rod.
Najpomembnejša ugotovitev pa je ta, da ustno izročilo med generacijami slabi, zato je med mladimi
do 30 let zelo slaba prepoznavnost vremenskih pregovorov. Spremljala sem vreme dve leti in
ugotovila v kolikšni meri vremenski pregovori držijo glede na vreme. Moje ugotovitve so pokazale, da
datumsko določeni vremenski pregovori držijo, da so prisotni med nami saj se veliko ljudi še vedno
ravna po njih. Je pa od mlade generacije odvisno v kolikšni meri bodo to ustno izročilo ohranjali, kot
del naše dediščine.

107

Zgodbe, ki jih pišejo lasje
Tara Kankaraš in Anja Rudof
Mentorstvo: Vilma Vrtačnik Merčun
Šola: Osnovna šola Rodica, Domžale
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Zanimalo naju je, kako so se ženske pričeske in postopki friziranja spreminjali v 20. stoletju na
območju Slovenije. Najin slikovni vir so bile stare fotografije, predvsem pa slovenske ženske revije.
Pogovorili sva se s petimi frizerji z območja Domžal in Mengša. Ugotovili sva, da so ženske v začetku
20. stoletja nosile dolge lase, spete v kito, ki so jo zvile in pripele na temenu. Mlajše ženske so v kite
vpletale trakove, starejše pa so pričesko pokrile z ruto. Revije iz začetka 20. stoletja so hitreje sledile
evropski modi. Prikazovale so že krajše pričeske, ki so bile rahlo nakodrane po vsej glavi ali samo ob
sencih. Uveljavljati se je začel »frufru«, ravno postriženi lasje nad očmi. Po drugi svetovni vojni so
imele ženske večinoma srednje dolge, rahlo nakodrane pričeske. Nekatere ženske so nosile kratke
fantovske frizure. V šestdesetih letih so bile moderne ženske bubi frizure. To so bile pričeske s
kratkimi lasmi zadaj in daljšimi na temenu glave, kjer so bili natupirani tako, da so pričeske dobile
večji volumen. Poleg teh so ženske nosile tudi paž frizure (ravno pristriženi lasje nad rameni) s
frufrujem ali dolge, rahlo valovite, a močno tupirane frizure. V osemdesetih letih so se v večji meri
uveljavile pričeske s krajšimi lasmi po glavi, spodaj pa z dolgimi prameni, s frufrujem ali prečo. Še
vedno so bile moderne rahlo nakodrane pričeske z večjim volumnom, ki so jih frizerke dosegle s
trajno ondulacijo in fenanjem. V devetdesetih letih so ženske pričeske izgubile volumen, saj se je
trajna ondulacija začela opuščati. Vedno pogostejše je bilo barvanje las (tudi z rdečo barvo), nekaj
časa so bila moderna blond pramena. Moderne so postale pričeske, pri katerih lasje prosto padajo, če
so ravni ali dolgi, obliko pa jim daje način striženja. V zadnjem obdobju je za vse dolžine las značilno
asimetrično striženje. Za srednje dolge pričeske je spet moderna paž frizura, spet je moden frufru.
Dolge pričeske so lahko ravne ali pa z dolgimi valovitimi kodri.
V 20. stoletju so se spreminjali tudi postopki za kodranje las. Sprva so frizerke navijale lase na
kovinske navijalke, ki so bile povezane z električnimi žicami in so lase grele (to so imenovali železna
trajna ondulacija). V osemdesetih letih se je uveljavila hladna trajna ondulacija na osnovi kemičnih
preparatov. Ko so se v devetdesetih letih ženske začele pogosteje barvati, se trajna ondulacija začela
opuščati. Frizerski preparati ostajajo še danes v enaki funkciji kot pred desetletji, izboljšuje pa se
njihova kvaliteta, ki je do lasišča in las vedno bolj prijazna. Kodranje las je danes hitrejše in lažje s
kodralniki, ravnanje las pa z likalniki za lase. Pričeske se danes izbirajo glede obliko obraza in
osebnost, ki ji ustreza določen stil pričeske.
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ETNOLOGIJA - srednje šole
Dnevnik treh generacij
Pina Osovnikar, Nika Kalan in Anka Uršič
Mentorstvo: Vida Šifrer
Šola: Gimnazija Šentvid, Ljubljana Šentvid
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
Raziskovalna naloga govori o spreminjanju življenjskega sloga treh generacij, ki so živele na območju
Medvod.
Prva generacija ali generacija naših dedkov in babic, kot smo jo poimenovale, je na območju Medvod
živela, tik po drugi svetovni vojni. Zaradi velike gospodarske krize v tistem času je bilo njihovo
življenje, kot so nam sami povedali skozi intervju, težko. Doma niso imeli veliko denarja, zato so
mnogi že kot otroci pomagali staršem pri skrbi za polja in živino. Prva generacija je odrasla in dobila
otroke. Ti otroci predstavljajo našo drugo generacijo ali generacijo naših staršev. Gospodarske
razmere so bile v času njihovega odraščanje bolj stabilne, njihovi starši pa so jim želeli dati stvari, ki
jih sami v svojem otroštvu niso imeli. Druga generacija je imela več prostega časa in hobijev. Njihova
izobrazba je bila, zaradi boljšega denarnega stanja njihovih staršev višja. Tudi generacija naših staršev
je odrasla, njihovi otroci pa so predstavniki tretje generacije oziroma generacije otrok in mladostnikov,
ki na območju Medvod živimo danes. V naši mladosti je na tržišču preboj doživela visoka tehnologija,
torej računalniki, telefoni in televizorji. Naši urniki so polni prostočasnih dejavnosti, izobrazba pa
zaradi negotove prihodnosti v večini visoka.
Ugotovitev je, da je imelo vsako obdobje svoje prednosti in slabosti. Nekatere stvari so skozi
generacije izgubile svoj pomen, druge pa so na pomenu pridobile. Življenje se neprestano spreminja in
le sprašujemo se lahko, kako bo živela četrta generacija na območju Medvod.
Spomini Angele Arnuš - družinska razmerja, zgodovinski dogodki
Rebeka Kovačec, Špela Bezjak in Anja Hribar
Mentorstvo: Slavica Bratuša in Eva Vojsk
Šola: Gimnazija Ptuj, Ptuj
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
Predloga za nalogo je rokopis zadnje stanovalke Dominkove domačije v Gorišnici. V svojih zapisih je
obujala spomine na družinska razmerja in zgodovinske dogodke po 1. svet. vojni do konca 20. stoletja.
Zapisovala je dogodke, povezane s svojimi predniki po očetovi in materini strani. Spominjala pa se je
tudi dogajanja v domačem kraju in okoliških naseljih.
Dijakinji bosta v nalogi preučevali družinska razmerja po očetovi in materini strani ter dogodke,
povezane z zgodovino prednikov. Hkrati bosta raziskovali zgodovinske dogodke domačega kraja
zapisovalke in okoliških krajev. S pomočjo informatorjev iz občine Gorišnica bosta predstavili vlogo
stanovalcev Dominkove domačije in odmev zgodovinskih dogodkov do današnjih dni.
Na podlagi prepisa izvirnega rokopisa bo mogoče predstaviti spomine Angele Arnuš širši javnosti,
lahko pa so podlaga tudi za nadaljnje raziskovanje.
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Danes papirnat zmaj - nekoč resničen?
Mia Paller
Mentorstvo: Mojca Osvald
Šola: Gimnazija Bežigrad, Ljubljana
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Zmaji na Slovenskem so se mi zdeli zelo zanimiva tema raziskovalne naloge in o njih sem želela
izvedeti kaj več. Zanimalo me je, kakšni so, kaj počnejo, kje prebivajo in od kod izvirajo. Ko sem
ugotovila, da je zmajev pri nas veliko, me je zanimalo, ali se na podlagi podobnosti med njimi da
posplošiti in ustvariti univerzalen profil slovenskega zmaja. Le-tega sem hotela na koncu tudi
upodobiti. Izhajala sem iz ljudskega izročila, ki je zelo bogato in raznoliko. Sestala sem se z doktorjem
Markom Frelihom iz Etnografskega muzeja Slovenije. Z njegovo pomočjo sem gradila teoretični del
naloge, ki pokriva področje zgodovine, predvsem me je napeljal na stari Egipt in srednjeveško Evropo.
Potrdil je, da je zmajev na Slovenskem zelo veliko in me usmeril, naj se osredotočim le na en del
svojega zmajskega seznama. Spoznala sem, da si cela kopica zmajev, ki so živeli oziroma še živijo pri
nas, pravzaprav sploh ni tako zelo podobna, kakor sem predvidevala, in zato bi jih bilo nesmiselno
posploševati. Svojo hipotezo, da je tip slovenskega zmaja en sam, sem kmalu ovrgla.
Osredotočila sem se na šest zmajev iz petih krajev. Za vsakega posebej sem poiskala različne pisne
vire in jih primerjala med seboj, da sem ugotovila, do kakšnih razlik je prišlo v izročilu. Zanimal me je
tudi hipotetičen nastanek posamezne legende oziroma zakaj so ljudje mislili, da nekje prebiva zmaj.
Ugotovila sem, da obstaja pogosta povezava med zmajem in razlaganjem naravnih nesreč ter da je
veliko pripomoglo tudi krščanstvo, pogansko verovanje in kulti ter vplivi iz Egipta, Grčije in Vzhoda.
Udeležila sem se predavanja o izročilu reke Ljubljanice profesorice Dušice Kunaver na Ljubljanskem
gradu, saj me je zanimalo, kako Slovenci obujamo svoje izročilo. Z gospo Kunaver sva se kasneje o
zmajih in o našem odnosu do njih pogovarjali, kar mi je bolj razjasnilo razliko med sodobnim in
preteklim pogledom na zmaja in na ljudsko dediščino nasploh.
Ker pa sem med iskanjem gradiva in predvsem slikovne podpore opazila, da upodobitev slovenskih
zmajev z izjemo svetega Jurija skoraj ni, me je zamikalo, da ustvarim svoje likovne podobe izbranih
primerov. Za tehniko sem izbrala jedkanico, saj ima zame starinski in tradicionalni značaj, kar se
ujema z duhom ljudskega izročila.
Slaščičarstvo v Mariboru skozi čas
Lucija Marendič
Mentorstvo: Andrej Purgaj
Šola: Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
V svoji raziskovalni nalogi bom predstavila začetke slaščičarstva v Mariboru, poskušala ugotoviti,
kdaj se je pričelo razvijati, kako hitro se je razvijalo, kdo je bil začetnik, na kakšen način so ga začeli
širiti, katera je bila prva pekarna v Mariboru, ter katera prva slaščičarna, katere slaščice so
slaščičarstvo v Mariboru pognale k razcvetu... in še marsikatero informacijo, ki jo bom spoznala med
svojim raziskovanjem. S pomočjo literature, pogovorov, ter če bom imela srečo, tudi z intervjujem,
bom poskušala poizvedeti odgovore na vsa vprašanja, ki sem si jih zastavila. Seveda si bom pridobila
tudi kakšen odličen recept, ki je v Mariboru znan že kakšno stoletje ali manj, ter poskušala sama
pripraviti slaščico ali dve, da se še pobližje spoznam z začetki slaščičarstva v svojem rojstnem kraju.
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GEOGRAFIJA ALI GEOLOGIJA - osnovne šole
Vpliv prisojne in osojne lege na rast poganjkov bukve
Gašper Krivic, Klemen Levičnik in Urban Trampuš
Mentorstvo: mag. Tomaž Božič Nosan
Šola: Osnovna šola Sostro, Ljubljana-Dobrunje
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
Vsaka rastlina je prilagojena na okolje, v katerem se nahaja in po njem uravnava življenjske procese v
celicah. Rast rastline je odvisna od temperature, vode, svetlobe, zraka, prsti in reliefa. V raziskavi smo
želeli ugotoviti v kolikšni meri na rast in razvoj rastlin vpliva lega (prisojna in osojna stan pobočja)
rastline oz. potrditi ali zavreči hipotezo, da sta rast in razvoj poganjkov dreves na prisojni strani
hitrejša in bujnejša. Zanimalo nas je tudi, kakšen vpliv na rast rastline imajo ostali dejavniki oziroma
ali jih v konkretnem primeru lahko izključimo. Predmet raziskave je bilo drevo bukev. Bukev smo
izbrali, ker je v naših krajih in nasploh po Sloveniji pogosta rastlina (70 % rastišč gozdov). To nam je
omogočilo, da so bila izbrana drevesa po naši presoji približno enako stara. Poganjke smo merili s
pomočjo kljunastega merila in rezultate sproti zapisovali v preglednico. Na osnovi rezultatov meritev
smo v istih časovnih intervalih primerjali rast in razvoj posameznih poganjkov na prisojni in osojni
strani hriba in ugotovitve zapisali. Hkrati z meritvijo poganjkov smo opravljali tudi meritve
temperature. Rezultati meritev so našo hipotezo potrdili. Rast in razvoj (bukovih) poganjkov sta bila
hitrejša in bujnejša na prisojni strani pobočja, zaradi višje temperature in ker rastlina na tej strani
prejme več svetlobe. Ker se vpliv ostalih dejavnikov ni izkazal kot pomemben, smo jih zavrgli.
Selitve v Mestni občini Celje v luči gospodarske krize
Jan Vavdi, Sara Štrk in Ana Marija Vincelj
Mentorstvo: Sandi Šarman
Šola: Osnovna šola Hudinja, Celje
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Selitve so stalnica v zgodovini človeštva. Gospodarski vzroki so bili poleg političnih in verskih vedno
najpomembnejši razlog, da so ljudje spremenili kraj svojega bivanja. V času gospodarskih kriz so
ljudje še bolj kot sicer iskali zaposlitev in s tem zaslužek izven meja svoje domovine in svojega kraja.
Tudi gospodarska kriza, v kateri živimo, ni izjema.
V naši raziskovalni nalogi smo skušali ugotoviti, kakšen vpliv ima gospodarska kriza v prvem
desetletju 21. stoletja na selitve v naši domači pokrajini. Ugotovili smo, da je bilo Celje, tako kot
celotna Slovenija, do začetka gospodarske krize območje množičnega priseljevanja. Največ ljudi je
prišlo iz držav, ki so nastale na območju nekdanje Jugoslavije ( Bosna in Hercegovina, Hrvaška,
Srbija, Kosovo). Po letu 2009 se je to spremenilo. Število priseljenih se je močno zmanjšalo in
selitveni prirast je bil leta 2010 negativen.
Analiza podatkov o notranjih selitvah je pokazala, da ima MO Celje v zadnjih letih negativen selitveni
prirast. To pritrjuje tezi o procesu suburbanizacije, ki poteka na območju večjih mest. Podatkov o
dnevnih selitvah SURS od popisa prebivalstva leta 2002 ne zbira več. Smo pa na osnovi podatkov o
selitvah delovno aktivnega prebivalstva ugotovili, da največ ljudi prihaja na delo v Celje iz sosednjih
občin, pa tudi veliko Celjanov je svojo zaposlitev našlo izven meja domače občine.

111

Vpliv turizma na pokrajino in ljudi v Ribnici na Pohorju
Janja Palko in Kaja Krajnc
Mentorstvo: Branka Roškar
Šola: Osnovna šola Radlje ob Dravi, Radlje ob Dravi
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Ribnica na Pohorju je hribovska gručasta vas, ki leži 10 km južno od Radelj ob Dravi. Namen naše
naloge je bil dokazati, da imajo posegi v naravno okolje lahko tudi negativne posledice. Naša
predvidevanja so bila, da je potrebno pred tako velikimi posegi preveriti tudi klimatske razmere
območja, predvsem zimske, če turistična dejavnost temelji na tem letnem času. Zanimalo nas je, kaj o
razvoju turistične dejavnosti menijo domačini.
Na podlagi raziskave smo prišli do spoznanja, da razvoj turizma (predvsem zimskega) na okolje vpliva
predvsem negativno, domačini pa v njem vidijo možnost za nadaljnji razvoj kraja.
Ribnica leži na 715 m nadmorske višine. Glede na debelino in trajanje snežne odeje v šestdesetih,
sedemdesetih in osemdesetih letih 20. stoletja bi sodila med zelo primerne kraje, kjer bi se lahko
smučarski turizem zelo razvijal. Z globalnim spreminjanjem temperatur so se tudi zime v Ribnici
spremenile. Pojavlja se vse več zim, ko je snežna odeja nestalna. V raziskavi smo ugotovili, da se
zadnjih deset let sneg v januarju in februarju obdrži v povprečju okoli 58 dni. Kljub temu da sodi
Ribnica na Pohorju med bolj namočene kraje v Sloveniji, saj letno pade v povprečju 1355 mm
padavin, je zima najbolj suh letni čas. Če so temperature dovolj nizke, nizko naravno snežno odejo
nadomestijo z umetnim snegom. Novo smučišče leži na osojni strani hriba, tako da se sneg obdrži čim
dlje. Načrtovani posegi za razširitev smučarske infrastrukture bodo naravno pokrajino ob vasi še bolj
spremenili. S tem bo pokrajina izgubila na estetski vrednosti, ki jo zadnja leta turisti vse bolj cenijo.
Ta posledica bo opazna bolj v poletni kot v zimski sezoni.
Ena izmed pozitivnih posledic razvoja turizma je večji prihodek v proračun občine, ki bi lahko ta
denar vložila v druge projekte. Glede na cilje v prihodnosti bi bilo dobro, da bi poleg zimske turistične
sezone vse bolj razvijali tudi poletno sezono ter predvsem alterantivne oblike turizma. Tako bi bile
turistične kapacitete izkoriščene vse leto. Možnosti za razvoj sonaravnega turizma v Ribnici so, saj je
že od nekdaj veljala za klimatsko zdravilišče.
Javna stranišča v Celju
Jaka Bizjak, Nina Grušovnik in Nataša Maksimović
Mentorstvo: Mojmir Mosbruker
Šola: IV. osnovna šola Celje, Celje
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
"Humano udobje v prostoru je podlaga njegove lepote in njegove kulture."
(Maks Fabiani)
V nalogi avtorji ocenjujejo 26 javnih stranišč na najbolj prometnih krajih v mestnem središču,
analizirajo mnenja 72 anketiranih oseb ter navajajo nekatere predloge, s katerimi bi izboljšali stanje v
Celju.
Javna stranišča bi morala biti vedno in vsem dostopna, ustrezno razporejena, čista, intimna ter
uporabnikom in okolju prijazna. V Celju niti eno stranišče povsem ne ustreza navedenim normativom.
Ocenjujejo, da je dostopnost javnih stranišč 28-odstotna, medtem ko opremo javnih stranišč, urejenost
in higieno ocenjujejo z 80 odstotki ustreznosti. Stanje v Celju ni zadovoljivo urejeno.
V prihodnje bo treba v mestu zagotoviti najmanj tri javna stranišča in obnoviti obstoječa na železniški
in avtobusni postaji. Dandanes sanitarije v lokalih in plastična mobilna stranišča ne morejo v nedogled
nadomestiti stacionarnih urejenih, intimnih in vedno dostopnih javnih stranišč. Redno čiščenje
sanitarij bo treba opravljati bolj natančno in temeljito.
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Javna stranišča niso največji problem v mestu. Kljub temu pa so sanitarije ogledalo mesta in njegovih
prebivalcev. V sodobnem svetu morajo biti vedno in vsem omogočeni tudi tisti intimni opravki, o
"katerih ne govorimo", a jim vsak med nami posveti leto in pol svojega življenja!
Kakovost zraka v Polju in okolici v letu 2012
Zala Kos in Klara Krebs
Mentorstvo: Tatjana Pecin Završan
Šola: Osnovna šola Polje, Ljubljana Polje
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
V zadnjem času onesnaženost zraka močno vpliva na kvaliteto okolja v katerem živimo. Pred časom je
bila onesnaženost zraka predvsem posledica emisij iz kurilnih naprav in industrije, v zadnjih
desetletjih pa je promet postopoma pričel postajati glavni vir onesnaženja, zlasti v mestih. S tem so se
spremenili tudi glavni onesnaževalci zraka, ki so zamenjali žveplov dioksid (SO2). Med glavne
onesnaževalce štejemo danes predvsem dušikov dioksid (NO2), ozon (O3) ter trdne delce (PM10).
S pomočjo analize statističnih podatkov smo ugotovili, da so v letu 2012 izmerili na merilni postaji
Zadobrova višje vrednosti prašnih delcev ter dušikovih oksidov. Vzrok temu je bližina vzhodne
ljubljanske obvoznice in z njo povezan naraščajoči promet. Prav tako ni zanemarljivo tudi
onesnaževanje zraka zaradi emisij Papirnice Vevče. Na merilni postaji Vnajnarje so zabeležili višje
vrednosti ozona ter žveplovih oksidov, kar je lahko posledica večjega števila individualnih kurišč, saj
je območje manj urbanizirano in na višji nadmorski višini kot je Zadobrova.
Kljub temu lahko sklepamo, da je bil zrak, ki smo ga vdihavali v letu 2012 še vedno dober, saj so bile
presežene vrednosti, ki ogrožajo zdravje ljudi izmerjene le za prašne delce. Količina le teh je bila višja
v Zadobrovi oz. v Polju. Z različnimi aktivnostmi in večjim ozaveščanjem lahko zrak v Polju in
okolici v prihodnosti še izboljšamo.
Kmetijstvo v Borovnici - z borovnicami ali brez
Ana Ivančič
Mentorstvo: Tanja Plohl
Šola: Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica, Borovnica
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Raziskovalna naloga prikazuje kmetijstvo (vključuje tudi ekološko kmetijstvo) in pridelavo ameriških
borovnic v občini Borovnica.
Obravnavane so značilnosti in znamenitosti mojega domačega kraja, med katere je vključeno tudi
Ljubljansko barje, kjer se vse kmetijske dejavnosti večinoma izvajajo. V nadaljevanju sem predstavila
tudi samo rastlino ameriško borovnico.
Raziskovalno delo je podprto tudi s praktičnim delom, ki vključuje anketo, opravljeno med 81
anketiranci, ki prihajajo iz občine Borovnica (skupaj 56 anketirancev) in naključno izbranih krajev
Dolenjske, Notranjske in Gorenjske (skupaj 26 anketirancev). Podprto pa je tudi z vprašalniki, ki so jih
izpolnili kmetje v občini in pridelovalci ameriških borovnic, ter s tremi intervjuji, opravljenimi z
lastnikom najbolj napredne ekološke kmetije, solastnikom največje pridelovalnice ameriških borovnic
v občini Borovnica, in z županom občine Borovnica.
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Ledinska imena v Poljanah in okolici
Mojca Šubic in Urša Božnar
Mentorstvo: Sonja Homec
Šola: Osnovna šola Poljane, Poljane nad Škofjo Loko
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
V raziskovalni nalogi, sva v pogovorih z domačini in lastniki zemljišč zapisali ledinska imena v
Poljanah in njihovi okolici. Z raziskovanjem sva ugotovili, da so se imena skozi čas spreminjala prav
tako pa tudi zemljišča. Izvedeli sva veliko o naseljevanju Poljanske doline ter, da se imena v večini
imenujejo po lastnikih, imenu domačih hiš, po obliki zemljišča ter po legendah o njih.
Večina starejših ljudi s katerimi sva govorili je ledinska imena poznala pod imenom domača imena.
Nekaj jih je znalo razložiti tudi njihov nastanek. Povedali so nama, da se z njimi laže orientirajo in
tako potrdili eno od najinih hipotez.
Upava, da bo najina raziskovalna naloga pripomogla k ohranjanju ledinskih imen v Poljanah in
okolici. Prav bi bilo, če bi se tudi v prihodnosti domačini na imenovanih zemljiščih orientirali s
pomočjo že določenih ledinskih imen, kajti tudi ta imena izražajo posebnosti in značilnosti naših
krajev. V primeru, da se bodo poimenovanja čez leta pozabila, pa upava, da bo najina naloga v pomoč
tistim, ki bi želeli o tem vedeti kaj več oziroma raziskati.
Podnebne spremembe in posledice
Ema Koželj
Mentorstvo: Mojca Furlan
Šola: Osnovna šola Trnovo, Ljubljana
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Podnebne spremebe so pojav, ki ga je povzročil človek. Pomeni, da temperature na Zemlji neprestano
rastejo, da ponekod primankuje vode in hrane, pojavljajo se večji in močnejši vremenski ekstremi.
Naravno ravnovesje se ruši. Mnogi ljudje se obnašajo kot, da jim je vseeno, kaj se dogaja pred našimi
očmi. Zato sem se odločila, da bom preverila, koliko znanja o podnebnim spremembah imajo moji
sovrstniki.
Izkazalo se je, da o podnebnih spremembah vedo presenetljivo veliko, kar je preseglo moja
pričakovanja. Največ sošolcev, kar 42,1%, je za pojav izvedelo iz medijev (tv, radio, računalnik). Na
vprašanje "Kdo je povzročitelj podnebih sprememb" jih je 85,9%, odgovorilo, da je povzročitelj
človek.
Moja hipoteza se ni potrdila, saj so otroci s 65,8% odgovorili, da je CO2 najbolj pomemben
toplogredni plin. Kot zadnje vprašanje: "Kako lahko ti pripomoreš k zmanjšanemu onesnaževanju", se
je za ločevanje odpadkov odločilo 43,5% otrok, ter za uporabo deževnice 22,2%.
Zelo me veseli, da so moji vrstniki zelo dobro osveščeni o pojavu podnebnih sprememb, saj
prihodnost stoji na mladih.
Preteklost vtisnjena v kamen
Kaja Kregar in Eva Bricelj
Mentorstvo: Simona Hribar Kojc
Šola: Osnovna šola Sostro, Ljubljana-Dobrunje
Doseženo priznanje: BRONASTO
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Povzetek naloge:
Raziskovalna naloga opisuje fosilne ostanke in odkriva kje jih lahko najdemo. Avtorici se sprašujeta,
ali jih lahko najdemo tudi v Sloveniji in svojem domačem kraju? Že sam naslov nam pove, da je v tleh
našega planeta skrita tudi njena zgodovina, vse od nastanka pa do današnjih dni.
V nalogi je predstavljenih tudi nekaj živih fosilov in njihovih lastnosti. Postavljenih je pet hipotez, ki
so dokazane z različnimi metodami, kot na primer: z grafi, terenskim delom in anketiranjem. Poleg
tega je v nalogi omenjen Prirodoslovni muzej v Ljubljani, katerega sta avtorici raziskovalne naloge
tudi obiskali. Ena od hipotez je zahtevala, da sta se avtorici odpravili tudi na teren in se postavili v
vlogo paleontologa, da bi dokazali ali so fosilni ostanki značilni tudi za naše kraje. V nalogi avtorici
navajata nekatere fosile in njihova najdišča v Sloveniji. Dve od petih hipotez sta dokazali s pomočjo
izdelave anket. Te so bile razdeljene med učence osnovne šole Sostro. Rezultati iz anket so v
raziskovalni nalogi prikazani s pomočjo grafov.
Na koncu raziskovalne naloge je graf, ki prikazuje koliko naključnih anketirancev ve kaj proučuje
veda paleontologija.
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GEOGRAFIJA ALI GEOLOGIJA - srednje šole
Na sončni strani Kamnika
Miha Jemec, Žiga Reven in Gregor Košir
Mentorstvo: Sonja Trškan in Žiga Kokalj
Šola: Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik, Kamnik
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
V naši raziskovalni nalogi smo se ukvarjali s postavitvijo sončnih kolektorjev na Šutni, pomembnem
starem predelu Kamnika. Zanimalo nas je predvsem, ali se na izbranem območju da doseči
samopreskrbo s toplo vodo. V ta namen smo najprej s pomočjo računalniškega programa PhotoScan iz
naših fotografij izdelali 3D model Šutne in ga umestili v prostor. Na podlagi modela smo izračunali
osončenost, s pomočjo katere smo na modelu razporejali kolektorje.
Problema smo se lotili tudi s teoretične strani. Zanimalo nas je samo delovanje kolektorjev, pa tudi
pogoji, ki jih le ti potrebujejo za optimalno delovanje. Ker je Šutna zaradi kulturne vrednosti zaščiteno
območje, smo raziskali tudi omejitve ter možnosti za dejansko postavitev kolektorjev.
Lokalna trajnostna prehranska samooskrba - Anahronizem iz preteklih časov ali družbeni
model prihodnostiNadja Ogrinc
Mentorstvo: Tanja Tušek
Šola: I. gimnazija v Celju, Celje
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
Slovenija pridela le okoli 35 odstotkov hrane za lastne potrebe, zato je tema lokalne prehranske
samooskrbe zelo aktualna. Lokalna prehranska samooskrba temelji na pridelavi hrane, ki izkorišča
lokalne potenciale, v proces vključuje lokalno prebivalstvo, predvsem pa je blizu potrošniku. V
sedanjem času se k tej temi navezujejo predvsem posledice podnebnih sprememb in sprememb na
naftnem trgu, ki naj bi omejile pritok hrane v našo drţavo.
Zaradi zavedanja pomena lokalne prehranske samooskrbe sem se odločila, da v svoji raziskovalni
nalogi raziščem moţnosti, kako bi dosegli njeno višjo stopnjo na območju monokulturne hmeljarske
Spodnje Savinjske doline, natančneje v občinah Braslovče in Ţalec.
S pomočjo dosegljive literature sem zaznala velik razkorak med cilji lokalne kmetijske politike, ki so
naravnani k zagotavljanju prehranske varnosti, okoljske trajnosti in višje stopnje samooskrbe na eni
strani, na drugi pa podpirajo hmeljarstvo, ki ni skladno z ostalimi cilji. Z anketo sem potrdila vlogo in
pomen tradicije, ki ovira kmete, da bi svojo dejavnost prestrukturirali. Zmanjševanje površin s
hmeljem in ugotovitev, da hmeljarstvo v Sloveniji nima pomembne prehranske samooskrbne vloge,
sta dejstvi, ki govorita v prid spremembam rabe tal na rodovitnih tleh tega dela Celjske kotline.
V nalogi predlagam postopno pot do sprememb, od hmelja do pridelave drugih kultur, tudi česna in
fižola.
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Zavrženo. Sprevrženo?
Nika Bedek in Jerneja Jelen
Mentorstvo: Nataša Marčič
Šola: I. gimnazija v Celju, Celje
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Hrana je največje bogastvo ljudi. Ne denar, ne velike hiše, ne delnice.
Na svetu je že milijarda podhranjenih in lačnih ljudi, ob tem pa se v prehranski verigi izgubi oz.
odvrže kar tretjina hrane, čemur bi se lahko v večini izognili že s preprostimi ukrepi. Ne zavedamo se,
da z njo mečemo stran tudi svoje delo, porabljeno energijo, vodo, denar in z njo onesnažujemo okolje.
Prehransko verigo vse bolj obvladujejo multinacionalne družbe, katerih cilj je predvsem velik
zaslužek, zato je nujno povečati lokalno preskrbo s hrano, saj se s tem močno zmanjša pot od njive do
krožnika, zato pa jo tudi manj zavržemo.
S pomočjo dosegljive literature in dela na terenu sva na primeru območja Celja ugotovili, da se tudi pri
nas ljudje ne zavedamo, koliko hrane zavržemo. Vzrok je predvsem pokvarjenost/pretečeni rok.
Zakaj? Ker je kupimo preveč, je nepravilno shranjena ali pripravljena. Zavržemo jo v koš za biološke
odpadke, na kompost ali namenimo za hrano živalim, še vedno pa preveč med mešane komunalne
odpadke. Zbrani biorazgradljivi odpadki se lahko predelajo v kompost, biogorivo in električno
energijo.
Na šoli sva pripravili različne aktivnosti za ozaveščanje dijakov o pomenu premišljenega ravnanja s
hrano.
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INTERDISCIPLINARNA PODROČJA - osnovne šole
Marijan Petan - osebnost mojega kraja
Alisa Kiker in Živa Nardin
Mentorstvo: Jana Draksler
Šola: Osnovna šola Frana Kranjca Celje, Celje
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
Marijan Petan se je rodil v Zagrebu, kjer je bil oče oficir, a je že s sedmimi leti postal Celjan.
Po letih prepevanja v mladinskih pevskih zborih ga je srečno naključje pripeljalo v mlado vokalno
skupino, ki se je ogrevala za črnske duhovne pesmi. Skupaj so ustanovili kvartet, ki so ga poimenovali
New Swing Quartet. Po začetnih posnemanjih svojih velikih vzornikov, Golden Gate Quarteta, so
kmalu začeli razvijati svoj slog, ki je postajal vedno bolj prepoznaven. Z neumornim žarom so skrbeli
za popularizacijo črnske duhovne glasbe. S trdim delom so tem pesmim navdihnili lastno noto in
ljudem doma in na tujem pričarali lepote gospela in spirituala na le njim lasten način. S svojim petjem
so si pridobili svetovno slavo in z njim očarali tudi prebivalce ameriškega juga.
V štiridesetletnem nepretrganem delovanju, kar je med podobnimi skupinami svojevrsten fenomen, so
navdušili milijone ljudi, ki so jih pogosto poslušali s solznimi očmi.
Marijan Petan, s svojim globokim basom kvartetu predan od začetka do konca, je z njimi občutil slast
uspeha, tako med nastopi za široke ljudske množice kot med nastopi predsedniku Jugoslavije - Titu,
papežu, predsedniku Amerike – Billu Clintonu … in poskrbel za prepoznavnost Slovenije v svetu.
Biopolje
Doroteja Gruber, Nina Naveršnik in Nežka Plešivčnik
Mentorstvo: Marija Sirk Polanšek
Šola: Osnovna šola Franja Goloba Prevalje, Prevalje
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
Kot trdi Andrej Detela, znanstvenik z Instituta »Jožef Stefan«, je biopolje subtilna (nežna, občutljiva)
materialna struktura, stkana iz niti električnega polja, magnetnega polja in električnega toka (in morda
še česa drugega), ki prežema vse organizme. Prenaša informacije do celic in molekul v njih, da se vse
zgodi ob pravem času in na pravem mestu.
Da bi to polje vsaj zaslutile, smo preučile značilnosti nekaterih vrst alternativne medicine in
biodinamično vrtnarjenje. Obiskale smo ljudi, ki biopolje raziskujejo in svoja spoznanja in znanje
uporabljajo, da pomagajo ljudem in naravi. Pisale smo na Inštitut Bion, ki se v Sloveniji ukvarja z
biopoljem.
Tudi same smo opravile nekaj poskusov. Glede na naše znanje in možnosti raziskovanja tega izjemno
zahtevnega področja smo kar precej prepričljivo potrdile, da tako kot magneti in železni predmeti
vplivajo na magnetno polje opazovanega magneta, tudi živi organizmi in nekateri predmeti vplivajo na
biopolje opazovanega organizma.
Prepričane smo tudi, da različne vrste alternativne medicine in biodinamično vzgojo rastlin za
prehrano povezuje biopolje organizmov, na katerega poskušajo za to usposobljeni ljudje na različne
načine vplivati.
Največ pa smo s to nalogo pridobile raziskovalke. Vse, kar smo prebrale, slišale, doživele in raziskale,
je zelo vplivalo na naš pogled na življenje. Sedaj vemo, da pozitivno razmišljanje, prežeto z ljubeznijo
do sebe, drugih in narave, vpliva na zdravo in zadovoljno življenje. Me smo se tega nalezle. Preberite
nalogo z odprtim srcem, pa se bo to zgodilo tudi vam. Iz dna srca vam to privoščimo.
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Ptičji vrvež na krmilnicah
Žiga Deutschbauer
Mentorstvo: Milena Pintar
Šola: Osnovna šola Gorica, Velenje
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Verjetno je malo ljudi, ki se spomladi ne bi navduševali nad ptičjim petjem in vrvežem na domačem
vrtu ali bližnjem grmovju. Zato se ljudje na različne načine trudijo privabiti ptice v svojo bližino.
Pozimi nas ptice ne razveseljujejo s petjem, ker se jih večina odseli v tople kraje. Tiste, ki ostanejo,
potrebujejo pomoč ljudi, čeprav lahko preživijo tudi brez njihove pomoči, saj za to poskrbi narava.
Namen raziskovalne naloge Ptičji vrvež na krmilnicah je bil ugotoviti ali lokacija krmilnice vpliva
število ptic, ki bodo obiskale krmilnico, kdaj se ptice najpogosteje prehranjujejo in s kakšno hrano jih
hraniti. Prav tako me je zanimalo v katerem času dneva bodo ptice največ prisotne v, na in pod
krmilnico. V ta namen sem postavil 3 ptičje krmilnice na različnih lokacijah v urbanem naselju. Ena je
bila postavljena na domačem balkonu, druga v bližini bloka in tretja v gozdičku v bližini šole. Eno
krmilnico sem izdelal sam po priporočilih, ki sem jih našel v literaturi in na internetu.
Je čokolada bolj kisla od limone?
Ajda Lah in Teja Potočnik
Mentorstvo: Ivanka Čeh
Šola: Osnovna šola Cirkovce, Cirkovce
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Mladi raziskovalki zanima ali hrana vpliva na naše zdravje in počutje? Kaj je zdrava prehrana in ali se
dovolj zdravo prehranjujemo? Raziskave se lotita z vidika teorije, ki zagovarja, da ni pomembno samo
kaj vsebuje posamezna hrana, ampak tudi kako vpliva količina in vrsta hrane na zdravje. Na to
vprašanje sta odgovarjali z vidika kislinsko-bazičnega ravnovesja, ki je lahko temelj našega zdravja,
kar ugotavljata v raziskovalni nalogi.
Ali je vzrok bolezni lahko tudi v nepravilnem načinu prehranjevanja? Sprašujeta se, kaj je zakisanost
telesa in vzrok zanjo? Kakšne so posledice zakisanosti telesa? Kdaj se v telesu vzpostavi kislinsko
bazično ravnovesje? Kakšno je kislinsko-bazično ravnovesje pri ljudeh sodelujočih v raziskavi?
Raziskovalki želita raziskati, katera živila delujejo bazotvorno oziroma kislinotvorno in ali je to kaj
upoštevano pri sestavi naših jedilnikov. Zanima ju, kaj bi morali spremeniti, katera priporočila v zvezi
s prehranjevanjem, z vidika kislinsko-bazičnega ravnovesja, bi morali upoštevati, da bi se, brez
uporabe kemije, počutili boljše.
Skrivnosti v skodelici domačega čaja
Lana Kuzman in Veronika Slapnik
Mentorstvo: Tatjana Hedžet
Šola: Osnovna šola Vojnik, Vojnik
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Namen raziskovalne naloge je bil ugotoviti pogostost pitja čaja, katere vrste čajev najpogosteje
pijemo, kakšne učinke imajo čaji, koliko ljudi pripravlja domače čaje iz doma nabranih in posušenih
zelišč. Kakšna je razlika med čaji v lističih in čajih v vrečkah, katera zelišča uporabljamo za čaje,
katera nabiramo in katera gojimo na vrtu, kako in kdaj nabiramo in sušimo zelišča za čaje, s kakšnimi
dodatki pijemo čaje, ugotoviti sva želeli tudi, v katerem letnem času popijemo največ čaja.
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Ugotovili smo, da je pitje čaja zelo priljubljeno, da večina anketiranih pogosto pije čaj, da
najpogosteje pijejo sadne čaje, da imajo skoraj vsi čaji zdravilne učinke, da starejši pijejo čaj skoraj
vsak dan, medtem ko ga mlajši pijejo le pozimi ali ko so bolni, da večina ljudi doma goji vsaj eno
vrsto domačega čaja, ki ga tudi sami sušijo, da je razlika med čaji v lističih in čajih v vrečkah v
kvaliteti, da večina ljudi pije čaje s sladkorjem, da največ čaja popijemo pozimi in da imamo v
Sloveniji pravilnik o kakovosti čaja.
Nabrali smo zelišča in jih posušili ter si iz njih pripravili okusen čaj.
Med raziskovanjem sva spoznali gospo Vido Razgoršek, članico Zeliščarskega društva Ljubljana, ki
nabira zelišča po vsej Sloveniji, tam, kjer je še narava neokrnjena, za svoje čaje. Svoj čaj, mešanico
zelišč, je poimenovala 'čaj iz Dobrne', ki je prava skrivnost zelišč v skodelici čaja.
Odnosi med učitelji in učenci
Tajda Gaal in Sara Gomboc
Mentorstvo: Valerija Dravec Donša
Šola: Osnovna šola I Murska Sobota, Murska Sobota
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Raziskovalna naloga z naslovom Odnosi med učitelji in učenci je razdeljena na teoretični in
eksperimentalni del.
V teoretičnem delu je predstavljena komunikacija v vzgojno-izobraževalnem procesu in delitev na
vrste kominikacij. Prikazana je uspešna komunikacija, ki v vzgojno-izobraževalnem procesu poteka
med učitelji in učenci, a le pod ustreznimi pogoji. V tem delu je naštetih tudi nekaj najpogostejših
napak, kot so monotonost, pridiganje, nepripravljenost na kritiko ipd. Navedene so lastnosti, vedenje
učitelja in učencev pri komuniciranju. V nadaljevanju so predstavljeni medsebojni odnosi in vrste leteh. Na koncu pa je pod drobnogledom šolska klima kot posledica uspešne komunikacije in dobrih
medsebojnih odnosov.
V eksperimentalnem delu je analiza ankete, ki je bila razdeljena med učence 6. in 9. razredov ter med
učitelje. Analiza ankete je pokazala, da učenci 6. razredov učitelje ocenjujejo drugače kot učenci 9.
razredov. Največje razlike se kažejo v tem, da so učenci 6. razredov učitelje, njihovo vodenje ter
vzgajanje v večino primerih ocenili boljše kot učenci 9. razredov. Podobnost pa se kaže v tem, da
učenci 6. in 9. razredov medosebne odnose na naši šoli v večini ocenjujo kot dobre in se na naši šoli
dobro počutijo.
Današnja uporaba koroščine
Tjaša Fijavž in Živa Mali
Mentorstvo: Bojan Kašuba
Šola: Osnovna šola Mislinja, Mislinja
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Pripravili sva raziskovalno nalogo, v kateri sva predstavili poznavanje koroščine med generacijami.
Najina raziskovalna naloga je sestavljena iz dveh delov. V prvem, ki je napisan strokovno,
obravnavava področje slovenskega narečjeslovja oziroma koroške narečne skupine. Podatke sva črpali
predvsem z interneta, pomagali pa sva si tudi s knjigo, ki jo je napisala Zinka Zorko in nosi naslov
Narečjeslovne razprave o koroških, štajerskih in panonskih govorih. Drugi del naloge predstavlja
najino samostojno delo: sestavo ankete, terensko delo, poslušanje narečnih besed in analiza zbranih
podatkov.
Za to raziskovalno nalogo sva se odločili, ker naju je zanimala zgodovina koroščine in kako bi jo
lahko opredelili. Seveda pa naju je zanimalo tudi, koliko jo ljudje uporabljajo danes in kako si jo
razlagajo oziroma razumejo. Rezultati ankete kažejo, da se koroščina uporablja vedno manj.
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Papirna kromatografija
Nejc Kovačič
Mentorstvo: mag. Bernarda Debeljak
Šola: Osnovna šola Orehek Kranj, Kranj
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
V raziskovalni nalogi je predstavljena papirna kromatografija in druge vrste kromatografij. V
praktičnem delu so predstavljeni poskusi ločevanja barvil v naravnih materialih kot so rdeč nagelj,
pomaranča, lišaj, praprot rebrenjača in jelenov jezik, smreka in jelka, listi ciklame. Priprava materiala
je bila dolgotrajna. Ločevanje barvil s pomočjo barvnih flomastrih je potekala hitro. Kot topilo v
poskusih sem uporabljal nepolarno topilo etanol in polarno topilo vodo. Prišel sem do zaključkov, da
se barvila v nealkoholnih flomastrih bolje topijo v vodi kot v etanolu. V naravnih materialih se
nekatera barvila topijo bolje v vodi (npr. barvila v lišaju, praproti, listu ciklame, cvetu nageljna), v
iglicah smreke in jelke ter v lupini pomaranče se bolje topijo v etanolu.
Ključne besede: kromatografija, voda, etanol
Vse ima svojo ceno. Tudi ti!
Helena Ponudič
Mentorstvo: Anja Zatezalo
Šola: Osnovna šola Tabor I Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Moja raziskovalna naloga je raziskava o suženjstvu in njegovi novodobni obliki - trgovini z ljudmi ali
belim blagom, ki ima danes veliko večji obseg kot kadarkoli prej in zajema številne pojavne oblike.
Najpogosteje žrtve trgovine z ljudmi so ženske in otroci. Proti tej problematiki se borijo vse vladne in
nevladne organizacije, podpirajo pa jih številni mednarodni pravni dokumenti. Kljub vsem naporom,
pa trgovina z ljudmi ostaja eden izmed najbolj perečih problemov današnje družbe. V empiričnem delu
raziskovalne naloge sem opravila anketo. To in predelana prebrana literatura, mi je pomagala potrditi
ali ovreči hipoteze, ki sem si jih postavila na začetku pisanja raziskovalne naloge.
Naravni vremenski napovedniki
Hana Bizalj in Kiara Trojer
Mentorstvo: Ambrož Demšar
Šola: Osnovna šola Simona Kosa, Podbrdo
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Med ljudmi je razširjeno reklo, da se bodea neža odpira in zapira glede na vreme, zato sva s sošolko
poskusili ugotoviti, koliko je resnice v tem. Ali lahko po odprtosti bodeče neže pravilno napoveva
vreme? Za primerjavo sva opazovali še spremembe na smrekovem storžu, ki je prav tako eden od
številnih naravnih napovednikov vremena.
Ugotovili sva, da je bodea neža (kompava) napovedovala vreme za isti dan zelo pravilno (samo enkrat
napačno), kar pomeni pravilno v 98 % primerov. Smrekov storž se je verjetno zaradi trdnejših in
debelejših lusk odrezal kot manj občutljiv napovednik in je napovedal vreme pravilno zgolj v 83%
primerih.
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B kažajfarska žajfa: kako smo pri nas skrbeli za higieno?
Meta Pivk, Klara Rudolf in Terezija Rupnik
Mentorstvo: Lilijana Homovec
Šola: Osnovna šola Črni vrh nad Idrijo, Črni Vrh nad Idrijo
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Povzetek:
Raziskavo smo razdelile na dva dela. V prvem delu smo poskušale ugotoviti, kakšne so bile higienske
navade naši prednikov na planoti. V pogovorih s prebivalci starejšimi od 60 let smo potrdile našo
uvodno hipotezo, da so za higieno skrbeli veliko manj kot skrbimo danes. Večina vprašanih se je
umivala enkrat tedensko. Zobe so si umivali le redki. Razlog za to je bil v pomanjkanju vode in
sredstev za higieno. Zato so si mila velikokrat izdelovali sami po domačih receptih iz odpadkov, ki jih
niso porabili za prehrano.
Milo so kuhali iz govejega loja s sodo kavstiko. V drugem delu raziskave smo izdelale različna mila
na podlagi med ljudmi zbranih receptov. Ta mila smo nato primerjale po lastnostih in učinkovitosti z
milom, kupljenim v trgovini. Ugotovile smo, da je po starem receptu izdelano milo ravno tako
učinkovito, le njegov vonj nam ni tako prijeten, saj mu nismo dodale nobenih dišav.
naloge.
Domača čistila - ali so kos industrijskim?
Tomas Rode
Mentorstvo: Barbara Selak
Šola: Osnovna šola Komenda Moste, Komenda
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
V raziskovalni nalogi sem želel ugotoviti predvsem ali se da narediti domača mila in če so cenovno
lažje dostopna ter primerjati kakovost domačih in industrijskih mil. Prav to sem želel ugotoviti tudi za
domače pralne detergente in prišel do zaključka:
Domača mila in detergenti se da narediti doma po dokaj enostavnem postopku. Domača mila in
detergenti so res lahko lažje cenovno dostopna. Domača mila so pa zaradi vsebnosti glicerola celo bolj
kakovostna.

