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UVODNIK

PO POTEH ŽIVLJENJA DO ZNANJA
Letošnje leto je jubilejno leto znamenite Celjanke Alme Maksimiljane Karlin, saj obeležujemo 130-letnico njenega rojstva,
hkrati pa 100-letnico njenega odhoda na pot okoli sveta. Ne le svetovna popotnica, temveč tudi pisateljica, prevajalka, zbirateljica, ki je hrepenela po učenju, spoznavanju in odkrivanju sveta. Pri tem velja omeniti, da je bila ob tej obletnici letošnja
poslikava oglasnih panojev v času praznika Mestne občine Celje posvečena prav njej.
Mladi raziskovalci, naj bo Alma Karlin vaša spodbuda, da se lahko v življenju doseže marsikaj. Potrebno je le vztrajati in
slediti svojim ciljem. Naj bo vaša želja po odkrivanju neskončna in pridobivanje novih spretnosti vaša stalna naloga, ki vas
bo spremljala skozi vse življenje. Vsaka nova izkušnja in novo spoznanje je pomembna naložba za prihodnost vseh mladih.
V Mestni občini Celje se zavedamo, da je v znanje vredno vlagati, zato bomo še naprej spodbujali mlade k ustvarjalnemu
razmišljanju. V raziskovalno delo je vpeta vrsta strokovnjakov iz različnih področij, mednje sodijo mentorji, koordinatorji,
člani strokovnih ocenjevalnih komisij in člani Komisije Mladi za Celje.
V šolskem letu 2018/2019 je bilo izdelanih 132 raziskovalnih nalog, od katerih je 74 osnovnošolskih in 58 srednješolskih.
Pri tem je sodelovalo 260 mladih raziskovalcev, ki jih je usmerjalo 109 mentorjev. Letos so se celjskim osnovnim in srednjim šolam pridružile osnovne šole iz Rimskih Toplic, Šentjurja, Laškega, Braslovč, Radeč, Frankolovega in Vojnika. Zagovori
nalog so za osnovnošolce potekali na Osnovni šoli Hudinja, srednješolci pa so jih teden dni kasneje zagovarjali na Šolskem
centru Celje. Na državno tekmovanje, ki ga organizira ZOTKS v Murski Soboti, se je uvrstilo 73 raziskovalnih nalog, od tega
je bilo 14 zlatih.
V Osrednji knjižnici Celje je trenutno v tiskani obliki shranjenih že skupno 4110 raziskovalnih nalog, 1700 nalog pa je v
polnem besedilu dostopnih v e-obliki, in sicer v spletni bazi COBISS. Raziskovalce smo nagradili z izletom v Posočje, na
zaključni prireditvi, ki se bo meseca junija odvijala v Narodnem domu, pa bomo mladim podelili še županovo priznanje.
Pomembno je, da ste mladi ves čas aktivni, vedoželjni in širite svoje znanje. Z izdelovanjem raziskovalnih nalog pomembno
prispevate k odkrivanju neodkritega in s tem kažete svoje talente in sposobnosti. Marsikatera raziskovalna naloga je tako
uporabna v vsakdanjem življenju, veliko pa je tudi takšnih, ki so stroki v pomoč in razmislek. To je torej prava vrednota
raziskovalnih nalog – njihova uporabnost.
Že grški filozof Platon je nekoč dejal »Ne učite otrok s strogostjo, raje poskrbite, da se bodo na poti k znanju zabavali. Tako
boste morda pri vsakem odkrili sled genialnosti na nekem posebnem področju.«

Polona Ocvirk
vodja Oddelka za družbene dejavnosti
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KOMISIJA MLADI ZA CELJE

Osvežena sestava komisije Mladi za Celje
V letošnjem raziskovalnem letu 2018/2019 je bila s sklepom župana Mestne občine Celje imenovana nekoliko osvežena
sestava Komisije Mladi za Celje, ki bdi nad organizacijsko zasnovo in izvedbo mladinskega raziskovalnega dela v Mestni
občini Celje. Srečko Maček, ki je komisijo uspešno vodil celo desetletje, se je s funkcije predsednika poslovil, ostaja pa
tvorni član komisije. V komisijo sva bila imenovana dva nova člana, Gregor Deleja, ravnatelj Gimnazije Celje Center in koordinator raziskovalnega dela na šoli, in Katja Esih, direktorica Regijskega študijskega središča v Celju, ki sem bila imenovana
za predsednico komisije. Strokovno podporo delu komisije nudi Jerneja Svetko, strokovna sodelavka Oddelka za družbene
dejavnosti MOC.
Raziskovalno leto smo, kot že nekaj let zapored, pričeli s posvetom na temo mladinskega raziskovalnega dela zadnji petek
v mesecu septembru v okviru dogodkov Dneva raziskovalcev. Lanski posvet ob 40. obletnici mladinskega raziskovalnega
dela v Celju je bil še posebej navdihujoč, saj so nas obogatile življenjske in karierne poti nekdanjih celjskih mladih raziskovalcev, danes izjemnih strokovnjakov.
Komisija je delo zastavila po ustaljenem rokovniku preteklih raziskovalnih let, posebno pozornost pa smo namenili usposabljanju mentorjev mladih raziskovalcev ter strokovnim ocenjevalcem. Tako smo v mesecu oktobru organizirali usposabljanje za mentorje z naslovom Vloga mentorja v mladinskem raziskovalnem delu. Usposabljanje so izvedle dolgoletne
mentorice mladih raziskovalcev in članice komisije profesorice Nataša Marčič, Jana Draksler in Katja Teršek. V zadnjem delu
srečanja je izr. prof. dr. Miha Kovačič, vodja tehničnega razvoja v podjetju Štore Steel d.d., predstavil predlog tem raziskovalnih nalog podjetja Štore Steel. Usposabljanja so se udeležili predvsem mentorji začetniki, podobna usposabljanja pa
želimo nadaljevati tudi v prihodnje.
S ciljem objektivnega, pa tudi mladim raziskovalcem naklonjenega in vzpodbudnega načina ocenjevanja raziskovalnih
nalog smo ob predaji nalog v ocenjevanje izvedli kratko usposabljanje za ocenjevalce. Vodila sta ga člana komisije Nataša
Marčič in Mojmir Mosbruker.
V letošnjem letu se lahko pohvalimo tudi z novo spletno stranjo gibanja Mladi za Celje ter posodobljenim informacijskim
sistemom, za katera je zaslužen član komisije Boštjan Štih s podporo matične Osnovne šole Hudinja.
Ustvarjalni in polni idej pa niso samo mladi raziskovalci, ampak tudi člani komisije. Na sejah komisije se krešejo misli in
ideje za vsebinsko in organizacijsko nadgradnjo projekta in tako za naslednje leto pripravljamo posodobitve rokovnika in
pravilnika o mladinskem raziskovalnem delu.
260 raziskovalcev in podpora 109 mentorjev v raziskovalnem letu 2018/19 nam dajejo vzpodbudo in odgovornost za naše
delo v prihodnjih raziskovalnih letih.
Katja Esih,
predsednica Komisije Mladi za Celje

Komisija Mladi za Celje:
Katja Esih, predsednica

Carmen Laitner Banovšek, članica

Mojmir Mosbruker, član,

Regijsko študijsko središče Celje

Celjske lekarne

IV. osnovna šola Celje

Gregor Deleja, član

Srečko Maček, član

Katja Teršek, članica

Gimnazija Celje – Center

Osrednja knjižnica Celje

Ekonomska šola Celje

Jana Draksler, članica

Boštjan Štih, član

Tomislav Viher, član

Osnovna šola Frana Kranjca

Osnovna šola Hudinja

ŠCC, Gimnazija Lava

Nataša Marčič, članica

Jerneja Svetko, strokovna podpora

I. gimnazija v Celju

Mestna občina Celje
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NAGRADE
Komisija Mladi za Celje in Osnovna šola Hudinja sta prejeli zlato in srebrno priznanje Zveze za tehnično kulturo Slovenije. Komisija je priznanje prejela ob 40. obletnici gibanja Mladi za Celje, OŠ Hudinja pa za prispevek k razvoju
tehnične kulture in mladinskega raziskovalnega dela v Sloveniji.
Utemeljitev zlatega priznanja ZOTKS:
Mestna občina Celje je v lanskem letu obeležila 40. obletnico gibanja Mladi za Celje. V obdobju 1978-2018 je 11.560 mladih raziskovalcev s pomočjo 3.576 mentorjev izdelalo 4.110 raziskovalnih nalog/inovacijskih predlogov (102,8 povprečno
na leto), katere je ocenilo 2.360 recenzentov na regijskem nivoju. 4.110 raziskovalnih nalog je v tiskani obliki shranjenih v
Osrednji knjižnici Celje, 1.700 nalog pa je v polnem besedilu dostopnih v bazi COBISS. Povprečno letno celjski mladi raziskovalci dosegajo 5 zlatih priznanj na državnem srečanju mladih raziskovalcev Slovenije, kar priča o visokem nivoju dela v
okviru Komisije Mladi za Celje.
V projektu sodelujejo vse osnovne in srednje šole iz Mestne občine Celje ter osnovne šole iz dvanajstih sosednjih občin.
Štirideseto obletnico so obeležili tudi s priložnostno jubilejno razstavo, ki v šolskem letu 2018/19 gostuje po celjskih osnovnih in srednjih šolah ter s tem promovira raziskovalno delo in ustvarjalnost med mladimi, s čimer zagotavlja uspešen
razvoj teh področij tudi v prihodnje.
Gibanje Mladi za Celje je prvi tovrstni projekt sistematičnega in načrtnega spodbujanja raziskovalnega dela mladih v tem
delu Slovenije. Našemu zgledu so sledila številna tovrstna gibanja po vsej Sloveniji. Ob 40. obletnici gibanja Mladi za Celje
Mestne občine Celje smo tako prejeli zlato priznanje Zveze za tehnično kulturo Slovenije.
Utemeljitev srebrnega priznanja ZOTKS:
Osnovna šola Hudinja je ena najbolj aktivnih šol na področju mladinskega raziskovalnega dela v slovenskem prostoru.
Pozitiven odnos do raziskovanega dela se odraža v vsakoletnem sodelovanju velikega števila učencev raziskovalcev, njihovih mentorjev in članov strokovnih komisij v procesu nastajanja raziskovalnih nalog ter njihovega vrednotenja. Šola že
trinajst let zapored gosti regijska srečanja mladih raziskovalcev iz osnovnih šol.
Vsako leto povprečno pripravijo 23 raziskovalnih nalog, kar je skoraj četrtina od prejetih oddanih osnovnošolskih nalog v
okviru razpisa Mladi za Celje. Mladi raziskovalci z OŠ Hudinja se redno uvrščajo na državna srečanja mladih raziskovalcev
v Murski Soboti, kjer dosegajo odlične rezultate. Njihovo sistematično in načrtno spodbujanje raziskovalnega dela med
učenci je odličen vzor ostalim osnovnim šolam po Sloveniji. S svojim delovanjem pomembno prispevajo k razvoju tehnične
kulture in mladinskega raziskovalnega dela, zato so si zaslužili srebrno priznanje Zveze za tehnično kulturo Slovenije.
Jerneja Svetko
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RAZISKOVALNE NALOGE