122

INTERDISCIPLINARNA PODROČJA - srednje šole
Franz Swaty in umetnost brušenja v Mariboru
Analina Kralj
Mentorstvo: ddr. Davorin Kralj
Šola: II. gimnazija Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
V Mariboru je v zgodovini delovalo nekaj tovarnarjev, ki jih meščani Maribora ne poznajo v zadostni
meri. Zato smo se odločili, da predstavimo inovatorja, podjetnika in tovarnarja Franza Swaty.
Podajamo nov pogled, da je bil Franz Swaty tudi umetnik, ki je umeten brus razvil do stopnje
umetnosti. Z inovativnimi proizvodi je pomembno vplival na razvoj tehnike brušenja v vseh
dejavnostih. Podatke in informacije smo iskali v krogu najbližjih sorodnikov, nekoč in sedaj
zaposlenimi v tovarni SwatyComet, iskali po spletu in proučevali pisno in drugo ohranjeno gradivo v
mestnih institucijah: Pokrajinski arhiv Maribor, Umetnostna galerija Maribor, Pogrebno podjetje
Maribor in Mestna občina Maribor. Ob hipotezah smo med naključno izbranimi meščani Maribora
izvedli anketo in ugotovili nepoznavanje vloge in pomena Franza Swaty, tovarne Swaty in umetnih
brusov. Prispevali smo dva inventivna predloga povezana z umetnimi brusi ter ju zaščitili pri Uradu za
intelektualno lastnino Republike Slovenije.
Samočistilnost tkanin na osnovi nanoprevlek
Aleš Zupančič
Mentorstvo: Marija Kočar, dr. Boštjan Erjavec in dr. Tatjana Tišler
Šola: Gimnazija Novo mesto, Novo mesto
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
Cilj našega raziskovalnega dela je bil razvoj tkanine s takšnim nanosom različnih nanodelcev, ki bo
omogočala najvišjo možno stopnjo samočistilnosti in bo okolju in ljudem prijazna. Želeli smo tudi, da
bi bili nanosi posameznih nanodelcev na tkanini čim bolj homogeni ter da bi prekrivali vlakno v celoti.
Tako ne bi prišlo do neželenih izpustov strupenih nanodelcev v okolje oz. v človeka preko kože. Za
raziskavo smo uporabili liocelna vlakna, ki smo jih obdelali v različnih suspenzijah nanodelcev.
Preiskovali smo fotokatalizo nanodelcev TiO2, ZnO ter Fe2O3. S pomočjo absorpcijskih spektrov smo
določili optimalno razmerje med posameznimi nanodelci za zagotavljanje kar najvišje absorbance tudi
v vidnem delu sončnega spektra. Nanose na tkanino, obdelano v suspenziji z najširšim absorpcijskim
spektrom, smo pregledali pod elektronskim mikroskopom ter določili kakovost le-teh. Izvedli smo test
samočistilnega učinka. Kot preiskovano snov za razgradnjo smo uporabili model organskega
onesnaževalca bisfenola A. Prav tako smo preverili tudi obstojnost naših nanosov po izpostavitvi
tkanine intenzivnemu stresanju v ultra čisti vodi. Preverili smo, kolikšen del nanodelcev se sprosti v
okolje pri stresanju dela tkanine v vodi in ali so nanodelci, ki so se pri tem sprostili v vodo, strupeni za
vodne organizme: vodne bolhe Daphnia magna, morske bakterije Vibrio fischeri ter tropske ribe Danio
rerio. Opazovali smo tudi vpliv dodatka WO3 na spremembo absorpcijskega spektra suspenzije, ki je
na testu pokazala najvišjo stopnjo absorbance v vidnem delu sončnega spektra. Rezultati kažejo na to,
da lahko z uporabljeno metodo pripravimo učinkovite nanose, ki so zelo homogeni in prekrivajo
vlakno v celoti. Po 2 urah obsvetljevanja tkanine s halogensko žarnico smo uspeli razgraditi 23 %
bisfenola A, kar kaže na visoko fotokatalitsko lastnost tkanine. Pri intenzivnem stresanju se zelo
majhen del nanodelcev sprosti v vodo, nanodelci niso strupeni za nobenega izmed preiskovanih
organizmov. Elementna analiza je pokazala tudi, da smo na tkanine nanesli nanodelce v razmerju, ki
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ustreza razmerju med nanodelci v izhodni suspenziji. Rezultati govorijo na zelo dobro metodo
priprave tkanin in obdelavo le-teh.
Mikroenkapsulacija celic
Jernej Jurič in Aljaž Jakin
Mentorstvo: Cirila Jeras, Renata Capuder Mermal in Jelka Pohar
Šola: Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik, Kamnik
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Mikroenkapsulacija celic je metoda, ki omogoča fizično ločitev učinkovin ali organizmov od okolice s
polprepustno membrano. V naši nalogi smo se osredotočili na možnost produkcije in sproščanja
zdravilnih učinkovin iz mikroenkapsuliranih sesalskih celic, kar bo v prihodnosti doprineslo k boljšim
oblikam dostave zdravilnih učinkovin v organizem ter povzročalo manj neželenih stranskih efektov.
Produkcija se dogaja v sesalskih celicah znotraj membrane, ki je sestavljena iz 3 plasti – dve plasti
alginata in vmesna plast poli-L-lizina. Jedro mikrokapsule predstavljajo gensko spremenjene sesalske
celice HEK 293T (ang. »HEK 293T – human embryonic kidney cells T«) s transficiranim plazmidom,
ki nosi zapis za anakinro oz. IL1Ra (ang. »interleukin-1-receptor antagonist«). Kot kontrolna so služile
enake celice transficirane s plazmidom pcDNA3. Pred samo enkapsulacijo so celice rasle v obliki
monosloja ob redni menjavi gojišča. Živost smo spremljali z metodo štetja in barvanja z barvilom
tripan-modro.
Resuspendirane celice smo prenesli v brizgo ter jo povezali z enoto za proizvodnjo mikrokapsul.
Vibracijska enota mikroenkapsulatorja povzroči, natanek kapljic iz neprekinjenega toka suspenzije
celic in alginata. . Pomembni parametri enkapsulacije so poleg vibracije nastavitev hitrosti pretoka in
elektrostatska disperzija. Mikrokapsule so nastale s polimerizacijo alginata in kasnejšo obdelavo z
usterznimi kemikalijami. Mikrokapsule smo prenesli v gojišče ter mikroenkapsulirane celice znotraj
kapsul barvali z barvili za določanje živosti. S konfokalnim fluorescenčnim mikroskopom smo
opazovali živost in na koncu opravili tudi test ELISA, s katerim smo dokazali uspešnost izločanja
anakinre.
Primerjava vsebnosti laktata v mišicah in krvi pri športni aktivnosti
Gal Christian Žvegelj in Domen Jan
Mentorstvo: Katarina Trontelj in Miha Pirih
Šola: Gimnazija Jesenice, Jesenice
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Raziskovali smo energijske presnovne procese v mišicah med stopnjujočo se športno aktivnostjo. Med
najpomembnejšimi fiziološkimi kazalci mišične presnove je dinamika naraščanja in upadanja
koncentracije laktata. Laktat nastaja v mišicah in se prenaša v krvni obtok, kjer njegova koncentracija
izrazito naraste, ko intenzivnost mišičnega dela privede do presežene kapacitete oksidativnega
metabolizma (laktatni prag). V raziskovalni nalogi sva naredila še korak dlje in s pomočjo neinvazivne
spektroskopske metode nuklearne magnetne resonance izmerila relativne koncentracije laktata
neposredno v mišici v mirovanju, takoj po aktivnosti in po obdobju počitka. Primerjala sva rezultate
meritev laktata v mišicah in krvi. Predpostavila sva, da bo spreminjanje vsebnosti laktata v krvi z
določenim zamikom sledilo vsebnosti laktata v mišici. Rezultati so najino predpostavko deloma
potrdili, pokazala pa se je še drugačna dinamika, ki odpira vpogled v dogajanje v mišicah med
aktivnostjo. Z metodo nuklearne magnetne resonance smo opazovali tudi relativno vsebnost
celokupnega kreatina v mišicah.
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Lepota ni naključje
Jerneja Bavdaž
Mentorstvo: Alenka Slokan
Šola: II. gimnazija Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Vsaka družba v določenem zgodovinskem obdobju ima svojo kulturo, ki na različne načine vpliva na
mišljenje posameznikov, ki so del te družbe. Med drugim vpliva tudi na predstave o primernem/
splošno zaželenem videzu telesa. Željo po doseganju lepotnega ideala mnogokrat pripisujemo
nežnejšemu spolu, zato sem se v raziskovalni nalogi osredotočila predvsem na žensko telo in njen
odnos do lastnega telesa. Ker so se lepotni ideali skozi čas spreminjali, sem bila radovedna, kako se je
to dogajalo - kakšni so bili lepotni ideali v določenem obdobju, v določeni družbi pod vplivom
prisotne kulture. Z osredotočenjem na nekatere od teh sem dobila vsaj približno sliko o spreminjanju
teh skozi čas. V svojo raziskavo sem s pomočjo anketiranja vključila tudi temo odnosa žensk
postmoderne družbe do svojega telesa. Želela sem in na koncu tudi dokazala naslovno trditev Lepota
ni naključje; ženske smo zanjo pripravljene zapraviti veliko denarja, ob tem pa velikokrat pozabimo na
svoje zdravje.
Pridelava vina z različnimi enološkimi sredstvi
Elvira Boršič, Nadja Ižanc in Ambrož Kregar
Mentorstvo: mag. Boris Pokorn in dr. Tjaša Jug
Šola: Šolski center Rogaška Slatina, Rogaška Slatina
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
V raziskovalni nalogi smo raziskovali, kako bi lahko pridelali kakovostno belo vino sorte renski
rizling brez uporabe žveplovega dioksida kot antioksidanta. Vino je produkt alkoholnega vrenja
svežega grozdnega soka. Postopek pridelave se začne s pecljanjem in drozganjem potrganega grozdja,
sledi odcejanje čistega mošta in nalivanje tega v sod, za tem pa še razsluzenje ali samobistritev mošta.
Nato se prične alkoholna fermentacija, ki lahko traja od nekaj dni do več tednov, čas vrenja pa je
odvisen od temperature in sladkorne stopnje. Po alkoholnem vrenju se vino pretoči in temu sledi
zorenje, vmes se po potrebi pretakanje ponovi.
V raziskovalni nalogi smo se osredotočili na postopek zaščite vina. Vsem vzorcem smo najprej dodali
bentonit, nato pa še različna enološka sredstva v različnih količinah. Namen je bil primerjati učinek
različnih antioksidativnih sredstev na kemijske in organoleptične lastnosti vina. Prišli smo do
ugotovitev, da je koloidno srebro v vseh dodanih količinah zadostno zaščitilo vino pred oksidacijo. Pri
ostalih smo opazili, da manjše količine dodanih enoloških sredstev ne delujejo v celoti
antioksidativno. Med raziskovanjem smo sodelovali s Kletjo Kregar in Kmetijsko gozdarskim
zavodom Nova Gorica.

Kaj nas vodi pri izbiri poklica?
Branka Hudej in Toni Lukenda
Mentorstvo: Simon Konečnik in Igor Doler
Šola: Šolski center Velenje, Elektro in računalniška šola, Velenje
Doseženo priznanje: BRONASTO
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Povzetek naloge:
Zelo pogosta, ali že kar "večna" vprašanja, ki smo jih bili deležni otroci in tudi kasneje, ko smo že
hodili v šolo, so se glasila: "Kaj boš, ko boš velik?", "v katero šolo se boš vpisal?", "boš šolanje
nadaljeval, ali se boš zaposlil?". V ta namen sva se avtorja naloge odločila ustvariti spletni portal,
namenjen raziskavam ambicij mladih na področju poklicne orientacije. Želela sva ugotoviti, če so
otroci tisti, ki se samostojno odločajo za poklic, jih uspe s promocijskimi aktivnostmi privabiti šola, ali
pa so starši tisti, katerim najbolj zaupajo? Prav tako sva želela izvesti spremljavo interesa za tehnične
poklice in ob tem postaviti orodje, ki bo omogočalo tovrstno spremljavo tudi v prihodnje. Anketirance
sva razdelila v tri glavne skupine: vrtec, zadnja triada osnovne šole in dijaki srednje šole. Na različnih
skupinah sva preskusila različne tehnike anektiranja. Predvsem sva želela preizkusiti elektronsko
anketiranje in to tehniko primerjati s klasičnimi metodami anketiranja. V vsebinskem delu anketiranj
je naju zanimalo, ali Elektro in računalniška šola izvaja uspešno promocijo in s tem animira dovolj
učencev za izobraževalne programe na tej šoli. Trenutne raziskave temeljijo predvsem na dijakih
Elektro in računalniške šole in učencih osnovnih šol v mestni občini Velenje. Nadaljnji cilji so, da
raziskavo razširimo in jo tako zaokrožimo na večjem vzorcu v slovenskem prostoru in v nadaljevanju
primerjamo ključne ugotovitve po posameznih letih.
Smernice prehrane dojenčka in malčka skozi čas
Dajana Dunović in Svetlana Nikolić
Mentorstvo: mag. Monika Brglez
Šola: Srednja zdravstvena šola Celje, Celje
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Namen naše naloge je bil ugotoviti, kako so se prehranske smernice dojenčkov in malčkov spreminjale
skozi čas. V teoretičnem delu raziskovalne naloge so zbrani podatki o zdravem in pravilnem
prehranjevanju dojenčkov ter malčkov.
V empiričnem delu naloge so predstavljeni rezultati opravljene ankete. Anketni vprašalnik je bil
namenjen na eni strani strokovnemu kadru, ki se je nekoč oziroma se še danes posveča prehrani
dojenčkov in malčkov, ter na drugi strani mamicam, ki so svoje pridobljeno znanje in izkušnje vnašale
v pripravo hrane za svoje malčke.
V anketi je sodelovalo 20 strokovnih delavk ter 40 mamic iz širše okolice Celja različnih starostnih
skupin. Zastavljene hipoteze so ovrednotene in prikazane v obliki grafikonov.
V nalogi je bilo ugotovljeno, da so nekoč dajali dojenju večji pomen kot v letih, ki so sledila. Za to
»vmesno obdobje« je značilno promoviranje mlečnih formul in posledično upad dojenja. V današnjem
obdobju dojenje zopet pridobiva na pomenu. Dodajanje dopolnilne hrane se skozi preteklost
spreminja. Nekoč so začeli že prej z dodajanjem sadnih sokov in »goste« hrane, kot to narekujejo
sodobne smernice.
Ključne besede: prehrana dojenčka in malčka, smernice prehrane dojenčka, prehrana dojenčka in
malčka nekoč in danes
Kakšen sem ko se "konektam"?
Katarina Čurč in Tea Repotočnik
Mentorstvo: Nevenka Žlebnik in Alenka Helbl
Šola: Šolskega centra Slovenj Gradec, Srednja šola Slovenj Gradec in Muta,
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
S pomočjo socialnih omrežij se odločamo in vzpostavljamo in ohranjamo stike s poznanimi in
nepoznanimi osebami, pri čemer lahko uporabljamo video klepet z uporabo spletne kamere, zvok,
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klepetanje v skupini izbranih prijateljev, komentiranje dogodkov, objav slik, pisanje na časovnico
prijatelja, pošiljanje datotek, všečkanje in delitev vsebin, ki so ti všeč, s svojimi prijatelji. Pri uporabi
spletnih socialnih omrežij je še posebej zanimivo spoznanje, v katerih primerih se ljudje odločijo za
uporabo le-teh, njihovo vedenje, dejavnosti in način komuniciranja.
Pri tem sva postavili tri hipoteze, ki se navezujejo predvsem na uporabo lažnega profila in zavedanja,
ali se uporabniki socialnih omrežij zavedajo nevarnosti oz. se pri tem počutijo varne, torej le-ti
poznajo prednosti in slabosti uporabe socialnih omrežij.
Raziskava med 105 anketiranci in 5 intervjuvanci je pokazala, da jih kar 90 % uporablja vsaj eno
socialno omrežje, pričakovano največ je uporabnikov Facebooka, čemur jih največ posveti 1-3 ure na
dan, kljub temu da večina meni, da se na tak način spreminja način komuniciranja (manj osebnih
stikov, lažni profili, neresnične izjave in podatki, prikrivanje). Uporabniki svojih profilov ne izpolnijo
v celoti (starost, priimek, status/razmerje), kar kaže tudi na določeno prikrivanje resnice, čeprav večina
to stori zaradi varnosti. Najraje se anketiranci pogovarjajo s prijatelji oz. komentirajo objave svojih
prijateljev, najmanj pa jih piše bloge, kar kaže na željo po druženju in manj po sporočanju mnenj,
stališč. To dejstvo je v veliki meri povezano tudi s starostjo anketirancev, čeprav enako trdijo tudi
intervjuvanci. Večina se zaveda možnosti zlorabe, so sicer tudi previdni sprejemanju prijateljev, saj
tudi preverijo profile in omejujejo dostop do svojih podatkov.
Torej, uporabniki se zavedajo pasti socialnih omrežij, a jih kljub temu uporabljajo. Znanja uspešne
komunikacije (besedna in nebesedna komunikacija) pri tem niso potrebna, uporaba lažnih podatkov na
profilu ali prikrivanje lastnega statusa, imena ipd. so lahko pot do uspešne komunikacije s popolnimi
neznanci, seveda vse dokler se »spletna prijatelja« ne srečata v resničnem svetu. Takrat je potrebno
sprejeti resnico.
Dobrine skozi tri generacije
Ana Grželj, Julija Jazbec in Jana Lah
Mentorstvo: Mojca Železnik Buda in Patricija Kastelic Volf
Šola: Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Gimnazija in ekonomska šola, Sežana
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Raziskovalna naloga Dobrine skozi tri generacije je s področja ekonomije. S to raziskovalno nalogo
smo želele izvedeti, katere dobrine so najpomembnejše različnim generacijam in ugotoviti, kaj so
anketiranci razumeli pod pojmom osnovne in luksuzne dobrine nekoč ter kaj med njih uvrščajo danes.
Zbrane podatke med generacijami smo med seboj primerjale.
Podatke, ki smo jih potrebovale za raziskavo, smo pridobile s pomočjo anket in intervjujev. Izvedle
smo 90 anket z naključnimi ljudmi, ki smo jih razdelile v tri skupine po generacijah (30 mladih, 30
srednjih in 30 najstarejših ljudi). S petnajstimi intervjuji smo želele izvedeti več podrobnosti o
življenju iz časov njihove mladosti. Intervjuvale smo 5 vrstnikov, 5 staršev in 5 starih staršev.
Vpliv ph, koncentracije raztopljenega kisika in različnih filtrirnih materialov na hitrost
nitrifikacije v akvariju
Žan Zemljič
Mentorstvo: Vesna Hojnik in Helena Rihtar
Šola: II. gimnazija Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Nitrifikacija je proces, pri katerem nitrifikatorji (bakterije in arheje) oksidirajo za organizme toksičen
amonijak (NH3) v manj toksičen nitrat (III) (NO2-) in tega naprej v še manj toksičen nitrat (V) (NO3). Z nalogo sem želel ugotoviti, kako na hitrost nitrifikacije v sladkovodnem akvariju vplivajo različni
filtrirni materiali, vrednost pH in koncentracija raztopljenega kisika. Izvedel sem eksperiment, pri
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katerem sem spektrofotometrično meril spreminjanje koncentracije amonija (NH4+) v akvarijih z
različnimi filtrirnimi materiali. Med tremi testiranimi filtrirnimi materiali se je po napačni
predpostavki za najboljšega izkazal kremenčev pesek, sledili so keramični obročki, najslabše se je
odrezala modra plastična filtrirna goba. Najbolj optimalna vrednost pH za delovanje nitrifikatorjev je
med 6 in 8,5. Povišanje koncentracije kisika v akvarijski vodi bistveno ne pospeši nitrifikacije, če je v
vodi že raztopljenega dovolj kisika, ki ga bakterije potrebujejo za nitrifikacijo.
Ali se zavedaš, kakšno vodo piješ?
Kaja Čeh
Mentorstvo: mag. Nina Žuman
Šola: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, Ljutomer
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Namen raziskave je predstaviti in raziskati zakisanost telesa. Vzrok za zakisanost telesa je porušeno
kislinsko-bazično ravnovesje.
Predmet raziskovanja je vpliv pitja vode iz ionizatorjev na kislinsko-bazično ravnovesje. Podrobneje
so predstavljeni vzroki za porušeno kislinsko-bazično ravnovesje in posledice le-tega.
Cilj naloge je dokazati, da uživanje vode iz ionizatorjev pomaga pri uravnavanju kislinsko-bazičnega
ravnovesja.
Pri raziskovanju so mi bili v pomoč strokovna literatura o zakisanosti telesa, kislinsko-bazičnem
ravnovesju, poskusi in anketa.
Prihodnost dvorca Turn
Kristjan Panjan
Mentorstvo: Rozalija Mohar
Šola: Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija, Novo mesto
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Dvorec Turn, ali med domačini kar grad Turn, je propadajoča stavba v vasi Breznik, ob cesti
Črnomelj–Vinica. Odmaknjen od civilizacije in v mirni idili ob vznožju Poljanske gore, se dvorec
skriva za drevesi, ki ga zadnja leta vse bolj preraščajo in otežujejo pogled nanj z bolj oddaljenih točk.
Njegov največji sovražnik je vsekakor čas, ki dvorcu nikakor ne prizanaša in dobro najeda njegovo
podobo. Dvorec propada že od druge svetovne vojne, med katero je bil požgan in deloma porušen.
Edina dela, ki sta še ohranjena, sta levi trakt, okrogli stolp, ki pa je brez strehe, in pa manjši desni
trakt, ki so ga kmetje uporabljali tudi kot senik.
Dvorec je del kulturne dediščine KS Dragatuš in nosi tudi zgodovinsko vrednost, saj velja za grad, ki
ni bil nikoli osvojen s strani Turkov. Kljub temu pa dvorec danes propada, zanj pa se razen lastnikov
bolj ali manj nihče ne briga. Če bo temu tako tudi v prihodnje, ga po tolikih letih obstoja zanesljivo
čaka usoda propada oziroma nič dobrega, saj v svojem stanju ne vzbuja zanimanja pri ljudeh in tudi
možnih investitorjih.
Osnovni namen pričujoče raziskovalne naloge je bil ugotoviti, ali dvorec Turn še ima prihodnost ali bo
sam in prepuščen samemu sebi ležal nad Breznikom in propadal, dokler se nebo sesul. Preučil sem
veliko razpoložljive literature, da bi se seznanil z zgodovino dvorca Turn, ki je nastal v 14. stoletju.
Nato sem s fotoaparatom v roki temeljito raziskal dvorec oziroma tisto, kar je od njega ostalo. Na
osnovi ogleda sem izdelal predlog obnove in predvidel tudi uporabnost oziroma namembnost
prostorov. Svoje izsledke sem preveril v pogovorih z nekaterimi ključnimi sogovorniki. Opravil sem
več intervjujev z različnimi osebami, ki so mi dale različne vrste informacij in različne poglede na
problem z dvorcem Turn. Pri raziskovanju sem prišel do dveh ključnih ugotovitev:
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Po pogovorih in intervjujih z gospodom Pavlom Adamom, gospodom Janezom Weissom, gospodom
Rajkom Štefaničem, gospodom Robertom Vraničem, gospo Sonjo Maver in gospo Miro Garantini sem
dobil različne rezultate, različna mnenja in različne poglede na ta problem. Nekateri pravijo, da bi bila
obnova dvorca smiselna, vendar bi bila velik finančni zalogaj. Spet drugi trdijo, da bi bilo lepo, če bi
se dvorec obnovil in dobil svoj namen, ki bi mu mogoče služil še naslednja stoletja. Prišel sem do
sklepa, da, ker je dvorec Turn v zasebni lasti, lahko le lastnik, t. j. gospod Adam, upravlja z dvorcem
in narekuje, kaj se bo z njim zgodilo. Če bi se že odločil za obnovo dvorca, bi najprej potreboval
veliko sredstev, hkrati pa tudi veliko dokumentacije, ki bi dopuščala posege na tem kulturno
zavarovanem objektu in s katero bi se lahko lotil prenove, vendar je to za enkrat le še vizija. Tu pa
potrebuje pomoč različnih institucij.
Z nalogo v kateri sem raziskal delček zgodovine, umetnostne zgodovine in etnologije dvorca Turn
želim prispevati svoj majhen kamenček v ohranjanju kulturne dediščine. Skrb za ohranjanje dediščine
v Beli krajini bi bilo lahko večje. Saj imamo veliko takšnih in drugačnih spomenikov (recimo grad
Pobrežje, ki je bil nekoč biser), ki propadajo in bodo, če nebo nihče poskrbel zanje za vedno
izgubljeni. Škoda.
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KEMIJA ALI KEMIJSKA TEHNOLOGIJA - osnovne šole
Naravna mila pri kemijskem krožku
Evelin Frčec in Lucija Sevšek
Mentorstvo: Andreja Matjašič
Šola: Osnovna šola Ljudski vrt, Ptuj
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
Mila uporabljamo vsakodnevno, za lepoto in zdravje. Pa so res vsa mila primerna za našo kožo? Želeli
sva izvedeti čim več o postopkih pridelave mil. Z metodo eksperimentalnega dela sva primerjali
umiljenje po vročem in hladnem postopku. Ugotovili sva, da je umiljenje po hladnem postopku veliko
boljša izbira za izdelavo ročno izdelanega mila kot vroč postopek umiljenja.
Ker pa se vse prevečkrat umivamo in negujemp s sintetično pridobljenimi kemikalijami, umetnimi
barvili, konzervansi, ki jih najdemo v kupljenih milih, sva se odločili, da izdelava svoje milo. Za
izdelavo sva uporabili hladen postopek umiljenja. K osnovnemu receptu, ki sva ga že preizkusili v
eksperimentalnem delu, sva dodali različne dodatke. Pri odločitvi, kaj naj dodava k milom, je
predvsem pripomoglo dejstvo, da sva začetnici in sva se zato odločili uporabiti minimalno količino
dodatkov in takšne, ko so nama všeč. V manjši meri sva razmišljali o bodočih kupcih.
Prednost ročno izdelanih mil je predvsem v tem, da jih lahko povsem prilagodimo svojemu okusu in
potrebam. Milo sva pšreizkusili in ponudili na trgu, kot produkt, ki je primeren za osebno in poslovno
darilo.
Naravna barvila
Teja Tropan in Tina Vešnik
Mentorstvo: Asja Kamenšek
Šola: Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, Slovenska Bistrica
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
V raziskovalni nalogi sva raziskovali barvila. Sprva sva z izbranimi metodami dela pridobili naravna
barvila iz različnih snovi. Uporabili sva borovnice, črni čaj, hibiskus, kamilice, korenje, lubje, rdečo
čebulo, rdečo peso, rdeče zelje, rjavo čebulo, šentjanževko, šipek, špinačo in travo. Želeli sva
ugotoviti, kako se določeno barvilo odzove na pH raztopine. Ugotovili sva, da večina barvil spremeni
barvo v območju baz, le rdeče zelje je spremenilo barvo tudi v območju kislin. Zaradi tega sklepava,
da lahko vsa barvila (razen barvilo trave) uporabimo kot pH indikator. Barvila trave ne moremo
uporabiti kot pH indikator, saj ne spremeni barve v odvisnosti od pH raztopine.
Barvilo črnega čaja, kamilice, korenja, lubja, rdeče čebule, rdeče pese, šentjanževke in špinače je
imelo v območju od pH 0 do 14 en barvni preskok. Barvilo borovnic, hibiskusa, šipka in rjave čebule
je imelo dva barvna preskoka. Barvilo rdečega zelja pa je imelo tri barvne preskoke. Barvni preskoki
pri posameznih barvilih so lahko šibkejši ali izrazitejši. Pri umetnih barvilih (fenolftalein, lakmus,
metiloranž) se je pojavil intenziven barvni preskok, pri naravnih pa prav tako, razen pri barvilu korenja
in lubja.
Kasneje sva raziskali tudi pralnost naravnih barvil pri različnih temperaturah. Poskus sva izvedli tako,
da sva krpice omočili v vodni raztopini barvil in jih posušili. Nato sva jih oprali pri 40°C, pri čemer so
se sprala barvila lubja, rdeče pese, rdečega zelja in hibiskusa. Krpice sva ponovno posušili in jih oprali
pri 90°C, kjer se je spralo še barvilo kamilic. Nazadnje sva krpice oprali pri 40°C z dodatkom
detergenta. Tako so se sprala vsa barvila razen barvilo šipka in korenja.
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Vpliv reakcijskih pogojev na obstojno kemiluminiscenco organskih hidrazidov v vodnem mediju
Maja Selič
Mentorstvo: Marko Jeran in Milena Žohar
Šola: Osnovna šola Primoža Trubarja Laško, Laško
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
V raziskovalnem delu smo raziskovali vpliv reakcijskih pogojev na kemiluminiscenco luminola (kot
modelnega reagenta) v vodnem mediju. Kemiluminiscenčne reakcije so reakcije pri katerih se sprošča
svetloba. Na svetlobo, ki nastane lahko vplivamo na več načinov, ti so bili ključni dejavnik
raziskovalnega dela. Parametra, ki smo ju raziskovali sta bila temperatura in vsebnost emisijskega
občutljivca. Ugotovili smo, da z nižanjem temperature povečamo čas trajanja emisije svetlobe. Pri
višji temperaturi (nad sobno temperaturo) nekateri reagenti niso termično stabilni in razpadejo ter tako
zmanjšajo nastanek kemiluminiscence. Kot emisijski občutljivci so se dobro izkazali reagenti
naravnega izvora kot tudi nekateri indikatorji. Vsebnost občutljivca na reakcijo je omejena, pri višji
masi (množini) lahko »zaduši« svetlobo, pri nižji lahko pomaga prenesti vzbujeno stanje in zasveti.
Pogoji, ki smo jih proučevali imajo vedno večje uporabne vrednosti v medicini, zato to raziskovalno
delo sodi v sklop aplikativnih raziskav.
Ali lahko krompir drži krompir?
Luka Jelovčan in Gašper Triler
Mentorstvo: Jasmina Vidovič
Šola: Osnovna šola Cvetka Golarja Škofja Loka, Škofja Loka
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Za raziskovalno nalogo smo se odločili, ker radi eksperimentiramo. Pritegnilo nas je ime bioplastika.
Že prej smo slišali, da imajo v nekaterih trgovinah vrečke iz te plastike. Zato smo poiskali informacije
o bioplastiki. Zanimalo nas je predvsem, iz česa in kako jo pridobivajo. Zanimale so nas njene
prednosti in slabosti. Zanimivo bi bilo ugotavljati, tudi, za kakšne namene bi lahko uporabljali
bioplastiko, vendar smo se omejili predvsem na raziskovanje njenih lastnosti. Izdelali smo tri različne
vrste bioplastike. Želeli smo izvedeti, kako okolje vpliva na bioplastiko. Ker smo imeli za opazovanje
premalo časa, nismo opazili bistvenih sprememb. Ugotovili smo, da se po šestih tednih le rahlo skrči,
ena od plastik pa je tudi spremenila barvo.
Ali je vsaka mlečna čokolada enaka?
Noa Vilčnik
Mentorstvo: Danijel Korpar
Šola: Osnovna šola Kamnica, Kamnica
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
V raziskovalni nalogi sem poskusila preveriti hipoteze, ki sem si jih zadala, med katerimi sem na
podlagi kemijskega poskusa poskušala ugotoviti razlike med različnimi mlečnimi čokoladami glede na
vsebnost lipidov oz. maščob. Pri tem sem uporabila metodo kemijsko-eksperimentalnega dela. Med
sedemnajstimi učenci 3. razredov in devetnajstimi učenci 9. razreda sem izvedla poskus oz.
degustacijo, katera mlečna čokolada je po njihovem mnenju najboljša, ob tem pa nisem razkrila
proizvajalca mlečne čokolade. Preverila sem, ali so kakšne razlike pri enakem proizvajalcu čokolade
in različnih krajih proizvodnje te čokolade. Raziskala sem zgodovino, kemijsko sestavo čokolade ter
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na kakšen način se proizvaja. Za raziskavo oziroma poskus sem uporabila različne znamke mlečnih
čokolad.
Forenzika šolskega laboratorija in resničnost
Aja Brecelj Kolar in Eva Mlakar Poštrak
Mentorstvo: Romana Tancer
Šola: Osnovna šola bratov Polančičev Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Filmi nam uporabo luminola predstavljajo kot enostavno metodo za odkrivanje nevidnih sledi. Z
opravljeno raziskavo smo ugotovili, da vedno ni tako. Težavna je že priprava zmesi luminola za
odkrivanje krvnih madežev in drugih snovi. Raztopino luminola je potrebno narediti natančno po
recepturi. Posebej pripravljena zmes luminola deluje učinkovito le nekaj ur, v praktičnih preizkusih je
reagirala v luminiscenco z izrazito modro barvo pri krvi, pralnem prašku in živalski slini. UV očala in
UV lučka, ki v filmih predstavljata uporabna pripomočka pri odkrivanju dokazov, sta bila neuporabna.
Z njuno pomočjo se ni videlo boljše. Snovi, ki so bile pred uporabo raztopine luminola očiščene ali
odstranjene, so še vedno reagirale (npr. kri), če je snovi več, jih ni bilo možno ločiti, kaj reagira. Za
nadaljnje raziskovanje je ostalo odprto vprašanje ekonomske plati uporabe luminola.
Vsebnost rastlinskih hranil v šaleških vrtovih
Doris Ćosić in Nejc Slemenjak
Mentorstvo: Monika Jelen
Šola: Osnovna šola Gustava Šiliha Velenje, Velenje
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Lastniki šaleških vrtov so si zagotovo že kdaj zastavili vprašanje »Zakaj določena zelenjava na
njihovih vrtovih uspeva boljše kot druga?«. Rastline potrebujejo za rast in razvoj hranila, ki jih skozi
rastno sezono dobijo z gnojenjem. Ta hranila lahko porabijo v celoti ali pa neizkoriščena ostanejo v
tleh. Jeseni, ko se z vrtov pospravijo pridelki, se na podlagi kemične analize prsti ugotovi, katera
rastlinska hranila in v kakšnih količinah so še prisotna v tleh. S pomočjo rezultatov analize smo
ugotovili, da je prst šaleških vrtov dobro založena z lahko dostopnima fosforjem in kalijem ter
dušikom in da je tudi dovolj humozna. Ker pa je dostopnost hranil za rastline v veliki meri odvisna
tudi od kislosti oziroma bazičnosti prsti, smo izmerili tudi pH vrednost vzorcev prsti. Na podlagi
dobljenih rezultatov ugotavljamo, da je prst na šaleških vrtovih primerna za vrtnarjenje.
Vitamin C - kralj med vitamini
Maja Cilenšek in Eva Polutnik
Mentorstvo: Barbara Petan
Šola: Osnovna šola Frana Roša Celje, Celje
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
V raziskovalni nalogi sva preučili vpliv temperature in svetlobe na obstojnost vitamina C oziroma
askorbinske kisline. Zanimala naju je predvsem višina temperature in izpostavljenost vitamina C
svetlobi. Odločili sva se za nevtralizacijsko titracijo, saj sva iz virov ugotovili, da daje zanesljive
rezultate, lahko sva jo tudi izvedli v šoli, saj ne potrebujemo posebnih reagentov in snovi. Ugotovili
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sva, da višanje temperature povzroči razpad do 12 % vitamina C. Raziskali sva tudi, kako in kdaj
lahko nadomestimo naravne vire vitamina C s prehranskimi dopolnili.
Pridobivanje in uporaba domačega kisa
Nina Cingl in Klara Hribernik
Mentorstvo: Marjeta Gradišnik Mirt
Šola: Osnovna šola Ljubečna, Ljubečna
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Domači kis je bil do sedaj za naju le beseda, neka začimba v kuhinji, s katero mama okisa solato.
Spoznali sva, da kis ni le izdelek s prodajnih polic trgovin, ampak ima že dolgo tradicijo domače
pridelave. Predpostavljali sva, da tudi v našem kraju obstajajo gospodinjstva, ki si predvsem za
potrebe priprave zdrave hrane pridelujejo domači kis. Da bi takšne ljudi poiskali v domačem kraju, sva
med učenci izvedli anketo. Z analizo ankete sva ugotovili, da je pri nas kar 15 % gospodinjstev, ki
pridobivajo domači kis. Nekatera gospodinjstva sva obiskali in se v neposrednem razgovoru s
pridelovalci seznanili s postopkom pridobivanja kisa. Ugotovili sva, da pri nas najpogosteje
pridobivajo kis iz ostankov tropin. Tropine razdrobijo v leseno kad in počakajo, da se »vžgejo«. Pri
tem poteka alkoholno vrenje, pri katerem nastane s pomočjo gliv kvasovk etanol. Nato tropine
prelijejo z mlačno vodo, kad prekrijejo s čisto krpo in pustijo, da nastane kis. Tropine stisnejo v
stiskalnici, dobljeni kis pa pustijo še nekaj časa zoreti. Pri laboratorijskem delu sva ugotovili, da se v
kis odlično vežejo arome in dišave iz izbranih rastlin. Najmočnejše vonjave v kisu so nastale z
namakanjem česna in poprove mete, nežnejše vonjave in okusi pa z namakanjem lovorovih listov,
rožmarina in brinovih jagod. Ugotovili sva, da je kis z dodatkom medu izredno prijetnega okusa. Z
namakanjem dišavnic v kisu sva ugotovili, kako se pripravi aromatiziran kis.
Uporaba kemije za restavriranje slik na platnu
Nejc Hirci
Mentorstvo: Dominika Mesojedec
Šola: Osnovna šola Sostro, Ljubljana-Dobrunje
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
V raziskovalni nalogi sem predstavil uporabo kemije pri restavriranju slik na platnu. V teoretičnem
delu sem na kratko predstavil, da je slika sestavljena iz zaščitnih lakov, barvne plasti, podloge in
platna. Vsako od teh področij sem podrobneje opisal in predstavil njihove najbolj značilne primere.
Nato sem prešel na konkretne konzervatorsko-restavratorske postopke, ki se opravljajo na sliki.
Podrobneje sem opisal s kemijo najbolj povezan restavratorski postopek, torej čiščenje. V praktičnem
delu sem se lotil dokumentiranja poskusa, v katerem sem z različnimi topili poskusil odstraniti
umazanijo in lak s slike.
Bioplastika
Luka Pilič Turk
Mentorstvo: Barbara Rubin
Šola: Osnovna šola narodnega heroja Maksa Pečarja Črnuče, Ljubljana Črnuče
Doseženo priznanje: BRONASTO
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Povzetek naloge:
Raziskovalna naloga govori o bioplastiki. Bioplastika je družina materialov, ki so biorazgradljivi,
izdelani na obnovljivih virih ali oboje. V nalogi sem opisal navadno plastiko ter probleme, povezane z
njeno uporabo, kot alternativo le-tej pa bioplastiko. V raziskovalni nalogi sem izdelal »domačo
bioplastiko«, saj je industrijska izdelava prezapletena in zame tako nemogoča. Raziskoval sem
primernost različnih sestavin in sam postopek izdelave. Ugotovil sem, da je za izdelavo bioplastike
bolj primeren jedilni škrob, da je bolje uporabiti 4% kis namesto 9%, da je bioplastika z glicerolom
bolj elastična od tiste z oljem in da se je ne da ulivati v modele.
Kako pretentati policaja
Alja Majcenovič
Mentorstvo: Romana Tancer
Šola: Osnovna šola bratov Polančičev Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
V raziskovalni nalogi sem ugotavljala koliko odrasel človek oziroma mladostnik napiha po določeni
količini zaužitih različnih alkoholnih pijač ali hrane. Dobila sem rezultate, ki so bili različni in
zanimivi, nekateri od njih so me tudi presenetili, saj sem pričakovala nekaj drugega. Za samo nalogo
sem najprej v literaturi prebrala nekaj stvari o alkoholu, njegovih učinkih in samem merjenju alkohola
v krvi. Nato sem najprej naredila preizkus alkohola v izdihanem zraku pri sošolcih. Pojesti so morali
kroglice rum-kokos in energijsko pijačo Red Bull, za katero sem ugotovila, da ne vsebuje alkohola in
pihati v alkotest. Nato sem podoben preizkus ponovila tudi pri odraslih osebah, le da so te zaužile
alkoholne pijače (šampanjec, vino). Ugotovila sem, da na količino alkohola vpliva tudi spol, saj so
ženske, čeprav so zaužile enako količino alkohola kot moški, imele v sebi večjo količino alkohola. Na
koncu sem še potrdila ali ovrgla hipoteze, ki sem jih postavila pred samo izvedbo poskusa.
Skrivnosti vodikovega peroksida
Filip Ljevar
Mentorstvo: Silvija Ošlovnik
Šola: Osnovna šola Slave Klavore Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Vodikov peroksid je zanimiva kemikalija, s pomočjo katere lahko izvedemo ogromno različnih
reakcij. Večinoma gre za različne reakcije oksidacije. Z laboratorijskim delom bom raziskal reakcije
vodikovega peroksida z drugimi snovmi in dokazoval produkte, ki bodo ob tem nastajali. Poskušal
bom ugotoviti, kako lahko katero od teh reakcij tudi koristno uporabimo. Moje delo bo potekalo
laboratorijsko in eksperimentalno, ob tem pa bo zahtevalo tudi mnogo teoretičnega znanja in raziskav.
Kemijske primerjave sestave vode pozimi v vodnih zadrževalnikih na Goričkem
Zoja Tot, Špela Bencik in Kiara Ropoša
Mentorstvo: Aleš Benko in Tatjana Car
Šola: Osnovna šola I Murska Sobota, Murska Sobota
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
V začetku oktobra smo se po razgovoru z učiteljem kemije, učiteljico biologije in naravovarstvenim
nadzornikom v Krajinskem parku Goričko odločile, da bomo opravile kemijsko analizo vode v
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akumulacijskih jezerih in primerjale rezultate meritev med posameznimi akumulacijskimi jezeri. Cilj
raziskovalne naloge je bil raziskati kvaliteto vode v jezerih oziroma ugotoviti, v kolikšni meri so
jezera na Goričkem onesnažena, preobremenjena s hranili in drugimi onesnaževali, ki negativno
vplivajo na rastlinstvo in živalstvo. V teoretičnem delu raziskovalne naloge smo predstavile Goričko
in značilnosti jezer. V empiričnem delu pa smo opredelile potek raziskovalnega dela in uporabljene
metode dela ter predstavile rezultate. Ugotovile smo, da so vsa jezera preobremenjena s hranili, med
njimi ni bistvenih razlik po kvaliteti in lastnosti vode, bližina obdelovalnih površin vpliva na kemijsko
sestavo vode.
Voda iz Flaške, ali je res drugačna?
Karmen Golob in Laura Rak
Mentorstvo: Danica Mati Djuraki
Šola: Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik, Kamnik
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
V trgovinah se pojavljajo različni izdelki za izboljšanje kakovosti vode. Eden od njih je tudi Flaška.
Proizvajalec trdi, da je voda iz Flaške po petih minutah boljša: mehkejša, bolj pitna in drugačnega
okusa, vpliva pa tudi na rast rastlin. V raziskovalni nalogi sva preverjali dva različna vzorca vode:
vzorec iz Flaške in vzorec iz navadnega steklenega vrča. Opazovali sva, kako zalivanje z različnima
vzorcema vode vpliva na kalitev in rast božičnega žita ter kreše, izvedli sva slepi preizkus okusa in
naredili kemično analizo.
Svet barvil
Ela Bolčina, Lea Hriberšek in Neža Dvorščak
Mentorstvo: Irena Stegnar
Šola: Osnovna šola Spodnja Šiška, Ljubljana
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
S pomočjo različnih metod ločevanja snovi smo preverjale ali snov sestoji iz več barvil ali iz enega.
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KEMIJA ALI KEMIJSKA TEHNOLOGIJA - srednje šole
Zeoliti in shranjevanje toplote
Filip Koprivec in Vid Kocijan
Mentorstvo: Alenka Mozer, dr. Alenka Ristić in Fabian Fisher
Šola: Gimnazija Vič, Ljubljana
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
Ogrevanje je eden izmed večjih stroškov povprečnega gospodinjstva, ki se pojavi predvsem v mrzlih
mesecih. Ta strošek lahko zmanjšamo z shranjevanjem odpadne toplote (angl. waste heat) proizvedene
v tovarnah in termoelektrarnah ali drugih vrst toplot (sončna energija), s katero lahko ogrevamo
domove. Toploto lahko shranjujemo na več načinov najbolj obetavno je shranjevanje z adsorpcijo
(vezanje na površino). Nov in zelo obetaven koncept sorpcijskega shranjevanja toplote je razdeljen v
dve fazi. V fazi polnjenja material posušimo z dovajanjem toplote in odstranimo sorbat iz por.
Material lahko sušimo z uporabo odpadne toplote, ki nastaja v industriji in elektrarnah. Material
shranimo ločeno od sorbata. V fazi praznjenja hranilnika dovajamo sorbat, pri čemer se sprošča
energija. Obe stopnji sta lahko natančno nadzorovani in omogočata prilagajanje potrebam po energiji.
Kot adsorbent lahko uporabimo različne snovi, najbolj učinkoviti so zeoliti. Zeoliti so kristalinični
mikroporozni materiali, sestavljeni iz SiO4 in AlO4 tetraedrov. Negativen naboj ogrodja, ki ga
ustvarijo AlO4 tetraedri, se nevtralizira s kationi alkalijskih ali zemeljsko-alkalijskih kovin, ki jih
lahko izmenjamo.
Cilj naloge je bil poiskati zeolit, ki ga lahko enostavno pripravimo in ima veliko adsorpcijsko
kapaciteto vode. Sintetizirali smo zeolit NaX iz cenovno ugodnih reagentov pri različnih časih
kristalizacije hidrogela. Pripravili smo ionsko izmenjane zeolite z Mg2+ in Ca2+ kationi ter
kompozite, pripravljene z depozicijo raztopin CaCl2 in MgCl2 na zeolit. Ugotovili smo, da ima
najvišjo kapaciteto vode vzorec, pripravljen z depozicijo raztopine CaCl2, in sicer 0,318g vode na
gram suhega zeolita. S spreminjanjem kemijske sestave zeolita spreminjamo kapaciteto vode in
posledično specifično shranjevalno kapaciteto materiala. Najvišjo kapaciteto vode ima pri ionsko
izmenjanih materialih material MgNaX-60, najmanjšo pa zeolit NaX. MgNaX zeolita imata največjo
specifično shranjevalno kapaciteto za shranjevanje toplotne energije (sončne energije) v
temperaturnem območju od 20 do 88 oC.
Študij ključnih dejavnikov sinteze magnetnih nanodelcev; poudarek na ključnih lastnostih za
biomedicinske aplikacije
Samo Roškar
Mentorstvo: dr. Aljoša Košak
Šola: II. gimnazija Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
Nanotehnologija je v zadnjih letih eno izmed najbolj razvijajočih se področij znanosti. Veliko
pozornosti se namenja predvsem aplikacijam nanomaterialov v biomedicinske namene. Magnetni
nanodelci s specifičnimi lastnostmi, kot sta superparamagnetizem in biokompatibilnost, predstavljajo
smernice k novim, učinkovitejšim metodam zdravljenja bolezni, posebno na področju terapije raka in
genske terapije. Pretežni del raziskav smo usmerili v proučevanje vpliva reakcijskih pogojev pri
obarjanju nanodelcev maghemita na morfološke in magnetne lastnosti, ključnih za biomedicinske
aplikacije. Raziskali smo vpliv vrste železovih soli in vrste obarjalnega reagenta pri procesu sinteze
tako na magnetne kot morfološke lastnosti pripravljenih nanodelcev. Z vidika morfoloških lastnosti so

136

se železovi sulfati oborjeni z NH4OH izkazali za primernejše. Z vidika magnetnih lastnosti so
primernejši delci oborjeni iz kloridov.
Izolacija učinkovin iz rožmarina z ekstrakcijo in parno destilacijo in analiza produkta
Matej Antolič
Mentorstvo: Mojca Drofenik Čerček
Šola: Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, Celje
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
V moji raziskovalni nalogi sem želel raziskati, s katero metodo dobimo večji izkoristek ekstrakcije
eteričnega olja rožmarina. Uporabil sem metodi ekstrakcije s Soxhletovim aparatom in parno
destilacijo. Prav tako sem želel raziskati, kako vpliva izbor topila na izkoristek ekstrakcije s
Soxhletovim aparatom. Izbral sem tri topila, to so etanol, diklorometan in toluen,v katerih se rožmarin
dobro raztaplja in primerjal dobljene izkoristke. Vzorec, iz katerega sem poskušal izolirati in pridobiti
čim čistejši produkt je bila sadika rožmarina, ki jo vzgajam doma. Rezultati raziskovanja so pokazali,
da je najuspešnejša metoda ekstrakcije ekstrakcija s Soxhletovim aparatom ob uporabi toluena.
Mineralno ali kemijsko - kaj pa kompromis?
Maruša Grošelj in Špela Jereb
Mentorstvo: Magdalena Kunc in prof. dr. Polonca Trebše
Šola: Gimnazija Jurija Vege Idrija, Idrija
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
V današnjem času je varstvo potrošnikov na vseh področjih zelo pomembno, predvsem na področju
varovanja zdravja, zaradi česar prihaja do burnih razprav tudi v kozmetični industriji. V medijih je bilo
mnogo omemb različnih sončnih krem, njenih lastnosti, učinkovitosti varovanja pred škodljivimi UVžarki in vplivom le-teh na naš organizem.
Z namenom podrobnejše seznanitve z omenjeno problematiko sva se poglobili v iskanje informacij o
koži, elektromagnetnem valovanju, o različnih organskih in anorganskih UV-filtrih ter njihovih
vplivov na kožo v primeru izpostavljenosti sončnim žarkom. Zanimalo naju je, kateri (anorganski ali
organski) filtri so učinkovitejši pri zaščiti, kateri primernejši za uporabo v kozmetiki in ali bi lahko
kreme z mešanimi filtri zadostile kriterijem in zahtevam tako s strani varovanja zdravja kot tudi
kozmetične industrije.
Da bi preverili svoja predvidevanja, sva izdelali anketo, ki so jo reševali dijaki naše šole, v drugem
delu naloge pa sva na Univerzi v Novi Gorici in na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v
Ljubljani opravili nekaj poskusov, ki bi dokazali (ne)stabilnost izbranih sončnih krem in filtrov.
Rezultati anket so pokazali, da ženske pogosteje uporabljajo sončne kreme, da pa le odtotek vseh
anketirancev pozna razliko med anorganskimi in organskimi filtri in torej na različne filtre v kremah
večinoma niti niso pozorni.
Obdelava IR in UV-spektrov čistih komponent je pripeljala do zaključka, da je avobenzon, ki je
pogosto prisoten v sončnih kremah, manj stabilen od ostalih sončnih filtrov in pri obsevanju spremeni
svojo sestavo, da pa ima to na kreme, ki ga vsebujejo, različne posledice. Stabilnost kreme Nivea si
lahko razlagamo z uporabo stabilizatorja tinosorba S, ki preprečuje razpad avobenzona, zanimivo pa
je, da kljub temu, da so tudi kremama Sun Mix in Sun Dance dodani UV-filtri, ki naj bi stabilizirali
avobenzon, pod temi pogoji oz. v teh kremah ne učinkujejo na enak način.
Priprava hibridnega optičnega kemijskega senzorja za zaznavanje raztopljenega amonijaka
Lucija Fleisinger

137

Mentorstvo: Matejka Turel
Šola: II. gimnazija Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Z raziskovalno nalogo smo želeli izdelati sol-gel optični senzor, ki bi bil specifično občutljiv za
raztopljeni amonijak. V ta namen so bile preizkušene štiri kombinacije silikatnih prekurzorjev, v treh
različnih razmerjih in s štirimi različnimi kolorimetričnimi indikatorji, skupaj 48 senzorskih membran.
Ugotovljeno je bilo, da je membrana, ki je najbolj odzivna na raztopljeni amonijak, občutljiva na zelo
nizke koncentracije in ima največji delovni obseg, membrana tipa M4 1:2 BPB, ki je kombinacija
ormosilov TMOS in pH-TriMOS v razmerju 1:2, prepojena z indikatorjem bromofenol modrim. Ta
membrana dosega detekcijsko mejo pri 0,967x10-3 ppm, kar je nižje od 0,6 ppm, koncentracije, ki
povzroča pogin sladkovodnih alg in celo nižje od 0,04 ppm, koncentracije, ki skozi daljše časovno
obdobje že povzroča poškodbe na škrgah in drugih mehkih tkivih vodnih organizmov. S tem je bil
osnovni cilj naloge dosežen.
Sinteza in analiza holesteril benzoata
Christian Fluher, Domen Kirn Krefl in Tina Žagar
Mentorstvo: Damijana Gregorič
Šola: Srednja šola Slovenska Bistrica, Slovenska Bistrica
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Tekoči kristali so snovi, pri katerih se vmes med trdno (kristalno) fazo in tekočo fazo pojavi še tekoče
kristalna faza. V tekoče kristalni fazi je snov le delno urejena in ima hkrati lastnosti tekočin in trdnih
kristalnih snovi. Tekoče kristale najdemo v zaslonih večine električnih aparatov. Najbolj poznani
primer je LCD-zaslon (liquid cristal display).
V raziskovalni nalogi smo hoteli natančneje spoznati tekoče kristale. Odločili smo se, da bomo
sintetizirali tekoči kristal holesteril benzoat. Sintetizirali smo ga iz holesterola in benzoil klorida. Po
sintezi smo dobili bele kristale, izkoristek sinteze je bil 57-odstoten.
Sintetizirani produkt smo opazovali pod mikroskopom pri 40- in 100-kratni povečavi. Kristali so bili
pod mikroskopom črno-bele barve, ravnih robov in pravilnih oblik.
Nato smo kristale holesteril benzoata segreli do taline in pod mikroskopom opazovali spremembe pri
ohlajanju. Pri mikroskopiranju smo uporabili tudi polarizatorja, ki smo ju usmerili pravokotno enega
na drugega. S tem smo dokazali nenavadno lastnost tekočih kristalov, ki omogočajo svetlobi prehod
skozi prekrižana polarizatorja.
Dokumentirali smo čudovito obarvane fotografije kristalov holesteril benzoata. Nastal je tudi
videoposnetek faznega prehoda pri ohlajanju od tekoče k tekoči kristalni in trdni fazi, ki si ga je
mogoče ogledati na spletni strani Srednje šole Slovenska Bistrica ali na priloženi zgoščenki.
Izvedba sinteze paracetamola z različnimi metodami in analiza produkta s tankoplastno
kromatografijo ter UV spektrofotometrijo
Anja Tanšek in Patricija Majger
Mentorstvo: Mojca Drofenik Čerček
Šola: Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, Celje
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
V raziskovalni nalogi sva primerjali različne postopke sinteze paracetamola. Najin namen je bil
ugotoviti, kateri postopek nam da največji izkoristek in kateri najbolj čist produkt pred in po
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prekristalizaciji. Za vsak postopek sinteze paracetamola sva naredili po dve paralelki in izračunali
izkoristke sintez ter jih med seboj primerjali. Nato sva sintetiziran paracetamol še analizirali s pomočjo
UV spektrofotometrije in tankoplastne kromatografije, da sva tako ugotovili, pri katerem postopku
sinteze dobimo najčistejši produkt. Zanimalo naju je, ali lahko s prekristalizacijo dobimo čistejši
produkt, zato sva sintetizirane produkte prekristalizirali. Prekristaliziranemu paracetamolu sva
izračunali izkoristek in z UV spektrofotometrijo ter tankoplastno kromatografijo določili čistost.
Ugotovili sva, da je največji izkoristek sinteze pri četrtem postopku, v primeru, da zmes pustimo v
ledeni kopeli malo dlje, kot piše v navodilih. Najbolj čist produkt pred in po prekristalizaciji je nastal
pri tretjem postopku sinteze.
Ključne besede: paracetamol, sinteza, prekristalizacija, tankoplastna kromatografija, UV
spektrofotometrija.
Trihalometani v bazenski vodi
Anamarija Plešivčnik, Barbara Oder in Lara Donik
Mentorstvo: Judita Čas Krneža
Šola: Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija Ravne na Koroškem, Ravne na Koroškem
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Bazenska voda je v času obratovanja kopališča obremenjena predvsem z organskimi (odmrlimi
mikroorganizmi, odpadlo listje) in dušikovimi spojinami (koža kopalcev, izločki kopalcev), zato mora
v bazenskih vodah vedno potekati dezinfekcija (razkuževanje). Po navadi jo izvajamo z dodajanjem
klora, ki pa v vodi reagira z amonijakom in organskimi snovmi, pri čemer nastanejo stranski produkti
– THM oz. trihalometani. Namen naše raziskovalne naloge je bil primerjava vrednosti THM v
pokritem bazenu s ponjavo in v odprtem bazenu. Naša raziskava se je pričela s tremi hipotezami, kot
vodilo za poskuse. Te poskuse smo opravile v dve delih: najprej smo v šolskem laboratoriju merile
vrednosti nitratov, nitritov, fosfatov, amonijevih ionov, pH in nato še v ZZV Maribor, kjer smo s
plinsko kromatografijo določile vrednost THM v vodi (pokrit bazen s ponjavo in odkrit bazen).
Čokolada - dober začetek dneva?!
Mojca Podlesek in Žiga Pogačar
Mentorstvo: Renata Capuder Mermal in Tomaž Bratkovič
Šola: Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik, Kamnik
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
V modernem življenju potrebujemo ogromno energije, ki jo pridobivamo s kalorijsko bogato hrano in
energijskimi pijačami, kot sta na primer čokolada in kava. Kakšen pa je pravzaprav učinek čokolade?
Znani so pozitivni učinki temne čokolade (zmanjševanje pritiska, varovanje krvožilnega sistema (1)), a
lahko bi obstajale tudi negativne (npr. zastrupitev s kofeinom; ta sicer pri človeku ni nevarna, bistveno
bolj verjetna pa je pri manjših domačih živalih, kot so psi in mačke).
Že dolgo je jasno, da čokolada vsebuje kofein (tako kot kava), ne vemo pa točno v kakšnih količinah
je le-ta prisoten in kako (če) je povezan z deležem kakava v temnih čokoladah ter ali bi lahko vplival
na človeka.
Postavili smo si naslednja vprašanja-hipoteze, ki smo jih želeli preveriti eksperimentalno:
''Odmerek kofeina, ki ga lahko dobimo z jutranjo kavo, lahko nadomestimo s temno čokolado (nad 35
odstotkov kakava) (2). ''
''Večji ko je odstotek kakava v čokoladi, več kofeina vsebuje čokolada.''
'' Čokolade z istim odstotkom kakava imajo enako vsebnost kofeina.''
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Praktično delo te naloge sva opravila v prostorih Fakultete za farmacijo, UL, s pomočjo dr. Tomaža
Bratkoviča. Poiskali smo različne vrste čokolad in jih razvrstili glede na odstotek kakava ter za
primerjavo še čisti kakav in nefermentirana kakavova zrna.
Po odstranitvi maščob in ekstrakciji kofeina iz čokolad smo ugotovili, da bo masa analita zelo nizka,
ter s tem naša primerjava težja. Kvantitativno (z linomatom) smo na silikagelno ploščico za
tankoplastno kromatografijo nanesli različne volumne kofeinskega standarda in izoliranega kofeina.
Po metodi umeritvene premice smo ocenili vsebnost kofeina v vzorcih čokolad s tremi neodvisnimi
ponovitvami ekstrakcije.
Nakazala se je razlika v koncentracijah kofeina med čokoladami z različnimi deleži kakava.
Koncentracije, določene po semikvantitativnih metodi, so ali zelo nizke ali zelo visoke.
Čokolada, za katero je deklarirana 99-% vsebnost kakava, odstopa po deležu kofeina v primerjavi s
čistim kakavom, kar se nam zdi izjemno zanimivo.
Prav tako iz primerjave rezultatov vsebnosti kofeina v različnih čokoladah (različne znamke) z enako
vsebnostjo kakava, lahko sklepamo, da imajo čokolade z enakim deležem kakava približno enako
vsebnost kofeina.
Zavoljo selitve laboratorijev Fakultete za farmacijo, UL smo bili primorani ekstrakcijo kofeina iz kave
prestaviti za kratek čas. V naslednjih tednih bomo z ekstrakcijo kofeina iz kave pridobili podatke o
koncentraciji kofeina v kavi, nato pa naredili primerjavo s koncentracijami iz čokolade in z njo
dopolnili nalogo.
Odprla so se vrata idej raziskovanja čokolade, ki bi jih z veseljem še dokončala.
Problematika vodika kot energenta
Eric Frančišković
Mentorstvo: Vesna Golob, dr. Stanko Hocevar in mag. Tomaž Ogrin
Šola: Gimnazija Poljane, Ljubljana
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Zadnje čase je veliko govora o energiji prihodnosti t.j. vodiku, čeprav vodik sam ni energija temveč
energent, ki ga je treba s porabo energije pridobivati, bodisi z elektrolizo raztopin ali kako drugače.
Večino vodika dobimo iz fosilnih goriv, porabi pa se v različnih panogah industrije. Le manjše
količine vodika se uporabljajo za pogon prevoznih sredstev.
V raziskovalni nalogi sem preučeval možnost pridobivanja vodika iz odpadne aluminijske embalaže
živilske industrije in kisline HCl. Pri tem sem računal letno uporabo aluminija v pivovarni Union in
Ljubljanskih mlekarnah (le za aluminijske pokrovčke) in teoretično količino vodika, ki bi ga pridobili
po reakciji. Nastalo vodno raztopino soli, AlCl3, sem tudi elektroliziral in izračunal energijo potrebno
za elektrolizo .
Pridobivanje vodika v reakciji kovin s kislinami je zanimivo predvsem za uporabo v manjših vozilih z
nizkotemperaturnimi gorivnimi celicami. Taki sistemi so primerni predvsem za kratkotrajnejšo
uporabo (do nekaj dni) vendar z visoko specifično močjo in gostoto moči.
Probiotiki v prehrani in vplivi različnih sestavin prehrane na prebiotike
Adamek Maksimiljan in Lenarčič Domen
Mentorstvo: Alenka Mozer, Darja Sovan in dr. Elizabeta Tratar Pirc
Šola: Gimnazija Vič, Ljubljana
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Raziskovali smo, kaj so probiotiki, kakšno vlogo imajo na zdravje ljudi in katera živila vplivajo na
njihovo delovanje. Podatke smo zbirali iz strokovnih znanstvenih in poljudnoznanstvenih virov. Z
eksperimenti, izvedenimi v šolskem laboratoriju, smo ugotavljali, kako višje koncentracije prebiotikov
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(snovi, ki ugodno vplivajo na probiotike) in antibiotikov (snovi, ki negativno vplivajo na bakterije), ki
jih najdemo v nekaterih živilih ali v zdravilih, vplivajo na količino in delovanje probiotikov v
organizmu.
Probiotiki so žive bakterije, ki imajo zelo pomembno vlogo v prebavi in pri imunskem sistemu. Z
eksperimenti smo dokazali, da prebiotiki ugodno vplivajo na rast probiotičnih bakterij, medtem ko jo
antibiotiki zavirajo. Nekatera živila vsebujejo predvsem prebiotike (topinambur - Helianthus
tuberosus) ali antibiotike (česen – Allium sativum), druga pa vsebujejo oboje (čemaž – Allium
ursinum, drobnjak – Allium schoenoprasum) in je učinek posamezne snovi odvisen od koncentracije.
Cilj raziskave je bil ugotoviti vpliv nekaterih snovi, ki so pogosto ali občasno prisotne v naši prehrani,
na rast probiotičnih bakterij. Snovi, ki jih pogosto uživamo, so npr. naravni antibiotiki, prisotni v
različnih rastlinah, ter prebiotiki, tudi prisotni v hrani rastlinskega izvora, ki pa ugodno vplivajo na rast
probiotičnih bakterij. Občasno pa ob infekcijah uživamo zdravila antibiotike, ki jih predpiše zdravnik
in so izdelki farmacevtske industrije.
Sklepali smo, da bodo živila, ki vsebujejo antibiotike, zavirala rast probiotičnih bakterij (česen, čemaž,
Ospamox), prebiotična živila pa bodo spodbujala rast probiotikov (topinambur). Vpliv nekaterih živil,
ki vsebujejo obe vrsti snovi, prebiotike in antibiotike, na rast probiotičnih bakterij je odvisen od
razmerja oz. količin teh snovi (drobnjak, čemaž).
Primerjava visokotlačnih in nizkotlačnih membran za reverzno osmozo
Simon Skledar in Klemen Ducman
Mentorstvo: Iztok Bratoš
Šola: Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
V nalogi bomo primerjali lastnosti in unčinkovitost visokotlačnih in nizkotlačnih membran za
reverzno osmozo, s katerimi pridobivamo tehnološko vodo visoke čistosti.
Je bio res bio?
Vesna Premelč in Mojca Dovnik
Mentorstvo: Anita Mustać
Šola: II. gimnazija Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Raznovrstna ponudba izdelkov, nas postavlja pred odločitve, ki zadevajo tudi naše zdravje, zato so
vredne razmisleka. Informacije in pogosto nasprotujoča si znanstvena dognanja so nam na dosegu
roke, pa vendar se včasih ne moremo odločiti kaj naj verjamemo. Veliko ljudi na slepo zaupa velikim
reklamam, ki nas usmerijo v nakup BIO izdelkov, a so ti izdelki res toliko boljši kot navadni ali gre
samo za zaslužek, ki je v BIO trgovini seveda večji. Ali je BIO res BIO? Področje zdravega
prehranjevanja je zaradi gensko spremenjenih organizmov in vedno večje uporabe umetnih sredstev,
zelo aktualna tema. Svetla luč v kopici predelane hrane so na prvi pogled BIO živila, zdrava, živila
pridelana na naraven način, ampak z najinim raziskovanjem sva dokazali, da to vedno ne drži
popolnoma. Dokazovali sva še vsebnost vitamina C, ki je v BIO in navadni zelenjavi in sadju enako
zastopan, nekoliko več sladkorja pa najdemo v živilih kupljenih v Šparu, Tušu ali Mercatorju.
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Katalitsko hidrogeniranje aromatske nitro spojine na Pd/C katalizatorju
Maja Mikec in David Simonič
Mentorstvo: Branka Klemenčič
Šola: Gimnazija Novo mesto, Novo mesto
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Razvoj aktivnih farmacevtskih učinkovin predstavlja zelo pomembno vejo organske kemije, ki se hitro
razvija in sloni na novih dognanjih v znanosti. Potrebe po novih, še učinkovitejših zdravilih nenehno
rastejo, kar sili proizvajalce oziroma farmacevtska podjetja v obširne raziskave z namenom iznajdbe
novih učinkovin za zdravljenje bolezenskih stanj.
V sklopu raziskovalne naloge smo želeli razviti učinkovito sintezo ključnega intermediata učinkovine,
ki spada v razred antikoagulantov.
Prvoten namen je bil preučevanje pogojev katalitskega hidrogeniranja nitro skupine, kar je obsegalo
izbiro primernega topila, ustreznega katalizatorja, določitev temperaturnega območja reakcije,
apliciranega tlaka vodika, koncentracije reaktanta v reakcijski zmesi in seveda časa potrebnega za
izvedbo kemijske reakcije.
Po končani reakciji smo želeli razviti ustrezen postopek izolacije dobljenega produkta in izvesti
karakterizacijo produkta po zahtevanih analitskih parametrih.
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MATEMATIKA ALI LOGIKA - osnovne šole
Popolna in prijateljska števila
Ela Vavpetič
Mentorstvo: Igor Prešern in Aleš Vavpetič
Šola: Osnovna šola Riharda Jakopiča, Ljubljana
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
V raziskovalni nalogi sem raziskovala popolna in prijateljska števila. Izračunala sem nekaj popolnih
števil, obilnih števil, prijateljskih števil, nezadostnih števil in mnogokratnih popolnih števil. Narisala
sem nekaj diagramov o obilnih številih in načrtala nekaj razpredelnic o mnogokratnikih popolnih
števil in parih prijateljskih števil. V zgodovinskem razvoju sem povedala nekaj o slavnih matematikih
in filozofih. Njihova mišljenja, trditve in algoritme sem raziskovala s programom Mathematica in tudi
opisala nekaj ukazov za računanje števil. Na koncu sem naredila še slovar vseh neznanih in novih
besed.

Padec z Zemlje
Vid Vedlin
Mentorstvo: Polona Dovečar
Šola: Osnovna šola Tabor I Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
V raziskovalni nalogi bom predstavil in opisal uganko ameriškega ugankarja in inženirja Sama Loyda.
Imenuje se Loydova uganka o izstopu z Zemlje. Govori o trinajstih kitajskih vojščakih, ki so
sestavljeni iz posameznih delov (roke, noge, trup, glava in meč) ter stojijo na Zemlji. Pri zasuku
ravninskega modela Zemlje se posamezni deli vojščakov prerazporedijo in pri tem en vojščak izgine.
Zanimalo me je, kam se je vojščak »izgubil«. S pomočjo teoretičnega znanja o optičnih prevarah in
metode matematičnega razstavljanja bom preučil matematično ozadje te uganke, ki temelji na zasnovi
Fibonaccijevega zaporedja. Z raziskovalno nalogo želim pokazati, da nekatere optične prevare niso
samo stvar naše fiziologije vida, temveč se v njih skriva matematično ozadje.
Od pikada do korenov
Aleks Birsa Jogan, Tadej Uršič in Lenart Žežlina
Mentorstvo: Lucija Filipčič Križaj
Šola: Osnovna šola Antona Šibelja Stenjka Komen, Komen
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Ideja za raziskovalno nalogo se nam je porodila ob igranju pikada. Pri metanju puščic smo si označili
mesta (točke), kamor so padle puščice. Če bi okrogel pikado občrtali s kvadratom, bi moralo bilo
razmerje med številom vseh točk v krogu in številom vseh točk v kvadratu enako razmerju med
ploščino kroga in ploščino kvadrata. Iz teh dveh razmerij bi lahko izračunali približek za število π.
Razmišljali smo, da bi na podoben način lahko izračunali tudi približke za kvadratne korene.
Pravokotni trikotnik s ploščino √n bi občrtali z najmanjšim možnim pravokotnikom s celoštevilskima
stranicama. Na ta pravokotnik bi naključno metali puščice in tam označili točke. Ker bi moralo biti

143

razmerje med številom vseh točk v pravokotnem trikotniku in številom vseh točk v pravokotniku
enako razmerju med ploščino pravokotnega trikotnika in ploščino pravokotnika, bi lahko izračunali
približke za kvadratni korene.
Med samim raziskovanjem smo dobili idejo, da bi bilo morda bolje, če puščic ne bi metali naključno,
pač pa bi bile točke zadetkov razporejene enakomerno. Na tak način bi se izognili situacijam, ko so
točke zadetkov zelo neenakomerno porazdeljene, zato bi bili morda rezultati natančnejši.
Pri enakomerno porazdeljenih točkah velja za računanje ploščine tudi Pickov izrek, s pomočjo
katerega bi lahko izračunali približek za ploščino pravokotnega trikotnika in hkrati približek za √n.
Vse tri simulacije računanja približkov smo naredili s programom GeoGebra tako, da smo število točk
povečevali in s tem dobivali vedno boljše približke. Izkazalo se je, da smo najboljše približke dobili s
pomočjo Pickovega izreka, nato s pomočjo enakomernih točk, najslabše pa s pomočjo naključnih točk.
Sklepamo, da je razlog za takšne rezultate to, da je računanje približkov s pomočjo Pickovega izreka
najbolj natančen način, računanje približkov s pomočjo naključnih točk pa najbolj nepredvidljiv način.
Želeli bi si, da bi lahko število točk še povečevali, saj bi s tem dobili še boljše približke, na žalost pa
zaradi zmogljivosti računalnika to ni bilo mogoče.
Določanje razdalje med dvema točkama na različne načine
Barbara Belec, Barbara Lešnik in Tamara Sobotič
Mentorstvo: Nejc Barovič
Šola: Osnovna šola Poljčane, Poljčane
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
V raziskovalni nalogi smo na različne načine s pomočjo merjenja in izračunov določili razdaljo med
dvema točkama. Za eno točko smo izbrali vrh antene na Boču, druga pa je bila pri šoli.
Pri določanju razdalje smo si pomagali z doma narejenim teodolitom, s pomočjo katerega smo izmerili
potrebne kote, in metrom.
Razdalja je določena na štiri različne načine. Najprej le s kotno funkcijo tangens (kot pri kitajskem
otoškem problemu) in Pitagorovim izrekom, nato pa še s podobnimi trikotniki, s sinusnim izrekom ter
s paralakso. V teoretičnem delu smo predstavili vse potrebno znanje za nadaljnje delo. Nekaj povedi je
namenjenih tudi razvoju teodolitov in Talesu, ker se omenja kot prvi, ki je določal razdalje s pomočjo
podobnih trikotnikov. Hkrati je dokazan tudi sinusni izrek.
V praktičnem delu smo opisali postopek izdelave teodolita in opravljanja meritev na terenu. Nato smo
z zgoraj navedenimi metodami določili (izračunali) razdaljo med točkama.
Na koncu smo še primerjali vse dobljene rezultate in razmislili o najustreznejši metodi.
Verižni ulomek
Aljaž Vučkič
Mentorstvo: Darja Sever in Slavko Buček
Šola: Osnovna šola I Murska Sobota, Murska Sobota
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
V raziskovalni nalogi raziskujem verižne ulomke. S pomočjo verižnih ulomkov lahko predstavljamo
racionalna in iracionalna števila. Verižni ulomki racionalnih števil so končni.
Navadni verižni ulomek lahko zapišemo tudi kot [a_0;a_1,a_2,..,a_n ], kjer je a_0 celo število, vsa
druga števila a_n pa so naravna števila in se imenujejo delni količniki.
Vsako racionalno število lahko zapišemo v obliki navadnega verižnega ulomka. Pomagamo si lahko z
Evklidovim algoritmom oz. postopkom, ki ga je avtor Peter Petek v članku poimenoval “Kako
spravimo ulomek v škatlo”. Raziskal sem naravna števila v posameznih predalčkih (delni količniki) in
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vpliv le teh na vrednost ulomka. Ugotovil sem, da ima največjo vrednost verižni ulomek, ki ima v
prvem predalčku za celim delom najmanjše naravno število.
V raziskovalni nalogi sem dokazal, da lahko vsak kvadratni koren naravnega števila zapišemo z
verižnim ulomkom.
S pomočjo računalniškega programa sem računal približke iracionalnih števil. Ugotovil sem, da so ti
približki izmenično manjši in večji od vrednosti iracionalnega števila.
Računalniški model zračenja prostorov
Mihael Boštjan Končar
Mentorstvo: Danica Mati Djuraki
Šola: Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik, Kamnik
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
V zaprtih prostorih moramo biti še posebej pozorni na koncentracijo ogljikovega dioksida (CO2). V
učilnicah, pisarnah in stanovanjskih prostorih se ob povišanih vrednostih koncentracije ogljikovega
dioksida pojavi utrujenost, zaspanost in padec koncentracije. V raziskovalni nalogi sem raziskal
spreminjanje koncentracije ogljikovega dioksida v prostoru v odvisnosti od števila oseb, časa in načina
zračenja prostorov. V ta namen sem v učilnici 3.A razreda OŠ Frana Albrehta izvedel meritve
koncentracije CO2 pri različnih načinih odpiranja oken. Na podlagi teh meritev in nekaterih podatkov
iz literature sem nato izdelal računski model, s katerim lahko izračunamo časovni potek trenutne
koncentracije CO2 v prostoru v odvisnosti od števila oseb, intervala zračenja ter števila in načina
odpiranja oken. Rezultate računskega modela sem primerjal z meritvami koncentracij CO2 in dosegel
razmeroma dobro ujemanje časovnih potekov koncentracij CO2. Na koncu sem predstavil še nekaj
praktičnih primerov uporabe modela, s katerim lahko napovemo, koliko in na kakšen način moramo
zračiti, da dosežemo zahtevano raven koncentracije CO2 v prostoru.
Matematika v predšolskem obdobju
Ana Jereb in Elizabeta Debeljak
Mentorstvo: Darja Krek
Šola: Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas, Gorenja vas
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
V raziskovalni nalogi sva raziskovali, kaj se dogaja z matematiko v predšolskem obdobju. Zanimalo
naju je, kako se z matematiko ukvarjajo v vrtcu, tik pred vstopom v šolo. Pogledali sva si kurikulum
za vrtce ter standarde znanja v prvem razredu osnovne šole.
Z eksperimentalnim delom z otroki v vrtcu sva za nekaj učnih ciljev prvega razreda skušali ugotoviti,
ali jih že obvladajo tudi predšolski otroci.
Ugotovili sva, da kar nekaj učnih ciljev pri pouku matematike v prvem razredu že obvladajo tudi
predšolski otroci.
Preoblikovanje likov z dinamično geometrijo
Žiga Željko in Nik Marolt
Mentorstvo: Vesna Harej
Šola: Osnovna šola Dravlje, Ljubljana
Doseženo priznanje: BRONASTO
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Povzetek naloge:
Geometrija je vedno bila in bo ostala neizčrpen vir matematičnih pojmov in idej. Kako narediti
geometrijo še bolj zanimivo, priljubljeno in koristno? Preiskovanja v geometriji niso le lepe ali
drugačne naloge, ki jih lahko učenci rešujejo, temveč so dejavnosti, namenjene razvijanju določenih
zmožnosti in znanj. Geogebra omogoča izvajanje raznovrstnih aktivnosti s področja geometrije. V njej
se dopolnjujeta geometrija in algebra na ravnini, od koder tudi ime GeoGebra. Program lahko
uporabljamo za risanje daljic, premic, vektorjev, pa tudi funkcije, vse elemente pa lahko tudi
dinamično spreminjamo. V nalogi sva pokazala delček tega, kar nam GeoGebra omogoča. Za
raziskovanje naju je navdušil članek o kvadraturi kroga. Kadar se v vsakdanjem osebnem ali javnem
življenju ubadamo s problemom, ki ga je težko ali celo nemogoče rešiti, pogosto rečemo, da rešujemo
kvadraturo kroga. Klasična kvadratura kroga je problem, kako z ravnilom in šestilom konstruirati
stranico kvadrata, ki ima enako ploščino kot krog, spada med tri znamenite probleme starogrške
matematike. Že v stari Grčiji so se ukvarjali tudi s kvadraturami drugih likov. Nekaj takih kvadratur
opisujeva tudi v nalogi.
Razred v številkah
Anže Javornik, Nastja Prijatelj in Luka Potočnik
Mentorstvo: dr. Lucija Željko
Šola: Osnovna šola Sostro, Ljubljana-Dobrunje
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Raziskovali smo naš razred. Zanimalo nas je, kakšni učenci sestavljamo naš razred (število otrok v
družini, interesne dejavnosti, višina, matematično znanje ...). Naredili smo anketo in matematični test
ter smo ugotovitve primerjali ali s statističnimi podatki ali z rezultati drugih anket, če smo jih našli.
Ugotovili smo, da so rezultati podobni drugim rezultatom (največ nas ima rojstni dan v marcu, najbolj
priljubljen predmet je športna vzgoja, najbolj priljubljen šport je nogomet, najbolj priljubljen letni čas
je poletje, največ učencev v našem razredu ima rjave oči ...).
Poliedri
Jure Željko in Žiga Oven
Mentorstvo: Vesna Harej
Šola: Osnovna šola Dravlje, Ljubljana
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
V osnovni šoli se po učnem načrtu obravnava samo preproste poliedre, kot so prizme in piramide. V
zadnjem času, ko se pripravljamo na tekmovanja iz razvedrilne matematike, pa smo začutili potrebo,
da se seznanimo tudi z drugimi poliedri. V raziskovalni nalogi smo tako pokazali, da lahko brez
posebnih zahtevnih postopkov obravnavamo tudi te. V nalogi smo si kot raziskovalno vprašanje
postavili skupne lastnosti poliedrov. Ena od teh lastnosti je konfiguracija oglišč, saj lahko le z nekaj
številkami opišemo različne poliedre. Izpostavili smo tudi Eulerjevo poliedrsko formulo in jo za
nekatera telesa tudi dokazali. Formula opisuje odnos med številom oglišč, robov in ploskev poliedra.
Raziskovali smo tudi tipe rotacijske simetrije pri poliedrih.
V empiričnem delu naloge opisujemo aktivnosti, ki smo jih na šoli izvajali v okviru izbirnega
predmeta Matematične delavnice in jih kasneje predstavili tudi drugim učencem naše šole. Ker
poliedri niso sestavni del učnega načrta, smo aktivnosti izvajali v okviru naravoslovnega dne.
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Deljivost števil
Vid Keršič in Jošt Tručl
Mentorstvo: Jožef Senekovič
Šola: Osnovna šola Bojana Ilicha Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
V šoli spoznamo različna pravila deljivosti. Pravila deljivosti nam pomagajo ugotoviti ali je neko
število deljivo z drugim številom brez ostanka. Seveda si lahko pomagamo z računali, vedno pa to ne
moremo ali ne smemo. Zato sva se odločila, da zapiševa čim več pravil deljivosti in poskušava
utemeljiti njihovo uporabo. Pri zapisovanju pravil sva naletela na zanimivost, s pomočjo katere lahko
samo zapišemo pravilo deljivosti za praštevila. V nadaljevanju sva preizkusila ali pravila deljivosti za
naravna števila veljajo tudi za decimalna števila.
Vsota zaporednih naravnih števil
Miha Smaka in Jakob Verlič
Mentorstvo: Jožef Senekovič
Šola: Osnovna šola Bojana Ilicha Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
V okviru izbirnega predmeta Matematične delavnice, sva naletela na problem ali obstajajo zaporedna
naravna števila, katerih vsota je število 171. Precej hitro sva problem rešila, seveda pa sva zapisala
samo dve oziroma tri zaporedna naravna števila. Šele v nadaljevanju dela nama je postalo jasno, da to
nista nujno edini rešitvi. Zanimalo naju je, koliko različnih možnosti za zapis vsote števila 171 je. Prav
tako naju je zanimalo ali obstaja kakšno pravilo, po katerem brez poskušanja lahko ugotovimo, koliko
možnosti zapisov je in katere možnosti so. Skozi veliko primerov in z znanjem matematike sva pravila
tudi našla.
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MATEMATIKA ALI LOGIKA - srednje šole
Opisna geometrija
Domen Vaupotič
Mentorstvo: Jelka Vogrinec
Šola: II. gimnazija Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
V času razcveta tridimenzionalne računalniške tehnologije sem v raziskovalni nalogi preučil različne
tipe projekcij, ki so podlaga za nastanek opisne geometrije. Tako sem s pomočjo literature opisal in
med seboj primerjal lastnosti perspektivne in različnih vzporednih projekcij (ortogonalne,
aksonometričnih ter poševnih). Glavni del moje naloge, ki sem ga tudi uspešno izvedel, je bila sestava
računalniškega algoritma (programa), ki dane objekte v koordinatnem prostoru prikaže na
računalniškem zaslonu (projicira v želeni projekciji). Pri tem sem se opiral na pridobljeno znanje iz
teoretičnega dela naloge. Algoritem, ki sem ga napisal, ni najkrajši in najhitrejši možni, kar tudi ni bil
moj namen, temveč temelji na matematični osnovi geometrijskega projiciranja (uporaba projicirnih
žarkov). Poleg algoritma za projiciranje sem izpeljal tudi formule za navigacijo po prostoru, ki
omogočajo pogled na opazovane objekte s poljubne smeri.
Množenje in razstavljanje pitagorejskih trojic
Jan Križnič in Rok Miklavčič
Mentorstvo: Alojz Grahor
Šola: Škofijska gimnazija Vipava, Vipava
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
Pitagorejska trojica je trojica naravnih števil (x,y,z), ki ustrezajo enačbi x2 + y2 = z2, na primer
(3,4,5), (5,12,13), (6,8,10). Te trojice imenujemo naravne pitagorejske trojice. Definicijo lahko
razširimo tako, da vzamemo v rešitvi za x in y tudi cela števila. Take trojice so na primer (-3,4,5), (5,12,13),(-6,-8,10), pa tudi izrojene, na primer (0,5,5). Množico teh trojic imenujemo cele pitagorejske
trojice. V množici celih pitagorejskih trojic definiramo množenje s predpisom (a,b,c) ◦(p,r,s) = (ap–br,
ar+bp, cs). V nalogi smo dokazali, da ima množica celih pitagorejskih trojic podobne lastnosti kot
množica celih števil: veljata asociativnostni in komutativnostni zakon ter obstaja enota za množenje.
Dokazali pa smo, da ne velja izrek o enoličnem razcepu na nerazcepne pitagorejske trojice. Pri
računanju s pitagorejskimi trojicami smo si pomagali s programi v programskem jeziku Python 2.7.
Matematika v arhitekturi
Valentin Bilban
Mentorstvo: Valentina Ločniškar
Šola: Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, Ljubljana
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
S pomočjo virov, literature in slikovnih gradiv sem se najprej seznanjal z zgodovino in uporabo
zlatega reza in Fibonaccijevega zaporedja v umetnosti in arhitekturi. Poleg zgodovine in uporabe
zlatega reza in Fibonaccijevega zaporedja je v raziskovalni nalogi še opisano:
• definicija in splošne lastnosti zlatega reza,
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• konstrukcija zlatega trikotnika, pravokotnika in petkotnika,
• zlati kot in zlata spirala,
• Fibonaccijevo število,
• uporaba in računanje Fibonaccijevega števila
Moj cilj je bil ugotoviti, kako se zlati rez in Fibonaccijevo število kažeta v arhitekturi. Na koncu
naloge je podan še zaključek in osebno mnenje.
Mathematica pri matematiki v 1. in 2. Letniku splošnega gimnazijskega programa
Janina Ulbl in Domen Ulbl
Mentorstvo: doc. dr. Irena Kosi Ulbl
Šola: II. gimnazija Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Mathematica sodi med zmogljivejše računalniške programe, ki omogočajo računanje s števili,
simbolično računanje in risanje grafov. Z nalogo smo želeli raziskati, če je program primeren za
uporabo pri matematiki v nižjih letnikih gimnazije. Na osnovi proučevanja različnih ukazov v
programu Mathematica smo rešili mnoge matematične naloge. V nekaterih primerih smo besedilo
naloge sami razširili ali si novo nalogo izmislili in tako prikazali čim večjo uporabnost Mathematice.
V drugem delu raziskovalne naloge smo izvedli učno uro matematike z uporabo omenjenega programa
ter proučili odziv dijakov. Analiza odgovorov anketnega vprašalnika je med drugim pokazala, da je
program Mathematica med anketiranimi dijaki razmeroma nepoznan, da je večina dijakov visoko
ocenila zanimivost uporabe programa, prav tako bi večina dijakov program vključila v obravnavo
snovi pri rednem pouku. Ugotovili pa smo, da Mathematica ne bi bistveno dvignila motivacije dijakov
pri pouku matematike.
Koliko matematike najdemo v kopalnici
Tilen Huzjak in Laura Kekec
Mentorstvo: Mateja Fošnarič
Šola: II. gimnazija Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
V nalogi sva se ukvarjala s pravilnimi in delno pravilnimi tlakovanji ravnine ter z razvrščanjem friznih
vzorcev v frizne grupe. Pokazala sva, da obstajajo natanko tri pravilna tlakovanja ravnine s samimi
skladnimi pravilnimi konveksnimi večkotniki ter da obstaja natanko osem takih delno pravilnih
tlakovanj ravnine z dvema ali več pravilnimi konveksnimi večkotniki, da se v vsakem oglišču stikajo
enaki večkotniki v enakem zaporedju. Pokazala sva, da obstaja natanko sedem friznih grup in da lahko
vsak linearni ornament – frizni vzorec uvrstimo v natanko eno grupo. Na koncu sva teoretično znanje
uporabila. V domačih kopalnicah in katalogih kopalniške opreme sva si pogledala, kakšne možnosti
tlakovanja tal in kakšne vzorce bordur nam nudijo proizvajalci keramičnih ploščic danes. Ugotovila
sva, za kakšen tip tlakovanja gre in kakšen tip frizne grupe se najpogosteje pojavlja pri bordurah.
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PSIHOLOGIJA ALI PEDAGOGIKA - osnovne šole
Prosti čas mladih
Domen Omahen
Mentorstvo: Mladen Tancer
Šola: Osnovna šola bratov Polančičev Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
Kako preživljamo mladi svoj prosti čas, je bilo moje raziskovalno vprašanje. Kaj počnemo, ko nismo v
šoli, koliko se družimo, koliko ukvarjamo s športom, koliko beremo in koliko preživimo na
elektronskih napravah. Na vzorcu učencev osnovne šole, srednješolcev poklicnih in strokovnih
programov in gimnazijcev sem ugotavljal, koliko časa mladi preživljamo ob gledanju televizije,
surfanju po internetu, na facebooku, koliko beremo, se učimo in pomagamo doma. Primerjal sem
dekleta in fante, osnovnošolce in srednješolce, športnike in nešportnike, pa tudi mlade z boljšim in
slabšim učnim uspehom. Ugotovil sem, da nam je šport pomemben, da se veliko družimo, da so boljši
učenci manj na facebooku kot slabši, da dekleta veliko več telefonirajo in pošiljajo sms-e kot fantje.
Ugotovil pa sem tudi, da se anketirani mladi v glavnem v svojih družinah dobro počutimo in smo s
svojim življenjem zadovoljni.
Razvoj miselnih operacij pri 6- do 8-letnih otrocih
Ema Koncilija in Ana Kotar
Mentorstvo: mag. Irena Adlešič
Šola: Osnovna šola Grm, Novo mesto
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
V raziskovalni nalogi sva se ukvarjali z razvojem mišljenja pri šest- do osemletnih otrocih. Za osnovo
sva vzeli Piagetevo teorijo kognitivnega razvoja. Na vzorcu sedeminštiridesetih otrok sva izvedli deset
nalog konzervacije, seriacije in klasifikacije.
Ugotavljava, da so starejši otroci v povprečju reševali naloge uspešneje kot mlajši otroci, kar potrjuje
Piagetevo teorijo. Razlike v dosežkih deklic in dečkov so majhne (deklice so bile v povprečju nekoliko
manj uspešne, čeprav so bile med najuspešnejšimi otroki večinoma deklice). Razlike med dečki in
deklicami so nepomembne. Otroci, ki se ukvarjajo z glasbo (obiskujejo glasbeno šolo, pojejo pri
pevskem zboru, plešejo in pojejo pri ljudskih plesih ipd.), so bili pri nalogah uspešnejši. Pri nalogah
konzervacije se je izkazala kot najmanj zahtevna naloga konzervacije števila, najzahtevnejša pa je bila
naloga konzervacije snovi, kar se ne ujema s Piagetevimi predvidevanji o razvoju pojma konzervacije.
Na splošno pa so bile za otroke najzahtevnejše naloge klasifikacije.
Med raziskovanjem sva ugotovili, da učitelji premalo pozornosti posvečajo praktičnemu
naravoslovnemu znanju. Zato predlagava več eksperimentalnega dela v razredu, kar bo ugodno
vplivalo tudi na razvoj otrokovega mišljenja.

Ali nam res ne bi bilo lažje brez tebe, alkohol?
Blažka Rupnik in Petra Trček
Mentorstvo: Andreja Bogataj
Šola: Osnovna šola Žiri, Žiri
Doseženo priznanje: SREBRNO
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Povzetek naloge:
»Mladost je norost.« pravi star ljudski pregovor. Pa vendar je to obdobje, ko si mladi pridobivamo
izkušnje, sklepamo prijateljstva in smo občutljivi in dovzetni za mnoge dražljaje iz okolice. Eden
izmed teh je tudi srečanje z alkoholom, prve pozitivne in negativne izkušnje opitosti, doživimo prvo
izkušnjo zbujanja z glavobolom, slabostjo, se srečamo z različnimi reakcijami staršev in prijateljev.
Kakšne so okoliščine in vzroki mladih za uživanje alkohola, kakšen je odnos mladostnikov, odnos
staršev, družbe in države do uživanja alkohola, kakšni so učinki alkohola na telo in odnose, pa
predlogi mladih za zmanjšanje uživanja alkohola… Vse to in še mnogo več najdete v najini
raziskovalni nalogi. Ugotovili sva, da se v naši družbi pojavljajo pristaši in nasprotniki uživanja
alkohola. Staro vino – star prijatelj (ansambel Tonija Verderberja), Vince rumeno (Beneški fantje),
Alkohol (Šank Rock) …je le nekaj naslovov slovenskih pesmi, ki opevajo alkohol. Takšne pesmi
večina ljudi zna na pamet in so bolj kot ne sestavni del številnih zabav. Na drugi strani pa se številne
organizacije vsakodnevno borijo proti alkoholu. Alkohol razdira družine, povzroča težave, nasilje,
odvisnost in na cestah ubija ljudi. Na eni strani ljudje torej zavračajo alkohol, na drugi strani pa ga
opevajo. Kako gre to skupaj? Odločitev lahko sprejme samo vsak posameznik.
Stres
Jaša Selinšek Robič in Neža Sešel
Mentorstvo: Alma Čas
Šola: Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Raziskovalna naloga govori o stresu, predvsem o njegovem vplivu na posameznika. Po teoretičnem
delu so predstavljene ugotovitve in primerjava rezultatov, pridobljenih s pomočjo anketnega
vprašalnika, ki so ga reševali najini vrstniki in odrasli. Najin namen je bil izvedeti, kako pogosto so v
stresu, katere situacije jim ga povzročajo, kako vpliva na njih, na njihovo učenje in delo ter kako se
običajno sprostijo. Rezultati so potrdili najine hipoteze, da odrasli doživljajo stres še pogosteje kot
mladostniki, da ima večinoma negativen vpliv na učenje in delo ter da ženske v stresnih situacijah
odreagirajo bolj čustveno kot moški. Predpostavke o tem, da mladostnikom stres predstavljajo
drugačne situacije kot odraslim, nisva potrdila v celoti, saj ga obojim najpogosteje povzroča preveč
zadolžitev. Zavrgla sva tudi hipotezo, v kateri sva napačno predvidela načine sproščanja odraslih.
Rezultati so pokazali, da se odrasli, tako kot mladostniki, najpogosteje sprostijo s športom in glasbo.
Primerjava osebnostne strukture uspešnih športnikov in uspešnih učencev
Jakob Höfferle in Jakob Judež
Mentorstvo: mag. Irena Adlešič
Šola: Osnovna šola Grm, Novo mesto
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
V nalogi sva se ukvarjala s športno psihologijo. Izvedla sva raziskavo, s katero sva ugotavljala razlike
v osebnostni strukturi treh skupin učencev: uspešni športniki in uspešni učenci, uspešni športniki ter
uspešni učenci. V vzorec sva zajela 134 učencev 7., 8. in 9. razreda osnovne šole. Ugotavljava, da se
najvišja tekmovalnost pri fantih pojavlja pri učencih, ki so dobri športniki, pri dekletih pa pri skupini
dobrih športnic in hkrati dobrih učenk. Pojavlja se dokaj visoka stopnja tekmovalnosti pri vseh treh
raziskovanih skupinah. Pri dimenziji nevrotičnosti ugotavljava najnižjo nevrotičnost tako pri dekletih
kot pri fantih pri skupinah dobrih učencev/učenk, ki so hkrati dobri športniki/športnice. Najvišjo
agresivnost pri fantih najdemo v skupini dobrih športnikov, pri dekletih pa v skupini dobrih športnic,
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ki so hkrati dobre učenke. Razlike med skupinami so majhne, kar si razlagava s tem, da je osebnost še
v razvoju in so razlike samo nakazane. Predlagava, da se temu področju posveti več pozornosti.
Meniva tudi, da je zanimivo in potrebno ločevati te tri skupine in ju zato ločeno raziskovati, saj je to
pomembna informacija za delo z mladimi.
Motnja pozornosti in hiperaktivnosti v očeh učiteljev
Jerica Bukor
Mentorstvo: Ana Valič
Šola: Osnovna šola Janka Kersnika Brdo, Lukovica
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
V raziskovalni nalogi me je zanimalo mnenje učiteljev o motnji pozornosti s hiperaktivnostjo (ADHD)
in njihovo poznavanje te motnje. Z nalogo sem želela prispevati tudi k boljšemu poznavanju same
motnje. Na vprašalnik, ki je bil posredovan v elektronski obliki, je odgovorilo 64 učiteljev (58 žensk
in 6 moških). Vprašalnik je sestavljalo 14 vprašanj, večinoma izbirnega tipa, nekatera vprašanja pa so
bila prostega tipa.
Predpostavila sem, da otroci z ADHD potrebujejo več pozornosti/ dodatnega dela kot ostali otroci v
razredu, da med učitelji prevladuje mnenje, da otroci z ADHD potrebujejo dodatno strokovno pomoč
in da učitelji kot najpogostejše znake ADHD ocenjujejo znake nepozornosti. Te tri predpostavke sem
potrdila oziroma ugotovila, da se večina učiteljev z njimi strinja. Učitelji so mnenja, da otroci z
ADHD v razredu potrebujejo več pozornosti oziroma dodatnega dela ter tudi dodatno strokovno
pomoč. Kot najpogostejše ali najbolj opazne znake motnje pa ocenjujejo znake nepozornosti.
Svoje hipoteze o tem, da učitelji pri otrocih z ADHD zaznavajo več težav pri predmetih, kjer je za
uspešno delo potrebne več koncentracije in neodvrnljive pozornosti (npr. matematika oziroma
naravoslovni predmeti), nisem potrdila. Razlog za to je najverjetneje v tem, da je na šolah več
družboslovnih predmetov in s tem tudi več učiteljev tovrstnih predmetov, ki so odgovore na vprašanja
podajali z vidika lastnih izkušenj pri predmetu, ki ga poučujejo. Rezultati so ovrgli tudi mojo zadnjo
predpostavko, v kateri sem predvidela, da se pri otrocih z ADHD s starostjo težave stopnjujejo. Kljub
temu, da literatura priča v prid moji predpostavki, učitelji niso takšnega mnenja. Dobljene rezultate bi
lahko razložila s tem, da učitelji posameznega otroka učijo le krajši čas (leto ali dve) in zato ne morejo
spremljati kaj se z otrokom dogaja z odraščanjem. Drugi razlog pa bi lahko bil v tem, da se otroci z
ADHD ob ustrezni strokovni pomoči in prilagoditvah, ki jih omogoča šolska zakonodaja, naučijo
uravnavati svoje vedenje.
Poleg vprašanj, ki so se nanašala na preverjanje hipotez, sem iz ankete lahko razbrala še nekaj drugih
zanimivih podatkov. Najbolj zanimivo se mi je zdelo, mnenje učiteljev o lastnem poznavanju ADHD,
kjer sej izkazalo, da je polovica udeležencev mnenja, da je ne poznajo dovolj dobro, polovica pa
ocenjuje, da motnjo dobro pozna. Na podlagi tega bi lahko zaključila, da si velik delež učiteljev želi
bolje spoznati motnjo ADHD. Ne glede na to, da je o obravnavani motnji znanega že veliko, bi bilo
torej smiselno v prihodnosti učiteljem omogočiti, da bi se udeležili kakšnega dodatnega strokovnega
izobraževanja na to temo. Vse z namenom, da bi otroke z ADHD bolje spoznali in se lažje spoprijeli s
težavami teh otrok ter jim znali čim bolje pomagati.
Preizkus učinkovitosti dveh učnih tehnik na IV. Osnovni šoli Celje
Ana Hribar, Anja Gominšek in Tjaša Šelih
Mentorstvo: Dragica Kranjc
Šola: IV. osnovna šola Celje, Celje
Doseženo priznanje: BRONASTO
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Povzetek naloge:
Namen naloge je bil ugotoviti, katera od izbranih najbolj pogosto uporabljanih učnih tehnik med
učenci 6. in 8. razreda je učinkovitejša: ali učenje na pamet ali učenje s pomočjo miselnih vzorcev
in/ali izpisovanja ključnih besed, in sicer med učenci s povprečno oceno prav dobro ali odlično
oziroma med učenci s povprečno oceno dobro ali manj. Poleg tega so testirani učenci podali tudi svoje
mnenje o učinkovitosti učnih tehnik.
V 6. razredu so bili učenci, ki imajo pri zgodovini boljšo oceno, bolj uspešni, če so se učili s pomočjo
miselnih vzorcev, v 8. razredu pa so bili enako uspešni ne glede na učno tehniko. Šestošolci, ki imajo
nižjo oceno, so boljši rezultat dosegli s pomočjo učenja na pamet, osmošolci z nižjo oceno pri
zgodovini pa v primeru učenja s pomočjo miselnih vzorcev.
Gledano v celoti, ne glede na oceno posameznika, so med šestošolci uspešnejši tisti, ki se učijo na
pamet, med osmošolci pa tisti, ki se učijo s pomočjo miselnih vzorcev.
Šestošolci se doma večinoma učijo s pomočjo miselnih vzorcev, osmošolci pa na pamet, oboji pa so
prepričani, da je tehnika učenja z miselnimi vzorci učinkovitejša in jo priporočajo predvsem učencem
z učnimi težavami.
Tako smo spreminjali našo samopodobo
Barbara Cigler, Liza Kožar in Maruša Miler
Mentorstvo: Zlatko Triller in Valentina Pisar
Šola: Osnovna šola Franja Goloba Prevalje, Prevalje
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
V 8. b- in 9. b-razredu smo v mesecu novembru, decembru, januarju in februarju izvedli 8 delavnic za
izboljšanje samopodobe pri učencih. Delavnice je v času razrednih ur izvajala mentorica, vanje smo
bili vključeni vsi učenci posameznega razreda. Avtorice raziskovalne naloge smo se skupaj z
mentorico pripravljale na izvedbo delavnic ter sodelovale pri izvedbi le-teh. Po vsaki delavnici je
sledila evalvacija.
Razredna klima, ki je bila z vprašalnikom »Moj razred« merjena dvakrat med šolskim letom, in sicer
novembra (pred izvajanjem delavnic) ter februarja (po izvajanju delavnic), se ni bistveno spremenila.
Vsaj tako navajajo učenci. Iz vprašalnika o delavnicah za krepitev samopodobe učencev pa smo
razbrale, da so imele delavnice pozitiven vpliv na posameznike, še posebej v 8. b-razredu. Delavnice
so obogatile odnos med mentorico in učenci. V delavnicah smo se pogovarjali o čustvih, osebnih
stiskah, stresu in drugih pomembnih temah, o katerih drugače sicer ne bi spregovorili. Izboljšali so se
medsebojni odnosi – učenci smo se tesneje povezali in zbližali. Mnenja smo, da se je izboljšala tudi
razredna klima, čeprav podatki (rezultati vprašalnika »Moj razred«) ne kažejo na to.
Menimo, da bi bilo potrebno niz teh delavnic vključiti v razredne ure vseh oddelkov zadnje triade in
vztrajati, da bi učenci med seboj ohranili spoštljiv in strpen način komunikacije ter da bi znali
spoštovati zasebnost vsakega posameznika, brez posmehovanj in kritik. Takšni odnosi in
komunikacija so predpogoj za kvalitetno sobivanje učencev in učiteljev v šolskem prostoru in vplivajo
na boljše učne rezultate ter seveda na razredno in šolsko klimo. Dobro bi bilo, da bi te vaje poznalo in
izvajalo čim več učiteljev na šoli, tako bi imelo priložnost bolje spoznati svoje učence in vzpostaviti
kvalitetne odnose z njimi.
Predsodki do izbranih vrst živali
Maja Vrečar
Mentorstvo: Suzana Pustinek in mag. Anita Povše
Šola: Osnovna šola Gustava Šiliha Velenje, Velenje
Doseženo priznanje: BRONASTO
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Povzetek naloge:
Predsodki do živali se pogosto pojavijo zaradi pomanjkljivega znanja, napačnih predstav in
pomanjkljivih izkušenj. Lahko so tudi posledica načina življenja in razmišljanja v določeni skupnosti.
Predsodki so trdno zakoreninjeni v naši podzavesti. V raziskavi je sodelovalo 65 učencev osmih in
devetih razredov, ki so bili razdeljeni v dve skupini. Prva skupina ni imela stika z živalmi, drugi
skupini pa so bile predstavljene miš, krastača, ščurek, kača in ptičji pajek. Pred in po stiku z živalmi je
bila v obeh skupinah izvedena anketa, ki je vsebovala 6 vprašanj. V raziskavi je bilo ugotovljeno, da
neposredna izkušnja z živalmi vpliva na odpravljanje predsodkov in negativnih sodb do teh živali.
Zaradi predsodkov do živali je v naravi storjeno veliko škode zaradi preganjanja in pobijanja živali.
Dejavniki uspešnega učenja
Karin Lešnik in Pika Vrčkovnik
Mentorstvo: Vesna Vranješ Koprivnikar
Šola: Osnovna šola Mihe Pintarja Toleda, Velenje
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Učenje se začne s človekovim rojstvom. Takoj, ko otrok priveka na svet, steče proces učenja, čeprav je
prvih nekaj let to učenje nezavedno, spontano, pogosto celo naključno. V predšolskem obdobju igrajo
najpomembnejšo vlogo pri pridobivanju znanja in spretnosti starši, kasneje, ob vstopu v šolo, pa se
krog ljudi, ki vplivajo na učenje, razširi – v ospredje stopijo učitelji v šoli, pa tudi vrstniki.
Ker sva osmošolki in se vsakodnevno srečujeva z učenjem, naju je zanimalo, kako se s to dolžnostjo
spopadajo najini vrstniki. Preden sva začeli delati raziskovalno nalogo, sva si zastavili nekaj vprašanj
in na podlagi teh oblikovali hipoteze, ki sva jih želeli s pomočjo ankete potrditi ali ovreči.
Cilj najine naloge je bil ugotoviti, kateri prostor si učenci največkrat izberejo za učenje, kdaj in koliko
časa na dan se učijo ter kdo jim pri učenju najpogosteje pomaga.
Odgovore na zastavljena vprašanja sva dobili s pomočjo anketnega vprašalnika, ki sva ga najprej
preizkusili na vzorcu petih učencev. Nato sva ga s pomočjo mentorice posredovali na vseh šest
osnovnih šol v Velenju, kjer ga je reševalo skupno 186 učencev tretje triade (v povprečju 8 učencev na
razred).
Kakšen je svet v temi?
Carina Petrič in Zala Šešerko
Mentorstvo: Darija Erbus in Mateja Prša
Šola: Osnovna šola Ljudski vrt, Ptuj
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Raziskovalna naloga bo ugotavljala, koliko osnovnošolci poznajo ljudi s posebnimi potrebami,
posebej slepe oz. slabovidne, ali poznajo koga, ki je slep in ali se z njimi družijo. Mladi raziskovalki
želita ugotoviti, kako otroci doživljajo temo, kako se z njo spoprijemajo slepi, s čim se ukvarjajo in ali
menijo, da je zanje dovolj poskrbljeno. Predlagata, da bi nekdo, ki je slep oz. slaboviden, podelil svojo
izkušnjo z učenci, ki bi na takšen način slepe bolje spoznali in jih tudi lažje razumeli.
Problematika slabih ocen
Sofya Agnessa Yakuntsova
Mentorstvo: Darja Oven
Šola: Osnovna šola Danile Kumar, Ljubljana
Doseženo priznanje: BRONASTO
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Povzetek naloge:
Slabe ocene so večinoma posledica, ne pa glavni problem, zato pa je edini način za rešitev tega
ključnega problema postavljanje vprašanj in iskanje odgovorov nanje.
Ta temeljna vprašanja, nekakšno vodilo za raziskovanje so se vrstila v najrazličnejših
oblikah…denimo:
• Ali sem redno delal/a domače naloge?
• Koliko časa sem posvečal/a sprotnemu učenju in učenju pred testi?
• Ali sem prosil/a učitelja/ico za dodatno razlago, ko nisem razumel/a določene snovi?
• In morda tudi – kaj je sploh zame slaba ocena?...ipd.
Moje raziskave temeljijo na štirih glavnih točkah oz. hipotezah, katerih predvidevanja govorijo tako o
vestnosti in doslednosti pri izpolnjevanju domačih nalog, kot tudi o samih slabih ocenah, njihovih
vzrokih in posledicah.
Načeloma so vse moje hipoteze obveljale kot pravilne ali vsaj deloma pravilne.
Dejavnikov, ki izzovejo slabo učenje, je res veliko. Toda sploh ni nujno, da delujejo skupaj in
istočasno – dovolj je že en neopazni vzrok. Seveda pa je pri poslabšanju ocen prav gotovo
najpomembneje ujeti trenutek, ko se vse to šele začne. Kot pravi nek modri izrek: »Bolezen je lažje
preprečiti, kot zdraviti«. Zgleda, da to velja tudi za razne pedagoške pojave, kot je npr. problematika
slabih ocen.
Bodoči poklici učencev na Osnovni šoli Martina Krpana
Urban Pestotnik
Mentorstvo: Tatjana Božič Geč
Šola: Osnovna šola Martina Krpana, Ljubljana
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Skoraj vsak učenec ima v življenju nek cilj in si želi, da bi nekoč opravljal določen poklic. Seveda se
želje včasih iz različnih vzrokov spremenijo. Z raziskavo sem želel ugotoviti, katere poklicne želje
imajo učenci Osnovne šole Martina Krpana, zakaj jim je določen poklic všeč, kdo vpliva na njihovo
izbiro in ali vedo, kako poteka izobraževanje za pridobitev želenega poklica
Ugotovil sem, da je pri mlajših učencih najbolj zaželen poklic nogometaša, pri učenkah pa
veterinarka. S starostjo se želje spreminjajo in pri učencih postane bolj zaželen poklic policist, pri
učenkah pa učiteljica in igralka. Več devetošolcev si želi postati direktor ali poklicni nogometaš, pri
devetošolkah pa je priljubljen poklic zdravnica in učiteljica. Učencem so poklici všeč iz različnih
vzrokov, pri večini na izbiro vpliva družina in stik z nekom, ki že opravlja ta poklic. Manjši vpliv
imajo tudi učitelji in igralci. Ugotovil sem, da si poklic pogosteje same izberejo učenke in da se znanje
o poteku izobraževanja do želenega poklica veča s starostjo.
Rezultate raziskave sem primerjal s podatki iz šolskega leta 2000/2001 in ugotovil, da se poklicne
želje učencev na OŠ Martina Krpana skozi leta skoraj ne spreminjajo. Že takrat sta bila med bolj
zaželenimi poklici policist in veterinar.
Lik »dobrega« učitelja in učenca
Ana Matos in Anamarija Sitar
Mentorstvo: Simona Hribar Kojc
Šola: Osnovna šola Sostro, Ljubljana-Dobrunje
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Avtorici raziskovalne naloge je zanimalo, kakšne so najpomembnejše in najbolj moteče lastnosti
učiteljev in učencev.
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Ugotovili sta, da se lastnosti dobrega učitelja ne da natančno določiti, saj so pričakovanja učencev do
učiteljev zelo različna.
Intervjuvali sta šolsko psihologinjo Tadejo Podgorelec in jo vprašali, kakšno je njeno mnenje o tem,
kakšen naj bi bil dober učitelj. Izvedeli sta, da mora po njenem mnenju dober učitelj v svoje delo
vlagati ogromno časa in truda, biti mora dober in odprt človek, zgled učencem in strokovnjak na
svojem področju. Po njenem mnenju noben učenec ni »slab«. Učenci, ki imajo slabše ocene imajo za
to nek razlog – na miselnem, čustvenem ali kakšnem drugem področju. Nekateri učenci so obdarjeni z
nadpovprečnim logičnim razmišljanjem in se zato lažje učijo. Vsak učenec ima sposobnosti na nekem
področju.
Izvedli sta anketo med učenci predmetne stopnje Osnovne šole Sostro in učitelji, ki učijo na predmetni
stopnji. Zanimalo ju je njihovo mnenje o najpomembnejših in najbolj motečih lastnostih učitelja in
učenca ter kateri predmeti so med učenci najbolj priljubljeni in kateri najmanj.
Izvedeli sta, da se učencem predmetne stopnje zdi najpomembnejše, da učitelj dobro razlaga,
anketiranim učiteljem pa, da je učitelj pravičen in da dobro razlaga. Anketiranim učiteljem se zdi
najpomembnejše, da učenci sodelujejo pri pouku, učencem pa se zdi najpomembnejše, da učenci
sodelujejo med sabo. Ugotovili sta, da se učitelji in učenci v veliko odgovorih strinjajo in imajo
podobna pričakovanja drug od drugega.
Najzanimivejši predmet po mnenju učencev je športna vzgoja, najmanj zanimiva predmeta pa sta po
njihovem mnenju glasbena vzgoja in matematika.