OSNOVNE ŠOLE
Uvrstitev na Uvrstitev na Uvrstitev na
srečanju
srečanju
srečanju
Oddane
I.
II.
III.
Učenci Mentorji
naloge
skupina
skupina
skupina

Predprijave

Končne
prijave

I. osnovna šola Celje

11

11

11

5

6

0

18

9

II. osnovna šola Celje

3

3

3

2

1

0

8

4

III. osnovna šola Celje

4

4

3

3

0

0

7

3

IV. osnovna šola Celje

4

4

4

3

0

1

9

5

Osnovna šola Frana Kranjca

4

4

4

4

0

0

8

5

Osnovna šola Frana Roša

2

2

2

2

0

0

5

2

Osnovna šola Hudinja

20

20

20

13

4

3

44

16

Osnovna šola Lava

5

5

3

2

0

1

6

3

Osnovna šola Ljubečna

8

8

5

3

1

1

9

2

Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

7

7

4

4

0

0

10

1

Osnovna šola Braslovče

1

1

1

1

0

0

2

2

Osnovna šola Franja Malgaja
Šentjur

2

2

2

1

1

0

3

1

Osnovna šola Antona Bezenška
Frankolovo

4

4

2

1

1

0

5

2

Osnovna šola Primoža Trubarja
Laško

0

2

2

2

0

0

4

3

Osnovna šola Marjana Nemca
Radeče

1

1

1

1

0

0

1

2

Osnovna šola Vojnik

7

7

7

4

2

1

11

5

Skupaj:

83

85

74

51

16

7

150

65

Šola
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RAZISKOVALNE NALOGE

SREDNJE ŠOLE
Šola

Ekonomska šola Celje

8

Predprijave

Končne
prijave

Oddane
naloge

4

3

1

Uvrstitev na Uvrstitev na Uvrstitev na
srečanju
srečanju
srečanju
Učenci Mentorji
I.
II.
III.
skupina
skupina
skupina
0

1

0

1

1

Gimnazija Celje - Center

15

5

5

2

3

0

8

3

I. gimnazija v Celju

16

14

7

7

0

0

12

7

Srednja zdravstvena šola Celje

5

5

4

3

1

0

7

1

ŠCC, Gimnazija Lava

5

4

3

1

2

1

6

4

ŠCC, Srednja šola za
gradbeništvo in
varovanje okolja

7

7

5

3

2

0

12

3

ŠCC, Srednja šola za kemijo,
elektrotehniko in računalništvo

29

29

24

19

5

0

40

14

ŠCC, Srednja šola za strojništvo,
mehatroniko in medije

11

11

9

6

3

0

20

11

Skupaj:

92

78

58

41

17

1

106

44

RAZISKOVALNE NALOGE

OSNOVNE ŠOLE
Področje

Podpodročje

Agrokultura

Število
2

agronomija

1

ekologija - agrokulturni vidik

1

Družboslovje

23
geografija - družbena in ekonomska

5

pedagogika

3

psihologija

2

sociologija

13

Humanistika

14
jeziki

5

slovenski jezik in književnost

3

umetnostna zgodovina

1

zgodovina

5

Medicina

7
prehrana

3

zdravstvena vzgoja

4

Naravoslovje

17
biologija

8

ekologija - naravoslovni vidik

3

fizika

1

kemija in kemijska tehnologija

3

matematika in logika

2

Tehnika

11
medijska tehnika

1

promet

1

računalništvo

5

tehnika in tehnologija

4

9

RAZISKOVALNE NALOGE

SREDNJE ŠOLE
Področje

Podpodročje

Družboslovje

12
ekonomija

1

geografija - družbena in ekonomska

1

psihologija

3

sociologija

6

turizem

1

Humanistika

6
etnologija

1

slovenski jezik in književnost

2

zgodovina

3

Medicina

1
zdravstvena nega

Naravoslovje

1
9

arhitektura - gradbeništvo

4

ekologija z varstvom okolja

2

farmacija

1

kemija in kemijska tehnologija

2

Tehnika

30
elektronika

3

elektrotehnika

4

energetika

3

mehatronika

3

promet

1

računalništvo
strojništvo

10

Število

12
4

OSNOVNE ŠOLE

I. OSNOVNA ŠOLA CELJE
NASLOV NALOGE:

NASLOV NALOGE:

KAKŠNO VODO PIJEMO?

PAPIR - ALI RAVNAMO Z NJIM EKOLOŠKO?

AVTOR/-JI: Jakob Kumer, Jan Orehov

AVTOR/-JI: Taja Bombač, Nina Ožek

MENTOR/-JI: Breda Krajnc, učiteljica mat. in fiz.

MENTOR/-JI: Breda Krajnc, učiteljica mat. in fiz.

STROKOVNO PODROČJE: ekologija - naravoslovni vidik

STROKOVNO PODROČJE: ekologija - naravoslovni vidik

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

Urška Turnšek, univ. dipl. inž. arh. urb. (predsednica)
Petra Boštjančič, prof. biol. in gosp.
Nada Reberšek Natek, univ. dipl. inž. agr.

Urška Turnšek, univ. dipl. inž. arh. urb. (predsednica)
Petra Boštjančič, prof. biol. in gosp.
Nada Reberšek Natek, univ. dipl. inž. agr.

Naloga je prejela 75 točk in se uvrstila v 1. skupino.

Naloga je prejela 61 točk in se uvrstila v 2. skupino.

POVZETEK VSEBINE:

POVZETEK VSEBINE:

Namen raziskovalne naloge je ozavestiti sošolce, vrstnike, znance in zainteresirano javnost o tem, ali je boljše,
če pijemo vodo iz pipe ali iz plastenke. Uporabila sva metodo pridobivanja in analiziranja spletnih virov, kot sta
brskalnika YouTube in Google, ter metodo ustnih virov.
Prav tako sva uporabila eksperimentalne metode, kot so
čebulni test, meritve pH-vrednosti in temperature vode
ter opravila odvzem vzorcev pitne vode. V sklopu raziskovalne naloge sva si ogledala čistilno napravo za proizvodnjo pitne vode v bližnji okolici domačega kraja, in sicer v
mestu Velenje.

V raziskovalni nalogi sva raziskovali papir in vse, kar se
tiče papirja. Raziskovali sva njegovo zgodovino, uporabo,
reciklažo.

Rezultati eksperimentalnega dela so pokazali, da nimajo
vse analizirane vode pH v skladu z mejno vrednostjo, ki
jo določa Pravilnik o pitni vodi. Poleg tega sva ugotovila, da ob pretečenem roku embalirane vode ali v primeru
dlje časa odprte embalaže začnejo v vodi rasti mikroorganizmi. Ugotovila sva tudi, da imajo nekatere embalirane
vode podoben pH kot voda iz pipe. Ostale imajo nizek
pH, kar ni dobro za zdravje človeka. Vrednost pH krvi v
človeškem telesu je 7.35, kar pomeni, da je rahlo bazična.
Kisle snovi v telesu povzročajo vnetja in bolečine v sklepih, prav tako se rakave celice hranijo s kislimi snovmi.
Če so v bazičnem okolju, pa začnejo odmirati. Zato je pomembno kakšno vodo pijemo.

Pred iznajdbo papirja so različne kulture sveta uporabljale
raznovrstne materiale za posredovanje pisnih informacij.
Vlogo prenašalca iz časa v čas so prevzemali kamen, glina, les, kovina, papirus, pergament, blago, lubje, »papir«
iz stržena riževih stebel. Poznamo tudi veliko poklicev,
pri katerih uporabljamo papir: medicinske sestre, učitelji,
pisatelji … S preoblikovanjem papirja v razne oblike se
ukvarjajo tudi tiskarji in papirničarji (zvezki, bloki, reklame…).
Šole vsako leto organizirajo zbiralne akcije papirja. Takrat
učenci posameznih razredov prinesemo papir, naju pa je
zanimalo, kaj naredijo potem s tem papirjem in koliko papirja zberemo letno.
Papir potrebujejo v šolah - za učne liste, številne plakate
in najrazličnejše izdelke. Obiskali sva tudi papirnico v Radečah in si ogledali proizvodnjo papirja.
Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201902790.pdf