Finska in slovenska šola
Lana Kokol
Mentorstvo: Mihaela Dorner
Šola: Osnovna šola Franca Rozmana Staneta Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
V tisku sem zasledila članek o eni izmed finskih šol. Poiskala sem še več informacij, brala o
organizaciji pouka na Finskem, o delu z učenci, o rezultatih testiranj. Prebrala sem o izobrazbi
učiteljev finskih šol, načinu pouka, odnosu med učiteljem in učenci, o visokih dosežkih finskih
učencev v mednarodnih raziskavah. Zaradi tega sem se vprašala, v čem se njihova šola in njihov
sistem razlikujeta od naše šole in našega sistema. Primerjala sem sistema, predmetnik, šolski koledar,
delo z otroki priseljencev. Raziskala sem, ali je finski šolski sistem drugačen od slovenskega in ali se v
šoli finski učenci počutijo drugače kot slovenski. Ugotavljam razlike in podobnosti ter prepoznavam
možne razloge za uspešnost finskih vrstnikov in predlagam izboljšave v slovenski šoli.
Kaj nam pove pisava?
Iza Sevšek
Mentorstvo: Albina Avsec
Šola: Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje, Laporje
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Rada imam ljudi in kadar mi je kdo še posebej pri srcu, vselej pogledam, kako piše. Vedno znova me
preseneti spoznanje, da ima vsak človek drugačno pisavo, da vsi pišemo različno. Sprva sem presojala,
ali pisec piše lepo ali ne, potem pa sem pomislila, da je to pravzaprav povsem subjektivna ocena in da
bi bilo zanimivo iz človekove pisave razbrati še kaj več.
Tako sem se začela zanimati za lepopisje, a sem kmalu odkrila, da je to le učenje lepe pisave v šoli, da
pa je tista veda, ki nam razkrije osebnostne značilnosti posameznika iz pisave, v resnici grafologija.
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Od takrat naprej me je še posebej zanimalo, ali lepopisje z uporabo računalnikov izgublja svoj pomen,
ali se dandanes v šoli ocenjuje manj strogo kot v preteklosti, ali desničarji pišejo lepše od levičarjev,
ali svojstvenost pisave resnično odraža osebnostne lastnosti, ali na pisavo vpliva tudi razpoloženje
pisca, na katerih področjih se uporablja grafološka analiza in ali lahko tudi sama analiziram pisave
ljudi.
Dela sem se lotila s pomočjo literature in virov, uporabila sem raziskovalni intervju, zbrala rokopise
sošolcev in se nenazadnje lotila še grafološke analize.
Iz intervjujev sem izvedela, da so učenci v preteklosti pri predmetu lepopis, ki je bil ukinjen leta 1959,
pisali s peresom v zelene črtaste zvezke, in sicer točno po navodilih učitelja. V iste zvezke so pisali
tudi za oceno, pri čemer se je ocenilo dvoje: delo (spis, prepis ali narek) in oblika (pisava). Opismenili
so se v prvem, utrjevali pa v drugem in tretjem razredu. Ker takrat še ni bilo računalnikov, so se tudi
učitelji zavedali pomena lepega pisanja, saj so se spričevala in pohvale pisali na roko.
Od četrtega razreda naprej začnemo razvijati svojo pisavo, ki nezavedno vselej izraža našo osebnost.
Pri grafološki analizi moramo upoštevati: robove, naklon in potek vrstic, nagib, velikost, ritem, hitrost,
tekočnost, težo, pritisk, presledke, slog, vezavo in oblikovanje črk, območja (srednje, zgornje,
spodnje), lahko tudi okraske in dodatke, vendar slednje ni nujno.
Predvidevala sem, da lahko s pomočjo poznavanja osnovnih zakonitosti grafologije razberem lastnosti
človeka iz pisave. Seveda me je najbolj zanimala prav moja pisava, zbrala pa sem še različne pisne
predloge nekaterih sošolcev ter se lotila grafološke analize njihovih rokopisov.
Da bi odkrila, ali sem na pravi poti, sem svoje grafološke analize skupaj z različnimi pisnimi
predlogami sošolcev poslala izkušeni grafologinji, gospe Jožici Leskovar, ki je dopisala komentarje.
Izvedla sem še primerjavo svojih analiz z njenimi komentarji, da bi ugotovila, katere izmed
pokazateljev osebnostnih lastnosti v rokopisih sem uspešno odkrila in katere psihološke značilnosti
sem ustrezno razbrala iz pisave. Medtem ko pri določanju oblike pisave in pisnega področja nisem bila
vselej uspešna, pa mi je uspelo opazovanje robov, velikosti in pritiska pisave ter nagiba črk.
Ah, ta ljubezen!
Nina Cener
Mentorstvo: Anita Fartek
Šola: Osnovna šola Sveti Jurij, Rogašovci
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
V obdobju odraščanja postanejo ljubezen, zaljubljenost in partnerski odnosi ena od najpomembnejših
tem. Čeprav vsi veliko vemo o omenjenih čustvih, pa si jih vsak razlaga in doživlja nekoliko drugače.
Ker so ta tema in z njo povezana vprašanja pritegnila mojo pozornost, sem o tem želela ugotoviti več.
V raziskovalni nalogi sem se osredotočila na čustvi ljubezen in zaljubljenost ter partnerske odnose
med osnovnošolci. Zanimala pa me je tudi razlika v doživljanju le-teh med romskimi in neromskimi
učenci, saj sem sama učenka Rominja.
V ta namen sem sestavila anketni vprašalnik, ki so ga izpolnili romski in neromski učenci 3. triade.
Ugotovila sem, da je več romskih učencev že imelo partnerja v primerjavi z neromskimi učenci. Pri
izbiri partnerja je tako romskim kot tudi neromskim učencem najpomembnejše lepo vedenje,
prijaznost, zaupljivost … Romskim učencem je v ljubezni najpomembnejša bližina, medtem ko so
neromskim učencem enako pomembne vse sestavine ljubezni (bližina, vdanost in strast).
Najpogostejša težava v partnerskih odnosih med osnovnošolci je ljubosumje, ki ga rešuje večina od
romskih in neromskih učencev s pomočjo pogovora. Romski učenci se več pogovarjajo s svojimi
prijatelji o ljubezni in partnerskih odnosih v primerjavi z Neromi.
Rezultati raziskovalne naloge so zelo zanimivi in kažejo na določene razlike med romskimi in
neromskimi učenci, hkrati pa tudi na veliko podobnosti. Menim, da bi se pokazale še večje razlike, če
bi v vzorec vključili starejše udeležence (npr. srednješolce). Vesela sem, da sem se lotila te
raziskovalne naloge, saj sem pridobila veliko novega znanja. Moje ugotovitve pa lahko koristijo vsem,
ki delajo s starejšimi osnovnošolci, njihovim staršem, da jih bodo lažje razumeli, ko se srečujejo s
temo medosebnih odnosov, ljubeznijo in zaljubljenostjo.