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201902789.pdf
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OSNOVNE ŠOLE

I. OSNOVNA ŠOLA CELJE
NASLOV NALOGE:

NASLOV NALOGE:

PRISOTNOST ANGLEŠČINE IN KRAJŠAV V

OPTIMIZACIJA IZDELKOV

MLADOSTNIŠKEM SLENGU
AVTOR/-JI: Jan Orehov, Amadej Prepadnik

AVTOR/-JI: Maša Marciuš

MENTOR/-JI: Črt Močivnik, prof. slovenščine,
Brigita Ornik, predmetna učiteljica angl. in nem.

MENTOR/-JI: Žan Močivnik, prof.mat. in rač.

STROKOVNO PODROČJE: jeziki
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Saši Pešec, prof. ang. (predsednik)
Greta Jenček, prof. nem. jezika
Milena Smisl, pred. učit. slj. in etno.

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Ira Vučko Pavlina, prof. mat. (predsednica)
Nataša Lemež, prof. mat.
Alenka Presker Planko, univ. dipl. inž. metalurg.

Naloga je prejela 74 točk in se uvrstila v 1. skupino.

Naloga je prejela 60 točk in se uvrstila v 2. skupino.

POVZETEK VSEBINE:

POVZETEK VSEBINE:

Sodoben način komunikacije prek e-medijev povzroča
spremembe tudi v jeziku, zlasti med mladimi govorci.
Besede v mladostniškem slengu se hitro spreminjajo in
zamenjujejo z novimi. Veliko besed in besednih zvez je
prevzetih iz angleščine, zato je najina raziskovalna naloga
zastavljena interdisciplinarno. Za raziskavo te teme sva se
odločila na podlagi vsakdanjih pogovorov oz. komunikacije prek družbenih omrežij oz. v SMS sporočilih.

Raziskovalna naloga govori o optimizaciji embalaže mlečnih izdelkov. Po pregledu različnih embalaž za mleko smo
ugotovili, da so različnih oblik in tako zasedejo različne
prostornine. Zelo pomembno je, da v proizvodnji uporabimo embalažo, pri kateri nastane najmanj odpadkov.
Tako smo se osredotočili na izdelke lokalnega podjetja
Zelene doline, kjer bomo pregledali vse njihove izdelke,
proizvodnjo in optimizacijo embalaže. Prav tako se bomo
usmerili na problem transporta ter ugotavljali, kako bi
bilo posamezne izdelke najbolje zložiti v prostor.

Mladostniki uporabljamo krajšave, emotikone in besede
iz tujih jezikov. Pri tvorjenju sporočil se mladostniki približujemo govorjenemu jeziku in (ne)namerno kršimo
pravopisna pravila ter norme zapisanega knjižnega jezika. Odstopanja se kažejo pri zapisovanju krajšav, velike
in male začetnice, v uporabi ločil, v zapisih z velikimi oz.
malimi tiskanimi črkami.
V raziskovalni nalogi ugotavljava prisotnost angleških
izrazov in krajšav v mladostniškem jeziku. Izpostavljava,
da je v ospredju zlasti stilno učinkovanje in jezikovna norma. Zadnja podrobnejša klasifikacija krajšav je opredeljena v Slovenskem pravopisu (2001), vendar predstavljenega pojava, tj. uporabe kratic med mladostniki, ki odstirajo
vse razsežnosti sodobnega jezika, ni predvidel.
Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201902791.pdf
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STROKOVNO PODROČJE: matematika in logika

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201902792.pdf

OSNOVNE ŠOLE

I. OSNOVNA ŠOLA CELJE
NASLOV NALOGE:

NASLOV NALOGE:

PO INGVERJU DIŠI (KITAJSKA HRANA V CELJU)

KOLIKO ŠE RAZUMEMO SLOVENSKE FRAZEME?

AVTOR/-JI: Vita Živa Pečak, Xin Ye

AVTOR/-JI: Zala Burnik

MENTOR/-JI: Helena Stepišnik, prof., Urška Vavdi, prof.

MENTOR/-JI: Črt Močivnik, prof. slovenščine

STROKOVNO PODROČJE: prehrana

STROKOVNO PODROČJE: slovenski jezik in književnost

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

Peter Čepin Tovornik, dipl. zn., dipl. san. inž. (predsednik)
Nadja Čretnik, mag. inž. živ.
Marija Mojca Vrenko, prof. zdr. vzg.
Brigita Fižuleto, prof. šport. vzg.
Urška Muller, dipl. med. ses.

Darja Poglajen, prof. slo. in rus. (predsednica)
Ana Metličar, mag. prof. slov. in rus.
Alenka Golež, prof. slov. jez.