157

PSIHOLOGIJA ALI PEDAGOGIKA - srednje šole
Analiza sanj po Freudu in Jungu
Tilen Zupan in Lara Ostan Vejrup
Mentorstvo: Nataša Grof
Šola: Gimnazija Poljane, Ljubljana
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
Ko sva se odločila opravljati raziskavo o sanjah, se nisva zavedala, da nama bo ogromno časa vzela le
priprava na raziskovanje, medtem ko nama je sama raziskava vzela veliko manj časa. Po opravljeni
študiji literature -prebranih temeljnih besedil in na podlagi katerih raziskava temelji- sva sestavila
hipotezi:″Analizi sanj se po Freudu in Jungu ne bosta razlikovali” in “Najine analize sanj se bodo
razlikovale od razlag, ki jih bova dosegla s psihologinjo”. Najin cilj naloge je bil raziskati Freudovo in
Jungovo teorijo sanj, primerjati obe teoriji in ugotoviti razlike med njima. Želela sva tudi ugotoviti, če
se bodo samoanalize najinih sanj razlikovale od razlag doseženih s psihologinjo. Po izbrani metodi
dela (introspekcija) sva si začela zapisovati sanje. Večkrat sva se seznanjala z najinim osebnim
življenjem in sanjskim svetom. Po temeljitem spoznavanju, sva začela konstruirati obliko in potek
naloge. Delo sva si razdelila na Freuda in Junga ter si izmenjavala izpiske in informacije o najinem
napredku. Tako je nastala razpredelnica razlik in podobnosti med psihoanalitikoma. Pri najinem delu
sva se zanašala tudi na znanje šolske psihologinje, ki nama je pomagala pri interpretaciji, da v
sanjskem svetu ne bi povsem izgubila rdeče niti, in profesorice za psihologijo. Obe sta naju pri delu
podpirali in nama svetovali. Po izbranih sanjah sva sprva analizirala vsak svoje sanje, nato sva si
pomagala analizirati iste sanje po drugem psihoanalitiku. Po opravljeni raziskavi sva prišla do
ugotovitve, da glavnih razlik v interpretaciji ni, le da je postopek analize drugačen. Na podlagi
literature in pogovorov sva interpretirala najine sanje, napisala ključne razlike med psihoanalitikoma
in ovrgla hipoteze.
Zorenje poklicne odločitve skozi odraščanje
Martin Molan
Mentorstvo: Božena Veber Rasiewicz
Šola: Gimnazija Bežigrad, Ljubljana
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
Vpliv socio-kulturnih dejavnikov na samopodobo in kognitivno izkrivljanje pri mladostnicah
Grega Rudolf in Maša Svoljšak
Mentorstvo: Lojze Dolinar
Šola: Gimnazija Franceta Prešerna, Kranj
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Raziskovalna naloga poskuša ugotoviti v kolikšni meri sociokultrni dejavniki vplivajo na samopodobo
in kognitivno izkrivljanje pri mladostnicah. Kot sociokulturne dejavnike so bili identificirani igra z
Barbiko v otroštvu, k vitkosti orientirano vedenje matere in favoriziranje vitkosti s strani medijev. o
samopodobi in samospoštovanju. Analiza rezultatov izpolnjenih vprašalnikov je pokazala da so se vsa
anketirana dekleta v svojem otroštvu vsaj občasno igrala z Barbiko. Raziskava je poskušala ugotoviti v
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kolikšni meri pogostost igranja s to igračo vpliva na samopodobo mladostnic. Izračun hi kvadrat je
pokazal, da pogostejša igra z Barbiko v otroštvu zares vpliva na nižjo telesno samopodobo anketiranih
deklet. Ugotavljala sva tudi povezanost med kognitivnim izkrivljanjem in nekaterimi ostalimi
spremenljivkami a se je izkazalo, da obstaja le negativna korelacija med oceno telesnega videza in
kognitivnim izkrivljanjem. K vitkosti orientirano vedenje matere se ni pokazalo pomembno povezano
niti s samopodobo, niti oceno telesnega videza pa tudi ne z kognitivnim izkrivljanjem. Kulturalni
dejavniki so povezani z zmanjšano samopodobo deklet v adolescenci, ne pa s kognitivnim
izkrivljanjem. To pa je lahko zadosten razlog za povečano tveganje nastanka prehranjevalnih motenj.
Moč prvega vtisa in oblikovanje stališč
Franc Križanič in Matic Omerzu
Mentorstvo: Majda Šajn Stjepić
Šola: Gimnazija Vič, Ljubljana
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Spraševala sva se o moči prvega vtisa na oblikovanje stališč, kot je moč razbrati tudi iz naslova
seminarske naloge. Do ugotovitev sva prišla tako, da je bil asistent pri prvi polovici anketirancev
oblečen drugače kot pri drugi polovici in sicer je bil pri prvi oblečen bolj odprto, lahkotno ter pri drugi
bolj zaprto, strogo, urejeno. Oblačila niso vplivala na vse kategorije, in sicer ne na prijaznost ter
vztrajnost. Ugotovila pa sva, da oseba,ki nosi oblačila zaprtega tipa zgleda mlajša, bolj zaprtaintrovertna,ter športna, medtem ko dajejo bolj odprta oblačila občutek ekstravertiranosti in šaljivosti
osebe.
Ker je prvi vtis kompleksen, ne deluje le odprtost, zaprtost obleke človeka, vendar tudi postava,
govorica telesa in detajli, ki jih je možno na posamezniku opaziti. Implicitne teorije osebnosti
temeljijo med drugim tudi na družbenih in kulturnih učinkih na posameznika in tako vplivajo na
tvorbo njegovih stališč. V kolikor bi želela bolj univerzalne rezultate, glede na tehniko njihovega
pridobivanja, bi morala raziskovalno nalogo razširiti na mednarodno stopnjo. Tako pa najina naloga
predstavlja le primer pristopa k raziskovanju, kako doživljamo ljudi okoli sebe, preden ti sploh
izrečejo besedo.
Razlaga sanj in njihov vpliv na nas
Vita Fištravec
Mentorstvo: Janina Curk
Šola: II. gimnazija Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
V raziskovani nalogi proučujem pomen in vpliv sanj na življenje dijakov II. gimnazije Maribor. Pri
delu sem uporabila metodi analize virov in pretežno strukturiranega anketnega vprašalnika. Nanj je v
času od 27. do 29. januarja 2013 odgovorilo 303 oseb. Anketiranje je potekalo v virtualnem okolju
spletne aplikacije za izpolnjevanje anket www.mojaanketa.si. Pred izdelavo naloge sem si najprej
zastavila jasne cilje, ki sem jih želela doseči. Zanimalo me je, kako pogosto se anketiranci spomnijo
svojih sanj, vsebina le-teh, razlaga sanj ter predvsem razlike med dekleti in fanti glede doživljanja in
odnosa do sanj ter vpliva le-teh na njih. Za svoje delo sem si postavila šest osnovnih hipotez, od
katerih sem dve ovrgla, tri potrdila, ene pa nisem mogla ne ovreči in ne potrditi. Moje poglavitno
spoznanje pri raziskovalni nalogi je bilo to, da imajo dekleta in fantje definitivno drugačen odnos do
sanj ter da, posledično, sanje nanje tudi različno intenzivno vplivajo.
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Nasilje nad učitelji v srednjih šolah
Katja Zemljič in Larisa Fišer
Mentorstvo: Tjaša Lepoša
Šola: II. gimnazija Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
V šolah smo priča nasilnim dejanjem nad učitelji s strani dijakov, staršev, sodelavcev ali
ravnatelja/ice. Zanimalo naju je, kako je nasilje razširjeno v gimnazijah in srednjih poklicnih oz.
strokovnih šolah. Osredotočili sva se predvsem na pojavljanje nasilja, na različne oblike nasilnih
dejanj in na reakcije učiteljev in dijakov na nasilje. Primerjalna analiza med tipi šol in med odgovori
učiteljev in dijakov je pokazala, da se največ učiteljev počuti ogroženo s strani staršev. Več nasilja so
učitelji doživeli in dijaki izvajali na srednjih poklicnih oz. strokovnih šolah. Glede na spol sva
ugotovili, da so nasilju bolj podvržene učiteljice. Kot oblika izvajanja nasilja prevladuje verbalno
nasilje, takoj za njim je psihično nasilje. Vzrok za nasilje dijaki in učitelji vidijo predvsem v slabi
vzgoji in prevelikem zagovarjanju dijakov s strani staršev. Meniva tudi, da se dijaki ne zavedajo,
katera so vse nasilna dejanja, medtem ko premalo učiteljev na nasilje sploh odreagira.
Izobraževanje dijakov pri delodajalcu
Tajda Krajnc
Mentorstvo: Peter Čepin Tovornik
Šola: Srednja zdravstvena šola Celje, Celje
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Namen raziskovalne naloge je bil ugotoviti, kako mentorji na praktičnem usposabljanju pri
delodajalcu (PUD) ter dijaki in učitelji praktičnega pouka ocenjujejo izvajanje PUD-a. Cilj
raziskovalne naloge pa je, da bi dijaki ozavestili pozitivni pomen praktičnega usposabljanja pri
delodajalcu ter da bi znali povezati teorijo s prakso.
V teoretičnem delu so opisani cilji PUD-a, naloge šole, vloga mentorja in pravice dijakov na PUD-u.
Osnova za empirični del je bilo 167 anketnih vprašalnikov, od tega so 104 anketne vprašalnike
izpolnili mentorji na PUD-u, 52 dijaki Srednje zdravstvene šole Celje, ki so bili na PUD-u, in 10
učitelji praktičnega pouka na Srednji zdravstveni šoli Celje.
Rezultati so pokazali, da delovno disciplino, urejenost, zainteresiranost za delo, kakovost dela, željo
po učenju in dodatnem znanju, določila glede varstva pri delu dijakov in izdelavo poročila bolje
ocenjujejo mentorji PUD-a kot dijaki sami oz. učitelji praktičnega pouka. Kot prednosti PUD-a dijaki
in učitelji najpogosteje navajajo kontinuirano in timsko delo, povezanost teorije in prakse ter
pridobitev novih izkušenj, med slabosti pa hitro delo, odsotnost mentorja PUD-a in pomanjkanje
materiala. Med predloge za izboljšanje PUD-a so dijaki in učitelji navedli pogostejšo prisotnost
mentorja pri dijakih in delo z njim.
Ključne besede: program usposabljanja pri delodajalcu, PUD, dijak, mentor, učitelj.
Duševno zdravje mladostnikov
Barbara Haber
Mentorstvo: Metka Čebulj
Šola: Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija Ravne na Koroškem, Ravne na Koroškem
Doseženo priznanje: BRONASTO
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Povzetek naloge:
Duševno zdravje postaja predvsem v današnjih časih vse bolj nestabilno, za posameznika pa je tekom
napornega vsakdana nepogrešljivo. Moje zanimanje je vzbudilo duševno zdravje mladostnikov, zato
sem se odločila, da se v tovrstno področje z izdelavo raziskovalne naloge še nekoliko bolj poglobim.
Zanimalo me je kakšno je splošno duševno zdravje dijakov in kaj nanj vpliva, ali se duševno zdravje
dijakinj razlikuje od duševnega zdravja dijakov, kaj je najboljša preventiva za njegovo ohranjanje ter
za katere oblike duševnih motenj gre pri dijakih najpogosteje.
Raziskave sem se lotila z izdelavo vprašalnika, ki je vseboval tri tipe vprašanj in sicer ocenjevalno
lestvico, vprašanje izbirnega tipa z enim možnim odgovorom in vprašanji odprtega tipa. Vprašalnike
sem razdelila med 119 dijakov in dijakinj gimnazij Ravne na Koroškem ter Slovenj Gradec.
Ugotovila sem, da je splošno duševno zdravje dijakov razmeroma dobro, saj je večina rezultatov
presegala povprečje, pojavila so se le odstopanja pri povpraševanju po stresu v njihovem življenju, ki
je očitno prekomeren. Duševno zdravje deklet se je v določenih primerih izkazalo za slabše od
duševnega zdravja fantov, predvsem na področju družinskega življenja ter druženja s prijatelji, čemur
dekleta dajejo večji pomen. Ugotovila sem tudi, da je okolje pomemben dejavnik duševnega zdravja,
saj so se med ponujenimi dejavniki večinoma odločali za življenjske obremenitve. Kot najboljši način
za preventivo na področju duševnega zdravja so se dijaki odločali predvsem za šport, pogosti odgovori
pa so bili tudi zabava, pogovor z zaupanja vredno osebo in ukvarjanje s hobiji. Dijaki smatrajo
depresijo kot najpogostejšo obliko duševnih motenj in o njej tudi največ vedo. Glede na rezultate so
bile potrjene štiri hipoteze, ena pa je bila potrjena le delno.
Povezava med počutjem in telesno držo
Elizabeta Korenčan in Matej De Faveri
Mentorstvo: Mirjam Erce Vratuša in Tim Prezelj
Šola: Zavod sv. Stanislava za vzgojo, izobraževanje in kulturne dejavnosti, Ljubljana Šentvid
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Naša telesna drža je načeloma odvisna od našega počutja in sproščanja hormonov. Cilj najine naloge
je bil preveriti, ali lahko le s prisilno telesno držo spremenimo tudi naše počutje. Zanimalo naju je, če
bodo vidne razlike v počutju in kakšne. Po premisleku sva ugotovila, da bi lahko raziskavo poglobila
in dokazala, da je sprememba v počutju odvisna tudi od spola in starosti. Raziskovanja sva se lotila z
eksperimentom. Sodelujoči so morali najprej rešiti ocenjevalno lestvico pred prisilnim položajem in
nato ponovno po prisilnem položaju. Izbrala sva si dva prisilna položaja, »močnega« in »nemočnega«.
Po prvem sva pričakovala boljše počutje, po drugem pa slabšega. Za začetek sva raziskala hormone in
ostale dejavnike, ki lahko vplivajo na naše počutje. S krajšim opisom neverbalne komunikacije sva
pojasnila zakaj je naša telesna drža pomembna v odnosu do drugih. Dokazala sva, da »nemočen«
položaj povzroči, da se človek počuti bolj osamljeno, obupano in nesproščeno, »močen« položaj pa
ojači občutke kot so sproščenost, ambicioznost in motiviranost. Potrdila sva hipotezi, da se počutje
žensk spremeni bolj kot počutje moških po »nemočnem« položaju in, da se po »močnem« položaju
moškim počutje le minimalno spremeni. S telesno držo res lahko vplivamo na naše počutje, še
pomembneje lahko ga izboljšamo in se tako lažjem spopademo s težavami.
Vpliv veščin komunikacije na učinkovito sodelovanje učiteljev s starši dijakov
Aljaž Strmšek
Mentorstvo: mag. Vlasta Ljubec
Šola: Srednja trgovska šola Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: BRONASTO
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Povzetek naloge:
Za dobro sodelovanje s starši mora šola odpreti vrata in jim dovoliti, da spoznajo njeno življenje.
Odprta mora biti za učitelje, da jim omogoči ustvarjalno delovanje in tudi za dijake, da se bodo v njej
počutili dobro, varno in da bodo stopali vanjo brez strahu ter stiske. Lahko rečemo, da mora šola
skrbeti za povezovanje staršev in dijakov. Vsi, ki vstopajo v šolo, namreč zaznavajo sporočila drugih
preko svojih življenjskih izkušenj, lastnega poznavanja okolja, tradicije, vrednot, stališč, prepričanj in
predsodkov. Uspeh vsake šole je odvisen tako od dijakov in učiteljev, kakor tudi od staršev dijakov in
vodstva šole. Odvisen je od učinkovite komunikacije med njimi. Te vrednote je zmeraj treba negovati
in se v njih še izpopolnjevati. Menimo, da je prav odprtost učiteljev ter njihovo sodelovanje s starši in
dijaki pomembna kvaliteta srednje šole, ki jo je potrebno še večkrat izpostaviti in spodbujati ter tako
povečevati učne dosežke in učinkovitost šole.
Stališča do staranja
Saša Osojnik
Mentorstvo: mag. Jasna Vuradin Popović
Šola: Gimnazija Murska Sobota, Murska Sobota
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Raziskovalna naloga obravnava stališča do procesa staranja. Za ugotavljanje stališč smo uporabili
anketo. V vzorec so bili zajeti mladostniki, srednja generacija in starostniki.
Rezultati kažejo, da pri mlajši generacija starost še ni v središču razmišljanja, starejša generacija pa se
s procesom staranja uspešno spopada in ga doživlja kot izziv.
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RAČUNALNIŠTVO ALI TELEKOMUNIKACIJE - osnovne šole
Bakterije na zaslonih na dotik
Matej Škerlep
Mentorstvo: Darja Oven
Šola: Osnovna šola Danile Kumar, Ljubljana
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
Naprave z zasloni na dotik se zadnje čase vse bolj pojavljajo v našem življenju. Predvsem zaradi
kakovosti, priročnosti in uporabnosti.
V svoji raziskovalni nalogi sem se odločil preveriti ali je na napravah z zasloni na dotik mnogo
bakterij. Za izhodišče sem vzel raziskavo, ki so jo opravili na univerzi Stanford. Neka britanska študija
pa je pokazala celo, da je na mobilnem telefonu povprečnega uporabnika kar 18-krat več bakterij kot
na gumbu za splakovanje v javnih sanitarijah.
Odločil sem se preveriti hipoteze ali so zasloni na dotik res gojišča mnogih bakterij, ali velikost
zaslona vpliva na raznovrstnost bakterij ter ali toplota in sevanje vplivata na pospešen razvoj bakterij.
V ta namen sem se povezal z Inštitutom za mikrobiologijo in imunologijo v Ljubljani, kjer sem
izvedel poskuse. Kot testna predmeta smo vzeli računalniški monitor in mobilni telefon z zaslonom na
dotik. S krvnim agarjem smo vzeli vzorce. Te smo pustili v inkubatorju in počakali, da so se bakterije
razmnožile. S posebnim detektorjem smo analizirali šest odvzetih vzorcev. Ob različnih časovnih
intervalih smo preverjali številčnost različnih vrst bakterij.
V svojih raziskavah sem prišel do ugotovitev, da je bilo na zaslonih mnogo bakterij, ki so se v prvih
treh urah občutno razmnožile, po mojih predvidevanjih tudi zaradi toplote in sevanja, s čemer sem
potrdil moje hipoteze. Zanimivo bi bilo odkriti še obnašanje posameznih vrst bakterij, saj sem dobil
nekaj zanimivih izhodišč, kar pa je že tema prihodnjih raziskav.
Bil sem v dilemi ali nalogo obravnavati kot biološko ali računalniško? Ker je moje zanimanje in idejo
vzpodbudilo prebiranje računalniških vsebin, sem se odločil za računalništvo. Biokemijo jemljem kot
sredstvo za analizo hipotez. Zastrašujoča odkritja bodo močno vplivala na računalniško industrijo in
uporabo zaslonov na dotik, ko bo o tem obveščena širša javnost. Še dobro, da je znanost vedno korak
naprej in že išče rešitve.
Se generacija "Z" uči v spletni učilnici?
Jon Bonajo, Salih Ćasurović in Andraž Pušnik
Mentorstvo: Bojan Rebernak
Šola: Osnovna šola Frana Kranjca Celje, Celje
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
Danes učenci od učitelja pričakujejo, da v pouk vključuje informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
(IKT). Učenci takoimenovane generacije »Z« danes pridobivamo informacije preko sodobnih medijev.
Od učitelja pričakujemo ne le posredovanja znanja, ampak tudi razvijanja naših sposobnosti za
samostojno učenje, kritično presojanje informacij in iskanje rešitev na zastavljene probleme. S
pomočjo spletnega učnega okolja se tako usposabljamo za vseživljenjsko učenje.
Na naši šoli učitelji kot dodatek k rednim uram šolskega pouka uvajajo Moodle spletno učilnico.
Spletna učilnica je navidezno učno okolje, v katerem se navidezno srečujeta učenec in učitelj. Učenci
to obliko pouka uporabljamo doma za samostojno učenje, preverjanje znanja in tudi za zabavo. V šoli
jo uporabimo ob odsotnosti učitelja (suplenca), pri spletnem preverjanju znanja, opravljanju nalog in
spoznavanju nove snovi v obliki e-gradiv.
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V raziskovalni nalogi smo želeli ugotoviti, kakšen je resnični potencial e-učenja in spletne učilnice na
naši šoli. S pomočjo raziskovalne metode spletne ankete med uporabniki spletne učilnice, smo
ugotovili, da je veliki večini učencev spletna učilnica pri učenju v pomoč. Analizo odgovorov učencev
smo podrobno predstavili v osrednjem delu in zaključku raziskovalne naloge. Prišli smo tudi do
zaključka, da »učenje na daljavo« ne more popolnoma nadomestiti učitelja kot mentorja, usmerjevalca
in neposrednega izvajalca pouka v učilnici.
Možnosti uporabe tabličnih računalnikov v osnovni šoli
Jana Dragar in Frenk Dragar
Mentorstvo: Tomaž Končan
Šola: II. osnovna šola Celje, Celje
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Tablični računalniki vse bolj postajajo stalnica v poslovnem in privatnem življenju posameznika, tudi
(ali pa predvsem) otrok. Zato verjetno tudi ni daleč čas, ko bodo zavzeli svoje mesto v vzgojnoizobraževalnem procesu.
V raziskovalni nalogi proučujeva, kaj si o morebitnem uvajanju tabličnih računalnikov v osnovno šolo
mislijo učenci, starši in učitelji.
Predhodno v teoretičnem delu naloge predstaviva tablične računalnike in nekatere najbolj pogosto
uporabljene oziroma za šolstvo najprimernejše verzije ta hip. Prav tako poiščeva primere dobre prakse
in preko ustrezne že opravljene raziskave tudi nekatere pogoje vpeljave tabličnih računalnikov v šole.
Sledi predstavitev rezultatov empiričnega dela naloge, v katerem, med prej omenjenimi ciljnimi
skupinami, preverjava poznavanje, mnenja in interes glede vpeljave tabličnih računalnikov v vsakdanji
pouk.
Uporaba Facebook-a med mlajšimi od 13 let
Nejc Podlogar
Mentorstvo: Majda Šubic
Šola: Osnovna šola Ivana Groharja, Škofja Loka
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Facebook, kot eden od najbolj razširjenih socialnih omrežij, postaja vedno bolj priljubljen način
druženja tudi med mladimi. Ob zanimivostih, ki jih ponuja tak način druženja, pa je potrebno biti
pozoren tudi na nevarnosti in pasti na katere lahko naletimo pri njegovi uporabi. Predvsem ne smemo
pozabiti na zagotavljanju varne uporabe že od vsega začetka kreiranja Facebook profila in potem tudi
pri njegovi uporabi oziroma podajanju vsebin preko tega medija. Namen raziskovalne naloge je
ugotoviti kako pogosto uporabljajo Facebook otroci mlajši od 13 let, kakšne vsebine si izmenjujejo s
svojimi prijatelji, predvsem pa koliko se zavedajo nevarnosti, ki jim pretijo z njegovo uporabo
oziroma kako so si pomagali, da bi bil njihov profil čim bolj zaščiten. Za dosego zastavljenega cilja
naloge je bila izvedena anketa tako med otroci mlajšimi od 13 let kot tudi med njihovimi starejšimi
vrstniki in starši, ki jim mogoče ali pa tudi ne, pomagajo pri zagotavljanju varne uporabe Facebooka.
Storitve spleta pri učencih v osnovni šoli in varnost na spletu
Katja Šturm
Mentorstvo: Tanja Rezar
Šola: Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas, Gorenja vas
Doseženo priznanje: SREBRNO
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Povzetek naloge:
Za raziskovalno nalogo sem si izbrala področje iz računalništva in telekomunikacije, ker je
računalništvo vedno bolj razširjena tema in se vedno bolj uporablja. Želela sem raziskati, koliko se
spet uporablja pri učencih v osnovni šoli, ter kaj sploh uporabljajo. Zanimala me je tudi uporaba in
razširjenost socialnih omrežij med učenci. Nazadnje pa sem želela preveriti še kako so učenci
obveščeni o varnosti na spletu, ter če jih kdo nadzoruje pri uporabi spleta.
Splet danes uporabljamo praktično vsi, od najmlajših do najstarejših. V teoretičnem delu sem preučila
kaj je splet, kako je z uporabo spleta, kaj so storitve spleta, ter kako je z varnostjo otrok na internetu.
Tablični računalniki na šolskih klopeh
Miha Pompe
Mentorstvo: Ana Panjan
Šola: Osnovna šola Poljane Ljubljana, Ljubljana
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Namen raziskovalne naloge je ugotoviti, ali bo v bližnji prihodnosti šolske učbenike zamenjal tablični
računalnik. V raziskovalni nalogi bom poskusil ugotoviti, ali si učenci, učitelji in starši želijo
spremeniti del šolskega sistema. Ta sprememba bi bila v začetku zamenjava šolskih učbenikov s
tabličnim računalnikom, kasneje pa bi zamenjali tudi delovne zvezke in zvezke.
Pot do uvedbe tabličnih računalnikov v šoli je dolga, saj je na tej poti tudi veliko ovir. Oviro
predstavljajo že sami učenci, in sicer kako jih prepričati, da je tablični računalnik v šoli res samo učni
pripomoček in ne naprava, na katero lahko igraš igrice ali klepetaš s prijatelji na medmrežju.
Šolski program je dinamičen proces, kar pomeni, da se stalno spreminja in prilagaja učencem,
šolskemu programu in razvoju informacijske tehnologije. Menim, da se mi bodo uresničile sanje in
bom namesto težkih učbenikov v šolo nosil samo še majhen tablični računalnik.
Uporabnost interaktivne table na razredni stopnji
Matic Murko in Rok Turk
Mentorstvo: Andrej Juder
Šola: Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Živimo v času tehnologije. Tudi najin izobraževalni proces - pouk poteka ob interaktivni tabli, ki je v
današnjem času vse bolj v uporabi. Učiteljem je nova tehnologija odprla nove možnosti na področju
izobraževanja. Nam učencem pa večjo motivacijo in pridobivanje širšega obzorja znanja. Osreditočila
sva se na učence razredne stopnje in spoznala didaktične pristope ob i-tabli z e-gradivi. S prisotnostjo
pri učnih urah, metodo intervjuja, ankete in grafične analize podatkov sva spoznala, kako učenci na tej
stopnji sprejemajo sodoben način poučevanja. Zavedava se, da bolj kot je učitelj inovativen,
tehnološko podkovan, tem bolj lahko uporabi pri pouku i-tablo in njene specifičnosti, saj je vse prej
kot le tabla za projiciranje. Spoznala sva, v koliki meri i-tabla kot učni pripomoček poveča motivacijo
in izboljša učne dosežke.
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RAČUNALNIŠTVO ALI TELEKOMUNIKACIJE - srednje šole
Pametna hiša
Luka Domitrovič, Nejc Galof in Aljaž Prislan
Mentorstvo: Islam Mušić
Šola: Šolski center Velenje, Elektro in računalniška šola, Velenje
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
Velikokrat se nam zgodi, da pozabimo opraviti osnovna rutinska opravila, kot je ugasniti luči, zapreti
vrata in okna, spustiti ali dvigniti rolete ali pa pravočasno vključiti ogrevanje. Vseeno pa so takšne
stvari najbolj opazne pri najstnikih, zato smo se kot srednješolci lotili reševanja tega problema. Na
svetovnem trgu so vedno bolj aktualne tako imenovane pametne hiše, ki poskrbijo za vsa ta opravila
namesto uporabnikov. Ugotovili smo, da v Sloveniji takšne hiše niso ravno razširjene ali pa so precej
drage. Raziskali smo trg in naredili lasten sistem za upravljanje pametne hiše. Naš sistem temelji na
dveh nizkocenovnih in hkrati odprtokodnih platformah Raspberry Pi in Arduino. Ker je projekt tako
obsežen, da ga v enem letu ne bi mogli dokončati, smo si za prvo fazo postavili cilj, da uporabnikom
omogočimo »pametne rolete«. Po dokončani prvi fazi smo sistem implementirali v hišo enega izmed
avtorjev raziskovalne naloge, ter na podlagi testiranj ugotovili, da naš sistem deluje, kot smo si
zamislili. Kljub temu pa je potrebnih še veliko izpopolnitev, da se bomo lahko primerjali z izdelki na
trgu. Temelje sistema pametne hiše oz. centralni računalniški sistem smo zastavili tako dobro, da
lahko poleg rolet celoten sistem hitro razširimo tudi na druga področja avtomatizacije v hiši.
PiRacerX
Klemen Pevec, Pavel Remic- Weiss in Lovro Suhadolnik
Mentorstvo: Aleš Volčini
Šola: Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana, Ljubljana
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
PiRacerX je avtomobilček na daljinsko upravljanje preko WiFi brezžične povezave.
Srce naprave je računalnik raspberry pi, na katerem teče aplikacija za krmiljenje avtomobila, hkrati pa
s pomočjo USB WiFi vmesnika lahko deluje še kot brezžična dostopna točka in spletni strežnik.
Napisali smo še dve aplikaciji za mobilne telefone, eno za operacijski sistem Android in drugo za
Apple-ov iOS. Z mobilnikom se povežemo na raspberry pi in z njegove spletne strani na mobilnik
naložimo aplikacijo, s katero nato upravljamo avtomobilček. Lahko ga premikamo naprej in nazaj,
zavijamo levo in desno, uporabljamo luči, smernike in vitel.
Računalniško voden digitalni merilec porabe električne energije
Aleš Papič, Alen Verk in Blaž Nunčič
Mentorstvo: mag. Boštjan Resinovič
Šola: Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, Celje
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
V raziskovalni nalogi smo si zadali problem. Želeli smo nadomestiti ročno beleženje porabe električne
energije z avtomatskim. Pripraviti smo morali merilec, ki bo beležil porabo, mesto, na katero bomo
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shranjevali meritve in program s katerim bo uporabnik pregledoval porabo. Raziskava je zajela
področji elektrotehnike in računalništva.
Za pripravo raziskovalne naloge smo uporabili anketo z mnenji potencialnih anketirancev. Pred
izvedbo ankete smo pripravili analizo problema in zbiranje gradiva. Lotili smo se izdelave merilnika,
pripravili strežnik, sprogramirali delovanje merilnika in aplikacij, za konec pa smo izdelek tudi
testirali.
V raziskovalni nalogi so predstavljeni rezultati ankete, ki so ponazorjeni tudi z grafi. V nadaljevanju je
podrobno predstavljen pripravljen celoten sistem, ki je podkrepljen s teorijo za lažje razumevanje. Za
konec smo predstavili še veljavnosti hipotez in predstavili težave, s katerimi smo se srečevali. Dodali
smo tudi ideje za nadaljnji razvoj celotnega sistema.
Teniški portal
Gašper Gračner, Luka Koštomaj in Martin Oprešnik
Mentorstvo: Dušan Fugina
Šola: Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, Celje
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Kot lahko opazimo se število spletnih strani oziroma spletnih portalov hitro povečuje, njihove teme pa
so zelo raznolike. Pri nadaljnjem branju raziskovalne naloge boste opazili, da se tema nanaša na
izdelavo spletnega portala za beleženje teniških tekmovanj ter prikazovanju novic s sveta tenisa. Na
začetku smo izdelali anketo, s pomočjo katere smo ugotovili, da mnogi slovenski uporabniki
svetovnega spleta ne poznajo domačih teniških portalov. Tisti, ki pa jih poznajo pa z njimi niso najbolj
zadovoljni, najbolj jih moti, ker ponujajo premalo novic, odbija pa jih tudi oblika. Prišli smo tudi do
ugotovitve, da tudi nov, boljši spletni portal ne bi povečal zanimanja za tenis, vendar smo se kljub tem
odločili za njegovo izdelavo. Izdelalismo spletno in mobilno aplikacijo, slednja omogoča le prikaz
tekem, spletna pa poleg tega omogoča še vnos tekmovanj in novic. Za izdelavo portala smo uporabili
razvojna okolja Visual Studio in Eclipse, za programiranje pa uporabili programske jezike C#, Java,
JavaScript, HTML, CSS in SQL za upravljanje podatkovne baze.
Informacijski sistem za zaznavo RFID značk
Fabian Meško
Mentorstvo: Franc Vrbančič
Šola: Šolski center Ptuj, Elektro in računalniška šola, Ptuj
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
V nalogi smo se ukvarjali z identifikacijo in s informacijsko podporo preko RFID (radio-frekvenčna
identifikacija) oddajnika in sprejemnika. Narejeno napravo smo povezali s programom, preko katerega
dostopamo do baze podatkov. RFID vmesnik je bil uporabljen kot identifikacijska naprava za prijavo
v bazo podatkov.
Raziskovali smo, kako zajemati podatke s pomočjo RFID tehnologije in kako načrtovati in izvesti
ustrezno informacijsko podporo tej tehnologiji. Sistem informacijske podpore RFID tehnologije smo
tudi izvedli in empirično preizkusili na strojnem in programskem nivoju. Izvedli in empirično
preizkusili smo tudi sistem za RFID zajemanje podatkov.
V zaključku naloge ovrednotimo izvedeno informacijsko podporo RFID zajema podatkov ter
predlagamo področja uporabe le-te.
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Spletni portal za turistično kmetijo
Klemen Grosek, Žiga Kus in Žan Bergant
Mentorstvo: Dušan Fugina
Šola: Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, Celje
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
V tej raziskovalni nalogi smo prikazali proces razvoja spletnega portala za turistično kmetijo. Spletni
portal smo ustvarili v programskem okolju Visual Studio in je napisan v ASP.NET in C#. Portal
vključuje tudi podatkovno bazo, v kateri so shranjene novice, jedi, pijače in elektronski naslovi. Iz
spletne strani je možno tudi pošiljati e-pošto na naslove e-pošt, ki so shranjeni v bazi. Gradivo za
izdelavo spletnega portala smo pridobili iz turistične kmetije Urška iz okolice Zreč. Za to raziskovalno
nalogo smo razvili spletni portal, ki bi lahko privabil potencialne stranke in prikaže vse podatke, ki bi
jih te stranke rabile vedeti v zvezi z kmetijo.
Podpora za generiranje uporabniške konfiguracijske datoteke za igro Call of Duty 4
David Dečman
Mentorstvo: mag. Boštjan Resinovič
Šola: Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, Celje
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Namen raziskovalne naloge je raziskava področja ustvarjanja in uporabe konfiguracijske datoteke pri
igri Call of Duty 4: Modern Warfare, ki se izvaja na uporabnikovi strani vsakič, ko igra igro. Program
omogoča ustvarjanje in prilagajanje nastavitev in ukazov s strani uporabnika samega. Aplikacija je
izdelana v jeziku c# s pomočjo programa Visual Studio Express 2010.
Vratar prisotnosti
Vid Pavše
Mentorstvo: Gorazd Geč
Šola: Šolski center Ravne na Koroškem, Srednja šola, Ravne na Koroškem
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Raziskovalna naloga se ukvarja s problematiko, ki sem jo zasledil pri beleženju navzočnosti v našem
kulturnem društvu. Pri beleženju navzočnosti na list papirja imamo ob koncu leta veliko dela z
obdelavo podatkov, ta list papirja lahko tudi hitro izgubimo, ter tako izgubimo podatke, kdo je bil, kdo
ne. Težavo sem rešil z uporabo čedalje bolj razširjenih pametnih telefonov. Napisal sem aplikacijo, v
kateri tisti, ki beleži navzočnost, z njo enostavno in hitro zabeleži prisotnost, prav tako pa naredimo
podatkovno bazo, ki jo nato v programu prenesemo v Excel, kjer se nato izvrši nadaljnja obdelava
podatkov za letno poročilo.
Šahovski časovnik
Igor Borenovič
Mentorstvo: Aleš Hvasti
Šola: Tehniški šolski center Kranj, Kranj
Doseženo priznanje: BRONASTO
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Povzetek naloge:
Šahovski časovnik je aplikacija, namenjena računalniški podpori pri igranju šaha. Omogoča nam
spremljanje časa poteze, preostanka časa, skupnega časa, urejanje nastavitev, beleženje statistik igre in
pregled statistik igre. Zasnovana je tako, da imata igralca pri igri računalnik, na katerem teče
aplikacija. Ob koncu poteze igralec pritisne neko nastavljivo tipko in s tem zažene potezo drugega
igralca. Aplikacija je napisana v objektno orientiranem jeziku C#, ki omogoča vizualno programiranje.
Krmiljenje procesorja
Jaka Kordež
Mentorstvo: Aleš Hvasti
Šola: Tehniški šolski center Kranj, Kranj
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Za raziskovalno nalogo Krmiljenje procesorja sem izdelal program in knjižnico, ki omogočata
povezavo med računalnikom in razvojno ploščo stm32f4-discovery. Program je potrebno prevesti in
prenesti v ploščo. S pomočjo knjižnice naredimo C# aplikacijo ali uporabimo obstoječo. Tako lahko
preko serijske komunikacije vklapljamo/izklapljamo ali beremo posamezne dele priključkov na plošči.
Battle For Pangea
Jan Sušnik in Tilen Tomakić
Mentorstvo: Stanislav Jagodic
Šola: Tehniški šolski center Kranj, Kranj
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Battle For Pangea je večigralska spletna igra za igranje katere potrebujemo le sodoben spletni
brskalnik. Cilj raziskovalne naloge je ustvariti izometrično igro, kakršnih zaenkrat na spletu še ni ter
ugotoviti, če je HTML 5 (canvas) dovolj zrel za takšne podvige in koliko prenosa podatkov uporabnik
porabi v eni uri igre. Tip igre je strategija, ki igralce med drugim spodbudi tudi k uporabi naravnih
virov in taktičnemu razmišljanju.
Na strežniku teče node.js, ki je namenjen prav takšnim spletnim aplikacijam, želela pa sva ugotoviti še
ali je konkurenčen ostalim programskim jezikom za ustvarjanje tovrstnih stvari.
Odziv uporabnikov na oglase
Žiga Kostanjevec in Luka Težak
Mentorstvo: Franc Vrbančič in Natalija Pintarič
Šola: Šolski center Ptuj, Elektro in računalniška šola, Ptuj
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Po definiciji je oglaševanje plačana oblika tržnega komuniciranja. Osnovni element oglaševanja je
oglas, ki je hkrati predmet naše raziskave. Cilj je raziskati in ugotoviti, kakšen pogled imajo
uporabniki spleta na oglase.
Z nalogo bi radi raziskali, kako različne populacije dojemajo oglase, ki jih vsebujejo spletne strani. Ali
mislijo, da je virus? Ali mislijo, da so moteč faktor v uporabi spletne strani? Ali mislijo, da so lahko
nevarni? Ali mislijo, da so v redu? Ali se jim zdijo koristni? Ali jih sploh opazijo? To so le nekatera
naših mnogih vprašanj, ki smo jih zastavili uporabnikom interneta. Svoje ugotovitve bomo zapisali,
prikazali grafično in jih primerjali s svojimi predvidevanji / hipotezami. Svojo raziskovalno nalogo bi
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radi predstavili, ker se nam zdi pomembno pokazati ljudem rezultate, kakšno razmišljanje imajo
različne generacije. Pa tudi odkrili bi radi pravi pomen spletnih oglasov. Pri izdelavi same naloge
pričakujemo podporo s strani uporabnikov interneta in obilo zabave pri sami izdelavi.
Izdelava animacije (Blender 2.63)
Žiga Strmšek
Mentorstvo: Peter Krebelj
Šola: Srednja šola tehniških strok Šiška, Ljubljana
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
V nalogi sem se usmeril v to, da vam čim bolj učinkovito prikažem uporabo brezplačnega programa
Blender 3D, ki je namenjen izdelavi 3D modelov, modeliranju in animiranju. Namen moje naloge je
na izdelku, ki je končna animacija z izdelavo lastnih objektov prikazati izdelavo animacije, ki nam
prikazuje moderno mestno jedro s premikajočimi se vozili ob animaciji preleta mesta. Ob tem
prikažem uporabo ustreznih funkcij in potek izdelave same naloge. Naloga ni le časovno zahtevna,
temveč je potrebna tudi ustrezna strojna oprema za izdelavo le te.
3D modeliranje ljudi in bivalnih prostorov
Dejan Mandić
Mentorstvo: Edvard Trdan in Denis Mandić
Šola: Srednja šola tehniških strok Šiška, Ljubljana
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Namen raziskovalne naloge je raziskati, analizirati in predstaviti 3D modeliranje ljudi in bivalnih
prostorov. Tovrstno raziskovalno delo me že nekaj časa zelo zanima, saj so me prijetno navdušili
različni profesionalni 3D animirani filmi. Ko sem osvojil znanja s področja značilnosti uporabniških
vmesnikov in uporabe določenih programov, sem začel z velikim veseljem izdelovati to raziskovalno
nalogo.
Poleg uporabe obstoječe strokovne literature sem ves čas z navdušenjem uporabljal internet, svoja
znanja izmenjaval s prijatelji tako, da sem prepričan, da bo naloga uporabna za širši krog ljudi, ki jih
to področje zanima.
Seveda pa bom pridobljena znanja v tej raziskovalni nalogi koristno uporabljal tudi za druga,
predvsem aplikativna raziskovalna dela na različnih projektih.
Igrača ali učilo
Domen Colnarič, Rok Purg in Matej Drobnič
Mentorstvo: Branko Potisk
Šola: Srednja elektro računalniška šola Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Lego NXT je zelo razširjena robotska platforma. Uporablja se pogosto kot promocija za robotiko, saj
je v svetu kar nekaj tekmovanj, kjer uporabljajo ta set.
Skozi nalogo smo predstavili LEGO MINDSTORM NXT in kako se lahko s pomočjo igre (NXT)
učimo. Podjetje LEGO je s tem namenom razvilo ta robotski komplet in vse kaj spada zraven. S to
raziskovalno nalogo smo ţeleli predstavit dokaj nov način učenja mladih, ter tudi ostalih generacij.
Daje nam občutek ustvarjalnosti, ter kreativnosti, saj moramo sami sestaviti poljuben sistem (robote,
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ipd.) ter ga nato sprogramirati, če ga ţelimo uporabljati (torej voziti, ali podobne funkcije, ki ji
ustvarimo iz kompleta oz. sprogramiramo.)
Od Jurija Vege do Billa Gatesa
Jan Kren
Mentorstvo: Ksenija Bračič Bračko in Rebeka Renko Zver
Šola: Prva gimnazija Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Delo z velikimi števili je v preteklosti ljudem povzročalo preglavice. Le-te so delno zmanjšali z
iznajdbo logaritmov. Z njimi se je ukvarjal tudi slavni slovenski matematik Jurij Vega. Znan je po
izpolnitvi točnosti in uporabnosti logaritmov kot računskega pripomočka. Njegovo najpomembnejše
delo so logaritmovniki Zakladnica vseh logaritmov, kjer so logaritmi izračunani na 10 desetiških mest.
Vendar pa so se v logaritemskih tablicah pojavljale tudi napake. Babbage, ki ga štejemo za izumitelja
računalnika, jih je vedno znova odkrival. Prvi stroj naj bi zasnoval ravno za to, da bi le-ta reševal
logaritme. Tako smo dobili mehanske računalnike, pa elektronske, .. Tako je Vega je s svojimi
logaritmovniki pripomogel k premostitvi razdalje med prvimi logaritmi iz 17. stoletja ter moderno
dobo elektronskih računalnikov Torej, kje bi bil dandanes Bill Gates brez Jurija Vege? To želim
raziskati in nato predstaviti v svoji nalogi. Osredotočil pa se bom predvsem na delo Jurija Vege.
Učenje z igro spomina
Žiga Franko Gorišek in Toni Kocjan Turk
Mentorstvo: Gregor Mede
Šola: Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija, Novo mesto
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Za to raziskovalno nalogo sva se ob nekaj dnevnem razmišljanju odločila, da bova naredila aplikacijo,
katere namen bi bil spodbujanje mladih k učenju skozi igro. Vprašanje je bilo le, na kakšni platformi
bi ta aplikacija oz. igrica temeljila. Odločitev je padla za Android, ker imava z izdelovanjem Android
aplikacij že veliko izkušenj in zaradi dejstva, da je Android najbolj razširjena platforma za mobilne
telefone.
Najina želja je bila, da bo končni izdelek enostaven za uporabo hkrati pa tudi dovolj zahteven za
reševanje. Ideja za spomin se je pojavila, ko sva razmišljala, kaj je vsak od naju do sedaj že naredil in
bi bilo lahko primerno tudi za to raziskovalno nalogo. Igra spomin se nama je zdela zelo primerna, saj
igralca spodbuja k neprestanemu razmišljanju.
Spomin je namizna igra, pri kateri igralec po dve in dve odpira naključno premešane ploščice, na
katerih so slike z različnimi motivi (npr. živali). Če je igralec odkril par (dve enaki sliki), ploščici
odstrani z igralnega polja. Konec igre je takrat, ko ni nobene ploščice več. Najina različica spomina
deluje zelo podobno, razlika je le v tem, da par sličic ni enak, temveč nekako logično povezan. Npr. na
eni sličici je slika Franceta Prešerna in na drugi refren Zdravljice.
Najbolj razširjeno razvojno okolje za programiranje Android aplikacij je Eclipse. Android uporablja
programski jezik Java, ki je že vgrajena, vendar pa moramo namestiti tudi vtičnik ADT – Android
Development Tools. Le-ta ponuja orodja, ki jih potrebujemo za enostavno delo.
Delo sva si razdelila na dva dela. Prvi del je oblikovanje grafičnega vmesnika, drugi pa programiranje
pogona, ki skrbi za pravilno delovanje igre. Zaradi take delitve je delo potekalo nemoteno, saj nisva
potrebovala programske kode drug drugega in ni bilo težav s sinhronizacijo projekta. Na koncu sva
vse skupaj združila ter popravila še kakšne manjše nastale težave.
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Prvi odzivi sošolcev na aplikacijo so pozitivni in lahko sklepamo, da je aplikacija dosegla svoj namen.
Med izdelovanjem sva dobila tudi nekaj novih idej, zato se bo razvoj te aplikacije še nadaljeval, saj
vidiva v njej dosti potenciala za nadaljnje razširjanje.
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SLOVENSKI JEZIK ALI KNJIŽEVNOST - osnovne šole
Ustvarjalna pot Adija Smolarja - od glasbenika do literata
Tjaša Prikeržnik in Klara Poberžnik
Mentorstvo: Germadnik Modrej Tadeja in Vitrih Irena
Šola: Osnovna šola Šmartno pri Slovenj Gradcu, Šmartno pri Slovenj Gradcu
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
V raziskovalni nalogi predstavljamo koroškega kantavtorja Adija Smolarja, njegove pesmi in prozna
besedila, poznavanje in priljubljenost njegovih del med učenci Osnovne šole Šmartno pri Slovenj
Gradcu, motivno-tematsko in sporočilno primerjavo njegovih uglasbenih pesmi ter proznih del.
Ugotovili smo, da njegova ustvarjalna pot ponuja še veliko možnosti raziskovanja. Ob oddaji naloge
smo izvedeli, da je koroški kantavtor pravkar izdal še dve basni, tudi ti dve besedili ponujata motivnotematsko in sporočilno analizo ter primerjavo z že predstavljenimi besedili.
Poiskali bi vzporednice na različnih ravneh med pesmimi še katerega znanega slovenskega
kantavtorja.
Prav tako so se nam z raziskovanjem utrnile mnoge ideje, kako nalogo uporabiti in razširiti na druga
področja v okviru šolskega procesa. Pri dodatnem pouku slovenskega jezika bi prebirali prozna
besedila Adija Smolarja ter pisali razmišljanja o življenjskih modrostih, ki jih ponujajo.
Smolarjeva prozna dela in avtorske pesmi bi lahko predstavili na naši šoli v okviru projektnega
(kulturnega) dne, v katerem bi oblikovali številne delavnice. V okviru dramske delavnice bi njegova
prozna dela preoblikovali v dramska besedila in jih poskušali zaigrati. Prav tako bi postavili lutkovno
gledališče in eno izmed proznih del (npr. Zgodba o rolici papirja) zaigrali. V likovni delavnici bi otroci
izdelovali lutke za predstavo, risali ilustracije na teme iz posameznih pesmi ali zgodb, Adijeve
portrete, karikature. Mladi literati bi v okviru literarne delavnice pisali pesmi ali nadaljevanja
Smolarjevih poučnih zgodb. V tehnični delavnici bi izdelovali glasbene instrumente, s poudarkom na
kitari, ki spremlja Adija Smolarja. Instrumente bi uporabili pri dramatizaciji in lutkovni predstavi. V
multimedijski delavnici bi se učenci poigrali z računalniškim oblikovanjem Smolarjevih pesmi. S
spreminjanjem pisave, velikosti črk, računalniškega ozadja bi oblikovali Adijevo pesniško glasilo
malo drugače. Plesna delavnica ponuja različne koreografije uglasbenih pesmi. V glasbeni delavnici bi
pevci prepevali (npr. v rap izvedbi) Adije pesmi. Po šolskem radiu bi člani šolskega radia in izbirnega
predmeta šolsko novinarstvo poročali o poteku in vzdušju v delavnicah ter pripravljali pisna poročila o
samem dogajanju v okviru kulturnega dne ter izvedli anketo med učenci in učitelji, fotografirali
ustvarjalne učence. Celotno dogajanje bi s kamero posneli učenci izbirnega predmeta vzgoja za
medije, ki bi s sliko in zvokom ujeli utrip v delavnicah v krajšem filmu.
Ob zaključku projekta bi pripravili Adijevo čajanko, na kateri bi predstavili izdelke učencev. Sceno bi
popestrili z razstavljenimi ilustracijami, izdelanimi glasbenimi instrumenti, fotografijami z delavnic.
Razstavili bi Smolarjeva prozna besedila in njegove fotografije ter Adijevo pesniško glasilo malo
drugače, kot bi ga oblikovali mladi računalničarji. Nastopajoči bi recitirali izbrane Smolarjeve pesmi,
prebirali svoje pesmi in razmišljanja, odigrali bi dramski prizor, izsek iz lutkovne igrice, predvajali bi
posnet film, zaplesali koreografijo na Smolarjevo pesem ter zapeli izbrano pesem v rap izvedbi. Adija
Smolarja bi povabili na čajanko, se z njim pogovarjali in prepevali.
Stereotipi v besedilih beril za osnovno šolo
Daša Duc, Klara Simetinger in Petra Vidrih
Mentorstvo: Romana Šarec Rojc
Šola: Osnovna šola Božidarja Jakca, Ljubljana
Doseženo priznanje: ZLATO
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Povzetek naloge:
Odločile smo se, da bomo v svoji raziskovalni nalogi raziskovale stereotipe, tako da bomo analizirale
besedila v osnovnošolskih berilih, in sicer v berilih za 2. razred osemletke oziroma 3. razred devetletke
in 6. razred osemletke oziroma 7. razred devetletke. Izbrale smo tri starejša berila in tri novejša berila.
V besedilih smo se osredotočile na glavnega junaka/junakinjo in ugotavljale značilnosti, lastnosti
glede na spol …
Izvedle smo tudi učno uro v 5. razredu OŠ Božidarja Jakca v Ljubljani. Namen te učne ure je bil, da bi
ugotovile, kako učenci s pomočjo odlomkov spoznajo glavni lik odlomka, in če ga prepoznajo, ali je
glavni lik stereotipen ali nestereotipen. Pred tem smo želele preveriti, ali učenci sploh poznajo pojem
stereotip.
Z raziskovalno nalogo smo želele raziskati in ugotoviti:
- kolikšen je delež besedil avtorjev v primerjavi z deležem besedil avtoric v izbranih berilih,
- kolikšen je delež besedil v berilih, v katerih kot glavna literarna oseba nastopa ženska/deklica ali
moški/deček,
- katere stereotipne oznake se najpogosteje pojavljajo ob osebah ženskega oz. moškega spola v
izbranih berilih skozi čas,
- ali je literarni junak tipičen predstavnik moškega spola oziroma tipična predstavnica ženskega spola,
- kako učenci prepoznajo stereotipne značilnosti ob napovedi besedila,
- kako učenci prepoznajo stereotipne lastnosti glavnega junaka ob branju besedila.
Spreminjanje ljudskega pesništva na primeru izbranih pesmi, ki jih je zapisal Martin Klančnik
Manca Zajc in Metka Pirnat
Mentorstvo: Andreja Vintar in Branka Mestnik
Šola: Osnovna šola Gorica, Velenje
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
»Pa ta pesem je preč, ne znamo je več …« (Ljudska)
Ljudsko slovstvo je besedna umetnost in najstarejša oblika književnosti. Ljudske pesmi so nastale
spontano, zato se spreminjajo in hkrati ohranjajo sestavine iz preteklosti. Slovenske ljudske pesmi so
del kulturne dediščine naroda. Med poletnimi počitnicami smo na domačem podstrešju naključno našli
rokopis zbranih pesmi g. Martina Klančnika. Pesmarica je stara približno devetdeset let. Domačin iz
Šenbrica pri Velenju je bil zbiratelj ljudskih pesmi in vaški godec. Radovednost nas je priganjala in
začeli smo novo zgodbo; raziskovalno nalogo. Zanimala nas je predvsem primerjava Klančnikovih
zapisov s sodobnimi, in sicer s primerjavo zunanje (kitice, verzi v kitici, rima) in notranje (pesniška
sredstva) zgradbe pesmi. V pesmarici so pesmi razdeljene glede na tematiko, kar pomeni, da jih
delimo na pivske, poročne, vojaške, pogrebne in druge. Z analizo smo potrdili hipotezo, da se zapisi
ljudskih pesmi spreminjajo iz roda v rod in glede na pokrajino izvora. Raziskavo smo nadaljevali z
anketnim vprašalnikom in pridobili mnenje o poznavanju ljudskih pesmi; Klančnikova in sodobna
verzija. Večini anketiranih je poznana današnja verzija zapisov. Pojejo jih v pevskih zborih in na
porokah. Menijo tudi, da si ljudje kot je bil g. Martin Klančnik, zapisujejo pesmi, zato da se ohranijo.
Zanimalo nas je, kako strokovnjakinja, slavistka, raziskuje ljudsko pesništvo. Potrdila je spremembe v
jezikovnih značilnostih, besedju in pogosto tudi močne narečne posebnosti.
Povedke pod Kojco
Sonja Mavri
Mentorstvo: Mojca Lipužič Moravec
Šola: Osnovna šola Cerkno, Cerkno
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
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V raziskovalni nalogi sem raziskovala razširjenost folklornih povedk v našem okolju. Za
začetek sem si postavila dve hipotezi, s katerima sem želela preveriti, v kakšni meri starejši
prenašajo slovstveno folkloro na mladi rod, v kakšni meri se folklorno blago ohranja med
mladimi ter kako ga rešiti pred pozabo. Kot primer slovstvene folklore sem vzela devet
pripovedk iz Bukovega, ki mi jih je pripovedovala stara mama. V strokovnih literaturi sem
spoznavala značilnosti slovstvene folklore, predvsem povedk. Vsa spoznanja o slovstveni
folklori in povedkah sem strnila v svojo raziskovalno nalogo. Devet povedk iz okolice Kojce
sem nato podrobno analizirala, jih umestila v okolje, v katerem so nastale, v čas oz.
zgodovinsko ozadje ter raziskala tudi njihovo razširjenost med mojimi sovrstniki. Za
zaključek sem navedla še nekaj možnosti, kako ohraniti slovstvene folklore za bodoče rodove.
Povedke sem opremila s fotografijami Etnološkega muzeja Slovenije ter lastnimi
ilustracijami.
Jezikovna pravilnost in izvirnost v oglasih trgovcev
Filip Burnik, Urh Burnik in Luka Dimitrijevič
Mentorstvo: Črt Močivnik
Šola: I. osnovna šola Celje, Celje
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
V raziskovalni nalogi smo preučili jezikovno pravilnost in izvirnost v oglasnih katalogih trgovcev, ki
so prisotni na slovenskem trgu. Oglaševanje je ena od oblik množičnega sporočanja, čigar namen je
prepričati potrošnika za nakup določenega izdelka. V duhu vzbujanja pozornosti kupcev oz. doseganja
čim večjega števila le-teh, se tvorci oglaševalskih besedil poslužujejo različnih jezikovnih prvin, pri
tem pa pogosto odstopajo od predpisane jezikovne norme.
V raziskovalni nalogi ugotavljamo, kakšna je jezikovna in pravopisna podoba oglasov, kje so
najpogostejša odstopanja od jezikovne norme, na kakšen način se skozi jezik kaže izvirnost itd. Ker
gre za javna besedila, se pričakuje, da bodo pravopisna pravila dosledno upoštevana, vendar že bežen
pregled oglasov, ki jih vsakodnevno prejemamo v poštne nabiralnike, slednjega ne potrjuje. Z
raziskovanjem oglasov smo opozorili na najpogostejše napake, hkrati pa izpostavili zgledne oz.
jezikovno ter pravopisno brezhibne oglaševalske primere. Nekoliko več poudarka – tako teoretičnega
kot praktičnega – smo namenili krajšavam. V manjšem delu smo pozornost namenili tudi oglaševalski
izvirnosti.
Odnos mladih do znanja retorike
Špela Terglav
Mentorstvo: Andreja Leskovar in Marijana Kolenko
Šola: Ekonomska šola Celje, Celje
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
V raziskovalni nalogi z naslovom Odnos mladih do znanja retorike smo si zastavili naslednji problem:
kako se mladi (osnovnošolci in srednješolci) zavedajo pomena retorike v življenju pri nadaljnjem
šolanju. Hkrati želimo z nalogo animirati mlade k učenju in večji rabi retoričnih spretnosti.
Raziskovanja smo se lotili s pomočjo sekundarnih virov. Ugotovili smo, kako mladi dojemajo retoriko
in kako je za njo poskrbljeno v vzgojno – izobraževalnem sistemu. V anketi smo jih povprašali,
kakšen interes imajo za razvijanje dodatnih vsebin in kako si predstavljajo nadgrajevanje tega znanja.
Zastavili smo si pet hipotez, ki smo jih s pomočjo ankete in intervjujev presojali na koncu naloge. Tri
smo potrdili, dve pa ovrgli. Ugotovili smo, da mladi poznajo pojem »retorika« in čeprav nimajo
ustreznih možnosti, se želijo na tem področju še veliko naučiti.
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Ali starši in učitelji razumejo naš spletni jezik
Blažka Klarič in Eva Peserl
Mentorstvo: Mateja Samastur
Šola: Osnovna šola Ljubečna, Ljubečna
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Idejo za najino raziskovalno nalogo sva dobili pri najini mentorici, saj se je le-ta ob popravljanju naših
poustvarjalnih in ostalih besedil začela glasno spraševati, če se sploh zavedamo, da vnašamo »svoj«
jezik tudi v šolsko delo. Vprašali sva se, ali naši učitelji vedo, o čem govorimo, kadar se
sporazumevamo v slengu.
Začeli sva razmišljati, da so naši starši približno iste starosti kot naši učitelji, in da po vsej verjetnosti
tudi oni ne razumejo našega slenga.
S pomočjo interneta sva iskali različne razprave in literaturo, ki se nanaša na temo najine raziskovalne
naloge. Sledila je poglobitev v teoretični del naloge, odkrivanje novih spoznanj in seznanjanje s
pridobljenim znanjem. Nova spoznanja sva nato ubesedili in zapisali v poglavju z naslovom teoretična
izhodišča.
Najino nadaljnjo delo se je pričelo s sestavljanjem ankete, v kateri sva preverjali razumevanje
posameznih besed, kratic, krajšav in znakov, ki jih uporabljamo mladi v svojem vsakdanjem
sporazumevanju.
Na začetku sva imeli nekaj težav, saj je trajalo kar nekaj časa, da sva dobili vrnjene ankete, veliko časa
pa nama je vzelo tudi pregledovanje anket, saj sva vsako anketo pregledali dvakrat; namreč po dveh
različnih kriterijih. Prvi kriterij je bil poznavanje oz. zmožnost pravilnega prevoda določenih stavkov,
besednih zvez, kratic, krajšav in znakov. Drugi kriterij je bil poznavanje posameznih besed, kratic,
krajšav in znakov.
Po pregledu anket je sledilo zbiranje podatkov, analiza zbranih podatkov ter izdelava tabel in grafov.
Na koncu pa sva se lotili še fotografiranja in oblikovanja končne podobe raziskovalne naloge.
Blazne smrti pesniške obrti
Jan Fanedl, Andrej Pirjevec in Edi Zugan
Mentorstvo: Bojana Resanovič
Šola: Osnovna šola Koper, Koper
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Raziskovanje literarnih vsebin oz. tem, ki so za marsikoga nenavadne, predstavlja nam izziv.
Zato smo se odločili, da bomo raziskali, pregledali pesniške zbirke naslednjih avtorjev: Sergeja
Jesenina, Georga Trakla in Vladimirja Vladimiroviča Majakovskega. Vsi trije avtorji so živeli na
koncu 19. oz. na začetku 20. stoletja, prav tako so vsi trije naredili samomor.
Ker teh pesnikov in literarnih obdobij pri pouku slovenščine v osnovni šoli ne obravnavamo in ker se
nam zdi, da se v našem šolskem prostoru premalo pogovarjamo o tabu temah (smrt, samomor …), smo
se odločili, da bomo raziskali motive smrti v pesniških zbirkah zgoraj navedenih avtorjev.
Z raziskovalno nalogo smo želeli preveriti, ali je motiv smrti prevladujoč motiv v pesmih (torej se
pojavi v večini pesmi), ali je motiv smrti izražen posredno ali neposredno in ali je mogoče na podlagi
besedil sklepati o počutju pesnikov.
Oh, to branje
Mark Bogataj in Anja Pirih
Mentorstvo: Barbara Peternel
Šola: Osnovna šola Žiri, Žiri
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Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Raziskovalna naloga z naslovom Oh, to branje se dotika pomena branja in bralne pismenosti. Med
vsemi jezikovnimi dejavnostmi je branje najpogosteje preučevana in raziskana jezikovna raba in
jezikovna zmožnost, piše doktorica Grosmanova, a na šoli takih raziskav še nimamo. Najina raziskava
bo odgovorila na nekatera vprašanja o branju, kakor ga doživljajo delavci in učenci tretjega, šestega in
devetega razreda naše šole.
Najprej sva iz različnih virov zbrala literaturo, ki govori o branju, bralni pismenosti ter o novih orodjih
za branje e-besedil.
Zanimalo naju je, koliko učenci naše šole berejo, kaj jim branje pomeni, kako izbirajo knjige, ali
sodelujejo pri bralni znački, po kateri vrsti knjig najraje posegajo ter preprosto kakšen imajo odnos do
branja. Podobna vprašanja sva postavila tudi delavcem šole in dobila odgovore tudi o tem, koliko se
poslužujejo elektronskih naprav za branje in pisanje.
Priprove na gostüvaje v Bükovcih - Bukovški govor
Nuša Markež in Karin Zavrnik
Mentorstvo: Renata Debeljak
Šola: Osnovna šola Olge Meglič Ptuj, Ptuj
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Območje, v katerem živimo, je narečno in govorno zelo razgibano in za dialektologe izjemno
zanimivo. Predvsem vasi okrog Ptuja imajo še vedno ohranjene svoje govore, v katerih se najdejo
avtohtone besede, ki jih sicer v knjižni slovenščini ne najdemo. Tudi bukovški govor je eden takih
specifičnih krajevnih govorov, za katerega je značilen zaokroženi u (ü) ter zelo zanimive (tudi
starinske) besede.
V teoretičnem delu naloge bova predstavili bukovški govor, in sicer v katero narečje spada, kje se
govori ter kakšne so njegove specifike glede na knjižno slovenščino. Posneli bova pristni bukovški
govor ter le-tega zapisali.
V empiričnem delu naloge pa bova učencem od 6. do 9. razreda bukovški govor tudi slušno in pisno
predstavili in tako skušali ugotoviti, kako dobro so učenci besedilo prevedli v knjižno slovenščino in
pri katerih besedah so imeli največ težav.
Bogastvo knjig
Zuhra Topalovič in Tajda Hladnik
Mentorstvo: Maja Jeras
Šola: Osnovna šola Zadobrova, Ljubljana Polje
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Raziskovalna naloga z naslovom Bogastvo knjig govori o knjižnem sejmu.
V prvem, teoretičnem delu predstaviva knjižni sejem glede na literaturo. Piševa o značilnostih
knjižnega sejma. Predstaviva zadnji 28. Slovenski knjižni sejem. Omeniva pomembnejše mednarodne
knjižne sejme.
Drugi del je eksperimentalni in temelji na metodi anonimnega anketiranja udeležencev 28.
Slovenskega knjižnega sejma.
Namen najinega raziskovanje je bilo ugotoviti: Kolikokrat anketiranci obiščejo knjižni sejem? Kje so
izvedeli za knjižni sejem? Ali vedo, da je cena na knjižnem sejmu cenovno ugodna? Zakaj so obiskali
knjižni sejem? Ali jih sejem še dodatno motivira za branje? Ali so se udeležili dodatnega programa na
sejmu? Katerega dodatnega programa so se udeležili.
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Nekatere postavljene hipoteze sva potrdili, nekatere pa ovrgli.
Slovenski knjižni sejem je pomembna slovenska kulturna prireditev, ki se je ustalila v slovenskem
družbenem prostoru. Z brezplačnim vstopom organizatorji spodbujajo obisk tako mladega prebivalstva
kot tudi vse ostale populacije.
Bralne navade na naši šoli
Katarina Gerič Škopac in Veronika Gerič Škopac
Mentorstvo: Barbara Podjed
Šola: Osnovna šola Toneta Čufarja, Ljubljana
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
S svojo raziskovalno nalogo sva želeli ugotoviti, kakšne so bralne navade učencev Osnovne šole
Toneta Čufarja. Zanimalo naju je, ali res mlajši učenci berejo več kot starejši, ali raje berejo debele,
tanke knjige ali stripe, in katero zvrst literature največkrat berejo. Zanimalo naju je tudi, ali obstaja
povezava med količino prebranih knjig in oceno pri slovenskem jeziku. Postavili sva 12 hipotez,
večino sva jih lahko z rezultati ankete potrdili. Tako sva izvedeli, da učenci z boljšimi ocenami berejo
pogosteje, vendar število prebranih knjig nima pomembnega vpliva na oceno pri slovenščini. Potrdili
sva hipotezo, da mlajši berejo več kot starejši, da fantje preberejo manj knjig od deklet in da večina
učencev rada prebira stripe, čeprav je bilo ugotovljeno, da zanimanje za stripe s starostjo upada.
Potrdili sva tudi najine domneve, da mlajši učenci pogosteje opravijo bralno značko.
Naučimo se slišati knjigo
Maja Majer
Mentorstvo: Jasmina Gruber
Šola: Osnovna šola Prežihovega Voranca Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Veliko najstnikov si to besedo v svojem miselnem procesu označi za nekaj dolgočasnega,
nezanimivega, spet drugi pa se z branjem odmaknemo v skrivnosten, razburljiv svet poln neverjetnih
potovanj. Tako smo lahko v eni zgodbi raziskovalci skrivnih plemen, v drugi knjigi pomorščaki, v
tretji … Ker sama zelo rada berem, težko razumem tiste, ki jim je branje odveč. Opazila sem, da je
upad zanimanja za branje mogoče opaziti predvsem v tretji triadi, zato se bom pri svojem raziskovanju
omejila na to starostno skupino otrok. Upad zanimanja za branje pa ni edina težava. Poraja se tudi
vprašanje, v kolikšni meri učenci prebrano tudi razumejo. V svoji raziskovalni nalogi bom raziskala
stanje na naši šoli, odkrila vzroke, zakaj nekateri učenci ne berejo radi, kaj se da narediti, da bi jim
dvignili bralno motivacijo in izboljšali razumevanje. Pri raziskovanju in pisanju raziskovalne naloge si
bom pomagala z različno literaturo in viri ter anketami.
"Ali razumeš slovensko?" "Ende nuk."
Tadeja Ajdič
Mentorstvo: Tamara Himelrajh
Šola: Osnovna šola Tabor I Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Za to temo sem se določila zaradi svojega zanimanja za jezike, tako slovanske kot druge. Zanima me
predvsem zgodovina slovenskega jezika, zakaj se ljudje hočejo naučiti nematerinega jezika, kakšne
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težave jim pri učenju prinaša kot drugi jezik slovenščina, kako je na moji šoli in v državi poskrbljeno
za učenje tistih učencev oz. priseljencev, ki nimajo nikakršnega znanja slovenščine. V sosednji razred
je pred kratkim prispela tudi nova deklica iz Kosova, brez znanja slovenščine ali znanja podobnega
jezika mojemu materinemu. Poskusila sem se postaviti v njene čevlje. Kako bi se počutila jaz, če bi se
preselila v državo, kjer se zaradi neznanja jezika ne bi mogla sporazumevati. Odločila sem se, da ji
bom pomagala.
Protar je parajt
Helena Ponudič
Mentorstvo: Barbara Vindiš
Šola: Osnovna šola Tabor I Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
V svoji raziskovalni nalogi sem raziskovala, kako bližina avstrijske meje vpliva na govor ljudi v
Sloveniji, ki živijo ob meji. Natančneje sem raziskovala govor ljudi na Zgornji Velki in kakšen vpliv
daje nemščina na nas Mariborčane. Ob tem sem s pomočjo literature zapisala, kaj sploh narečje je, kdo
govori v narečju in zakaj je temu tako. Moja predvidevanja v teoretičnem delu sta potrdili dejavnosti v
empiričnem delu - anketa in intervjuji. Vsi tvorimo eno čast, eno strast, eno oblast - Slovenijo. In v
naši lepi sončni deželi je od gori do doli, po dolgem in po čez čudovito in kamor koli zaideš, zmeraj
boš opazil ljudi, ki govorijo drugače kot v sosednji vasi.
Mačehe, pisane mamice - o hudobnih mačehah v pravljicah
Maruša Pokeržnik
Mentorstvo: mag. Barbara Vraničar
Šola: Osnovna šola Borcev za severno mejo Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Vsaka dobra zgodba potrebuje negativca in mačehe so v pravljicah v tej vlogi že kar privilegirane. V
pravljicah, kjer nastopa mačeha, je njen odnos do otrok iz moževega prvega zakona sovražen. Želi se
jih znebiti, pregnati, umoriti, nalaga jim nemogoče naloge, favorizira lastne otroke, nemalokrat zapade
v kanibalizem. V raziskovalni nalogi predstavim simboliko pravljic. Kot stalni obraz opišem hudobne
mačehe, njihove značilnosti in pomen za otroke. Preletim znane pravljice, v katerih nastopajo mačehe,
in ugotavljam, ali ima negativna vloga mačehe kakšno izjemo. Metodo proučevanja pisnih virov
nadgradim s primerjalno metodo in pravljice, v katerih nastopajo mačehe, primerjam po različnih
kategorijah. Nalogo strnem s spoznanji iz anketnega vprašalnika, na katerega so odgovarjale
vzgojiteljice in učiteljice. V modernem svetu sestavljenih družin se zdi tematika mačeh aktualna. Vse
gotovo niso pravljično hud(obn)e, želimo pa si lahko, da je kakšna izmed njih hud(obn)o pravljična.
Z branjem v svet
Maša Herzog
Mentorstvo: mag. Gordana Rodinger in Jasna Bačani
Šola: Osnovna šola Pesnica, Pesnica pri Mariboru
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Obiskujem 7. b razred na OŠ Pesnica. Marsikdo reče, da je moj prepoznavni znak knjiga. Zelo rada
namreč berem. In ker se mi je v nekem trenutku zazdelo, da sem v tej svoji »dejavnosti« dokaj
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osamljena, sem sprejela izziv in se odločila, da bom naredila raziskovalno nalogo z naslovom Z
branjem v svet.
Z raziskovalno nalogo sem želela ugotoviti, kakšno je pri učencih zanimanje za bralno značko in
branje na splošno. Zanimalo me je, ali učenci pri bralni znački sodelujejo in kdo jim pomaga pri izbiri
knjig, kaj radi berejo in kako se bralne navade naših osnovnošolcev spreminjajo. Na osnovi tega sem
sestavila hipoteze:
H1: Število bralcev se je v zadnjem desetletju zmanjšalo.
H2: Povprečen učenec prebere okoli štiri knjige letno.
H3: Interes za branje s starostjo upada.
H4: Učenci, ki radi berejo, se udeležijo bralne značke.
H5: Fantje berejo drugačne knjige kot dekleta.
Raziskovanja sem se lotila tako, da sem brskala po spletu in knjigah ter se skušala naučiti, kaj je branje
in kaj so drugi zapisali o bralni znački. Nato sem sestavila anketo, jo razdelila med učence 5., 7. in 9.
razredov. Po analizi le-teh sem hipoteze, ki sem jih zastavila na začetku, ovrgla oziroma potrdila.
Stara hišna imena v Matjaševcih, Večeslavcih in Noršincih
Naja Belec, Nika Bunderla in Urška Lopert
Mentorstvo: Andreja Ošlaj
Šola: Osnovna šola I Murska Sobota, Murska Sobota
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
V raziskovalni nalogi smo spoznavale stara hišna imena v Večeslavcih, Matjaševcih in Noršincih.
Podatke smo pridobile s pomočjo terenskega dela (hišne številke, priimke lastnikov ter staro hišno
ime, po katerem jih poznajo). Zatem smo jih preverile v knjigi Status animarum, ki smo jo dobile na
župniščih v Martjancih in na Pertoči. Na osnovi tega in s pomočjo anketnih vprašalnikov smo
ugotovile, kje so se ta stara hišna imena ohranila do danes in kako dobro jih ljudje poznajo ter
uporabljajo. Stara imena hiš mladi poznajo veliko manj kot starejši in jih posledično tudi uporabljajo
manj. Večina starih imen izvira iz priimka prvotnega lastnika vsake posamezne hiše ali iz dejavnosti,
ki jo je prvotni lastnik opravljal, npr. Marčovi, Miklaušovi, Poštašovi, Kovačevi, Tišlarjevi, itd. Ostala
imena izvirajo iz priimkov (npr. Totovi, Štajerovi, Lülikovi), rastja (npr. Ginkovi), območij, od koder
se je kdo preselil (npr. Bosancovi), ...
Domačini stara hišna imena skoraj brez izjeme izgovarjajo v prekmurskem narečju. To smo ugotovile
na terenu.
Večina starih imen hiš je med domačini še zmerom živa in v uporabi. Kljub temu pa prihodnost teh
imen ni rožnata, saj mladi z njimi vseeno niso dovolj seznanjeni in jih ne uporabljajo.
Zemljepisna imena v mestu Idrija
Nina Velikajne in Jer Pelhan
Mentorstvo: Robert Jereb
Šola: Osnovna šola Idrija, Idrija
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Raziskovalna naloga je nastala iz več razlogov. Najpomembnejši je gotovo ta, da bi ohranila del
idrijskih zemljepisnih imen in posledično kulture. V raziskovalni nalogi so naju najbolj zanimala
starejša in novejša poimenovanja mestnih četrti in manjših mestnih delov. Med raziskovanjem sva
ugotovila, da obstaja veliko starih poimenovanj, ki jih mlajše generacije ne poznamo in jih ne
uporabljamo več. Pomembno je tudi dejstvo, da jih zaradi rudnika precej izhaja iz nemškega jezika,
vendar so jih domačini z leti nekoliko popačili. Zbrana imena so torej slovenskega (slovanskega) in
germanskega izvora.
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V kotlini živega srebra so zemljepisne razmere, razvoj mesta in številni priseljenci povzročili, da se je
izoblikovala svojevrstna govorica, značilna samo za mesto Idrija, kar se kaže tudi v poimenovanju
mestnih predelov in mestne okolice. Na tem območju se govori idrijski govor, ki spada v cerkljansko
narečje, ta pa v rovtarsko narečno skupino.
V raziskovalni nalogi so zbrana poimenovanja mestnih predelov Idrije in ožje okolice. Gradivo je v
osnovi pridobljeno z ustnimi viri, zapisano v fonetični obliki in knjižnemu jeziku prilagojeni različici.
Ugotavljala sva tudi izvor in pomen zemljepisnih imen ter njihove lokacije, ki sva jih označila na
zemljevidu mesta in okolice.
Poimenovanja mestnih predelov predstavljajo del kulturne dediščine in bogastvo mesta Idrija. Iz njih
lahko razberemo pokrajinske značilnosti, pretekle dejavnosti, močno navezanost tukajšnjih ljudi na
zemljo in na svoje domačije. Imena so raznolika, številna, nekatera tudi šaljiva, kar pa je še posebej
pomembno, domačini večji del imen še vedno uporabljajo, predvsem starejši pa poznajo tudi nekatere,
ki počasi izginjajo iz rabe. Zemljepisna imena se prenašajo tudi na mlade rodove, a žal ne v celoti.
Domoznanska literatura za Domžale v Knjižnici Domžale
Manca Kofol in Ajda Kankaraš
Mentorstvo: Vilma Vrtačnik Merčun
Šola: Osnovna šola Rodica, Domžale
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Za cilj raziskovanja sva si zastavili vprašanje, katere domoznanske knjige hrani Knjižnica Domžale ter
kateri avtorji so jih napisali. Podatke sva poiskali na spletnem iskalniku Cobiss/Opac. Pod gesli
Domžale, Jarše, Rodica, Vir in Količevo se je v decembru 2012 nahajalo 919 vpisov knjig, med
katerimi je bilo navedenega tudi veliko neknjižnega gradiva (zloženk, plakatov in vabil, kar
knjižničarji imenujejo »drobni tisk«). Ko sva neknjižno gradivo izločili, sva ugotovili, da je v Cobissu
zabeleženih 451 knjig in brošur od leta 1923 do danes. Med njimi je največ zbornikov (15 %), proze
(13 %), priročnikov in vodnikov, slikanic (po 10 %), zgodovinskih monografij in pesniških zbirk (po 8
%). V knjižnici hranijo tudi raziskovalna poročila, poročila o delu, znanstvene monografije,
maturitetne, diplomske, magistrske in raziskovalne naloge ter različno politično gradivo. Največ
domoznanske literature je izšlo v zadnjem obdobju. V zadnjih treh letih je na leto izšlo povprečno po
25 knjig, v obdobju od 2000 do 2009 po 17 knjig, desetletje pred tem po 9 knjig na leto. Pred
desetletjem 1980–1989 je izšlo manj kot 5 knjig na leto. Največ zgodovinskih knjižnih del so napisali
avtorji: Miroslav Stiplovšek, Stane Stražar in Matjaž Brojan. Največ zbornikov je izdala tovarna
Helios (5), Godba na pihala Domžale in Glasbena šola v Domžalah (4). Med proznimi deli je najbolj
plodovit pisatelj Velimir Vulikič (9 knjig), za njim Anton Komat in Mateja Kegel, ki sta izdala po štiri
knjige. Največ pesniških zbirk sta izdali pesnici Marija Jenc (6) in Silva Mizerit (5). Največ knjig, ki
so v Cobissu zabeležene kot »različne literarne vrste«, je izdalo Društvo Lipa Univerze za tretje
življenjsko obdobje (13). Večino slikanic sta napisali Mojiceja Podgoršek (22) in Urša Krempl (8).
Poezijo in prozo avtorji najpogosteje izdajajo v samozaložbi, nekaj samozaložniških izdaj pa je tudi
med zgodovinskimi deli. Analiza nama je dala natančen vpogled v domoznansko literaturo na
domžalskem območju, hkrati pa je odprla vrsto novih področij, ki bi jih bilo zanimivo raziskati. V
prilogi raziskovalne naloge so preglednice z vsemi knjižnimi deli, sortiranimi po zvrsteh, ki se lahko
uporabljajo kot katalog za iskanje domoznanske literature za Domžale.

181

SLOVENSKI JEZIK ALI KNJIŽEVNOST - srednje šole
Jezikovna pravilnost deklaracij prehrambnih in farmacevtskih izdelkov
Tajda Pikl
Mentorstvo: Romana Daugul
Šola: I. gimnazija v Celju, Celje
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
Zakon o javni rabi slovenščine v 15. členu določa, da morajo biti vsi prodajni izdelki na slovenskem
tržišču opremljeni z besedilom (deklaracijo) v slovenskem jeziku, ki mora biti napisano v
knjižnojezikovnem standardu. Tega določajo temeljni jezikovni priročniki slovenskega jezika (Slovar
slovenskega knjižnega jezika, Slovenski pravopis, Slovenska slovnica). V praksi je jezikovna
pravilnost deklaracij pogosto kršena, zato me je v raziskovalni nalogi zanimalo, koliko in kakšne vrste
napak se pojavljajo v deklaracijah prehrambnih in farmacevtskih izdelkov ter kako se na napake
odzivajo slovenski potrošniki. Del zastavljenih hipotez sem preverila z analitično-sintetično metodo. Z
analizo sto deklaracij prehrambnih in sto deklaracij farmacevtskih izdelkov sem dobila nabor
jezikovnih napak, jih razvrstila po vrsti in pogostosti pojavljanja. Del hipotez sem preverila z metodo
anketiranja; anketni vprašalnik je rešilo sto polnoletnih potrošnikov. Rezultati raziskave so večinoma
pričakovani. Jezikovne napake v deklaracijah prehrambnih in farmacevtskih izdelkov so pogoste,
pogostejše so v deklaracijah prehrambnih izdelkov, opazijo jih tudi potrošniki in napake jih motijo.
Potrošnike prav tako moti, da se na tržišču pojavljajo tudi izdelki brez deklaracije v slovenskem
jeziku. Kljub formalnopravni ureditvi problematike dejansko stanje kaže na neprimeren odnos
proizvajalcev in sestavljavcev deklaracij do slovenskega jezika.
Recept za Kresnikovo nagrado
Vivian Mohr
Mentorstvo: Maja Savorgnani
Šola: II. gimnazija Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
V raziskovalni nalogi »Recept za kresnikovo nagrado« sem primerjala dela treh nedavnih kresnikovih
nagrajencev: Gorana Vojnovića - Čefurji raus! (nagrajen 2009), Tadeja Goloba - Svinjske nogice
(2010) in Andreja Skubica - Koliko si moja? (2012). Vsem romanom je namreč lasten nenavaden
jezik, prvoosebna pripoved mlajšega moškega, ki se ne more vključiti v okolje, v katerem prebiva,
stranski motivi in delno odprt konec, ki ne odgovori na vsa bralčeva vprašanja. Menila sem, da romani
predstavljajo nov trend v slovenski literaturi, zato sem želela poiskala lastnosti, ki so vsem delom
skupne. Intervjuvala sem avtorje in ugotovila, zakaj so se odločili za takšen, malce neobičajen, stil
pisanja in pridobila njihovo mnenje o literarni nagradi. Želela sem ugotoviti, po kakšnem ključu
izbirajo kresnikove nagrajence, ali je nagrada resnično subjektivna, kakšna dela so zmagovalcem
konkurirala in kako to, da so skoraj zaporedno zmagali trije na nek način tako podobni romani.
Rudarski žargon – jezik kameradstva
Blaž Repenšek
Mentorstvo: Bernarda Lenko
Šola: Šolski center Velenje, Rudarska šola,
Doseženo priznanje: SREBRNO
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Povzetek naloge:
Približno 140 let velja Šaleška dolina za rudarsko območje, kjer živi močna rudarska tradicija
pridobivanja lignitnega premoga. Z razvojem tehnike pridobivanja in razvojem mehanizacije se je
sočasno razvijal tudi rudarski žargon, ki se uporablja še danes. Žargon velja za interesno govorico, ki
se neprestano spreminja in teži k ustvarjalnosti, inovaciji ter humorju. Slušne posnetke pogovorov s
štirimi izkušenimi rudarji sem preučil po različnih kriterijih in ugotovil naslednje: Uporaba
germanizmov in dialektizmov, na katerih je zasnovan žargon, se z izobraževanjem zmanjšuje. V
prihodnosti žargon ne bo izginil, ampak bo le drugačen. Žargon in delo v težkih pogojih so ustvarili
trdno medsebojno vez med rudarji, ki je ključna pri uspešnosti dela in razbremenitvi delovnega
ozračja, zato lahko trdimo, da je šaleški rudarski žargon jezik kameradstva.
S propadom do vzpona - razkol razuma v delih Oscarja Wilda
Tanja Božić in Manca Košir
Mentorstvo: Mirjam Šemrov
Šola: Gimnazija Vič, Ljubljana
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
V raziskovalni nalogi sva preučevali vpliv dekadence na Wildov osebnostni razvoj ter kako se ta kaže
v njegovih delih. Iz njegovega širokega literarnega opusa sva izbrali po najmanj eno delo, ki najbolje
zastopa svojo literarno zvrst. Pri analizi le-teh sva se opirali na lastno interpretacijo, pomoč pa poiskali
v spremnih besedah knjig. Zanimalo naju je tudi, na kakšen način se dekadenca kaže v delih in ali
veliki kontrasti res nakazujejo na razkol, ki vodi v propad. Najini glavni predpostavki sta bili, da bo
tema vseh obravnavanih del v nekakšni povezavi z dekadenco, glavni junaki njegove epike pa bodo
propadli. Hipoteze sva večinoma potrdili, nalogo pa zaključili z ugotovitvijo, da je bil namen
Wildovega podiranja vseh vrednot le močno hrepenenje po njihovih izpolnitvah.