Naloga je prejela 72 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Živimo v času, ko svet postaja globalna vas, ne samo na
področju komuniciranja, znanosti, gospodarstva, temveč
tudi na področju prehranjevanja. Pri tem mislimo tudi na
razne vrste hrane, ki so se v zadnjih desetletjih pojavile in
udomačile v Evropi in tudi v Sloveniji. Govorimo o hitri
hrani, pa tudi o kitajski, indijski ali mehiški hrani.
Na predlog raziskovalke, ki dobro pozna kitajsko kuhinjo in hrano, saj je kitajske narodnosti, sva se odločili, da
bova v raziskovalni nalogi predstavili kitajsko hrano, njen
razvoj skozi zgodovino, značilnosti, postrežbo, razširjenost in morebitno prilagojenost na slovenske razmere.
Ker veliko govorimo o zdravi prehrani, sva želeli tudi ugotoviti, ali je kitajska hrana zdrava za evropskega človeka.
Človek je to, kar jé, pravi star pregovor. Torej je hrana nekaj, kar določa naše življenje. Poznano je namreč dejstvo,
da je za človeka najbolj zdrava hrana iz domačega okolja.
Pri raziskovanju sva se omejili predvsem na Celje, na najino šolo in na najine dosedanje, tudi domače izkušnje, kar
je dalo še poseben čar raziskovanju in naju je obogatilo
tudi kot osebnosti.
Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201902794.pdf

Naloga je prejela 80 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V raziskovalni nalogi se ukvarjam z vprašanjem, koliko
mladi še poznamo slovenske frazeme. V teoretičnem delu
osvetlim frazeme, njihove značilnosti in zgradbo. Predstavim tudi kratek pregled razvoja slovenske frazeologije
in slovarska prizadevanja. V empiričnem delu prikažem
rezultate anket, s katerima sem preverila, kateri frazemi
so najbolj priljubljeni pri odraslih in koliko te frazeme razume mlajša generacija. Zanimalo me je tudi, koliko na
poznavanje frazemov vplivajo jezikovno okolje in materni jezik, kraj bivanja in branje. Odrasli so navedli veliko
stavčnih in nestavčnih frazemov, redki so se ponavljali.
Najbolj frekventne sem uvrstila v anketo, s katero sem
njihovo poznavanje preverila pri mlajši generaciji. Četudi
povprečni rezultati kažejo, da mlajša generacija razume
do tri četrtine frazemov, je zaskrbljujoč podatek, da zapletenejših frazemov ne razume niti petina osnovnošolcev in
srednješolcev. Čeprav je bil vzorec premalo razpršen, da
bi lahko z gotovostjo sklepala, sem opazila, da na poznavanje frazemov in na frazeološki besedni zaklad vplivata
branje in jezik, ki ga govorimo v družini.

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201902845.pdf
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OSNOVNE ŠOLE

I. OSNOVNA ŠOLA CELJE
NASLOV NALOGE:

NASLOV NALOGE:

STAY

VEČ HITREGA, BOLJ VAM ŠKODI

AVTOR/-JI: Gašper Bervar, Miha Kužner

AVTOR/-JI: Ajla Jusufović, Ana Štolfa

MENTOR/-JI: Žan Močivnik, prof. mat. in rač.

MENTOR/-JI: Polona Gorišek, prof. bio.

STROKOVNO PODROČJE: tehnika in tehnologija

STROKOVNO PODROČJE: zdravstvena vzgoja

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

Marija Poteko, predm. učit. fiz. in teh. (predsednica)
Milena Ostrožnik, prof. lik. um. in TIT
Katarina Kurnik, prof. lik. um. in TIT

Peter Čepin Tovornik, dipl. zn., dipl. san. inž. (predsednik)
Nadja Čretnik, mag. inž. živ.
Marija Mojca Vrenko, prof. zdr. vzg.
Brigita Fižuleto, prof. šport. vzg.
Urška Muller, dipl. med. ses.

Naloga je prejela 66 točk in se uvrstila v 2. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Raziskovalna naloga je nastala v okviru programa First
Lego League (FLL), kjer smo se člani ekipe ukvarjali s
problematiko varovanja živali in pomoči živalim. Z raziskavo smo ugotovili, da je tako v Celju kot v drugih krajih
v Sloveniji problem, da je psom vstop v javne prostore prepovedan, njihovi lastniki pa jih nimajo kje pustiti,
zato jih vežejo na klopi, ulične svetilke ipd. Ker ima večina
članov ekipe psa in se dnevno srečuje s to problematiko,
smo sklenili poiskati rešitev. Tako smo izdelali poseben
vakuumski nastavek, na katerega sta pripeta obroč in
vponka. Lastnik lahko ovratnico pritrdi na nastavek, ki ga
nato pritrdi na katerokoli gladko površino v okolici, npr.
na okensko polico, lakiran les, avto ... Deluje tudi pri večjih
psih, saj lahko zadrži od 50 do 60 kg.

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201902846.pdf

Naloga je prejela 72 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Hitra hrana je v zadnjih letih postala del našega življenja.
Po njej posegamo večkrat, kot bi bilo to potrebno in zdravo. Namen raziskovalne naloge je bil ugotoviti, ali lahko
hitra hrana bolj škoduje zdravju kot hrana, ki jo pripravimo iz svežih sestavin. V nalogi sva predstavili zanimiv
poskus, v katerem sva primerjali pokvarljivost hitre hrane,
ki po najinem mnenju vsebuje številne aditive, in hrane iz
svežih, ekološko pridelanih sestavin. Zbrali in predstavili
sva bolezni sodobnega časa, ki so neposredno povezane
z nezdravimi načini prehranjevanja. Rezultati ankete osnovnošolcev in srednješolcev so pokazali, po kateri hrani
učenci večkrat in raje posegajo. Zanimalo naju je tudi, zakaj nekateri ljudje tako pogosto izbirajo nezdravo hrano,
če si lahko boljšo, bolj zdravo in svežo pripravijo doma kar
sami. Poskušali sva se poglobiti v življenje ljudi, ki so večino življenja jedli ali še jedo hitro hrano, in jih z rezultati
naloge spodbuditi k temu, da omejijo ali celo prenehajo s
takim načinom prehranjevanja.

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201902793.pdf
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OSNOVNE ŠOLE

I. OSNOVNA ŠOLA CELJE
NASLOV NALOGE:

NASLOV NALOGE:

POMEN CELJSKIH GROFOV IN KNEZOV MED
OSNOVNOŠOLCI I. OŠ CELJE

CELJE V ZRAKU

AVTOR/-JI: Jan Orehov, Nina Ožek, Amadej Prepadnik
MENTOR/-JI: Marina Garić, prof. mag.
STROKOVNO PODROČJE: zgodovina
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

AVTOR/-JI: Aljaž Bornšek, Ema Bornšek
MENTOR/-JI: Marina Garić, prof. mag.
STROKOVNO PODROČJE: zgodovina
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

Sandi Šarman, prof. geo. in zgo. (predsednik)
Andreja Klinc, univ. dipl. zgo.
Ana Cerar, prof. zgo. in um. zgo.

Marjana Gajšek, prof. zgo in geo. (predsednica)
mag. Damir Žerič, univ. dipl. zgod.
Sebastjan Weber, univ. dipl. etn. in kult. antropolog
Srečko Maček, bibliotekarski specialist

Naloga je prejela 70 točk in se uvrstila v 2. skupino.

Naloga je prejela 65 točk in se uvrstila v 2. skupino.

POVZETEK VSEBINE:

POVZETEK VSEBINE:

V raziskovalni nalogi smo želeli raziskati poznavanje rodbine grofov Celjskih med osnovnošolci na I. OŠ Celje.
Prav tako nas je zanimalo, kako na Celjske grofe in njihov
pomen gledajo učitelji in to prenesejo na učence med
poukom. Za raziskovanje rodbine grofov Celjskih smo se
odločili, ker je zgodba o njihovem izvoru zelo zanimiva
in ker je njihova rodbina za zgodovino Slovenije zelo pomembna; celo tako, da je njihov simbol prisoten tudi v
državnem grbu Slovenije. V teoretičnem delu naloge smo
preučili, kako so se s svojim delovanjem in premišljenimi
porokami obogatili, kakšen pečat so pustili mestu Celje s
pridobitvijo mestnih pravic in zakaj predstavljajo najbolj
znano in najpomembnejšo plemiško rodbino na današnjem slovenskem ozemlju.

Dandanes si težko predstavljamo svet brez letal. Letalo
predstavlja prevozno sredstvo, s katerim najhitreje potujemo in prispemo na željeni kraj, destinacijo. Celje se kot
eno najstareših in pomembneješih mest v srednjeveški
Evropi poleg bogate zgodovine lahko pohvali tudi s športnim letališčem. V raziskovalni nalogi sva želela s pomočjo
različnih virov raziskati začetke, zgodovino in razvoj letalstva v Sloveniji, s poudarkom na športnem letališču Celje.
Pri tem naju je zanimalo, kako dobro so učenci I. OŠ Celje
seznanjeni z njegovimi začetki v Celju. Cilj najine raziskave je bil tudi ugotoviti, ali poznajo Aeroklub Celje, ki je
letos praznoval 90. obletnico obstoja. V teoretičnem delu
naloge sva preučila delovanje in zgodovino Aerokluba
Celje ter razvoj in pomen slovenskega letalstva.