Ko toti Štajerc na ulico prije
Melanie Buhin in Maja Raduha
Mentorstvo: Gorazd Beranič Senegačnik
Šola: II. gimnazija Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Mariborščina je tista, ki poskrbi za smeh, sproščenost in lahko pričara nekaj najbolj zanimivega –
drugačnost. Raziskovali sva njene značilnosti v glasoslovju in oblikoslovju, njeno pogostost v medijih
in vsakdanjih pogovorih, njen namen ter rabo. Večinoma se mariborščina v medijih ne uporablja tako
pogosto, kot se morda zdi, vsekakor pa je prisotna v vsakdanjih pogovorih s prijatelji in družino. Po
raziskovanju sva ugotovili, da je raba mariborščine v medijih večinoma pravilna, uporablja jo
uporablja nekaj komedijantov, igralcev, pevcev in radijskih voditeljev (izjema je oddaja Reporter
Milan oz. Radio City). Meniva, da sporazumevanju ne more škoditi, če kdaj poskusimo kaj
drugačnega, trapastega in sproščenega. Raba mariborščine v javnosti je lep primer takega bogatenja
slovenščine, ki nas ob omenjenem zagotovo tudi nasmeje.
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Dogodek v mestu Gogi med modernim in tradicionalnim
Katarina Barbara Bajec
Mentorstvo: Drago Meglič
Šola: II. gimnazija Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Ob prebiranju drame Dogodek v mestu Gogi avtorja Slavka Gruma je opazna modernost in
inovativnost, tako na tematsko-idejni ravni kot tudi v dramski tehniki (montaža), in prav to je razlog,
da drama še dandanes omogoča aktualizacijo. Ob tem se mi je porodilo vprašanje, kakšna je v drami
struktura jezika. Zanimalo me je, ali tudi jezikovna podoba drame odraža modernost in ali je tudi pri
jeziku opazna montaža, ki je značilna za dramo. S pomočjo Slovarja slovenskega knjižnega jezika so
bile slogovno zaznamovane besede analizirane. Med tistim, ki so bile zaznamovane, so prevladovale
časovno-frekventno zaznamovane besede, kar kaže na to, da modernost za razliko od tematsko-idejne
in formalne ravni ni prisotna na jezikovni ravni. Zaznamovanost besed je bila različna (časovnofrekventna zaznamovanost besed, stilno-zvrstna zaznamovanost besed, terminološka zaznamovanost
besed...), kar odraža montažo, značilno za vso dramo, tudi na jezikovni ravni.
Razlika v sporočilnosti med tvornikom in trpnikom
Žan Zupan
Mentorstvo: Mojca Osvald
Šola: Gimnazija Bežigrad, Ljubljana
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Raziskovalna naloga iz področja slovenščine se osredotoča predvsem na slovnico in sicer različno
dojemanje glagolskega načina. Do problema najprej pristopi skozi temeljne teoretične pojme in
definicije glagolskih načinov, nato se loti lingvističnega pogleda na tvorbeno slovnico, ter kako ljudje
le-to dojemamo in analiziramo. V zadnji fazi je v nalogi prisotno raziskovalno delo, saj sem lahko le s
pomočjo tega preveril, kakšna je dejanska razlika v sporočilnosti med tvornikom in trpnikom.
Raziskovalno delo je potekalo v obliki vprašalnika, ki je preverjal razumevanje istega besedila
napisanega v obeh glagolskih načinih.
Naloga prinaša doprinos k analizi vpliva slovnice na dojemanje besedila, odpira pa tudi možnosti za
nadaljnje raziskovanje vpliva še ostalih slovničnih struktur.
Mohorjeva družba
Pia Gorišek in Špela Suhoveršnik
Mentorstvo: Lidija Butina
Šola: Gimnazija Šentvid, Ljubljana Šentvid
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Raziskovalna naloga vsebuje raziskave s področja slovenščine, za tematiko Mohorjeve družbe pa naju
je navdušila mentorica Lidija Butina.
S pojmom Mohorjeva družba sva se poprej že seznanili v šoli, ker pa sva o založbi želeli izvedeti več,
sva začeli zbirati zgodovinske podatke. S pomočjo knjižne ter internetne literature sva se seznanili z
njeno ustanovitvijo, razlogi, zakaj je sploh nastala, njeno povezanost s Cerkvijo ter njenimi nalogami.
Ugotovili sva, da je imela Mohorjeva družba kot založba zelo velik pomen na takratno prebivalstvo,
želeli pa sva ugotoviti tudi, kakšen pomen ima danes. Zanimala naju je predvsem delitev treh
Mohorjevih družb ter njihov pogled na današnje bralce ter razvoj same Mohorjeve v prihodnosti. Stik
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sva vzpostavili s Celjsko, Celovško in Goriško Mohorjevo družbo ter jih prosili za sodelovanje v
najini raziskovalni nalogi. Opravili sva tudi intervju z Ivanom Moharjem, predstavnikom Celjske
Mohorjeve družbe, ter tako pridobili dodatne informacije. Da bi ugotovili, kakšen vpliv ima
Mohorjeva družba na bralce ter kako dobro le ti poznajo Mohorjevo družbo, sva izvedli anketo in o
tem povprašali ljudi več generacij.
Seznanili sva se torej z razvojem ene prvih založb, ki je močno pripomogla k razvoju slovenskega
jezika ter knjižne umetnosti, posledično pa tudi k poenotenju slovenskega naroda z vzbujanjem
narodne zavesti.
Primerjava slovenskih ljudskih pravljic z angleškimi, nemškimi, francoskimi in španskimi
Tamara Štelcer
Mentorstvo: Gorazd Beranič Senegačnik
Šola: II. gimnazija Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Svet domišljije v pravljicah je velik in razgiban. To je razlog, da se razlikuje od človeka do človeka ter
od kulture do kulture. Mar to pomeni, da se pravljice razlikujejo v različnih narodih? Prav zaradi tega
sem se odločila za pripravo raziskovalne naloge. Zanimalo me je predvsem kje in pri katerih področjih
so največja nihanja v slogu in vsebini pravljic drugih evropskih kultur. Pravljice so stara kulturna
dobrina, ki se je hitro širila od kraja nastanka. Ljudje so si jo povsod po svetu prilaščali in imeli za
svojo ter si jo prikrojili in vnašali vanje primesi svoje kulture. Ugotavljala sem, zakaj se pojavljajo
razlike na nekaterih področjih in kateri dejavniki so krivi zanje. Pravljice nisem zbirala naključno.
Pazila sem nato, da se teme, naslovi in motivi slovenskih pravljic ujemajo s tujimi. Nato sem
opazovala, kaj se v prevodu oz. potovanju motiva spremeni od naroda do naroda, od jezika k jeziku.
Ugotovila sem, da se kulturne razlike med narodi kažejo tudi v pravljicah.
Kar daješ, te bogati
Neža Javornik
Mentorstvo: Drago Meglič
Šola: II. gimnazija Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Budizem je religija in filozofija, katere glavna značilnost je, da verniki ne verujejo v višje bitje.
Siddhartha Gautama, znan tudi pod imenom Buda, je bil začetnik budizma, ki je želel z ostalimi
ljudmi deliti izhod iz trpljenja. Njegovim naukom danes sledi že več kot sto milijonov vernikov po
vsem svetu. Cilj moje raziskovalne naloge je bil izvedeti čim več o življenju človeka, ki je učil kako
živeti srečno življenje. Na začetku sem za lažje razumevanje budizma dodala nekaj glavnih značilnosti
te edinstvene religije. Z metodo primerjave pisnih virov in proučevanjem biografij sem potrdila, da
obstaja več zapisov o življenju Siddharthe Gautame in da je bil prebujeni bolj podoben navadnim
ljudem kakor bogovom. V raziskovalni nalogi predstavljam različne poglede na življenje človeka, ki je
zavrgel prihodnost mogočnega vladarja v prepričanju, da mu je usojeno najti Resnico.
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SOCIOLOGIJA - osnovne šole
Prva spoznavanja z drogo
Ana Palčič
Mentorstvo: Saša Čarni in Darja Cigüt
Šola: Osnovna šola Puconci, Puconci
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
Zaradi krize in različnih družinskih problemov droge postajajo vedno večji problem med mladimi.
Odločila sem se, da podrobneje raziščem to problematiko in se ob tem osredotočim na domače lokalno
okolje oz. na ozaveščenost o uporabi drog pri mojih vrstnikih v šoli.
Raziskovalna naloga tako razdeljena na dva dela. V teoretičnem delu sem najprej opisala kaj sploh
droga je, ter predstavila nekatere najpogostejše oz. najbolj razširjene droge. Posebno poglavje sem
namenila tudi negativnim učinkom uživanja drog in opisala, kako lahko starši vplivajo na svoje otroke
glede uporabe drog, ter tudi ali je internet sodobna droga ali ne. Poskušala sem raziskati tudi, zakaj
mladi sploh posegajo po različnih drogah.
V empiričnem delu pa sem s pomočjo ankete, ki sem jo izvedla v petem, sedmem in devetem razredu
moje osnovne šole, poskušala najti odgovore na raziskovalna vprašanja, ki sem si jih zadala. Rezultate
ankete sem prikazala z grafi in tabelami. Nekatere rezultate sem pričakovala, drugi pa so me nekoliko
presenetili. V raziskovalni nalogi sem izvedela, kaj si moji vrstniki sploh predstavljajo pod pojmom
˝droge˝, ter katera je po njihovem mnenju med njimi najbolj razširjena droga. Želela sem izvedeti,
zakaj mladi sploh posegajo po različnih drogah in ali se ob tem zavedajo negativnih in škodljivih
učinkov, ki jih droga povzroča. Ugotovila sem, da anketirani mislijo, da mladi posegajo po drogah, ker
se jim zdi to ˝kul˝, čeprav se zavedajo, da so droge nekaj, kar je zdravju škodljivo. Ker lahko starši na
otroka vplivajo v zelo veliki meri, sem ugotavljala tudi, ali je kako povezano, da če uživajo droge
starši, jih poizkusijo tudi njihovi otroci. Tudi tukaj sem ugotovila, da je to med seboj povezano.
Posebno zanimivo pa se mi je zdelo raziskati tudi, ali najini vrstniki med zasvojenost prištevajo tudi
zasvojenost z internetom, ki je med mladimi vse pogostejši problem. Tukaj so bila mnenja anketiranih
deljena. Presenetilo me je predvsem spoznanje, da je veliko mojih vrstnikov na šoli že poskusilo
alkohol ali cigarete, zato bi bilo dobro, da se zavedamo negativnih učinkov drog, saj so droge nevarne.
Čeprav večina ljudi misli, da lahko nadzoruje njihovo jemanje, temu ni tako. Zato bi morali veliko
pozornost usmeriti predvsem v to, da nas v šoli poučijo o drogah in njenih posledicah. Mogoče bi tako
le zmanjšali njihovo uporabo.
S pomočjo literature in odgovorov anketnega vprašalnika, ki sem ga sestavila s pomočjo mentoric,
sem tako prišla do zanimivih ugotovitev, ki so še razširile moje znanje o drogah.
Prihodnost mladih?
Tim Vučina in Žiga Volk
Mentorstvo: Maja Ahtik Požegar
Šola: Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj, Šoštanj
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
Vsi mladostniki slej ko prej razmišljajo o svoji prihodnosti. “Kaj bom, ko bom velik?“ To je
vprašanje, s katerim se srečujejo skozi otroštvo. Rastejo, postajajo starejši in zrelejši in kar naenkrat se
prihodnost zdi strašno zahtevna. Sprejemati morajo pomembne odločitve o tem, kaj bi radi postali v
življenju. Še “včeraj” to ni bilo pomembno, danes pa se že sprašujejo tudi, ali jim bodo razmere v
katerih bodo živeli v prihodnosti, sploh dopuščale uresničevanje njihovih sanj, želja in ciljev. Odrasli
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govorijo o zahtevnih družbenih razmerah, ki naj bi se v prihodnosti samo še poslabševale. Ali jih
mladi slišijo, jih sploh razumejo, že kaj razmišljajo o skupni prihodnosti? Rezultati so potrdili večino
predvidevanj postavljenih skozi hipoteze. Učenci in učenke se zavedajo problemov in izzivov, ki jih
prinaša prihodnost. Zavedajo se, da bo doseganje ciljev v prihodnosti odvisno predvsem od njih samih.
V večini so tudi prepričani, da jim bo uspelo uresničiti svoje cilje. Na vrhu lestvice pomena za
prihodnost so se znašle lastnosti posameznika, kot je izobrazba, razgledanost, pridnost, prizadevnost,
kot potencialna nevarnost pa se je na vrhu seznama znašla skrb za pomanjkanje služb. Globalni
problemi so zaenkrat še v drugem planu.
''Gospa, kako se danes počutite?'' me je vprašal prostovoljec.
Tjaša Kovač in Monika Utroša Škerjanec
Mentorstvo: Mateja Majcen
Šola: Osnovna šola Vodmat, Ljubljana
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Nekateri imajo tabuje in stereotipe do starosti oz. staranja. Želijo se pripraviti na kakovostno staranje,
a na nekatere stvari, med drugim tudi na staranje, nas žal ne more nihče pripraviti. Vseeno pa lahko
tabuje premaga medgeneracijsko povezovanje v obliki prostovoljstva. Slednje je pomembno tudi za
premagovanje stereotipov ter za izboljšanje kakovosti staranja starejših. Pomembno pa je poudariti, da
je medgeneracijsko povezovanje pomembno za obe strani, tako za mlade kot za stare.
Prostovoljstvo lahko izboljša odnos med mladimi in starimi, in sicer tako, da se med njimi vzpostavijo
bolj spoštljivi odnosi, drug drugemu se trudijo bolj prilagajati in upoštevati medsebojno različnost,
kmalu pa lahko ugotovijo, da je njihova nasprotna generacija lahko tudi zabavna in zanimiva, čeprav
na svojstven način.
Deklice so bolj zainteresirane za prostovoljstvo kot dečki. Dečki se namreč rajši družijo s starimi starši
kot z naključnimi starejšimi tujci. Prostovoljci in prostovoljke se s stereotipi o starejših ne strinjajo, saj
starejše bolje poznajo. Skoraj nihče od starejših se ne strinja s stereotipi o mladih, mladi pa se v večini
strinjajo z nekaj stereotipi o starejših (npr.: Stari so slabotni in bolehni.) in s pozitivnimi stereotipi.
Odnos mlajših do starejših se je z leti spremenil. Večina starejših žensk meni, da se je odnos samo
izboljšal, večino moških pa, da se je odnos popolnoma spremenil.
Kako se učenci priseljenci vključujejo v šolsko okolje
Lara Miklič
Mentorstvo: Urša Oblak
Šola: Osnovna šola Franca Rozmana Staneta Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Ljudje se danes vedno pogosteje selimo, vedno več je učencev, ki se v šolo vpišejo po prihodu iz tuje
države. Zato sem v svoji raziskovalni nalogi raziskala, kdo so učenci, ki so se priselili v našo državo.
Zanimal me je njihov način življenja, predvsem pa, ali kako se počutijo, glede na to da so se preselili v
drugo državo. Predvidevala sem, da učence imigrante drugi učenci zavračajo zaradi raznih
predsodkov, da mislijo, da so drugačni, hudobni, ne učeni. Sama menim, da mnenja drugih ne držijo,
da je posameznika potrebno spoznati, mu dati priložnost. Intervjuvala sem učence naše šole, ki so se
priselili iz tujine. Naredila sem 6 intervjujev, s katerimi sem izvedela, kaj občutijo, ko so se preselili,
kako vpliva na njih novo okolje in kako se v njem počutijo. Pomagala pa sem si tudi s sociometrično
metodo, s katerimi sem pridobila sociograme socialnih skupin v razredih učencev priseljencev, ki
predstavljajo, kakšen je njihov socialni položaj.
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Brez mobilnega telefona mi živeti ni
Melanie Jozić in Gala Trajkovič
Mentorstvo: Veronika Frešer
Šola: 2. osnovna šola Slovenska Bistrica, Slovenska Bistrica
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
V raziskovalni nalogi sva preučevali razvoj mobilnega telefona in njegovih funkcij. Ugotovili sva, da
prenosne telefone v današnjem času uporabljamo za najrazličnejše stvari (fotografiranje, predvajanje
glasbe, brskanje po internetu). Raziskovali sva tudi njegove prednosti in slabosti. Čeprav mobilni
telefoni odpirajo nove oblike komunikacije, zabave in učenja, pa so pri neprevidni rabi možne vedno
večje zlorabe. V praktičnem delu raziskovalne naloge sva želeli ugotoviti za kaj vse učenci uporabljajo
prenosne telefone. Prav tako naju je zanimalo, kje vse uporabljajo mobilnik in ali ga sploh kdaj
izključijo. Želeli sva ugotoviti tudi ali so mladi v današnjem času sposobni preživeti teden dni brez
mobilnega telefona, zato sva v ta namen izvedli eksperiment med učenci tretje triade 2. osnovne šole
Slovenska Bistrica.
Prehranjevalne navade osnovnošolcev 3. triade
Lara Oprešnik
Mentorstvo: Karolina Purgaj
Šola: Osnovna šola Kamnica, Kamnica
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Hrana je eden osrednjih elementov življenja, zdravo prehranjevanje pa predstavlja temelje dobrega
zdravja in je pomemben dejavnik posameznikovega razvoja v vseh življenjskih obdobjih. Osrednji
namen moje raziskave je bil ugotoviti ali so prehranjevalne navade osnovnošolcev v povprečju
nezdrave, na kar sicer nakazujejo pretekle raziskave mladih v Sloveniji in v svetu. V raziskovalni
nalogi sem poleg prehranjevalnih navad osnovnošolcev preučila tudi dejavnike prehranjevalnih navad
in posledice prehranjevalnih navad. Poleg analize znanstvene literature sem v raziskavi analizirala
anketne podatke, ki sem jih pridobila med učenci 7. in 9. razredov v dveh mestnih in dveh podeželskih
šolah, za globlji vpogled v prehranjevalne navade osnovnošolcev pa sem izvedla še osem delno
strukturiranih intervjujev. Rezultati so pokazali, da so prehranjevalne navade osnovnošolcev relativno
nezdrave; uživajo premalo sadja in zelenjave, prepogosto pa uživajo sladkarije in sladkane pijače.
Maskara in naš prvi make-up
Tajda Purnat, Laura Preprotnik in Manca Rihter
Mentorstvo: Dušanka Colnar
Šola: Osnovna šola Frana Kocbeka Gornji Grad, Gornji Grad
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Skozi celotno zgodovino človeške civilizacije so ljudje poslikavali svoje telo in obraz. Z razvojem
človeštva se je ohranjala sporočilnost poslikanega telesa, spreminjali so se le intenziteta, uporabljeni
materiali, barve in vzorci poslikav, pa tudi družbeni položaj naličenih oseb in odnos oblasti do ličenja.
Vedno pa je poslikava vključevala tudi oči. Tako kot danes so na veke in trepalnice nanašali barve. V
raziskovalni nalogi smo opisale zgodovino ličenja in največ pozornosti namenile maskari za
trepalnice. Poiskale smo podatke o nastanku in razvoju maskare, informacije o sestavinah maskare in o
nezaželenih posledicah zaradi njene uporabe ter pregledale embalažo maskar na trgovskih policah.
Zanimalo nas je, pri kateri starosti se deklice prvič naličijo, kje dobijo ličila in kakšno mnenje imajo o
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ličenju in uporabi maskar njihovi starši. Za intervju smo prosile in k reševanju ankete povabile ženske
treh generacij, osnovnošolke, njihove mame in stare mame, ter primerjale njihove odgovore. Ugotovile
smo, da v višjih razredih naše šole uporablja maskaro približno polovica učenk, da se starostna meja
za prvi make-up znižuje in da deklice dobijo ličila za prvo ličenje prav pri svojih starših. Presenetila
nas je ugotovitev, da se danes deklice začnejo ličiti že v nižjih razredih OŠ, nekatere pa že v vrtcu, in
da se starši o pravilni uporabi, škodljivosti in odstranjevanju ličil redko pogovarjajo s svojimi
hčerkami ali pa se sploh ne. Mislimo, da bi moralo biti takih pogovorov več, saj po TV slišimo le
reklame za lepoto.
Zakon ali vest?
Janez Lončarič Škorjanec in Ana Ratkajec
Mentorstvo: Kristian Koželj
Šola: III. osnovna šola Celje, Celje
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Zadnje čase smo v medijih neprestano priče dogodkom, ki upravičeno zbujajo pomisleke tako v
moralno vrednost današnjih posameznikov kakor tudi v delovanje pravnega sistema. Plagiatorji v
poslanskih klopeh, tajkunski prevzemi, nepotistična zaposlovanja v državnih službah so le nekateri
primeri.
Zato sva se odločila, da raziščeva, kaj sploh je moralno ravnanje, zakaj človek ravna (ne)moralno, v
kolikšni meri mora naše ravnanje usmerjati vest in zakaj družba sploh potrebuje zakone in pravo. Še
posebej so naju zanimale situacije, ko človekova vest pride v konflikt z zapisanim zakonom.
Raziskala sva, kako takšne situacije obravnavata pravna in filozofska znanost, zanimalo pa naju je
tudi, kako v vsakdanjem življenju v podobnih situacijah odreagirajo mladi, ki bodo nekoč morda
snovali zakone in tisti, ki jih danes vzgajajo v moralno odgovorna bitja.
Zato sva izvedla anketo, v kateri sta sodelovala 102 učenca zadnje triade naše šole in 20 učiteljev.
Alkohol, droge in spolnost med mladimi
Sara Jurovič, Manca Langus in Nika Ozis
Mentorstvo: Jožica Novak
Šola: Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur, Šentjur
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
V teoretičnem delu raziskovalna naloga Alkohol, droge in spolnost med mladimi nakaže nekaj dejstev
glede omenjenih razvad med mladimi ter posledic pri uživanju le teh v zgodnjih najstniških letih.
Namen raziskovalne naloge je bil z anketnim vprašalnikom ugotoviti, ali in v kolikšni meri so osmo in
devetošolci že uživali alkohol, droge oz. so bili spolni aktivni. Zanimalo nas je, kakšne izkušnje že
imajo z omenjenimi razvadami, koliko vedo o njihovih učinkih, kako bi ravnali v določenih situacijah.
Analiza anketnega vprašalnika kaže, da je kar 86 % anketiranih poskusilo alkohol, da je med njimi več
fantov. 8 % učencev je že uživalo droge, tudi med njimi je več fantov. Spolne odnose je imelo že 9 %
anketiranih, tudi med njimi je več fantov kot deklet. Dekleta so bolj informirana o učinkih alkohola,
drog in zaščiti v spolnosti.
Ključne besede: alkohol, droge, spolnost, odvisnost, navade najstnikov.
Uspešnost projekta zdrava šola in prehrana šolskih otrok
Gabriele Steffe in Zan Stepanov
Mentorstvo: Orjana Barič in Veronika Zubin
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Šola: Osnovna šola Vojke Šmuc Izola, Izola
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Za raziskovalno nalogo o zdravi prehrani sva se odločila zato, ker na naši šoli deluje projekt Zdrava
šola, ki spodbuja uživanje zdrave hrane. Oba sva se že v prejšnjih letih ukvarjala s to tematiko in
naredili mini raziskavice.
V raziskovalni nalogi sva najprej raziskala, kdaj so se nezdrave prehranjevalne navade pojavile pri
nas, nato sva predstavila kakšna naj bi bila idealna dieta, kakšne nevarnosti predstavljajo e-ji, kakšno
je stanje na naši šoli glede uživanja zdrave hrane…
Odkriti želiva, kako so se izboljšale oz. poslabšale prehranjevalne navade otrok na naši šoli in kako in
v kakšni meri projekt Zdrava šola pomaga pri izobraževanju otrok v tej smeri. Zanima naju, kako bi
projekt naredili bolj učinkovit.
Ko sva šla skozi teorija, sva si za metode raziskovanja izbrala anketiranje, opazovanje (opazovala sva
koliko otrok je sadje pri sadnem odmoru in koliko otrok vzame zelenjavo pri kosilu). Intervjuvala sva
tudi Veroniko Zubin, vodjo projekta Zdrava šola na naši šoli, nato sva pregledala šolske arhive, kjer
sva dobila podatke o prehranjevanju naših učencev nekoč in jih primerjala z našimi rezultati.
Na koncu sva pregledala in primerjala rezultate, ter potrdila hipotezi, da
večina učencev ne razmišljajo o zdravi prehrani in so prehrambeno zanemarjeni.
Šola posveča nekaj časa programu, ampak ga učenci ne jemljejo resno. Ovrgla sva hipotezi,
da bi se lahko program Zdrava šola izboljšal (glede na mnenja učencev) in postal bolj učinkovit.
Spodbudno je pa to, da se je število učencev, ki vzame sadno malico in solato, povečal.
Glasba naše generacije
Hana Šturm in Tinkara Čadež
Mentorstvo: Neža Erznožnik
Šola: Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas, Gorenja vas
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Raziskovali sva kakšno glasbo poslušajo osnovnošolci od 6. do 9. razreda. Prav tako naju je zanimalo
katere medije uporabljajo, kje glasbo dobijo (zgoščenke, prenašanje iz interneta) in ali imajo v
povezavi z glasbo tudi kakšne druge interese. Za to temo sva se odločili, ker glasba predstavlja velik
del najinega življenja in življenja učencev naše šole od 6. do 9. razreda.
Katerega imaš pa ti?
Janja Zadravec, David Lukner in Timon Grabovac
Mentorstvo: Nataša Kolar
Šola: Osnovna šola Ormož, Ormož
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Danes si življenja brez mobilnega telefona ne znamo več predstavljati. Mobilni telefon je postal
obvezna oprema vsakega mladostnika. Mobilnega telefona ne uporabljamo več le za telefoniranje, z
njim lahko počnemo marsikaj, brskamo po internetu, komuniciramo po socialnih omrežjih, igramo
igrice, poslušamo glasbo, gledamo televizijo in še marsikaj. V raziskovalni nalogi smo si postavili
veliko vprašanj glede rabe mobilnih telefonov. Anketirali smo petošole, sedmošolce, devetošolce in
gimnazijce in naredili primerjavo, kakšne telefone imajo, za kaj vse jih uporabljajo, koliko časa
preživijo v družbi telefona, ali jim starši preverjajo vsebine in plačujejo naročnine. Pridobili smo
zanimive rezultate.
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Prisotnost in oblike osnovnošolskega radia v ljubljanski regiji
Ines Knez
Mentorstvo: Jožica Ambrožič
Šola: Osnovna šola Nove Fužine, Ljubljana
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Glavni namen raziskovalne naloge je bil ugotoviti, koliko osnovnih šol v ljubljanski regiji ima šolski
radio in kako le-ta na posamezni šoli deluje.
Analiza rezultatov pokaže, da ima le ena tretjina osnovnih šol v ljubljanski regiji šolski radio.
Na podlagi dobljenih podatkov so štiri postavljene hipoteze potrjene, ena je delno potrjena, ena pa
zavrnjena.
Razlog za vzpostavitev šolskega radia je predvsem popestritev vzdušja na šoli, predvajani program je
namenjen tako posredovanju informacij učencem kot zabavi. Pri ustvarjanju šolskega programa
najpogosteje sodelujejo učitelji slovenščine. Program poteka med glavnim šolskim odmorom,
najpogosteje enkrat na teden, ali ob posebnih priložnostih in traja od deset do največ dvajset minut.
Učenci večinoma pripravijo program vnaprej in ga izvedejo v živo. V spletni arhiv ga shranjuje zelo
malo šol. Najpogosteje uporabljena novinarska forma je intervju. Glasbo izbirajo učenci sami. Prav
tako sami izrazijo zanimanje za sodelovanje pri oblikovanju programa, skupine pa največkrat štejejo
od deset do dvajset učencev.
Domače naloge ali nadloge?
Blaž Kisovec, Maja Dobnik in Ajda Bergoč
Mentorstvo: Katarina Kunaver Jager
Šola: Osnovna šola Riharda Jakopiča, Ljubljana
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Domače naloge so del našega vsakdanjega življenja. Za nas je naloga bolj nadloga, želeli pa smo
izvedeti, kako na naloge gledajo ostali učenci. Anketirali smo učence naše šole in jim zastavili
vprašanja o domačih nalogah, o tem, kako pogosto jo prepišejo ali naredijo sami, pri katerih predmetih
in zakaj ter ali so za prepisovanje pripravljeni tudi plačati. To nas je ob začetku raziskovalne naloge
najbolj zanimalo. V anketi so sodelovali učenci od 6. do 9. razreda. Na podlagi rezultatov lahko
povzamemo, da nalogo naredi višji delež učencev nižjih kot višjih razredov. Učenci, ki redno delajo
naloge, imajo boljši učni uspeh in se jim je potrebno manj učiti. V pisanje domačih nalog učence
prisilijo kazni učiteljev. Presenetil pa nas je rezultat, da je polovica učencev pripravljena za
prepisovanje naloge tudi plačati z denarjem. Učenci naloge rešijo predvsem pri matematiki,
slovenščini in angleščini, kar smo pričakovali. Več kot polovica anketiranih učencev pa nalogo prepiše
med poukom.
Domače naloge so res nadloge, vendar so zelo koristne.
Mediacija
Kristina Sajovic in Alja Grlica
Mentorstvo: Gordana Šober
Šola: Osnovna šola Ludvika Pliberška, Maribor
Doseženo priznanje: BRONASTO
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Povzetek naloge:
Poznamo veliko načinov reševanja sporov. Eden izmed njih je mediacija, katerega sva sami podrobno
raziskali. V raziskovalni nalogi sva opisali mediacijo in njen potek, predstavili njeno razširjenost in
uporabo po svetu ter njeno zgodovino. Poleg teoretičnega dela je naloga sestavljena tudi iz
raziskovalnega dela, v katerem sva želeli ugotoviti, kaj mediacija pomeni ljudem v najinem okolju ter
kakšno mnenje imajo o njej. Raziskovalno nalogo sva izvedli predvsem z metodo anketiranja in
intervjuja, uporabljali pa sva tudi pisne ter ustne vire. Prišli sva do zanimivih ugotovitev. Upava, da bo
najina raziskovalna naloga pripomogla k prepoznavnosti mediacije v najinem okolju.
Maribor - prostor za vse položaj invalidov v mestni občini Maribor
Veronika Zala Štok in Maša Antončič
Mentorstvo: Andreja Lorenci
Šola: Osnovna šola Janka Padežnika Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Maribor se ponaša z nazivom invalidom prijazno mesto. Katere pogoje mora mesto izpolnjevati za
pridobitev tega naziva? Ali se teoretična podlaga sklada z izvedbeno? Kako na prilagoditve in
življenje v Mariboru gledajo porabniki, torej invalidi. V raziskovalnem delu naloge bomo poskušali
odgovoriti na vprašanje ali je trditev, "da na parkirnih mestih rezerviranih za invalide največkrat
parkirajo lastniki avtomobilov višjega cenovnega razreda brez potrebne oznake" zgolj stereotip ali ne.
Zadetek v polno ali strel v prazno?
Nina Mirt, Nikita Polner in Alja Bislimaj
Mentorstvo: Rado Šumer
Šola: Osnovna šola Maksa Durjave Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Vsekakor so bili izbirni predmeti ena od pomembnejših novosti, ki jih je prinesla prenova
osnovnošolskega izobraževanja, ki se je začela v praksi uveljavljati v šolskem letu 1999/2000. Ob
množičnem utemeljevanju teh novosti, se je med ostalim zapisalo: » Izbirni predmeti naj bi
predstavljali bogatitev, poglobljenost in drugačno reševanje programskih zahtev, zlasti pa dajali
možnost potešitve različne zainteresiranosti učencev in učenk in hkrati zagotovili osnovne pravice do
širšega razpona življenjskih izkušenj že v okviru obveznega predmetnika« ( Fras, 1999: 47).Ali lahko
danes po 12. letih od uveljavitvi teh novosti pritrdimo tem napovedim. Dilem je veliko tako v
strokovni, kot v laični javnosti. Starši tarnajo nad obremenjenostjo otrok, veliko učencev se mora
zadovoljiti z drugo ali tretjo izbiro. Enormno število izbirnih predmetov onemogoča strokovne
podlage. Mnenja in odgovore bomo iskali pri učencih, učiteljih, ravnateljih, starših in še kje.
Lionel Messi in Christiano Ronaldo
Enej Klarič
Mentorstvo: Polona Mežnar
Šola: Osnovna šola Marije Vere, Kamnik
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
V raziskovalni nalogi sem raziskoval življenje in delo znanih nogometašev Lionela Messija in
Christiana Ronalda. Primerjal sem njuni življenjski poti, telesne in športne sposobnosti ter njune
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dosežke v letih od 2009 do letos. Moj namen je bil ugotoviti, kateri od obeh športnikov je po športnih
dosežkih boljši in kateri od obeh športnikov je med ljudmi bolj priljubljen.
Ugotovil sem, da je Lionel Messi dosegel 54 več zadetkov kot Cristiano Ronaldo v treh sezonah. Bil je
uspešnejši v sezonah 2009/10 in 2011/12. Leta 2010/2011 pa sta si bila izenačena.
Prav tako sem ugotovil, da je bil Lionel Messi uspešnejši pri podajanju za zadetke in pri sodelovanju v
igri v vseh treh letih.
V priznanjih, tako individualnih kot tudi klubskih, je bil Cristiano Ronaldo manj uspešen, saj je v
zadnjih treh letih dobil pet priznanj, Lionel Messi pa sedemnajst.
Predvideval sem, da bo Lionel Messi boljši od Christiana Ronalda, moje delo pa je to hipotezo samo
še potrdilo.

193

SOCIOLOGIJA - srednje šole
Brezperspektivnost mladih izobražencev
Katarina Belcer in Ana Ferme
Mentorstvo: Miroslav Bradić
Šola: Šolski center Rogaška Slatina, Rogaška Slatina
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
V obdobju svetovne krize, ko nam mediji malodane vsiljujejo lastno negativnost, postaja vse bolj
negotov tudi položaj mladih izobražencev. Jedro raziskovalne naloge so težave, ob katere trčijo visoko
izobraženi mladi ob prehodu s šolskega sistema na trg dela, in vse aktualnejši beg možganov. Kljub
temu, da imajo mladi z višjo izobrazbo pri iskanju zaposlitve bistveno manj težav v primerjavi z nižje
izobraženimi vrstniki, tudi njihova pot ni postlana z rožicami. V Sloveniji imamo vse več
izobražencev, zato prihaja do presežka, ki ga trg dela ni zmožen pogoltniti, posledično pa narašča
stopnja brezposelnosti kadra s terciarno izobrazbo. Mnogi se odločijo za odhod v tujino, kar matični
državi povzroča škodo. V raziskovalni nalogi sva s pomočjo intervjujev najprej pridobili mnenja
mladih izobražencev, s spletno anketo pa nato še stališča širše slovenske javnosti. Anketa je bila tudi
glavno orodje, s katerim sva sprejeli oziroma ovrgli zastavljene hipoteze. Ugotovili sva, da so ljudje
nezadovoljni z ureditvijo študijskih programov in ravnanjem slovenskega vrha v povezavi s
problematiko bega možganov, ta pa se jim zdi zelo resna; kot njeno najbolj uničujočo posledico
večinoma navajajo izgubo intelektualnega potenciala. Sami bi se reševanja težave lotili predvsem z
intenzivnim spodbujanjem kroženja možganov. Več kot polovica anketiranih mladih izobražencev je
že razmišljala o delu v tujini, po mnenju anketirancev pa sta glavna motiva za to višji zaslužek in
težave z zaposlitvijo v matični državi, nekaj manj jih je izpostavilo osebnostni napredek.

Novi obrazi religioznosti mladih
Aljoša Polajžar
Mentorstvo: Silvo Zapečnik
Šola: II. gimnazija Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
V raziskovalni nalogi sem želel odpreti problematiko pojma religioznosti in raziskati ali so pri dijakih
opazni elementi religioznega razmišljanja. Želel sem odkriti nove obraze religioznosti in kako se je ta
pojem prilagodil novemu družbenemu okolju ter kje ga lahko srečamo. Raziskal sem tudi vez med
Cerkvijo in katoliki in preveril, koliko katolikov se še čuti povezane s Cerkvijo in veruje v skladu z
nauki krščanstva. Moja vodilna teza je bila, da ne živimo v sekularnem svetu, saj bo tudi pri mnogih
sicer opredeljenih za ateiste opaziti religiozne elemente. Ugotovil sem, da nikakor ne moremo trditi, da
mladi razmišljajo samo sekularno, saj sem pri veliki večini anketirancev zaznal elemente religioznosti.
Katoliki so s Cerkvijo manj povezani, Cerkev nanje več nima velikega vpliva. Le še manjši del
katolikov veruje v skladu z nauki krščanstva, je pa pri mnogih opazno, da verjamejo tudi v druga
verovanja, ki niso v skladu z nauki krščanske vere.
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Spolno življenje dijakinj in dijakov GSŠRM
Saša Skok in Miha Plahutnik
Mentorstvo: mag. Bojan Čas
Šola: Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik, Kamnik
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Z najino raziskovalno nalogo sva se lotila raziskovanja spolnosti mladih, saj se nama zdi to aktualna,
zanimiva in kontroverzna tematika. V našem modernem svetu nas mediji s spolnostjo zasipajo na
skoraj vsakem koraku, po drugi strani pa še vedno ostaja nekakšen tabu. Tako sva se odločila, da
ugotoviva, kaj o tem mislijo srednješolci.
Po pregledu literature sva se odločila poiskati še anketo iz leta 1995, ki je bila prav tako izvedena na
naši šoli in se je nanašala na spolno življenje dijakinj in dijakov. Anketo sva malce predelala, dodala
nekaj vprašanj ter izvedla pilotsko anketo med dijaki 3. in 4. letnikov naše gimnazije. Po tem, ko sva
odpravila manjše napake in nejasnosti, sva anketo izvedla v celoti – med dijaki vseh štirih letnikov
gimnazije (naravoslovni oddelki).
Rezultati so potrdili nekatera najina pričakovanja glede spolnosti mladih in naju tudi presenetili, saj
kažejo na to, da se mladi za spolnost ne odločajo tako kmalu in nepremišljeno, kot bi si morda lahko
mislili.
Z raziskovalno nalogo sva zadovoljna, saj je razširila najina obzorja in nama pokazala, kaj si o
spolnosti mislijo najini vrstniki.
Ključne besede:
 spolnost
 odnosi
 ljubezen
Samomori in poskusi samomorov med mladimi
Remy Lojo- Petrovčič
Mentorstvo: Slavica Pribac
Šola: Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper, Koper
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
V raziskovalni nalogi se ukvarjam z vprašanjem, ali dijaki in dijakinje razmišljajo kdaj o samomoru in
kateri so razlogi za tako razmišljanje. Zanima me, kje vidijo glavni razlog za samomore med mladimi
ter kako bi ukrepali v primeru, če bi prijatelj-ica nameraval-a napraviti samomor. Ugotavljam, kje bi
sami poiskali pomoč, če bi se znašli v hudi stiski, iščem pa tudi tiste, ki naj bi bili po mnenju
anketirancev odgovorni za odvzem življenja med mladostniki. Ob koncu se tudi sprašujem, na kakšen
način in s katerimi ukrepi bi lahko to problematiko omejili. V anketi, ki je zajela 54 dijakov in dijakinj
SEPŠ Koper, sem ugotovil, da večina mladih vidi glavni vzrok za samomorilno vedenje mladih v
depresiji, najbolj odgovorni za samomore pa naj bi bili mladostniki sami, da je samomorilnost
povezana tudi z uživanjem alkoholnih pijač in prepovedanih drog, da bi se mladi v stiski po pomoč
zatekli k prijatelju/prijateljici, sami pa bi prijatelju/prijateljici, ki bi nameraval-a narediti samomor,
svetovali, naj pomoč poišče pri strokovnjaku. Na podlagi rezultatov sem tudi ugotovil, da se po
mnenju večine dijakov da samomorilnost omejiti predvsem z boljšo komunikacijo med starši in otroki.
Podatki so potrdili večino hipotez.
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Odnos slovenske mladine do slovenskih političnih strank
Sara Ručigaj in Andraž Slatnar
Mentorstvo: Patricija Veldin
Šola: Gimnazija Kranj, Kranj
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
V raziskovalni nalogi ugotavljava, kakšen pogled imajo danes mladi - najina generacija, ki ima volilno
pravico šele kratek čas, a bo kmalu aktivno soustvarjala prihodnost naše države - na trenutno stanje v
slovenski politiki. So zelo zagreti ali povsem indiferentni do političnega stanja v državi? Za projekt
sva se v prvi vrsti odločila, ker sva opazila, da večine najinih sošolcev, kljub vse prej kot
nezanimivemu stanju na področju gospodarstva in politike, pogovori s to tematiko ne zanimajo, po
drugi strani pa smo bili v zadnjem času priča množičnim protestom, na katerih so kot prevladujoča
družbena skupina sodelovali predvsem nezadovoljni mladi. Izvedla bova široko anketo ter se
pogovorila z nekaj posamezniki, ki so imeli še posebej zanimivo mnenje na to temo. Na podlagi
rezultatov in z analizo zgodovine političnega pluralizma na Slovenskem bova poskusila ugotoviti, kaj
si povprečen predstavnik najine generacije misli o današnjem dogajanju v slovenski politiki, in kateri
so razlogi za tako stališče. Prav tako bova ugotavljala, kako razmišljajo mladi ''izven povprečja'', ter na
koncu skušala podati objektivno oceno splošne klime med mladimi na področju politike.
Vpliv medijev na otroke in mladostnike
Katja Pucko
Mentorstvo: Sonja Ferčak
Šola: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, Ljutomer
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Današnja medijska generacija se v svojem prostem času v največji meri ukvarja z brskanjem po
internetu. Otroci in mladostniki se pogosto ne zavedajo, da internet ni varen, in jih občutek
anonimnosti hitro zavede, da lahko počnejo vse, kar se jim zahoče. Otroci in mladostniki postajajo tudi
čedalje odvisnejši od medijev, ker nočejo izstopati iz družbe, ker šole čedalje bolj težijo k IKT ipd.
Mediji zelo vplivajo na vse ljudi, saj nam danes mediji že vse servirajo na pladnju in ponudijo vse
odgovore na pomembna vprašanja v našem življenju. Množični mediji poskrbijo, da se cel svet počuti
povezan. K odvisnosti od medijev delno pripomore tudi vse večji razvoj IKT. Stare pisalne stroje so
zamenjali najrazličnejši računalniki, stare stacionarne telefone so nadomestili najmodernejši pametni
mobilni telefoni, pisma je nadomestila elektronska pošta, komunikacijo v živo nadomeščajo socialna
omrežja in le vprašanje časa je, kdaj bo šolske potrebščine, knjige in zvezke nadomestila
najmodernejša tehnologija. Svet se razvija, tehnika se razvija in otroci in mladostniki gredo z razvojem
naprej, tako je samoumevno, da že od malih nog uporabljajo najmodernejše tehnologije, se nanje
prilagodijo in gredo skupaj z njihovim razvojem v korak s časom. Ampak poleg pozitivnih vplivov
mediji skrivajo tudi negativne vplive na otroke in mladostnike, na katere večinoma kar pozabimo.
Nogomet - klubska identiteta
Urban Žohar
Mentorstvo: Sergej Vučer
Šola: Gimnazija Celje - Center, Celje
Doseženo priznanje: BRONASTO

196

Povzetek naloge:
Raziskovalna naloga prikazuje kratko zgodovino nogometa, ki se je začela na Kitajskem z usnjeno
žogo in točno določenimi pravili. Kasneje se je nogomet širil po svetu, se v srednjem veku močno
uveljavil v Italiji, Franciji in Angliji. Tu se leta 1863 zapišejo nova pravila in ustanovijo FA. Z Dunaja
in Prage nogomet doseže tudi Slovenijo, kjer se igra pojavi najprej v večjih središčih zaradi
srednješolskih institucij.
Danes je nogomet razširjen po celem svetu in velja za globalni šport in posel. Priljubljen je med
revnimi in bogatimi, med mladimi in starimi. Preko medijev prihaja v domove in navdušuje milijone
ljudi. Velik pomen za nogomet imajo klubi, kjer se posamezniki na lokalni ravni prvič srečujejo z
vključevanjem v skupine, torej s sekundarno socializacijo. Tu se učijo različnih vlog in pravil ter
interakcije z vrstniki, se identificirajo z vzorniki in razvijajo pripadnost.
Zakaj alkohol? Razširjenost alkohola med mladimi na Koroškem
Luka Kropivnik
Mentorstvo: Renata Boštjan
Šola: Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija Ravne na Koroškem, Ravne na Koroškem
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
V raziskovalni nalogi sem predstavil posledice in vzroke prekomerne rabe alkohola med mladimi na
Koroškem. V teoretičnem delu sem podrobneje predstavljal Jellinekovo delitev alkoholikov in
zgodovino alkohola. V nalogi sem si zadal določene cilje, kot so, da želim spoznati in razložiti
posledice in raziskati vzroke opitosti med mladostniki, spoznati, kako je bilo z opijanjem v preteklosti,
na podlagi pridobljenih rezultatov iz anketnih vprašalnikov sem si zadal cilj analizirati morebitno
resnost problematike o razširjenosti opijanja med koroškimi mladostniki. Vse zadane cilje sem tudi
dosegel. Anketiral sem 216 dijakov z gimnazije Ravne, v raziskavo so bili vključeni dijaki prvih in
tretjih letnikov, da se je videla razlika v letih. Med drugimi sem odgovoril tudi na vprašanje, ki sem si
ga zastavil že v samem naslovu in mi je bilo vodilo skozi celotno raziskovanje. Zakaj alkohol? Ankete
so pokazale, da dijaki niso najbolje ozaveščeni oziroma ne poznajo in ne jemljejo tveganega pitja
dovolj resno. Med drugim sem izračunal tudi povprečno starost, kdaj so dijaki prvič poskusili alkohol
oziroma kdaj so se prvič opili. Alkohol so prvič poskusili pri 9,5 let in prvič so se opili pri 13 letih.
Spoznal sem, da je večji delež dijakov, ki so se opili v tretjih letnikih in ne v prvih. Večini dijakom je
alkohol dostopen doma in se opijejo 1-2 krat na mesec. Iz ankete je razvidno tudi, da so dijaki, ki se
opijajo, bolje sprejeti med vrstniki kot tisti,ki se ne. Večina mladostnikov si težko predstavlja življenja
brez alkohola, saj se nebi mogli sprostiti. Z rezultati, pridobljenimi v tej raziskovalni nalogi sem
odgovoril na nekatera ključna vprašanja, ki si jih zastavljamo, ko pridemo do tematike mladih in
alkohola ter na koncu predlagal tudi nekaj rešitev in predlogov za nadaljnje raziskovanje.
Kako dijaki Šolskega centra Ptuj sprejemajo homoseksualnost?
Dominika Černi-Veršič in Eva Voda
Mentorstvo: mag. Vesna Trančar
Šola: Šolski center Ptuj, Ekonomska šola, Ptuj
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Raziskovalna naloga obravnava odnos dijakov Šolskega centra Ptuj do homoseksualnosti, ki danes
kljub številnim zadržkom že predstavlja del našega vsakdana. V raziskovalni nalogi sva raziskali
številne dejavnike kot so vera, družinska prepričanja in proces pedagoškega izobraževanja, ki vplivajo
na odnos posameznega dijaka do homoseksualnosti, pri čemer pa sva se osredotočili predvsem na
homoseksualnost v procesu pedagoškega izobraževanja. V okviru tega naju je zanimalo predvsem na
kakšen način in v kolikšni meri ti dejavniki vplivajo na odnos dijakov do homoseksualnosti. Nazadnje
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sva se osredotočili še na spol anketiranih dijakov, saj naju je zanimalo, kako homoseksualnosti
obravnavajo fantje in kako dekleta. Pri vsem tem pa želiva dijake opozoriti predvsem na strpnost in
razumevanje ter na življenje brez predsodkov.
Položaj spolov v družbi
Katja Kušar in Kristina Veronika Petrinec
Mentorstvo: mag. Tonja Janša
Šola: Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana, Ljubljana
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Naloga poudarja neenakost spolov v zaposlovanju in izobraževanju ter iščemo glavne razloge za to.
Na različnih področjih zaposlovanja je delež spolov precej različen in v raznih anketah se tudi kaže, da
dobijo ženske čisto drugačen vtis svojega delovnega okolja kot pa moški (npr. na znanstvenem
področju bolj negativen). Predvsem se kaže, da je spolna pripadnost zelo pomemben faktor tam, kjer je
moč, vpliv, denar, ugled in kjer se sprejemajo odločitve. Problem se začne že pri šolanju, kjer pogosto
prihaja do diskriminacije deklet in delitve spolov na določena področja izobrazbe. V raziskovalnem
delu naloge sva anketirali 55 ljudi obeh spolov, pri čemer sva spraševali po mnenjih o različnih
problemih žensk v šolstvu in zaposlovanju. Kot sva predvidevali, so se vsi anketiranci strinjali, da
morata oba, mož in žena prispevati k družinskemu dohodku, prav tako pa so se vsi strinjali, da morajo
moški in ženske imeti enako možnost izobraževanja. Najina začetna hipoteza je bila prav tako tudi to,
da naj moški ne bili boljši v naravoslovnih predmetih, ženske pa v družboslovnih(dobra polovica
anketirancev se je s tem strinjala). Poleg tega pa sva postavili tudi še nekaj drugih vprašanj glede
enakopravnosti.
Finančne socialne pomoči namenjene otrokom
Lea Cunja
Mentorstvo: Mojca Gorjan
Šola: Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, Ljubljana
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Raziskovalna naloga obravnava finančne socialne pomoči, ki so namenjene otrokom. V uvodu so
izpostavljeni vsakdanji problemi (brezposelnost, lakota, vse dražje storitve in izdelki), ki prizadenejo
družine, nato so postavljeni cilji raziskovalne naloge, hipoteze in metode dela.
V nadaljevanju sledi teoretični del, kjer so predstavljene pomoči, ki jih starši lahko dobijo za otroke in
organizacije ter posamezne osebe, ki pomagajo družinam.
V drugem delu naloge nadaljujemo z raziskovalnim delom. Uporabljene metode dela so: obdelava
virov in literature, anketa med starši otrok in intervju s socialno delavko. Z anketo smo ugotavljali,
koliko anketirancev dobiva finančno socialno pomoč, ali so z njo zadovoljni in kakšne so spremembe
v prejemanju finančne socialne pomoči po spremembi zakonodaje.
Odnos do drog v slovenski družbi
Maja Fister in Špela Hrovat
Mentorstvo: mag. Tonja Janša
Šola: Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana, Ljubljana
Doseženo priznanje: BRONASTO
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Povzetek naloge:
V sodobnih družbah se srečujemo z zaskrbljujočim pojavom jemanja drog med mladimi. Mnogi
menijo, da je vzrok za to radovednost in vpliv družbe.
V prvem delu raziskovalne naloge sva govorili o drogah in problematiki drog na splošno.
V drugem delu pa sva potrdili oziroma ovrgli postavljene cilje in hipoteze.
Poznavanje »wheelchairdancing-a« in vpliv le-tega na samopodobo plesalcev
Jerneja Kolbl
Mentorstvo: Matjaž Poljanšek
Šola: Gimnazija Vič, Ljubljana
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Tema raziskovalne naloge je »Wheelchairdancing«. Razdelili smo jo na teoretični in empirični del.
V teoretičnem delu smo opisali ples in »Wheelchairdancing«na splošno. Opredelili smo pojma
samopodoba in identiteta.
V empiričnem delu smo raziskali poznavanje »Wheelchairdancing-a« med dijaki in vpliv plesa na
samopodobo plesalcev (hodečih in plesalcev, ki so na vozičku). Prišli smo do zaključka, da
srednješolci ne poznajo »Wheelchairdancing-a«, medtem, ko ples zelo pozitivno vpliva na
samopodobo plesalcev, predvsem tistih na vozičkih.
Varno ali nevarno? To zdaj ni vprašanje
Iris Caf in Mateja Korent
Mentorstvo: Mojca Cimerman Galun
Šola: Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Ko učenci zapustimo osnovnošolski pristan in se prepustimo novemu toku srednje šole, mi in starši
mnogokrat ne vemo, v kakšnem okolju se bomo znašli. Številna vprašanja in dvomi se navezujejo
predvsem na varnost v izbrani srednji šoli. Kako varne so mariborske srednje šole? Koliko nasilja je
prisotnega, koliko ga ostane zamolčanega oz. prikritega? V kolikšni meri so učitelji in starši med seboj
povezani in dovzetni za nasilna dejanja njihovih učencev/otrok? Kako (ne)učinkovite bi bile (možne)
predlagane izboljšave – bi med učenci, učitelji in starši padle na plodna tla? Kako tolerantni so do
nasilnih dejanj vsi trije akterji - ali velja nasilje v družbi za običajen pojav, na katerega morajo biti
pripravljeni mladi, ki obiskujejo mariborske srednje šole? V raziskovalni nalogi se nisva poglobili v
vzroke za nastanek nasilja oz. oblike nasilja, ampak predvsem v razumevanje in razreševanje
omenjenega problema v upanju, da bo zadovoljnih čim več učiteljev, staršev in srednješolcev.
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TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA - osnovne šole
Urnik ni samo kos papirja
Paša Vilčnik
Mentorstvo: Breda Kvar
Šola: Osnovna šola Kamnica, Kamnica
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
Na tržišču je veliko najrazličnejših šolskih stvari. Nisem pa opazila pripomočka, ki bi šolarjem
omogočil njihovo pregledno odlaganje in shranjevanje, zato sem skicirala nekaj svojih zamisli. Meni
najljubša rešitev je urnik s predalčki. Ker pa je v sobah mladostnikov bolj malo dovolj velikih prostih
sten, sem izdelala prototip urnika v obliki petstrane prizme na kolesih, ki omogočajo vrtenje in
premikanje urnika. Prestavljanje predalčkov po urniku je zabavno, dobra rešitev za urejanje šolskih
stvari, hkrati pa olajša pripravo šolske torbe in prepreči slabo voljo zaradi pozabljenih nalog in drugih
obveznosti.
Alternativa
Jure Rebselj
Mentorstvo: Milan Gaberšek
Šola: Osnovna šola narodnega heroja Maksa Pečarja Črnuče, Ljubljana Črnuče
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
Majevski koledar je po nekaterih virih za 21. decembra 2012 napovedoval svetovno katastrofo. Po
katastrofi bi se lahko zgodilo, da v omrežju ne bi bilo napetosti in ne bi mogli napolniti baterije
mobilnika, ki bi bila ravno takrat čisto prazna. Tako se ne bi mogli javiti staršem in povedati, da je vse
v redu. Zato moramo poiskati kak drug vir električne energije, s katerim bi lahko opravili nujni klic. V
okviru raziskovalne naloge sem tako raziskal naslednje vire električne napetosti: krompir, kis, Coca
Colo, vodno črpalko za ribe, računalniški ventilator, sončno celico. Po spoznanju, da so ti viri prešibki
za polnjenje mobilnika,sem poizkušal najti kak način polnjenja z običajnimi baterijami. USB različica
načrta s spleta ni delovala, k sreči pa je uspelo polnjenje direktno preko predelanega napajalnega
kabla. Z anketo med sovrstniki sem ugotovil, da bi med različnimi alternativnimi viri večinoma znali
izbrati najmočnejši vir električne napetosti.
Energija prihodnosti
Monika Rakun, Domen Hojkar in Martin Rafael Gulin
Mentorstvo: Andreja Špajzer in Jure Stepišnik
Šola: Osnovna šola Polzela, Polzela
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Glavni namen naše raziskovalne naloge je bilo raziskovanje varčevanja in pridobivanja energije v
prihodnjih stoletjih. Naš glavni pripomoček so bili trije modeli hiš, ki smo jih izdelali sami in z njimi
izvedli poskuse. Poskus smo izvedli na sončen dan, kjer smo poleg temperature v modelih hiš
preverjali tudi temperaturo ozračja, vlago ter tlak. Ugotovili smo, da je najboljša naložba za prihodnost
investiranje v pasivno hišo, ki je toploto skozi ves čas tudi najbolje ohranjala (23 °C).

200

Izvedli smo dva intervjuja s strokovnjakoma na različnih področjih. Pogovarjali smo se z direktorjem
podjetja Pinsol z Jesenic. Svoje poglede na energijo v prihodnosti nam je zaupal tudi projektni vodja v
podjetju Xella porobeton SI.
Raziskali smo tudi, kakšne so možnosti za večjo energijsko varčnost na že obstoječih stavbah in koliko
boljše so te možnosti za novogradnje. Preučili smo različne materiale, ki so najbolj primerni za
gradnjo varčnih objektov. Preverili smo razširjenost pasivnih in nizkoenergijskih zgradb v Sloveniji
ter razširjenost obnovljivih virov energije.
Pozornosti pa nismo namenili zgolj varčevanju z energijo, temveč smo se posvetili tudi raziskovanju
pridobivanja energije v prihodnosti (obnovljivi viri).
Kamniti mostovi
Andraž Jelinčič
Mentorstvo: Darja Oven
Šola: Osnovna šola Danile Kumar, Ljubljana
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Most je zgradba, ki prepelje pot preko ovire. Glede na obliko konstrukcije so mostovi lahko viseči,
gredni, ločni in tisti z diagonalnimi nategami. Ločijo pa se tudi po vrsti materialov, ki se uporabljajo
za njihovo izgradnjo. Primerne so različne kovine, predvsem jeklo, manjši in pokriti mostovi so
pogosto leseni, v današnjem času pa prevladuje armirani beton, ki je na začetku 20. stoletja izpodrinil
nekoč najpomembnejši material za gradnjo mostov – kamen. Pri slednjem je edina možna oblika
konstrukcije lok. Rimljani so izpopolnili kamnite ločne konstrukcije, ki so bile praviloma v obliki
polkroga in so dosegale razpone do 35 metrov. Največ teh mostov se je ohranilo v Španiji, južni
Franciji in v Italiji. Na našem ozemlju lahko glede kamnitih mostov omenimo tako imenovane
Napoleonove mostove, najpomembnejši kamniti most pri nas pa je nedvomno Solkanski most. Zgrajen
je bil v času Avstro-Ogrske monarhije. Z razponom 85 metrov je najdaljši železniški kamniti lok na
svetu. S svojim raziskovalnim delom sem med drugim tudi ugotovil, da Slovenci ta most še kar dobro
poznamo. Poleg tega sem izvedel tudi intervju z gradbenikom Danilom Magajne, ki mi je povedal
veliko zanimivih stvari o kamnitih in drugih mostovih. Odločil sem se tudi, da bom doma zgradil
kamniti lok, a ker je ustrezne kamnite koščke težko dobiti, sem to poizkusil z lesenimi. Če želite o
raziskavah izvedeti več, pa preberite mojo raziskovalno nalogo.
Čistilec za okna profila pvc
Filip Marušič
Mentorstvo: Mladen Tancer
Šola: Osnovna šola bratov Polančičev Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Namen inovacijskega projekta je izdelati učinkovit in ekonomsko sprejemljiv pripomoček (čistilec) za
lažje čiščenje PVC okenskih podbojev. Pred dokončno ugotovitvijo in izdelavo optimalnega izdelka
smo izdelali modele iz Das mase, gobe za cvetličarje in lesa. Najbolje bi bilo, če bi dobre lastnosti
vseh lahko združili v eno in izdelali lahek, uporaben, estetski, učinkovit in poceni čistilec. Ker to ni
možno, smo morali najti material, ki bi v največji možni meri združeval našteto. Odgovor najdemo v
materialu, iz katerega se izdelujejo čistilne gobe za pomivanje posode v gospodinjstvu. Gre za cenejši
izdelek, ki ima veliko vpojnost tekočin in umazanije, je lahek in enostaven za izdelavo. Našo vizijo
poslovnega sodelovanja smo predstavili podjetju Banex d.o.o. iz Slovenskih Konjic, ki se v okviru
svoje dejavnosti ukvarja prav z izdelavo proizvodov za čiščenje.
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Eiffelov stolp
Urban Ratej, Rene Ratej in Dejan Slavulj
Mentorstvo: Gregor Pančur
Šola: Osnovna šola Hudinja, Celje
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
V raziskovalni nalogi smo se ukvarjali z svetovno znano zgradbo, ki stoji v glavnem mestu Francije –
Parizu. Gre za zgradbo Eifflov stolp, ki je bil dograjen leta 1889 ob svetovni razstavi EXPO.
V nalogi smo predstavili, kako je Eifflov zgrajen, njegove tehnične podatke, zanimivosti in
namembnost.
V drugem delu naloge smo s pomočjo mentorja izdelali dva pomanjšane modele iz tršega papirja, v
dveh različnih merilih.
Raziskovali smo s pomočjo različnih metod. Najprej smo pregledala literaturo in elektronske vire o
Eifflovem stolpu, nato pa smo s pomočjo mentorja izdelali pomanjšana modela, jih pobarvali v
različnih barvah, ter enemu dodali razsvetljavo. Modela bosta dobila mesto v šolski vitrini, kjer
razstavljamo izdelke učencev.
Ustreznost materialov za ročaje nožev
Andraž Mihelin, Jan Vukovič in Nejc Godec
Mentorstvo: Milica Šteger
Šola: Osnovna šola Hudinja, Celje
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
V okolici doma je učenec našel nož. Bil je zanimive oblike, na njem pa je bil zapis »USA M 9«. Na
osnovi tega podatka smo ugotovili, da je nož izdelan za ameriško vojsko in ima kvalitetno jekleno
rezilo. To nas je dodatno motiviralo, da bi bil ponovno uporaben. Manjkal mu je ročaj, zato smo ga
želeli izdelati. Omejili smo se na ročaj iz lesa in umetnih mas, saj te materiale že znamo obdelovati.
Najprej smo ugotavljali, katere lastnosti mora imeti ročaj noža. S pomočjo literature smo izvedeli,
katere vrste lesa so primerne za določene izdelke. V šolski delavnici smo opravili poskuse glede
trdote, vlažnosti in površinske zaščite lesa. Omejili smo se na štiri vrste lesa in na umetno gradivo
PVC, kar nam je bilo dostopno. Sledilo je izdelovanje ročaja. Pri tem smo potrebovali žagalne in
brusilne stroje ter ostalo osnovno orodje, ki ga znamo uporabljati. Izdelane ročaje smo zaščitili z
različnimi premazi in tako ugotavljali njihovo trajnost. Rezilo noža smo spolirali, pritrdili ročaj in tako
ga lahko ponovno uporabljamo.
Tiskajmo poceni s CISS
Maksim Oblišar
Mentorstvo: Damijan Vodušek
Šola: Osnovna šola Gustava Šiliha Velenje, Velenje
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Tiskanje danes spada med vsakodnevna opravila tako doma kot tudi v službi. Nakup tiskalnika danes
ne predstavlja veliko težav, saj tiskalnike prodajajo že skoraj na vsakem vogalu. Vendar pa težava
nastane, ko se vprašamo, če je vsak tiskalnik primeren za nas. Primernost nakupa lahko predstavlja več
dejavnikov. To so cena, kakovost, cena vzdrževanja in seveda cena, ki jo plačamo za vsako tiskano
stran. V raziskovalni nalogi sem raziskoval, če je sistem CISS res najcenejši sistem za tiskanje. S
primerjavo finančnih sredstev pred uporabo sistema CISS in sedaj, ko ga uporabljamo, sem ugotovil,
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da je uporaba sistema CISS res cenejša kot uporaba drugih tiskalnikov. Primerjal sem tudi uporabo
tiskarske barve po posameznih kabinetih. Ugotovil sem, da se največ tiska v kabinetu slovenščine,
razrednega pouka in v tajništvu. Raziskava je pokazala, da je sistem CISS najboljši za uporabo na
šolah, saj z njim privarčujemo veliko denarja, razlike v kakovosti tiska z drugimi tiskalniki pa
praktično ni. Spremljal sem tudi porabo posameznih barv in ugotovil, da se porabi največ črne barve,
nato rumene, manj sinje (cyan) barve in najmanj barve magente.
Roboti in mi
Žan Kogovšek in Andraž Blatnik
Mentorstvo: Darka Hlaj
Šola: Osnovna šola Miška Kranjca Ljubljana, Ljubljana
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Dandanes si življenja brez robotov skoraj ni mogoče več predstavljati, ker nam pomagajo pri
vsakodnevnih dejavnostih in so nepogrešljivi, čeprav jih morda v nekaterih napravah pravzaprav ne
prepoznamo.
Od samega začetka do danes so se roboti zelo spremenili. Na začetku so bili lahko le preprosti
avtomatizirani stroji, danes pa so to avtomatizirani stroji, ki lahko izrazijo čustva in pomagajo
človeku pri njegovih opravilih. Danes je razvoj že močno napredoval tudi na področju umetne
inteligence, kar pomeni, da bodo roboti vse bolj izpopolnjeni in pametnejši, ter nas bodo v
prihodnosti nadvladali in zmanjšali vlogo človeka v družbi.
V raziskovalni nalogi se je izkazalo, da večina najstnikov ve, da je robot avtomatiziran stroj, ki deluje
s pomočjo računalnika. Zato jih je verjetno tudi zavedlo, da beseda robot pomeni samodejno delujoča
naprava, namesto garaškega dela, ki so ga opravljali v preteklosti, kar je pripeljalo do imena robot.
Tudi področja, kjer se roboti uporabljajo, so najstnikom dobro poznana.
Presenetilo naju je to, da so vsi mladi vedeli, da robot ni vedno podoben človeku, po drugi strani pa
gospodinjski stroj niso prepoznali kot avtomatiziran stroj. Tudi vodilna država je nama in
anketirancem povzročala težave, saj se je večina odločila za Japonsko ali ZDA.
Ne nazadnje se je izkazalo, da mladi robote dobro poznajo skozi različne filme, kar pomeni, da se
poznavanje robotov širi tudi s pomočjo „velikega platna“.
Uporaba lesne biomase v Laporju in okolici
Neven Otorepec in Tiana Pufič
Mentorstvo: Natalija Koprivnik
Šola: Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje, Laporje
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Na svetu že veliko ljudi uporablja ogrevanje na lesno biomaso, zato sva se poglobila v to temo in
napisala raziskovalno nalogo.
Zanimala naju je razlaga pojma lesna biomasa in ali jo uporabljajo v najinem kraju in okolici.
Zastavila sva si dve hipotezi in nanju dobila odgovore s pomočjo anketnega vprašalnika,
raziskovalnega intervjuja in pa s prebiranjem literature.
V Laporju kar veliko ljudi stanovanja ogrevajo z lesno biomaso in so zadovoljni s svojo odločitvijo,
saj je les eden izmed najbolj naravnih načinov ogrevanja.
S svojo raziskovalno nalogo sva zadovoljna, saj sva se iz nje veliko naučila in dobila veliko izkušnjo.
Upava, da se bo uporaba lesne biomase povečala, ampak tudi to bo prineslo številne pozitivne kot tudi
negativne posledice, na katere pa moramo biti prav tako pozorni.
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Novi časi kličejo po šolskih uniformah
Klara Mirčeta in Maja Slapnik
Mentorstvo: Dragica Filipčič
Šola: Osnovna šola Vojnik, Vojnik
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
V raziskovalni nalogi sva predstavili pojem uniforme s poudarkom na šolski uniformi. Raziskali sva
motive za ali proti uvedbi šolskih uniform. Vemo že, da v nekaterih državah nosijo otroci v šolah
uniforme. Ugotovili sva, da so v Sloveniji v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja učenci
nosili uniforme kot zaščitno obleko. Danes pa so uniforme samo kot posebnost na mednarodni
Britanski šoli v Ljubljani (British International School of Ljubljana) ali pa se uporabljajo v nekaterih
poklicih, kot so: policist, zdravnik, gradbenik, stevardesa, gasilec, trgovec, čistilec … Zanimalo naju
je, kakšen bi bil odnos do šolskih uniform, če bi se ponovno uvedle. Iz raziskave sva ugotovili, da so
tako učenci kot tudi učitelji in starši za uvedbo šolskih uniform.
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TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA - srednje šole
Nadgradnja terenskega vozila
Marko Leskovar
Mentorstvo: Ivan Hrnčič
Šola: Tehniški šolski center Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
V inovacijskem predlogu z naslovom nadgradnja terenskega vozila bom opisal že obstoječe terensko
vozilo, ter vse nepravilnosti in možne izboljšave, ki sem jih med samo vožnjo odkrival v enoletnem
testnem obdobju vozila, ki sem ga v lanskem letu tudi sam izdelal. Izboljšave bom skušal narediti
tako, da bodo čimbolj preproste za izvedbo in ne bodo bistveno spreminjale samega izgleda vozila in
oblike šasije. Ena večjih napak je bila oblika rezervoarja in prekati v njem. Rezervoar je bil prav tako
preblizu izpšuni cevi, ki je po daljši vožnji zagrela rezervoar na okoli 70 °C. Obe napaki sem že
popravil. Celotno vozilo bom razširil za 10 cm. Izboljšal bom voznikovo varnosti, ter trdnost šasije.
Na vsa štiri kolesa bom naredil še blatinike, ter v notranjost vozila vgradil vse potrebne števce in
signalne lučke. Celotno vozilo pa bom pred vdorom blata ter vode zaščitil z poliestersko plastiko.
Pnevmatski simulator vožnje 2
Aleksander Turnšek, Blaž Sitar in Samo Železnik
Mentorstvo: Uroš Remenih, Vlado Seitl in Jernej Hudoklin
Šola: Šolski center Velenje, Elektro in računalniška šola, Velenje
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
Namen raziskovalne naloge je bil izdelati pnevmatski simulator vožnje, ki je cenejši od drugih
komercialnih simulatorjev vožnje, a je kljub temu konkurenčen po kakovosti. Raziskovalna naloga
zahteva znanje tako iz računalniškega kot tudi elektro in strojnega področja. Simulator deluje tako, da
računalniški programski paket X-Sim bere podatke o silah iz računalniške simulacije dirkanja, jih
obdela ter pošlje na naši krmilni plošči, ki jih pretvorita v električne signale. Ti signali upravljajo
pnevmatske ventile in s tem posledično položaje pnevmatskih cilindrov. Tako z dvigovanjem ter
nagibanjem šasije na simulatorju ponazarjamo sile, ki delujejo na voznika ob vožnji z dirkalnikom. Te
sile so seveda v določenih primerih manjše kot v pravem dirkalniku, saj lahko te sile ustvarimo le s
hitrim nagibanjem šasije in ne s premikanjem simulatorja po ravnini. Kako velike bodo te sile, je
odvisno od zračnega tlaka, ki ga dovajamo našim cilindrom s kompresorjem. Poleg same šasije
simulatorja smo morali izdelati še podstavek zanj, izdelali smo tudi svoj dirkalni sedež, omaro za
elektroniko, v katero smo morali vgraditi računalnik, elektro ter pnevmatske dele in jih tudi pravilno
zvezali.
Mikro-hidroelektrarna
Andraž Roger
Mentorstvo: mag. Peter Sekolonik
Šola: Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija Ravne na Koroškem, Ravne na Koroškem
Doseženo priznanje: SREBRNO
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Povzetek naloge:
V raziskovalni nalogi bom predstavil izdelavo popolnoma avtomatizirane hidroelektrarne male moči s
Peltonovo turbino. Raziskal in rešil bom teoretične probleme, kot so ohranjanje konstantne višine vode
in enake frekvence vrtenja turbine ter mehanične probleme glede same izvedbe. Da bom lahko dosegel
svoja cilja, ki sta napajanje hiše ter delovanje elektrarne brez moje pomoči – avtomatizirano delovanje,
bom moral kar precej raziskovati o delovanju hidroelektrarn.
Praktičnega dela, same postavitve elektrarne v objekt, zaradi sedanjih vremenskih razmer, nisem
mogel dokončati, vendar je vse pripravljeno za postavitev.
Napredni LED sistemi
Marcel Petek, Aljaž Šešo in Tadej Vidovič
Mentorstvo: Franc Vrbančič
Šola: Šolski center Ptuj, Elektro in računalniška šola, Ptuj
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Raziskovalna naloga nas vodi na področje avtomatizacije razsvetjave v prostoru. Osnova sistema je
pametni telefon z ustrezno programsko aplikacijo, s pomočjo katere preko bluetooth povezave
vplivamo na osvetljenost prostora. Z uporabo svetil različnih barv lahko tovrstni sistem deluje tudi kot
''barvna terapija'', ki pomaga pri izboljšanju človekovega počutja. Enostavnost uporabe, praktičnost,
cenovna ugodnost in varčnost z energijo so ključni elementi sistema, ki jih bomo preučili v raziskavi.
V nostalgijo preteklosti z malo črno obleko
Sara Šrimpf
Mentorstvo: Cvetka Hojnik
Šola: Srednja šola za oblikovanje Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
V svoji raziskovalni nalogi se bom posvetila modni ikoni Coco Chanel, prefinjeni dami, ki je ženske
osvobodila korzetov in drugih "zategnjenih" oblačil, ki so ovirala normalno gibanje. Mala črna
oblekica, ki jo je prva objavila revija Vogue, pa je pomenila pravo zgodovinsko prelomnico. V reviji
so jo poimenovali Chanelov Ford v prepričanju, da bo postala "nekakšna uniforma za ženske z
okusom". In je res - za vse tiste, ki vedo, kaj pomeni elegantno stopati v korak z modo. Preprosti kroj,
le nekaj diagonalnih linij in to je to - obleka je bila rojena. Za vse večne čase je postala nepogrešljivi
del garderobe vsake ženke. V svoji raziskovalni nalogi bom raziskala razvoj male črne obleke skozi
zgodovinska obdobja preteklih devet desetletij do danes in predstavila tudi simboliko ter modnost
črnih oblačil. Na koncu bom oblikovala tudi kolekcijo malih črnih oblek v povezavi z mojo domišljijo,
sanjami in osebnim pristopom.
Prenos zvoka po optičnem vlaknu
Žiga Komac
Mentorstvo: mag. Stanka Magister in Franc Glavač
Šola: Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, Ljubljana
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
V raziskovalni nalogi nas zanima, ali se lahko zvočno valovanje prenaša v obliki svetlobe in se ga nato
pretvori nazaj v električni signal s pomočjo pulzno širinske modulacije. Raziskovalna naloga je izziv,
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saj je njen cilj modulirati zvok, ga pretvoriti v obliko svetlobe in na sekundarni strani zaznati podatek
(zvok) v obliki svetlobe, ga demodulirati, ojačiti in voditi na zvočnik.
Domači sneg
Žan Korpar, Darko Kušer in Miha Sever
Mentorstvo: Nedeljko Grabant
Šola: Šolski center Velenje, Elektro in računalniška šola, Velenje
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Zasneževanje je po tehnični plati zelo mlado in zanimivo tematsko področje, ki je malo raziskano.
Zasneževanje predstavlja pomemben del vseh večjih smučišč, saj jim to omogoča hitrejši začetek
sezone in podaljšanje le-te. Obstajajo številni ponudniki snežnih topov, ki podobno izgledajo, osnovni
princip delovanja pa je enak pri vseh topovih. Na tržišču se ponujajo visoko tlačni in nizko tlačni
snežni topovi. Pomembno je, da topovi ne predstavljajo težkih ekoloških obremenitev, kot nekateri
mislijo. Večji poseg v okolje predstavlja izgradnja potrebne infrastrukture za zasneževanje. Ker je
nabavna investicija profesionalno izdelanega oplaščenega ventilatorskega snežnega topa visoka,
predstavlja veliki strošek za smučišča. Zato želimo v raziskovalni nalogi odgovoriti na vprašanje ali je
možno narediti sneg z nizkimi stroški in z doma narejenim snežnim topom. Raziskava je prinesla
rezultat, da je z lastno izdelanim snežnim topom t. i. »žirafa« mogoče pobeliti zelenico. Izdelava
osnovnega pripomočka za zasneževanje je dokaj preprosta, za obratovanje potrebujemo ustrezen
kompresor za stisnjen zrak in vodo iz vodovodnega omrežja. Tako lahko dobimo le manjše količine
snega, če pa bi želeli izdelati večje količine, pa potrebujemo dovolj zmogljiv vodni vir, močnejšo
črpalko za vodo in prav tako sistem posebnih šob za izdelovanje snega. Te bodo v povezavi z
zadostnim tlakom vode naredile kapljice v velikosti med 300 in 400 mikrometri. Za izdelavo večje
količine snega pa je potrebno izdelati ventilatorski snežni top, kateri predstavlja bistveno večji
finančni zalogaj. K temu je potrebno dodati ustrezno infrastrukturo in
ustrezna dovoljenja.
Rolka
Aljoša Mlakar in Andraž Flander
Mentorstvo: Jurij Drev, Ludvik Kumar in Vinko Mlakar
Šola: Gimnazija Jurija Vege Idrija, Idrija
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
V tem raziskovalnem delu je predstavljena ideja o novi, drugačni rolki in njena izdelava. Rolka je
zasnovana tako, da naj bi oseba, ki z njo upravlja, na njej poskušala čim bolj loviti ravnotežje in z njim
balansirati in usmerjati rolko. Na sredini rolke, v njenem središču, se nahaja krogla, ki je bistvo
celotnega projekta.
Večina časa projekta je bila namenjena materialu in pritrditvi krogle v nosilec. Razmišljanje pa je bilo
tudi v smeri izdelave celotne rolke, profesionalni rabi in tržni dejavnosti.
Lopatica parne turbine
Matej Mravlje in Miha Rupnik
Mentorstvo: Stepan Joze
Šola: Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad - Ljubljana, Ljubljana
Doseženo priznanje: BRONASTO
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Povzetek naloge:
Z dijakoma Matejem Mravljetom in Mihom Rupnikom smo si zadali za nalogo izdelati kompletno
tehnološko dokumentacijo izdelave parne turbine za Brown Boweri parno turbino.
Ker sem se pred časom ukvarjal s klasično metodo izdelave tovrstnih rezervnih delov za zgoraj
omenjeni švicarski koncern, je bil zadani cilj v nalogi postaviti tehnologijo izdelave s pomočjo
programa Proe. V šoli smo izdelali delavniško risbo, model lopatice, določili vrstni red operacij
izdelave, predvideli rezalna in vpenjalna orodja, režime obdelave, izdelali program s pomočjo
Proe/manufacturing programskega modula, ter izvedli simulacijo programa.
Izdelavo na stroju smo izvedli na AmmattiopistoTampere College na Finskem. Naši dijaki so bili na
izmenjavi na Finskem in ob tem smo izkoristili realizacijo enega izmed projektov na večosnem
obdelovalnem CNC centru DMG80.
Pri tem smo prišli do ugotovitve, da se je obdelovalni čas skrajšal za 40 % in znaša tri ure in osem
minut.
Prednosti CNC obdelave pred klasično obdelavo so:
• krajši čas izdelave,
• dosežena večja merska natančnost izdelka,
• boljša kakovost površin,
• nepotrebna draga profilna kolutna orodja za izdelavo hrbta in žleba lopatice.
Upoštevajoč ceno konvencionalnih profilnih frezalnih orodij in višjo urno postavko CNC stroja,
dosežemo racionalno cenovno mejo pri naročilu več kot 130 kosov v časovnem naročniškem obdobju
šestih mesecev.
Izdelava naprave za induktivno segrevanje in raziskovanje Curiejeve temperature pri kovinah
Rok Smrkolj in Boštjan Rupnik
Mentorstvo: Robert Jamnik
Šola: Šolski center Ljubljana, Srednja strojna in kemijska šola, Ljubljana
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Raziskovanje se je osredotočalo na odkrivanje Curiejeve točke pri različnih materialih. S spremljanjem
padca toka smo poskušali ugotoviti, kateri material smo segrevali. Za ta namen je bil konstruiran
indukcijski grelnik domače izdelave na čimbolj osnovnem nivoju. Raziskovalna naloga na poljuben
način poskuša ugotoviti povezavo med Curiejevo temperaturo in indukcijskim segrevanjem.
Uporabljeni so bili enostavni merilni instrumenti, nekaj pa je bilo narejenih samostojno. Iz meritev je
bilo ugotovljeno, da se s tem postopkom lahko določi, kateri material je vstavljen v tuljavo, seveda to
velja predvsem za feromagnetne materiale. Ugotovljeno je, da posamezni dodatki in legirni elementi
železu močno vplivajo na Curiejevo temperaturo. Iz raziskave se vidi, da bi za tovrstno določanje
potrebovali integriran merilnik temperature in toka, ki bi nam posredoval natančen podatek o tem kdaj
tok pade za zadostno vrednost, da lahko sklepamo, da smo na Curiejevi točki. Iz teh podatkov bi
potem lahko zadosti natančno ugotovili za kateri material gre.
Obnova starodobnega motornega kolesa MZ TS 150
Aleš Karneža
Mentorstvo: Alenka Jemenšek in Boris Berlot
Šola: Tehniški šolski center Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Obnovil bom starodobno motorno kolo MZ TS 150. Motor je 7 let stal nevozen. Trenutno se
obnavljajo deli motorja, potrebno je zamenjati menjalne vilice, zobnike na pogonski gredi, ležaje,
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tesnila, glavno gred, ter nekatere sedeže za ležaje, saj so poškodovani. Obnovljena bo tudi zunanjost,
ogrodje, vzmetenje... Obnova poteka počasi, saj je potrebno določene dele naročevati v tujini.
Obnova starodobnega motornega kolesa SOLEX
Žan Mandl in Kevin Klajnošek
Mentorstvo: Franc Bratuša
Šola: Tehniški šolski center Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Obnovila bova starodobno motorno kolo Solex.
Iluzija gumba v podobi draperije
Tina Bunderla
Mentorstvo: Cvetka Hojnik
Šola: Srednja šola za oblikovanje Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Skozi stoletja so gube na blagu simbolizirale razkošnost in bogastvo. V svoji raziskovalni nalogi sem
raziskovala pomen in različne aspekte draperije v likovnosti in skozi proučevanja likovnih del, kjer so
upodobljene draperije, prišla do zaključka, da želim draperijo prikazati na sodoben način. Materiale
sem gubala v različnih smereh in dobivala različne efekte, ko so se gube razširjale in združevale. Na
koncu svojega raziskovanja sem vzela v roke se tekstilni material ter ustvarjala gube različnih
velikosti. Všeč mi je bilo, ko sem gube v nekem določenem trenutku stisnila v kroglico, ki sem jo
imenovala »gumb«. Efekti so mi bili tako všeč, da sem oblikovala kolekcijo ženskih oblačil.
Vivienne Westwood in punk sedemdesetih v kolekciji oblačil
Julija Divjak
Mentorstvo: Cvetka Hojnik
Šola: Srednja šola za oblikovanje Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Za svojo raziskovalno nalogo sem si izbrala modno ikono Vivienne Westwood in punk sedemdesetih
let.. Razcapane, počečkane majice, čevlji s ogromnimi platformami, usnjene hlače in nenavadni modni
dodatki so me pripeljali do prve modne ikone- Vivienne Westwood. Ker menim, da se punk stil
sedemdesetih vrača v naše obdobje sem se odločila da bom pri tem tudi ostala..Med novosti
sedemdesetih let spada tudi glasba in takratno pozornost je prevzel ravno punk, s svojo ekstravaganco,
provokacijo in nasprotjem. Moja prva misel so bili Sex Pistols katerih menedžer je bil Malcolm
McLaren, ki je bil sopotnik znane oblikovalke Vivienne Westwood. Skupaj sta ustvarila punk arijo
sedemdesetih in stil ter modo katera se ravno sedaj v zadnjih dveh letih vrača. Moja kolekcija oblačil
bo predstavljena v obliki recikliranja oblačil in materialov. Zbrala bom vse koščke blaga, ki so ostali
na policah doma in na šoli in oblačila in babičine skrinja ter oblikovala nova oblačila s pridihom
subkulture punka.
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VARNOST V CESTNEM PROMETU – osnovne šole
Ali znamo varno uporabljati krožišča?
Andrej Kronovšek
Mentorstvo: Mojca A. Juras
Šola: Osnovna šola bratov Letonja Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
Dandanes je varnost v cestnem prometu zelo pomembna, saj se s prometom srečujemo vsak dan. Zato
je pomembno, da vsi udeleženci v prometu poznamo in upoštevamo pravila cestnega prometa, še
toliko bolj v situacijah, ki so relativna novost, kot so krožna križišča, ki so se na Slovenskem v
zadnjem desetletju množično gradila. Pa krožišča zares znamo pravilno in varno uporabljati?
Z raziskovalno nalogo sem želel ugotoviti, katera so pravila, ki urejajo vožnjo skozi krožišča, s
pomočjo anketnega vprašalnika sem preveril, koliko le-ta pravila poznajo in upoštevajo tako mladi kot
izkušenejši vozniki, z opazovanjem prometa v krožiščih pa sem želel upoštevanje cestnoprometnih
pravil za vožnjo v krožiščih preveriti še v praksi.
S pomočjo intervjujev sem pridobil mnenja in dragocene izkušnje pomočnika komandirja, ki je
zadolžen za promet, ter medobčinskega inšpektorja za ceste, ki mi je pomagal do podatkov o krožiščih
v neposredni okolici. Izvedel sem presečno raziskavo na vzorcu 335 raziskovancev, ki sem jih zaradi
želje, da pridobim njihova mnenja, stališča in poznavanje pravil skozi perspektivo njihovih izkušenj v
prometu, razdelil v tri starostne skupine. Z metodo opazovanja sem na treh izbranih opazovanih
krožiščih v za to odmerjenem časovnem intervalu natančno popisal vsa vozila, ki so uvozila in
izvozila, ter tako skušal pridobiti splošno sliko vožnje slovenskih voznikov v (enopasovnih) krožiščih.
Moja raziskava je pokazala, da so krožišča vse pogostejša, predvsem pa varna sekanja slovenskih cest,
da so slovenski vozniki v veliki večini samozavestni in prepričani, da poznajo pravila, ki urejajo
vožnjo v krožiščih, čeprav najbolj izkušeni vozniki, ki v času svojega izobraževanja ob usposabljanju
za pridobitev vozniškega izpita samega izobraževanja o vožnji v krožiščih v večini niso bili deležni ne
v teoriji in ne v praksi, priznavajo, da ne poznajo dovolj omenjenih pravil in imajo tako težave z
vožnjo skozi krožišča. Sklicujoč se na svojo raziskavo pa lahko trdim, da slovenski vozniki vendarle
ne znajo pravilno in s tem tudi ne varno uporabljati krožišč, saj je verjetnost, da na slovenskem
krožišču srečate vozilo, ki bo ali nepravilno vstopilo ali nepravilno zapustilo krožišče, enostavno
prevelika, da bi lahko trdil, da slovenski vozniki z upoštevanjem cestnoprometnih predpisov varno
vozijo skozi krožišča in omogočajo nemoteno prepustnost in tekoč promet, ki naj bi ga krožišča v
primerjavi z navadnimi križišči pravzaprav omogočala.
Krožišča v Mariboru
Simon Matej Podgoršek in Janez Dobaj
Mentorstvo: Jana Šerc
Šola: Osnovna šola Bojana Ilicha Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
Zamisel krožnega prometa je stara že več kot sto let. Tudi v Mariboru dobimo vsako leto kakšno novo
krožno krožišče, ki naj bi omogočala bolj tekoč promet, izkazalo pa se je, da se pri visoki frekvenci
prečkanja ceste s strani pešcev in kolesarjev ta upočasni ali celo ustavi. Ugotovili smo, da se v bližini
šol ali krajev, kjer je dosti pešcev, npr. avtobusna postaja, tržnica, trgovine, športni objekti … zelo
zmanjšuje kapaciteta uvoza, prihaja celo do popolnih zastojev. S štetjem prometa smo ugotavljali
stanje na krožnem križišču na Glavnem trgu. Ugotovili smo, da tam na uro prečka posamezen prehod
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600 in več pešcev. Predlagali smo tudi tri možnosti za rešitev tega problema, in sicer ozaveščanje
pešcev in dve tehnični rešitvi.
Prihodnost javnega prometa v Ljubljani
Jaka Homec
Mentorstvo: Ana Panjan
Šola: Osnovna šola Poljane Ljubljana, Ljubljana
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Javni promet v Ljubljani ureja javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. (LPP). V floti imajo
215 avtobusov. Od teh jih je 20 na metan. To število se bo povečevalo. Na dan je zabeleženih okoli
200.000 voženj, ko dežuje okoli 160.000. Kar 7.000 je plačanih z moneto.
Namen raziskovalne naloge je ugotoviti, koliko ljudi uporablja javni promet in kako vidijo prihodnost
javnega prometa. Vprašani si v Ljubljani v prihodnosti želijo tramvaj, menijo, da bi se to lahko
uresničilo. Ugotovil sem, da bi bolj uporabljali javni promet, če bi bil prevoz cenejši in hitrejši. Zelo
majhen delež vprašanih bi javni prevoz uporabljalo, če bi bil bolj udoben. Večina vprašanih si želi več
parkirišč P+R (parkiraj in pelji).
Ključne besede: javni promet, primerjava, anketa
Prenasičeno šolsko parkirišče
Matic Kolenc in Ambrož Rijavec
Mentorstvo: Mojca Milone
Šola: Osnovna šola Solkan, Solkan
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Naša šola šteje več kot 500 učencev in vsako jutro veliko staršev pripelje svoje otroke v šolo z
osebnimi avtomobili. Zato se na našem šolskem parkirišču vsako jutro pojavi nepopisna gneča.
Delavci šole zato pogosto ne najdejo parkirnih mest. Odločila sva se, da poskusiva rešiti ta problem.
Po pogovoru z delavci šole in starši sva ugotovila, da je problem našega parkirišča v tem, da je v etaži
više od ceste. To onemogoča vpogled na stanje na parkirišču.
Po dolgem razmisleku se nama je pojavila zamisel, kako izdelati napravo, ki bi grafično prikazovala
stanje na parkirišču. Odločila sva se, da to uprizoriva na prikazovalni tabli, na kateri bi bili nameščeni
svetlobni signali, ki bi voznikom sporočal staje na parkirišču. Vozniki bi tako pravočasno-že iz glavne
ceste ugotovili stanje na parkirišču. Tako ne bi po nepotrebnem vozili na parkirišče in posledično ne bi
povzročali gneče. Na parkirna mesta bi vgradili senzorje kateri bi aktivirali lučke in voznikom
sporočali koliko mest je prostih in kje se nahajajo. V najinem primeru sva se odločila za mehanski
način izvedbe, ki je lažji in cenejši za izvedbo. Maketo naprave sva tudi izdelala in preizkusila, ter bila
z rezultati izredno zadovoljna. Misliva, ta bi tak mehansko –elektronski javljalnik lahko pomagal
marsikje voznikom pri obveščanju stanj parkirišč, še posebno tam, kjer so parkirišča velika in iz strani
zornega kota voznika je iskanje prostih mest pravi labirint.
Prometni znaki za Vipavsko dolino
Matic Soban
Mentorstvo: Stanko Čufer
Šola: Osnovna šola Dobravlje, Dobravlje
Doseženo priznanje: SREBRNO
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Povzetek naloge:
V Vipavski dolini burja vsako leto povzroči veliko škode na stavbah, veliko škode pa povzroči
tudi na prometni signalizaciji – prometnih tablah na avtocesti oz. hitri cesti in okolici.
Poškodovane table so lahko tudi zelo nevarne. Zato sem se odločil, da naredim prometne
table, ki bodo bolje prenesle našo močno burjo. Vse ideje sem se odločil tudi praktično
preveriti.
Učenci v prometu
Žan Marlot in Katja Pirnat
Mentorstvo: Maja Gerčar
Šola: Osnovna šola Jurija Vege, Moravče
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Najprej sva se z mentorico posvetovala, kaj želiva raziskovati, dogovorili smo se, da bova raziskovala
varnost naših regionalnih cest in kako učenci naše šole v prometu sodelujejo. Najprej sva si zastavila
cilje, torej kaj želiva raziskati z najino nalogo. Po tem sva si zastavila še hipoteze, ki sva jih ob koncu
potrdila ali zavrgla. Skupaj sva poiskala člene o prometnih predpisih. Po tem sva opazovala promet in
zapisala opaženo, na koncu sva povzela ugotovitve in jih primerjala z določenimi predpisi. Pregledala
sva tudi razmere parkirnih prostorov in se pogovorila z uslužbenci in voznikom g. Arsićem. Opravila
sva anketo z mlajšimi učenci in starejšimi, ter tako izvedela tudi nekaj o obnašanju na avtobusu.
Intervjuvala sva podravnateljico. Zbrane podatke sva uredila. Vseskozi naju je budno spremljala
mentorica in nama dajala napotke.
Letalski prevozi
Tijan Derganc
Mentorstvo: Darja Oven
Šola: Osnovna šola Danile Kumar, Ljubljana
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Za to raziskovalno nalogo sem se odločil, ker me zanima, kateri od orjaških letal, ki so trenutno glavna
na trgu, je boljša izbira za nakup. Najbolj sem si pomagal z izvedenimi anketami ter s spletnimi
trditvami.
Zastavil sem si hipotezo ter jo podprl z različnimi anketami. Nekaj anket sem izvedel ročno, ljudi sem
povprašal, ali poznajo katerega od moji dveh letal (Airbus A380 ali Boeing 747-8I) in jih potem
povprašal, s katerim bi se raje peljali. Ljudi sem vprašal tudi, kolikokrat so se že sploh peljali z
letalom. Odgovarjali so tako: pri poznavanju letal jih je oba tipa letal poznalo 39 %, nobenega 28 %, le
A380 25 % in le 747-8I 8 %. Pri priljubljenosti bi za svojo pot A380 izbralo 64%, 747-8I pa 36%. Pri
obiskanosti letal pa se ni niti enkrat peljalo 31 %, enkrat 5 %, dvakrat 11 %, trikrat 3 %, ter štirikrat ali
več 50 % potnikov. Pregledal pa sem tudi spletne trditve in ugotovil, da A380 zaostaja le po porabi
goriva in še to čisto malo. Pri spletnih trditvah je bil torej zmagovalec A380.
Zaključil sem torej, da je zmagovalec A380, da se bolj splača nakup le tega. Takšno je stanje trenutno,
ne vemo pa le, kakšno bo čez nekaj let.
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VARNOST V CESTNEM PROMETU - srednje šole
Prilagojenost javnih prevoznih sredstev invalidom
Urška Oprčkal
Mentorstvo: Peter Čepin Tovornik
Šola: Srednja zdravstvena šola Celje, Celje
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
Namen raziskovalne naloge z naslovom Prilagojenost javnega cestnega prevoza invalidom je bil
raziskati, kako je javni cestni prevoz prilagojen invalidom ter pridobiti mnenje slednjih o njihovih
izkušnjah pri prevozu in uporabi javnega cestnega prometa. Cilj pa je na podlagi pridobljenih
rezultatov ozavestiti javnost o težavah invalidnih ljudi.
V teoretičnem delu so opredeljeni pojmi invalidnosti, nasveti za pomoč slepim in slabovidnim in
zakonodaja, ki pokriva področje invalidov v javnem cestnem prometu.
Osnova za empirični del je bilo 40 anketnih vprašalnikov, ki so jih izpolnili paraplegiki ter slepi in
slabovidni ljudje. Rezultati so pokazali, da se anketiranci redko (37, 5 %) srečujejo z ovirami v
cestnem potniškem prometu, najpogosteje pa imajo težave s stopnicami (37, 5 %). 55 % jih meni, da
so ljudje slabo osveščeni o težavah invalidov ter 87,5 %, da bi morali v šolski sistem uvesti vsebine o
invalidih in ravnanje z njimi. 45 % invalidov bi se tudi pogosteje udeleževalo javnih prireditev, če bi
bil javni cestni promet bolj prilagojen njim. Po njihovem mnenju bi se morale odločitve o ukrepih za
zmanjševanje ovir v cestnem prometu najpogosteje (35 %) sprejemati na ravni države.
Ključne besede: cestni promet, invalid, javna prevozna sredstva, ovire, prilagojenost.
Vloga osnovne šole pri prometni varnosti učencev
Lidija Podbregar
Mentorstvo: Peter Čepin Tovornik
Šola: Srednja zdravstvena šola Celje, Celje
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
V teoretičnem delu raziskovalne naloge z naslovom Vloga osnovne šole pri prometni varnosti učencev
je opisan pomen prometne vzgoje, sestavine pouka prometne vzgoje in Svet za preventivo v cestnem
prometu.
Osnova za empirični del je bilo 64 anketnih vprašalnikov, ki so jih izpolnili učenci Osnovne šole
bratov Letonja Šmartno ob Paki (44) ter ravnatelji različnih šol po Sloveniji (20). Rezultati so
pokazali, da se učenci najpogosteje (47 %) pripeljejo v šolo z avtobusom in da jih je 38 % zadovoljnih
z urejenostjo avtobusnih postajališč na poti v šolo ter 56 % z urejenostjo prometnih površin v okolici
šole. 29 % učencev nikoli ne prečka ceste na prehodu za pešce. Ravnatelji navajajo, da je 95 %
osnovnih šol vključenih vsaj v en projekt o prometni varnosti. 80 % jih meni, da ima šola dovolj
pristojnosti glede osveščanja o prometni varnosti in 45 %, da bi bilo potrebno v šolo vpeljati še
dodatne vsebine iz prometne varnosti.
Ključne besede: osnovna šola, prometna varnost, promet, ravnatelj, preventiva, cestni promet.
Delo mejnih organov s poudarkom na varnosti v cestnem prometu
Barbara Novak in Nina Zdolšek
Mentorstvo: Peter Čepin Tovornik
Šola: Srednja zdravstvena šola Celje, Celje
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Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
V teoretičnem delu raziskovalne naloge z naslovom Delo mejnih organov s poudarkom na varnosti v
cestnem prometu je opisana značilnost državne meje, vrste mejnih prehodov, slovenska in evropska
zakonodaja na področju opravljanja nalog varovanja državne meje in kontrole ter ogled in predstavitev
dela Carinske uprave Celje.
Osnova za obdelavo podatkov je bilo 109 anketnih vprašalnikov, ki so jih izpolnili dijaki od 1. do 4.
letnika Srednje zdravstvene šole Celje, programa zdravstvena nega. Rezultati so pokazali, da mejne
prehode med Slovenijo in Hrvaško pozna največ (69 %) dijakov 4. letnika, od 42 % (4. letnik) do 74
% (1. letnik) so mnenja, da je na njih dovolj poskrbljeno za splošno varnost. Več kot polovica dijakov
je seznanjena s pravili obnašanja na mejnem prehodu. Od 23 % (4. letnik) do 74 % (1. letnik) dijakov
meni, da so table za obveščanje pred mejnimi prehodi dovolj dobro vidne z vidika voznika oz.
sovoznika. Od 50 % (4. letnik) do 74 % (3. letnik) dijakov ne bi bilo zaposlenih na mejnih prehodih.
Ključne besede: mejni prehod, dijaki, varnost, cestni promet, carina, policija.
Pripomoček za varnejšo vožnjo na avtocestah
Tilen Kurnik
Mentorstvo: Milan Ivič
Šola: Srednja elektro računalniška šola Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Inovacijski predlog pripomore k večji varnosti udeležencev v prometu, ki se odvija na avtocestah.
Vsako leto se zgodi veliko prometnih nesreč zaradi vožnje v napačni smeri, kljub temu, da so na
priključkih avtoceste postavljene opozorilne table. Inovacijski predlog rešuje problem na podlagi
uporabe senzorjev, ki na priključkih avtoceste ugotovijo smer vožnje. Če je le ta napačna, se na
najbližjih opozorilnih tablah pojavi posebno opozorilo, ki udeležence v prometu obvešča o prežeči
nevarnosti, ker se jim približuje vozilo iz nasprotne, napačne smeri. Vozniku, ki vozi v napačno smer,
pa se vklopi svetlobni opozorilni znak, ki ga obvešča, da vozi v napačno smer. Za nalogo je uporabljen
mikrokontroler, ki neprestano preverja smer vožnje na priključku avtoceste na podlagi senzorjev, ki so
montirani pod voziščem. V primeru, da ugotovi napačno smer vožnje, se prikaže ustrezno opozorilo na
LCD prikazovalniku in vklopi svetlobni opozorilni znak.
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ZGODOVINA ALI UMETNOSTNA ZGODOVINA - osnovne šole
Železna cesta skozi naše kraje
Jošt Gerl Yoshinaka in Miha Mohorčič
Mentorstvo: Tomislav Golob
Šola: III. osnovna šola Celje, Celje
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
Eden najpomembnejših tehničnih dosežkov po izumu parnega stroja konec 18. stoletja je bila njegova
vgradnja v prvo množično prevozno sredstvo, v lokomotivo.
Južno železnico so pričeli graditi leta 1838, svojo pot je končala julija 1857 v Trstu. Na poti proti
morju so se vzpenjali na visoke nadmorske višine (Semmering, Postojna), gradili mostove, prebijali
predore, zidali mogočne železniške postaje, mojstrsko oblikovali viadukte, od katerih je bil
arhitekturna umetnina borovniški. Graditelje so presenetili ozka savska rečna dolina, močvirnato
Barje, apneniški Kras, kraška burja, pomanjkanje vode na Krasu in posledično na koncu pomanjkanje
sredstev za normalno obratovanje železniškega omrežja.
Spremembe načina življenja ob gradnji železnice skozi naše kraje so prinesle trenutne nove možnosti
za zaslužek, nove železniške poklice, priučitev novih rokodelskih spretnosti. Kmečki prevozniki so
podaljšali preživetje s prevozi lesa, premoga in gradbenega materiala do železnice. Kasneje so izgubili
prvotno dejavnost, kakor brodarji na Savi in gostilne ob nekdaj prevoznih poteh.
Odmeve o poteku gradnje in posledicah so objavljale Bleiweisove Novice, ki so objavile tudi tri pesmi
o prihodu železnice.
Tehniško-zgodovinsko železniško dediščino v naši bližini ohranjajo Muzej Južne železnice Šentjur,
Društvo ljubiteljev železnic in železniških eksponatov Celje, zbirko parnih lokomotiv na Slovenskem
pa hrani in obnavlja nacionalni Železniški muzej v Ljubljani.
Od kovčka do kombija: zgodovina Potujoče knjižnice Tržič
Nika Štirn in Neža Terziev
Mentorstvo: mag. Andreja Polanšek in Simona Bertoncelj
Šola: Osnovna šola Križe, Križe
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
Kako so se potujoče knjižnice sploh razvile? Kdaj se je pojavila v našem kraju? Kdo jih obiskuje? Ali
jih je smiselno obdržati ob vsem napredku? Prav taka vprašanja so se nama porajala ob začetku, ko sva
začeli raziskovati zgodovino Potujoče knjižnice Tržič. Brskali sva po arhivih, odšli na popotovanje s
potujočo knjižnico in z anketo raziskali njeno obiskanost. Ugotovili sva, da je imela v preteklosti
potujoča knjižnica zaradi slabših prometnih povezav, drugačnega načina življenja in pomanjkanja
osebnih vozil res večji pomen. Vendar obiskanost in izposoja in priljubljenost med njenimi
obiskovalci kažejo, da se bo potujoča knjižnica obdržala tudi v prihodnje.
Slovenski izgnanci iz občine Sv. Jurij ob Ščavnici v letih 1941-1945
Katarina Vrzel in Valentina Trbuc
Mentorstvo: Anita Zelenko
Šola: Osnovna šola Sv. Jurij ob Ščavnici, Sv. Jurij ob Ščavnici
Doseženo priznanje: SREBRNO
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Povzetek naloge:
6. aprila 1941 se je druga svetovna vojna razširila tudi v Kraljevino Jugoslavijo. Dravsko banovino so
razkosali trije okupatorji: Nemci, Italijani in Madžari. Območje današnje občine Sv. Jurij ob Ščavnici
je pripadalo nemškemu okupacijskemu območju. Nemci so takoj pričeli z raznarodovalno politiko.
Eden najbolj krutih ukrepov raznarodovalne politike za slovensko prebivalstvo je bila izselitev v
Srbijo, NDH ali Nemčijo. Na podlagi nemške transportne knjige, ki jo hrani Muzej novejše zgodovine
v Mariboru, je razvidno, da je bilo iz območja današnje občine Sv. Jurij ob Ščavnici izgnanih 35 oseb,
in sicer s 24., 25. in 26. transportom, ki so iz Maribora odrinili 23., 24. in 26. julija 1941. Vsi trije
transporti so slovenske izseljence peljali v Slavonsko Požego v NDH.
Potres 26. marca 1511 in njegove posledice
Iza Jarc in Veronika Šemrov
Mentorstvo: Damjan Perš
Šola: Osnovna šola Prežihovega Voranca Ljubljana, Ljubljana
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Prebivalce Kranjske in Furlanije je 26. marca 1511 presenetil močan potres. O njem za Kranjsko ni
dovolj ohranjenih poročil, da bi si lahko ustvarili popolno mnenje dogajanja. Drugače je to za območje
Furlanije, kjer je potresna dejavnost za seboj pustila tudi večje razdejanje. Kako močno se je vtisnil v
zavest človeškega spomina, pa nam v napol literarni obliki poda skoraj 200 let pozneje najbolj
imenitni kranjski polihistor Valvasor v svoji Slavi vojvodine Kranjske. S pregledom obstoječe
literature in s pomočjo intervjujev ter kritičnim pristopom do Valvasorjevega zapisa se je pokazala
milejša slika naravne ujme. S pogledom od danes nazaj v leto 1511 in uporabo današnjega znanja je
bilo mogoče približno določiti epicenter potresa, njegovo moč in posledice. Jasno se je pokazala
potreba po dodatnih raziskavah, ker zgodovinopisje in seizmologija nista dorekla vsega. Preostala nam
je samo še arheologija in s pomočjo nedestruktivnih in destruktivnih arheoloških metod bi lahko
odgovorili na marsikatero vprašanje, ki se odpira ob študiju tega dogodka. Terenska topografija, izrisi
najdišč v dvo- oziroma tridimenzionalni tehniki ter sama arheološka izkopavanja možnih najdišč, ki
jih je močno prizadel potres, bi pokazali nove rezultate, tudi v kulturološkem smislu. Stara mestna
jedra, grajske stavbe, utrdbe ter opuščene vasi čakajo na temeljito raziskavo.

Južna železnica in vpliv kneza Windischgraetza na potek trase ter njen vpliv na prebivalstvo na
odseku Borovnica- Rakek
Benjamin Poniž
Mentorstvo: Barbara Klembas
Šola: Osnovna šola Oskarja Kovačiča, Ljubljana
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Namen raziskovalne naloge je potrditev ali zavrnitev teze, da je knez Alfred Candius von
Windischgraetz vplival na potek železnice Dunaj- Trst na odseku Borovnica-Rakek. V nalogi
raziskujem tudi, kako je gradnja vplivala na furmanstvo in razvoj ali zaton krajev ob železnici.
Ta
dejstva sem v raziskavi tudi potrdil. Pri načrtovanju proge sta bili upoštevani dve varianti, soška in
kraška. Pri prvi bi proga tekla mimo zelo pomembne Idrije, pri drugi pa čez slabo poseljeno kraško
področje. Pri soški varianti bi večjo težavo predstavljal le predor v dolino Idrijce, pri drugi pa je bilo
več resnih problemov: prehod preko ljubljanskega barja, borovniški viadukt, pomanjkanje vode na
Krasu, burja in snežni zameti. Vse je govorilo v prid prve variante, nenadoma pa so se odločili za
drugo. Pregledano gradivo govori v prid tezi, da je na kraško traso odločilno vplival knez
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Windischgraetz, ki je tako svoje gozdove odprl za izvoz lesne mase. Imel je namreč veliko politično
moč ( bil sorodnik cesarja Franca Jožefa).
Prebivalstvo ob progi je zaradi gradnje doživelo
ekonomski vzpon (prevažanje materiala, prodaja hrane delavcem). Prevozniki so razvili dva nova tipa
voza, za prevoz kamnitih kvadrov in parizar, za prevoz pragov. Med kraji na delu trase, ki sem jo
raziskal, se je najbolj razvil Rakek, postal je središče lesne trgovine. Zato trdim, da je železnica res
povzročila propad ene veje furmanstva (na večje razdalje), furmanstvo na krajše razdalje pa se je še
okrepilo.
To obliko furmanstva so izpodrinili šele tovornjaki v prvi polovici 20. stoletja. Trditve
podrobno osvetljujem z gibanjem prebivalstva v posameznih krajih ob delu trase Južne železnice med
Borovnico in Rakekom.
Agrarna reforma v občini Trnovska vas
Anja Colnarič, Maja Druzovič in Barbara Gabrovec
Mentorstvo: Aleš Marđetko in Hilda Bedrač
Šola: JVIZ Osnovna šola Destrnik-Trnovska vas, Destrnik
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
V naši raziskovalni nalogi bomo prikazali proces nacionalizacije premoženja na območju današnje
občine Trnovska vas. Prikazali bomo sam potek tega procesa, vendar bomo tudi prikazali občutke
ljudi, ki jih je ta proces neposredno prizadel (pozitivno ali negativno). Raziskali bomo tudi, kaj se je s
premoženjem zgodilo po osamosvojitvi v procesu denacionalizacije.
Lončarstvo v Kokarjah
Barbara Venek
Mentorstvo: Branka Nareks in Karla Jeromel Rednak
Šola: Osnovna šola Nazarje, Nazarje
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Lončarstvo oziroma izdelovanje iz gline je po svetu zelo znano. V mojem domačem kraju so v
preteklosti lončarili po posebnem postopku, katerega produkt so bili »črni piskri«. Namen naše
raziskave je bil izvedeti, kako se je lončarstvo v Zadrečki dolini začelo in končalo, izbrskati znane
postopke lončarjenja in izdelati črni lonček po tem postopku. Poleg tega smo raziskali tudi, koliko o
glavni temi naše raziskovalne naloge vedo prebivalci Zgornje Savinjske doline in koliko bi se jih
želelo bolj poučiti. Ugotovili smo, da šoloobvezni in priseljeni prebivalci črnolončarske posode ne
poznajo tako dobro, kot tisti, ki tukaj živijo že od rojstva, in tisti, ki so osnovno šolo že končali.
Spoznali smo, da veliko ljudi meša pojma »črni pisker« in »litoželezna posoda«, saj le-ta počrni zaradi
uporabe na odprtem ognju, medtem ko je »črni pisker« črn zaradi načina izdelave in svojo barvo
obdrži do konca. Opravili smo tudi intervju z gospodom Aleksandrom Videčnikom, ki je dober
poznavalec zgodovine na tem območju, in gospodom Janezom Mavričem, ki zbira črnolončarske
izdelke. Obiskali smo lončarko Marijo Štiglic in pregledali zgodovinske vire. Predvsem smo se
naslanjali na raziskave gospoda Franja Baša, ki je zadrečko lončarstvo raziskoval pred drugo svetovno
vojno in je imel vpogled v (kasneje uničene) listine gornjegrajske gospode. »Črnega piskra« nismo
mogli poustvariti, saj večina postopkov žganja ni več znana, ustno izročilo pa ni popolno in ni
preverljivo.
Oprema cerkva v Celju in okolici pred II. svetovno vojno in danes
Urh Ferlež
Mentorstvo: Sona Feldin in Katja Medved
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Šola: Osnovna šola Ljubečna, Ljubečna
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
V raziskovalni nalogi sem želel ugotoviti, kakšne so bile posledice 2. svetovne vojne za cerkve v Celju
in okolici. Poiskal sem vire o opremi cerkva pred 2. svetovno vojno in jo primerjal z opremo danes.
Tako sem ugotovil, ali je bil kakšen kos opreme uničen ali ukraden. Raziskoval sem tudi spreminjanje
vsake posamezne cerkvene zgradbe od 2. svetovne vojne do danes. To pomeni, da so zajeti tudi kosi
nove opreme, ki so bili dokupljeni. Ugotovil sem, da je mnoge cerkve vojna prizadela, veliko pa je
ostalo nedotaknjenih. Svoje ugotovitve sem s fotografijami cerkva predstavil v prilogi. Ugotovil sem,
da je večina cerkva doživela le manjše spremembe, tiste, ki pa so jih, pa so podrobno predstavljene v
tem delu. Kakor sem predvideval, je bila večina župnikov in skrbnikov cerkva pripravljena pomagati.
Število popolnoma uničenih cerkva ni preseglo števila pet.
Življenje kmetov v Ivanjkovcih med obema svetovnima vojnama
Tilen Rajh, Karmen Bogša in Hana Rakuša
Mentorstvo: Boštjan Rajh
Šola: Osnovna šola Ivanjkovci, Ivanjkovci
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
V uvodu bomo s pomočjo zgodovinske literature opisali življenje kmetov v Sloveniji v času med
svetovnima vojnama s poudarkom na dogajanju v Slovenskih goricah.
Raziskovali smo večinoma na osnovi intervjujev s starejšimi krajani, ki so nam ob tem tudi pokazali in
opisali različne predmete, orodja in fotografije.
Glavni namen našega raziskovanja pa je proučiti vsakdanje življenje kmetov v Ivanjkovcih. Zanimalo
nas je,m kako je potekal njihov običajen dan, kmečka dela v različnih letnih časih, orodja, ki so jih
uporabljali pri delu ter življenje kmečkih otrok. Največ ljudi v tistem obdobju na območju
Ivanjkovcev je bilo viničarjev, zato smo podrobno raziskali tudi viničarske odnose med lastniki
vinogradov in viničarji, ki so delali v vinogradih in za svoje plačilo od lastnikov dobili manjšo hišo z
vrtom ter skromno plačilo v naravi ali denarju.
Kuga
Aljoša Kalacanovič
Mentorstvo: Milena Grubelnik Kamenšek
Šola: Osnovna šola Dravlje, Ljubljana
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Kuga se mi je vedno zdela nekaj srhljivega, ko pa mi je mentorica te raziskovalne naloge povedala,
zakaj ljudje ob kihanju velikokrat dodajo tisti znani : »Na zdravje!« ali pa starejši: »Bog pomagaj!«,
sem sklenil o kugi izvedeti čim več.
Kmalu sem ugotovil, da je njen pomen precej širši kot le množice mrtvih v številnih epidemijah, zato
sem postavil hipotezo, da je kuga vplivala na način življenja, na medicino, umetnost od literature do
filmov in da je še danes sinonim za neozdravljive bolezni ljudi in žival (npr AIDS, mačja kuga,
diabetes, rak....).
Moje delo je temeljilo na analizi tekstov, filmov, slik, besedilih pesmi, seveda pa predvsem na
zgodovinskih dejstvih in pisnih virih.
Vse štiri hipoteze sem potrdil.
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Plečnikova Ljubljana
Ana Logar
Mentorstvo: Mojca Furlan
Šola: Osnovna šola Trnovo, Ljubljana
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Raziskovalna naloga opisuje življenje in delo arhitekta Jožeta Plečnika. Predstavlja njegovo
ustvarjanje v Ljubljani, v Pragi in na Dunaju. Poseben poudarek raziskovalne naloge je iskanje
odgovora na vprašanje, zakaj govorimo o "Plečnikovi Ljubljani".
Plečnik se je rodil in umrl v Ljubljani, v Trnovem. V življenju je posvetil razvoju Ljubljane veliko
pozornost in ustvaril nepozaben arhitekturni pečat z umestitvijo svojih izjemnih zgradb, mostov in
drugih objektov, z ureditvijo parkov, glavnih vpadnic cest in vodnih poti z mostovi na reki Ljubljanici.
Predstavila sem nekatere izjemne objekte njegovega bogatega ustvarjanja.
Naloga prikazuje življenje našega arhitekta tudi s predstavitvijo njegove hiše v Ljubljani, v kateri je
arhitekt večino časa živel in ustvarjal.
Papirus – od rastline do materiala za pisanje
Katarina Klarič in Staš Dolinšek
Mentorstvo: Nastja Prodanovič
Šola: Osnovna šola Kamnica, Kamnica
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Nekaj povsem normalnega in samoumevnega je danes vzeti v roke list papirja in pisati. Niti material
na katerega pišemo, niti pismenost nista nič nevsakdanjega. Mnogo let, v bistvu več tisoč let nazaj pa
je bilo to privilegij in znanje redkih.
Cyperus papyrus je zelena šopasta rastlina, ki spada v družino ostričevke Cyperaceae. Doma je v
srednji in južni Afriki, največji nasadi so v Zimbabveju in na Madagaskarju. Vendar ni le ena izmed
mnogih rastlin, iz nje so stari Egipčani izdelovali material za pisanje – papirus.
Uporabljali so ga za mnogo stvari, kot na primer za: vrvi, sandale, košare, čolne, vzmetnice, preproge
in seveda material na katerega so pisali.
Izdelali smo papirus in poskušali tudi pisati nanj. Vse to nas je popeljalo več tisoč let nazaj in nas
povezalo s to imenitno zapuščino starih Egipčanov.
Zgodovina in razvoj strojne industrije v Metalni in TAM-u
Gregor Jakopič
Mentorstvo: Mitja Kobale
Šola: Osnovna šola Franca Rozmana Staneta Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
V nalogi sem raziskal začetke in razvoj strojne industrije v Mariboru. Opisal sem nastanek dveh
velikih tovarn, TAM-a in Metalne, saj je zgodovina obeh izredno zanimiva in bogata ter močno
povezana z razvojem mesta. Opisana je v različnih virih. Tovarna avtomobilov Maribor je nastala na
osnovi nemške tovarne letalskih motorjev in se razvila v sodoben koncern proizvajalca vozil. Med
okupacijo Nemčije so razvili vojaško tovarno za izdelavo letalski motorjev, po vojni pa so jo razširili
in začeli proizvodnjo tovornih vozil. Avtobusi in tovornjaki še danes vozijo po Rusiji ter drugih
deželah. Metalna pa je nastala na osnovi predvojnega podjetja za hidromehansko opremo na Dravskih
elektrarnah ter se razvila v vodilnega proizvajalca žerjavov, transportnih, investicijske in mehanskih
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naprav. Njihove izdelke so prodajali po vseh kontinentih sveta. Obe tovarni sta dali pomemben pečat
mestu in sta zaposlovali več tisoč ljudi. Ime mesta sta s svojimi kakovostnimi izdelki ponesli daleč po
svetu.
Bojne ladje in podmornice druge svetovne vojne
Aljaž Holc
Mentorstvo: Jasna Rosi
Šola: Osnovna šola Ludvika Pliberška, Maribor
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Zanima me sodobna zgodovina, zlasti čas druge svetovne vojne, kjer se je pomemben del vojne
dogajal tudi na morju. Želel sem proučiti bojne ladje in podmornice zavezniških ter centralnih sil in jih
med seboj primerjati. Predvideval sem, da so Američani imeli boljšo bojno opremo na morju kot
Nemci. V nalogi sem predstavil posamezne ladje in podmornice. Posebej sem primerjal nemško ladjo
Bismarck in ameriško ladjo USS Arizona. Ugotovil sem, da je nemška ladja imela boljše karakteristike
in boljšo bojno opremo. Pri primerjavi podmornic nemške U-1051 in ameriške USS Hammerhead pa
sem ugotovil, da je imela boljše lastnosti in vojaško opremo ameriška podmornica. Opisal sem napake
in prednosti pri nekaterih ladjah ter podmornicah, ki so sodelovale v bojih v drugi svetovni vojni.
Prišel sem do zaključka, da je kvaliteta ladje, oziroma podmornice, bila odvisna od materiala in
denarja, ki ga pa je med drugo svetovno vojno primanjkovalo vsem državam, vpletenim v vojno.
Bistričani v vihri druge svetovne vojne
Katja Šlamberger in Dominik Milotić
Mentorstvo: Mojca Žunko
Šola: 2. osnovna šola Slovenska Bistrica, Slovenska Bistrica
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Druga svetovna vojna je svetu pokazala, kakšno uničenje je človek sposoben narediti. Za seboj je
pustila milijone mrtvih, ranjenih, izgnanih, brezdomnih … Najino mesto Slovenska Bistrica in njeni
prebivalci niso bili izvzeti. Čez noč je prišla druga svetovna vojna kot vihar, spremenila njihova
življenja in za seboj pustila grenke spomine.
Z najino raziskovalno nalogo sva hotela razsvetliti te temačne dogodke in ohraniti spomine
Bistričanov, ki bi drugače odšli v pozabo. Skoraj 70 let je minilo od konca druge svetovne vojne in
živih virov ni veliko, še posebno ljudi, ki so bili med vojno odrasli. Pri najinem raziskovanju sva
poskušala ostati objektivna. Nisva imela namena soditi njihovih ravnanj in stališč, ki so jih zavzeli
med vojno.
Pri raziskovanju sva imela težave, saj je primanjkovalo pisnih virov. Temeljni vir najine raziskave so
zato bili ustni viri. Želela sva zapisati spomine ljudi, ki so vojno doživeli na različne načine
(pripadnike narodnoosvobodilnega gibanja, kolaborante, izgnance in civiliste).
Ugotovila sva, da je druga svetovna vojna Bistričane zelo prizadela, veliko bolj, kot sva predvidevala.
Najbolj so občutili pomanjkanje hrane in varnosti, mnogi so izgubili vse svoje premoženje, domove in
kar je najhuje, družinske člane ter prijatelje. S pomočjo anonimnega vira sva ugotovila, da so
kolaboranti res lažje preživeli vojno, vendar jim nikakor ni bilo prizaneseno po njej. Povojni poboji
niso zaznamovali samo kolaborante, ampak vse Bistričane. O njih zelo neradi govorijo oz. po vojni
niso vedeli zanje. Na drugi strani je bilo narodnoosvobodilno gibanje na območju Pohorja med vojno
zelo dejavno. Največjo izgubo je doživelo s padcem Pohorskega bataljona.
Kljub temu, da je med vojno 2,9 % prebivalcev Slovenske Bistrice izgubilo svoja življenja, med
katerimi so bili tudi sorodniki in prijatelji intervjuvancev, so ti radi delili svoje spomine z nama. Dejali
so, da boleči spomini s pogovorom ne izginejo, saj so del njihovega življenja.

220

Vsekakor je potrebno omeniti, da je najina raziskovalna naloga prvi združen zapis dogodkov
Slovenske Bistrice v času druge svetovne vojne. V intervjujih sva slišala veliko pretresljivih zgodb in
škoda bi bilo, če bi utonile v pozabo nenapisane.
Spomin na požig Godoviča leta 1943
Gal Petkovšek in Luka Jesenko
Mentorstvo: Marija Majnik
Šola: Osnovna šola Idrija, Idrija
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Povzetek:
Namen najine raziskovalne naloge je osvetliti spomin na čas 2. svetovne vojne v Godoviču. Zanimal
naju je predvsem tragičen dogodek, ki je pretresel vso vas, in to je bil požig Godoviča v septembru leta
1943. Odločila sva se, da bova o tem dogodku vprašala vaščane in ljudi, ki se tega dogodka še
spominjajo. Opravila sva nekaj intervjujev z ljudmi iz Godoviča in okolice ter tako izvedela marsikaj
zanimivega iz časa med 2. svetovno vojno.
Nemci so v Godovič prispeli po kapitulaciji Italije, to je 8. septembra leta 1943, ko so se Italijani
umaknili in za sabo pustili večino opreme in orožja. Zanimalo naju je, zakaj je prišlo do nasilnega
dejanja požiga s strani okupatorja. Ker o samem požigu še ni bilo napisanega veliko, sva precej
uporabnih informacij dobila kar pri ljudeh, ki so se tega dogodka še spominjali.
Vprašani so bili med vojno različno stari, zato so se jim dogodki različno vtisnili v spomin. Zavedala
sva se, da je bila večina intervjuvancev med požigom še v otroških letih, tako da so videli požig in
vojno skozi otroške oči. Z raziskovanjem sva odkrila, da je možnih vzrokov za požig več, saj se
vprašani tega dogodka različno spominjajo.
Spomini, ki so jih z nama delili vprašani, segajo tudi v čas, ko je bil Godovič pod Italijani. Tako sva
poleg informacij o požigu, dobila podatke tudi o obdobju, ko je bil Godovič pod Italijani, in o
zanimivih dogodkih med vojno. Prav tako pa sva izvedela tudi osebne zgodbe ljudi, ki so doživljali čas
vojne in so nam dragocene žive priče tistega časa.
Novo mesto v času Ilirskih provinc
Žiga Carlo Serini
Mentorstvo: Petra Dragan
Šola: Osnovna šola Grm, Novo mesto
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
V raziskovalni nalogi z naslovom Novo mesto v času Ilirskih provinc sem se odločil, da raziščem
spremembe mesta v času francoske oblasti. Raziskal sem razdelitev mesta, potek dogodkov,
številčenje hiš, primerjavo današnjega in starega mesta. Ker me je zanimal izgled Novega mesta v času
Ilirskih provinc, sem se odločil da izdelam 3D simulacijo s pomočjo programa Google sketchup. Ta
program mi je omogočil nazorno primerjavo hiš in stavb v času Napoleona in sedaj. Na lahko
predstavljiv način so prikazane spremembe, ki so nastale v 200 letih. Smisel naloge je, da daje vpogled
v konstantno spreminjanje mesta, nenehno rušenje in ponovno grajenje. Ugotovil sem, da se podoba
mesta ni bistveno spremenila, saj so porušili 7 in dozidali 27 stavb. Največji spremembi v mestu, ki
sem ju zaznal, predstavljata stavbi Rotovža in porušena hiša na koncu Glavnega trga. Slednja je tudi
najbolj vplivala na izgled mesta, saj je njeno rušenje odprlo trg, kateri je imel prej obliko črke U,
zaradi potreb gradnje novega Kandijskega mostu.
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Zgodovinski oris šolsk knjižnice Osnovne šole Rodica Domžale
Teja Šabec in Tajda Klopčič
Mentorstvo: Vilma Vrtačnik Merčun in Sabina Burkeljca
Šola: Osnovna šola Rodica, Domžale
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Osnovna šola Rodica je v oktobru 2012 praznovala 40-letnico svojega delovanja, zato je 40-letnico
praznovala tudi šolska knjižnica, ki je cilj najinega raziskovanja. Natančno sva pregledali šolski arhiv,
v katerem se je ohranila večina poročil iz zadnjih treh desetletij, malo podatkov pa je ostalo za prvo
desetletje. Pogovorili sva se z nekdanjo knjižničarko Karolino Moldovan in sedanjo knjižničarko
Sabino Burkeljca. Izvedli sva tudi anketo med obiskovalci šolske knjižnice. Skromna knjižnica, ki je
bila prvotno v prostoru današnjega kabineta za likovno vzgojo, se je leta 1986 preselila v večje
prostore v prizidku šole. Leta 1998 je imela 15.722 knjižnih enot, danes pa jih ima okoli 30.000, od
tega 18.000 leposlovnih del za učence. Glede na podatek za leto 1985/1986, ko naj bi bilo 26.022
izposojenih knjižničnih enot (v točnost tega podatka dvomiva), in podatke v zadnjem desetletju, ko je
bilo izposojenih enot največ 12.630 knjižničnih enot, bi morali sklepati, da se je izposoja zmanjšala.
Razlog za to bi lahko bila nekoliko odmaknjena lega knjižnice (po letu 1986) od osrednjega šolskega
prostora. 22. 2. 2013 sva anketirali obiskovalce knjižnice in ugotovili, da je bilo največ obiskovalcev
starih 8 in 9 let (47 %). Zelo očitna je spolna struktura obiskovalcev. Dečki so bili stari od 7 do 10 let,
deklice pa od 8 do 14 let. Očitno od višjih razredov knjižnico obiskujejo predvsem dekleta. Iz poročil
o delu šolske knjižnice ugotavljava, da si učenci prvega triletja izposodijo dobro tretjino vseh
izposojenih knjig (mogoče je razlog tudi skupinska izposoja knjig v prvem razredu), učenci drugega
triletja si izposodijo 29 % knjig, učenci tretjega triletja med 17 in 19 %, strokovni delavci pa okoli 20
%. Postopek izposoje se danes zelo razlikuje od tistega do leta 1990. Knjižničarka je tedaj vodila
osebne kartone učencev, v vsaki knjigi pa je bil knjižni listek. Danes vse delo opravi računalnik s
pomočjo čitalca za kode. Leposlovne knjige so v knjižnici razvrščene po abecedi za učence prvega
triletja – oznaka C (cicibani), drugega triletja – oznaka P (pionirji) in tretjega triletja – oznaka M
(mladinci) ter po UDK sistemu za strokovno literaturo. Število učencev, ki so opravili bralno značko,
se je v zadnjem desetletju zelo povečalo. Leta 1978/1979 je bralno značko opravilo samo 28 %
učencev na šoli, od leta 1979/1980 do leta 1999/2000 se je odstotek gibal med 50 in 60 % vseh
učencev, po letu 2001/2002 pa se giba od 70 do 79 % vseh učencev na šoli. Ob zaključku bralne
značke je šolo obiskalo že veliko znanih osebnosti. Našteli sva 31 pesnikov in pisateljev (6 od teh nas
je obiskalo dvakrat ali trikrat), 5 ilustratorjev in 8 drugih umetnikov. V letošnjem šolskem letu je
največkrat izposojena knjiga Dese Muck Nebo v očesu lipicanca (36 krat). Šolska knjižnica je v štirih
desetletjih svojega delovanja opravila zelo pomembno vlogo pri izobraževanju številnih generacij
učencev.
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ZGODOVINA ALI UMETNOSTNA ZGODOVINA - srednje šole
Sežansko letališče nekdaj in nikoli več
Andrej Jurančič
Mentorstvo: Nadja Prihavec
Šola: Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Gimnazija in ekonomska šola, Sežana
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
Sežansko letališče je bilo v prvi svetovni vojni matično letališče dveh najbolj prepoznavnih enot
cesarskega vojnega letalstva: Flik 41/J in Flik 42/J. Ti dve enoti sta odigrali pomembno vlogo v bojih
na soški fronti. Raziskovalna naloga se ukvarja z obdobjem obstoja sežanskega letališča, njegove
vloge na soški fronti, z zgodovino enot, nastanjenih na letališču in z imeni letal in pilotov, ki so v
dvokrilnih lovskih letalih prve svetovne vojne vsakodnevno tvegali življenje za obrambo domovine.
Poskusil sem ugotoviti, ali po vseh teh letih še vedno obstajajo materialni dokazi o letališču in
dejavnosti na njem. Le-ta je po prvi svetovni vojni zamrla, zgodba o letališču pa ostaja – strnjena je v
raziskovalnem delu pred vami.
Dankova banda
Metka Celcer
Mentorstvo: Roman Mirnik
Šola: Prva gimnazija Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: ZLATO
Povzetek naloge:
V raziskovalni nalogi se bom ukvarjala s uporniško skupino Dankova banda, ki se je pojavila po 2.
svetovni vojni, natančneje aprila 1946. Vodja kriminalne združbe, ki je vodil večino ropov, s
trpinčenjem, pretepanjem, posiljevanjem žena, je bil Štefan Danko. Delovali so v širši mariborski
okolici do Ptuja. Štela je 25 tovarišev med njimi tudi 4 ženske, večinoma partnerke banditov. Izdajali
so se za ljudske organe OZNE ali Narodne milice ter križarje/Petrovo vojsko, mladega pobeglega
kralja, ki naj bi kmalu prišel na oblast. Po vsakokratnem predhodnem dogovoru so se združevali v
posamezne skupine od 3-5 oseb, ki je bila oborožena ter pogosto maskirana s sajami ter titovko na
glavi, podala k bogatim kmetom. Posebej kruti so bili do pripadnikov ljudske oblasti, OF-a in vsega
kar spominja na Tita, to se je kazalo predvsem na trganju OF izkaznic, uničevanju Titovih slik, idr. V
treh mesecih 1946 so izvedli 46 pohodov, s katerimi so vnesli strah med ljudmi in v lokalno skupnost.
Starše v času druge svetovne vojne
Rene Geršak
Mentorstvo: Zlata Pastar in Leonida Babič
Šola: Prva gimnazija Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
6. aprila 1941 so se življenja Slovenkam in Slovencem popolnoma spremenila. Jugoslavija je bila
napadena in tako se je začela druga svetovna vojna na Slovenskem. Tudi moja občina Starše ni bila
nobena izjema in odločil sem se, da izdelam raziskovalno nalogo z naslovom »Starše v času druge
svetovne vojne«. V nalogi nameravam raziskati delovanje Štajerske domovinske zveze na tem
območju, Osnovne šole Starše ter drugih ustanov, ki so takrat delovale. Povezati se želim tudi z
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ljudmi, ki so vojno preživeli bodisi kot taboriščniki, izgnanci ali mobiliziranci v nemško vojsko ter
spoznati njihove zgodbe. Pri raziskovanju bom uporabil dokumente oz. vire iz naše občine iz druge
svetovne vojne, ki so v Muzeju narodne osvoboditve Maribor. Z raziskovalno nalogo želim, da se
zberejo zgodbe o ljudeh in dogodkih v naši občini med vojno, da bo to težko obdobje čim bolj
ohranjeno in verodostojno.
Kolik je delež zgodovine pri oblikovanju različnih oblik obdelovalnih zemljišč ob bregovih Mure
Anja Cipot
Mentorstvo: Majda Anders
Šola: Gimnazija Murska Sobota, Murska Sobota
Doseženo priznanje: SREBRNO
Povzetek naloge:
Satelitski posnetki obdelovalnih površin na levem in desnem bregu reke Mure, ki so mi bili na voljo,
so zaradi izrazite razlike v oblikovanju polj pritegnili mojo pozornost, zanimanje in željo, da raziščem
ozadje pojava. Izhajala sem iz prepričanja, da so na takšno sliko najodločneje vplivali naravni
dejavniki, a se mi je, glede na dinamične zgodovinske spremembe od konca fevdalizma do danes
vsiljevalo razmišljanje o dodatnem vplivu zgodovinskega ozadja.
V nalogi sam se skušala najti odgovore na vprašanja, ki so se mi pri tem zastavljala, predvsem koliko
je zgodovinsko ozadje utegnilo vplivalo na takšno sliko.
Mogoče se tema na prvi pogled ne zdi zelo zanimiva, vendar se skoz raziskovanje zgodovinskega
ozadja odstira vedno več zanimivosti. Vpliv sprememb družbeno-političnih formacij, različnih
državnih okvirjev in vojn, ki sem jih skušala raziskovati so prav tako vsebina moje raziskovalne
naloge. Pri tem ne smemo prezrete, da je v obdobju med 1848 in 1948 Prekmurje preživelo
travmatične in globoke spremembe, zajemajoč propad fevdalizma in meščansko dobo do socializma
po drugi svetovni vojni. Našlo se je v primežu dveh svetovnih vojn. Spreminjala se je zakonodaja od
časa Habsburškega absolutizma, prek Ogrske avtonomije v času dualizma, vključitev v Kraljevino
SHS do poslednje obsežne agrarne reforme v socialistični Jugoslaviji. Iskala sem odgovore na
vprašanja, kako je politika posameznih omenjenih držav spreminjala gospodarstvo na našem območju,
kako se je prepletala z drugimi dejavniki, kot so vpliv dedovanja, melioracije, komasacije, koliko pa
so na zgoraj omenjeno obliko in razporeditev vplivali naravni dejavniki (konfiguracija tal, tok reke
Mure…).
Izpostavljam, da mi je vpliv nekaterih dejavnikov uspelo dokazati in dokumentirati, druge pa sem,
zaradi pomanjkanja dokaznih virov morala pustiti na območju domnevanja, saj nisem našla dovolj
pisnih virov.
O porušenih pravoslavnih in protestantskih svetiščih v Celju
Nina Žlof, Filip Komplet in Lejla Valentić
Mentorstvo: Marko Moškotevc
Šola: I. gimnazija v Celju, Celje
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Ker o porušenih svetiščih v Celju vemo zelo malo, smo se odločili, da raziščemo, kaj o tej tematiki
vedo naši dijaki in prebivalci Celja.
V 20. stoletju je bilo v Sloveniji veliko porušenih svetišč. Zagotovo sta k temu pripomogli obe
svetovni vojni pa tudi številne spremembe državne ureditve in politični režimi, ki so bili naklonjeni tej
ali oni veroizpovedi. Tudi Celje v tem oziru ni bilo izjema, saj je bilo samo v 20. stoletju porušenih kar
6 različnih cerkva. Zanimali sta nas pravoslavna cerkev sv. Save in protestantska Kristusova cerkev na
Otoku, ki sta stali v neposredni bližini naše šole.
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Anketirali smo dijake 3. in 4. letnika I. gimnazije v Celju, saj smo predvidevali, da so zaradi koncepta
učne snovi v gimnaziji najverjetneje že slišali za rušenje svetišč. Poleg tega smo anketirali tudi Celjane
različnih starostnih skupin, ki živijo v starem mestnem jedru in na Otoku. Dobljeni rezultati so bili
večinoma pričakovani, ponekod pa smo dobili tudi precej zanimive odgovore. Prišli smo do zaključka,
da je tematika porušenih svetišč aktualna tudi danes, saj se v mnogih državah srečujemo z
medetničnim in verskim nasiljem.
Da bi o pomenu in delovanju pravoslavcev in protestantov izvedeli nekoliko več, smo opravili intervju
s parohom Srbske pravoslavne cerkve v Celju gospodom Milanom Dudukovićem ter povzeli pogovor
iz časnika Novi tednik s predsednikom pravoslavne cerkvene občine v Celju gospodom Zoranom
Šućurjem
Domovja požgal je satanski pes
Domen Ocepek
Mentorstvo: Peter Avbelj
Šola: Gimnazija Litija, Litija
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Okupator je v Zasavje prispel v petek, 11. aprila leta 1941. Nemci so si Zasavja želeli predvsem zaradi
velikih zalog premoga. Na območju Izlak so je okupator namestil v osnovni šoli; danes je to OŠ Ivana
Kavčiča.
Strma Njiva nad Kolovratom je bila zelo ugoden prostor za tabor, sej leži v bližini Kolovraške rebri,
kar omogoča hitre prehode v dolino med Izlakami in Trojanami pa tudi v dolino med Trojanami in
Blagovico.
Sredi maja 1944 je bila na Strmi Njivi utaborjena VI. Udarna brigada Slavka Šlandra, krajše Šlandrova
brigada. 17. maja je del tretjega bataljona krenil v Orehovico in na cesti Trojane-Zagorje postavil
zasedo. Znano je bilo, da to cestno povezavo zelo radi uporabljajo SS-ovci iz Izlak. Zasedo so
postavili pri domačiji Primar v Orehovici, saj so menili da je to najprimernejše mesto, saj je bil v
bližini gozd, cesta pa je na tem mestu močno zavila. Postavili so ovirro, za kar so uporabili voz.
Popoldne se je po cesti pripeljal nemški opel, v katerem je bilo pet SS-ovcev. Ker je ovira na cesti
ležala za nepreglednim ovinkom, je voznik moral hitro ustaviti vozilo, ko jo je zagledal. Partizani so
odprli ogenj. Uporabljali so strojnice, minomet, ročne bombe, puške in pištole. Ubili so enega oficirja
in tri vojake, enega pa so zadržali živega in ga vključili v svoje vrste. Z strelišča so pobrali tudi vse
nemško orožje. Po uspeli akciji so se prek Rebri vrnili nazaj v tabor na Strmo Njivo.
Nemci so se sklenili maščevati nad civilisti že naslednji dan, 18.5.1944, po tistem, ko so pokopali
nemške vojake, ubite v zasedi dan prej. II. SS-alarmna četa Brežice, ki se je takrat zadrževala na
Izlakah, je malo pred deveto uro zvečer odla proti Orehovici. Dogodek je popisan v nemškem
poročilu, a je težko verjeti v njegovo verodostojnost. Okrolili so domačije ob mestu, kjer so Partizani
17.5. postavili zasedo in odgnali živino. Nato so sklicali civiliste v hišo, jih pobili z brzostrelkami in
šele nato zažgali hišo. Navajajo še, da so med gorenjem v hiši začele doneti eksplozije. To naj bi bile
ročne bombe in strelivo. Zadnje je seveda laž, s katero se želeli Nemci zakriti masaker.
Bolj verodostojni so spomini domačina Ivana Drnovška, ki je bil ob požigu skrit v gozdu. Večino
njegova pripovedovanja se ujema z nemškim poročilom, navaja pa še, da so se iz hiš slišali kriki ljudi,
kar kaže na to, da Nemci civilistov niso postrelili, ampak so jih še žive pometali v goreča poslopja.
Slišal pa ni nobenih eksplozij, kot so to povedali Nemci.
Nemci so se naslednji dan še vrnili na požgane domove, požgali še kozolec in ustrelili še eno
domačinko, ki je prejšnji dan niso našli, in jo nato vrgli v goreč kozolec.
Danes je 18.5. izlaški krajevni praznik. V Orehovici se tega dne vsako leto spomnijo s položitvijo
venca na spominsko obeležje, ki leži ob glavni cesti Zagorje-Trojane. Vidni so ostanki požganih hiš,
postavljen pa je tudi spomenik izdelan iz hrastovega debla. Poleg tega pa se na žrtve spomimo tudi 1.
novembra.
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Univerzalnost makiavelističnih mehanizmov
Vid Žepič
Mentorstvo: Patricija Veldin in Janez Ciperle
Šola: Gimnazija Kranj, Kranj
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Letošnje leto mineva petsto let od nastanka dela Vladar oz. Il Principe, enega najpomembnejših
evropskih političnih del. V raziskovalni nalogi sem želel ovrednotiti tezo Niccola Machiavellija,
avtorja znamenitega dela iz 16. stoletja, o univerzalnih mehanizmih uspešnega vladanja in ohranjanja
oblasti. Najprej sem iz dela izluščil Machiavellijeve mehanizme, nato pa ugotavljal ali je
neupoštevanje le-teh v preteklosti že koga stalo izgube oblasti. Da bi lahko potrdil ali ovrgel
Machiavellijevo tezo, sem analiziral tudi sodobno prisotnost idej italijanskega humanista v očeh
slovenske mladine.
Življenje monarha - dolžnost ali zadovoljstvo?
Klemen Petek
Mentorstvo: Jelka Kokol Plošinjak
Šola: Gimnazija Ptuj, Ptuj
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Naloga bo vsebinsko zasnovana tako, da bralcu pomaga pri razumevanju življenja britanskega
monarha in njegove družine v preteklosti in sedanjosti.
Služila bi naj kot neke vrste priročnik, namenjen vsem, zlasti pa še tistim, ki bodo v vlogi turistov
obiskali Združeno kraljestvo. Ne gre za prikaz kulturnozgodovinskih spomenikov, pač pa za
predstavitev nekaterih mejnikov in tradicionalnih dogodkov, običajev ... v monarhiji - npr. kronanja,
odprtja parlamenta, menjave straže, praznovanja monarhovega rojstnega dne, ...
Vpliv potrošništva in popularne kulture na delo Andyja Warhola
Lenart Kirbiš
Mentorstvo: Snežana Sotlar
Šola: Gimnazija Šentvid, Ljubljana Šentvid
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Raziskovalna naloga z naslovom Vpliv potrošništva in popularne kulture na delo Andyja Warhola
osvetljuje popart, eno vidnejših pojavnih oblik likovne umetnosti obdobja po drugi svetovni vojni.
Začetki poparta segajo v petdeseta leta, ko se v času obnove in družbenega okrevanja razbohoti
potrošništvo kot posledica masovne proizvodnje in za zahodni svet značilne agresivne prodaje
proizvodov.
Pri pop umetnikih se reakcija na obstoječe oblike abstraktne umetnosti kaže predvsem v izbiri sodobne
množične ikonografije, ki so jo naplavljali mediji. Poplava plakatov, ilustriranih revij in reklam je
skupaj z oglaševanjem na TV vsiljivo oblikovala popularen okus in bila pri tem sprejeta s toleranco,
celo z odobravanjem. Prav nič nenavadno ni, da so umetniki, naklonjeni popularnemu gibanju, vse to
doživljali kot vizualno in vsebinsko obogatitev. Odločilen vpliv potrošništva na ikonografijo in
strategije samopromocije se pojavi pri velikem številu umetnikov poparta, še posebej opazen pa je pri
Andyju Warholu. Raziskovalna naloga predstavi njegov motivni svet, tehnološko izvirnost, vplive
potrošniške družbe in njenih podob na umetnikovo ikonografijo, načine druženja in delovanja in
angažirane reakcije na aktualne družbene posebnosti.
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Didaktične igrače
Ana Skalar Čarman
Mentorstvo: Vida Šifrer
Šola: Gimnazija Šentvid, Ljubljana Šentvid
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Igrače imajo v otrokovem življenju izredno pomembno vlogo, saj mu omogočajo normalen fizični in
psihični razvoj. Kadar se otrok ob igri z igračami nekaj nauči, pravimo, da imajo te igrače neko
didaktično vrednost.
Moje raziskovalno delo proučuje novodobne igrače in igrače preteklosti. Zanimalo me je, s čim so se
otroci igrali v starih časih ter s kakšnimi igračami se igrajo danes. Z raziskavo sem želela dokazati, da
starodobne igrače ponovno dobivajo svoje mesto v otroški igri. Z metodo anketiranja in intervjuvanja
ter pregledom zbranih virov in literature sem želela potrditi svoje hipoteze. Prišla sem do zanimivih
ugotovitev in zaključkov, ki so predstavljeni v raziskovalni nalogi.
Položaj žensk v Evropi
Ema Odra Raščan
Mentorstvo: Mojca Lebar
Šola: Gimnazija Bežigrad, Ljubljana
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Kljub napredku pri doseganju večje enakosti spolov v družbi so neenakosti med spoloma še vedno
prisotne. Za doseganje enakopravnega položaja moških in žensk je pomembno, da se naučimo
sprejemati v vsej svoji različnosti in vrednotimo različne oblike dela enakovredno.
V zgodovini so bile ženske podrejene moškim, gibanje za izboljšanje položaja žensk se je začelo s
francosko revolucijo. Volilna pravica velja za temeljno politično pravico državljana, vendar pa so v
začetku to pravico imeli le bogati beli moški. Ženske so si priborile to pravico prvo na Finskem leta
1906. Velik del Evrope sledi po koncu prve svetovne vojne, drug del po drugi svetovni vojni z izjemo
Švice, kjer ženske pridobijo volilno pravo leta 1971.
Raziskala sem trenutno veljavne predpise in aktivnosti na področju žensk in enakopravnosti spolov v
mednarodnih dokumentih, kot so na primer Evropska unija, Združeni narodi in Svet Evrope. V
raziskovalni nalogi sem se osredotočila na osveščenost med slovensko mladino o položaju žensk v
Evropi. Zanimalo me je predvsem kaj mislijo srednješolci o zaposljivosti in višini osebnih dohodkov
ter zastopanosti žensk na najvišjih položajih. Izvedla sem anketo s pomočjo informacijsko –
komunikacijskih tehnologij, in sicer z uporabo Free online surveys in socialnega omrežja Facebook.
Na anketo se je odzvalo 140 srednješolcev iz 25. srednjih šol iz različnih slovenskih regij, in sicer 92
dijakinj oziroma 65 odstotkov anketiranih in 49 dijakov oziroma 35 odstotkov anketiranih.
S sodelovanjem v anketi so srednješolci pokazali svoje zanimanje in ozaveščenost o tej temi. Iz
rezultatov raziskovalne naloge, lahko sklepam, da se mladi v veliki meri zavedajo neenakopravnega
položaja žensk v Sloveniji. Posebno pomemben se mi je zdel komentar, da ženske predstavljajo veliko
neizkoriščenega potenciala, ki bi lahko bolje koristil družbi. Mladi se prav tako zavedajo spolne
diskriminacije, na primer da so ženske manj plačane za isto delo, obstaja osveščenost o nasilju nad
ženskami, kot je primer spolnega nadlegovanja. Anketiranci se zavedajo, da je povprečni delež žensk
na vodilnih položajih, na primer na ministrskih položajih, v Sloveniji pod povprečjem Evropske unije.
Raziskovalna naloga bo doprinesla k razumevanju položaja žensk v družbi in k osveščenosti mladine,
da je potrebno vzgajati k sprejemanju različnosti in zaupanju med spoloma.
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Izjemna Ljubljana
Ardian Ameti
Mentorstvo: Dragica Marinko
Šola: Gimnazija Bežigrad, Ljubljana
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Dandanes poznamo Ljubljano kot glavno mesto Republike Slovenije - središče vsega političnega in
kulturnega dogajanja. Pa bi v preteklosti lahko rekli, da je bila središče Evrope ali sveta?
Seveda ne, a vendar je Ljubljana v preteklosti gostila visoke državne obiske. V 19. stoletju je med
drugim potekal kongres Svete alianse, ki je Ljubljani prinesel videz svetovljanskega mesta, v katero so
se zgrinjale kronane glave, ministri in veleposlaniki, 23 let kasneje je kranjsko prestolnico obiskal
cesar Ferdinand Dobrotljivi. 19. stoletje tako zaključuje potres, ki je Ljubljani povzročil veliko gmotno
škodo. 20. stoletje začenja II. evharistični kongres, ki nam prikazuje tudi duhovno plat obiskov. Le-ti
niso bili le za dostojanstvenike, bili so tudi za ljudi. To dokazuje tudi Titov obisk, ki je pomagal
združiti južnoslovanske narode in zgradil skupno državo. Za konec sem opisal tudi nekaj njegovih
gostovanj v Ljubljani.
Naloga vsebuje opisane dogodke, ki so bili za tedanjo kranjsko prestolnico pomembni. Pri tem nisem
pozabil, kaj je z obiski pridobila (parki, trgi in nove zgradbe) ter kakšno je bilo tedanje vzdušje.
V raziskovalni nalogi sem uporabil metodo anketiranja, ki je bila opravljena med dijaki in profesorji
Gimnazije Bežigrad ter knjižničarji Mestne občine Ljubljana (MOL), teh je bilo skupaj 172, na
podlagi poznavanja Ljubljane in njene preteklosti. Opravil sem tudi intervjuja z gospodoma Andrejem
Studenom in Francetom Dolinarjem, strokovnjakoma za opisane dogodke. Iz anketnih rezultatov sem
ugotovil, da anketiranci menijo, da se danes premalo učimo o preteklosti in zanimamo zanjo. Prav tako
so bili mnenja, da so Slovenci in Ljubljana imeli še največ vpliva v nekdanji skupni državi SFRJ.
Na koncu raziskovalnega dela lahko vidimo Ljubljano kot prestolnico, ki je dostojanstveno
sprejemala cesarje, vladarje, predsednike ter občasno tako posegla v svetovno zgodovino.
Častna pionirska...
Adrijana Skaza
Mentorstvo: Darja Emeršič
Šola: Prva gimnazija Maribor, Maribor
Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
Za raziskovalno nalogo z naslovom Častna pionirska sem se odločila, ker je čas Jugoslavije eno izmed
mojih najljubših obdobij v slovenski zgodovini. Starši in stari starši se teh časov zelo radi spominjajo
kot Titovi pionirčki. Opredelila bom pojem pionir, njegovo funkcijo, uniformo, značko in sistem, ki je
tedaj vladal v šoli. Osredotočila se bom na preživljanje prostega časa, praznovanja Dneva mladosti,
vpliva pop kulture, potovanj s Pionirskim vlakom in še na druga doživetja, povezana z Zvezo
pionirjev. Želim izvedeti, kako danes starejši gledajo na te dni z vidika dogodkov v sedanji družbi.
Med osnovnošolci bom naredila anketo, v kateri bom izvedela ali poznajo Titove pionirčke in čas, v
katerem so živeli. Izdelala bom zloženko z osnovnimi podatki, da ta čas podrobneje mojim predstavim
sovrstnikom, starejše pa spomnim, da njihova preteklost ne sme utoniti v pozabo. Zbrala bom pesmi,
ki so jih pogosto prepevali na raznih prireditvah v čast Josipu Brozu Titu.
Petrinjske resignacije
Jakob Piletič
Mentorstvo: Nevenka Malnarič Brulc
Šola: Gimnazija Novo mesto, Novo mesto
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Doseženo priznanje: BRONASTO
Povzetek naloge:
V raziskovalnem delu sem se posvečal predvsem raziskovanju treh papeških resignacij, njihovih
vzrokih - tako uradnih kot tudi neuradnih, življenju teh mož in preučevanju zgodovinsko-kulturnega
ozadja odstopov.
1 Resignacija
V Velikem slovarju tujk* je pod geslom »resignacija« moč najti takšnole razlago:
resignácija -e ž (lat. rasignatio) odpoved, odrekanje (navadno brez odpora); odpoved službi, položaju
ipd. (…)
Iz opisa lahko razberemo, da gre za dejanje odpovedi, odstopa … Skratka prenehanje opravljanja
določene funkcije. Če besedi pridamo še pridevnik »papeška« oz. »petrinjska« pa pomeni prostovoljni
odstop vrhovnega voditelja Rimskokatoliške Cerkve torej papeža. V kratki zgodovini človeštva in še
krajši zgodovini Cerkve sila redek in nenavaden pojav. Doslej je bilo človeštvo priča le trem.
2 Papeštvo
Papeštvo je skozi stoletja bila najvplivnejša vlada sveta, ki ni potrebovala svojega lastnega ozemlja saj
ji je bil podrejen ves svet. Papeštvo je najvišja institucija Rimskokatoliške Cerkve, ki ji vlada absolutni
monarh papež.
Konlave je postopek izbire papeža od 1870 naprej v vatikanski Sikstinski kapeli, dotlej navadno v
kraju papeževe smrti oz. kakem drugem kraju. Ime »konklave« je zloženka dveh preprostih latinskih
besed con clavis – dobesedno s ključem. V Rimu je leta 1241 potekal prvi konklave, kjer je bil
izvoljen papež Celestin IV.
Do trenutka, ko so bile zapisane te vrstice, se je zvrstilo že 265 naslednikov svetega Petra, prvega
papeža, oziroma 266 papežev. Zadnji je bil izvoljen letos 13. marca 2013, papež Frančišek.
3 Papež Gregor XII. (1327 -1417)
Odlikoval se je po svoji izredni pobožnosti in po svojih teoloških nazorih. V svojih nagovorih in
homilijah je idealiziral zedinjenje Cerkve, vendar pa v času svojega pontifikata ni storil ničesar, kar bi
k zedinjenju Cerkve pripomoglo. Bil je 205. naslednik svetega Petra. Vladal je v času zahodne shizme,
ki je trajala med leti 1378 in 1417 in med katero je večkrat prišlo tudi do polipapije. Tudi med
njegovim vladanjem je sprva vladal še protipapež Benedikt XIII. (vladal od 1378 do 1417) in kasneje
še protipapež Janez XXIII.
Že na koncilu v Pisi je bil razrešen funkcije papeža, vendar pa je odstop podal šele na koncilu v
Kostanci. Leta 1409 je prenehal s svojim pontifikatom in postal kardinal-škof Porta e Santa Rufine,
kjer je leta 1417 tudi umrl.
4 Celestin V (1215- 1296)
Že mlad se je pridružil sinovom svetega Benedikta, torej benediktincem. Leta 1276 je postal opat v
Beneventu in je to službo opravljal do leta 1279. Kasneje je začutil klic po samoti in postu zato se je
kot puščavnik naselil na gori Murrone v Abruzzih. Bil je 192. naslednik svetega Petra.
Zavladal je leta 1294, dve teli po smrti svojega predhodnika Nikolaja IV. (vladal med 1288 in 1292).
K odstopu naj bi ga nagovoril tudi njegov naslednik Bonifacij VIII. (od 1294 do 1303), ki ga je
kasneje dal zapreti. Umrl je zaprt leta 1296 na Fumonskem gradu.
Leta 1313 ga je papež Klemen V. razglasil za svetnika.
5 Papež Benedikt XVI. (1927-… )
Zadnji izmed papežev, ki je odstopil in čigar odstopu smo bili priča letos leta 2013.
Joseph Alois Ratzinger je bil rojen 16. april leta 1927 v Marktl am Inn na Bavarskem v NemčijI.
Skupaj z bratom duhovnikom in sestro so odraščali v policijski, a zato nič manj antinacistični družini.
Leta 1958 je postal profesor dogmatike na visoki šoli v Freisingu.
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