Grofje Celjski so prepoznavni znak mesta Celje, saj so nam
zapustili številne stavbe. Celjski grad, Knežji dvor, samostani in ostala zapuščina kažejo, da je bilo mesto Celje eno
pomembnejših mest v srednji Evropi v 14. in 15. stoletju.
Rodbina se ponaša tudi s cerkvama sv. Danijela ter Marijinega vnebovzetja, ki spominjata na radodarnost ter
bogastvo rodbine Celjskih.

V raziskovalnem delu pa sva predstavila rezultate in analizo ankete, ki sva jo izvedla med omenjenimi učenci.
Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201902849.pdf

V raziskovalnem delu naloge smo predstavili rezultate ankete, ki smo jo izvedli, in tudi intervjuje, ki smo jih opravili
z nekaterimi učitelji.
Upamo, da bo ta raziskovalna naloga navdih tudi drugim
mladim raziskovalcem, ki se bodo še bolj poglobili v zgodovino te zanimive in bogate rodbine.
Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201902872.pdf
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OSNOVNE ŠOLE

I. OSNOVNA ŠOLA CELJE
NASLOV NALOGE:
„UKRADEN OTROK“ - JANA FORZNAZARIČ
AVTOR/-JI: Zala Godnik, Nina Šoštarič, Bor Laznik
MENTOR/-JI: Stanislava Ferjanc, prof.
STROKOVNO PODROČJE: zgodovina
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Marjana Gajšek, prof. zgo in geo. (predsednica)
mag. Damir Žerič, univ. dipl. zgod.
Sebastjan Weber, univ. dipl. etn. in kult. antropolog
Srečko Maček, bibliotekarski specialist

Naloga je prejela 65 točk in se uvrstila v 2. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V tej raziskovalni nalogi predstavljamo življenjsko zgodbo Janje Fornazarič. Do leta 2019 je svojo zgodbo kot
“ukraden otrok“ delila samo v krogu svoje družine, sedaj
pa se je odločila, da jo predstavi tudi javnosti. Ko je bila
stara šest let, so njeno družino iz Izlak pri Zagorju, z drugimi aretiranimi Slovenci iz Spodnje Štajerske, pripeljali
v ulovitveno ali zbirno taborišče Auffangenslager v Celje.
Ulovitveno, zbirno taborišče, je bila okoliška šola, danes
l. osnovna šola Celje. V času vojne je bilo več kot 600 otrok, starih od nekaj dni do osemnajst let, v več okupatorjevih akcijah aretiranih skupaj s starši in nato nasilno
ločenih ter s transportom odpeljanih v posebna nemška
prevzgojna taborišča. Starše otrok so imeli kot talce v
Starem piskru ali pa so jih odpeljali v delovna taborišča,
taborišča smrti Auschwitz, Ravensbrück, Mauthausen in v
druga. “Ukraden otrok“ je postala skupaj s starejšo sestro
in bratom avgusta 1942. Po končani vojni so se vsi trije
vrnili v rodni kraj na pogorišče domačije. Starši so umrli
v koncentracijskem taborišču. Dva njena brata partizana
sta bila ustreljena v Begunjah. Od sedemčlanske družine so ostali samo trije otroci, zato so se preselili v Kranj k
sorodnikom. Janja Fornazarič je tam končala osnovno in
srednjo šolo, se zaposlila, si kasneje ustvarila družino, danes pa preživlja tretje življenjsko obdobje v oskrbovanem
stanovanju Doma Lipa v Štorah.

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201902847.pdf
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OSNOVNE ŠOLE

II. OSNOVNA ŠOLA CELJE
NASLOV NALOGE:

NASLOV NALOGE:

VIDIKI IN SPECIFIKA OBJAVLJANJA IN VŠEČKANJA
NAJSTNIKOV NA FACEBOOKU IN INSTAGRAMU

SOCIALNA SPREJETOST UČENCEV PRISELJENCEV
NA NAŠI ŠOLI

AVTOR/-JI: Dea Filipič, Tjaša Petru, Neža Končan

AVTOR/-JI: Tia Brance, Iva Petrović

MENTOR/-JI: Tomaž Končan, prof., Mužar Alenka, prof.

MENTOR/-JI: Lucija Hrastnik, mag. prof. soc. ped.

STROKOVNO PODROČJE: sociologija

STROKOVNO PODROČJE: sociologija

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

Metka Lipovšek, akad. glas., prof. flavte, univ. dipl. kom.
(predsednica)
Sonja Majcen, univ. dipl. politol.
mag. Katja Kolenc

Jerko Malinar, univ. dipl. kult. (predsednik)
Branka Lazarevič, univ. dipl. soc.
Sandra Stajnko, univ. dipl. soc.

Naloga je prejela 70 točk in se uvrstila v 2. skupino.

Naloga je prejela 78 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:

POVZETEK VSEBINE:

Dandanes si vsakdan najstnikov težko predstavljamo
brez vključenosti v spletna socialna omrežja. Še posebej
zanimivi in pri nas dokaj neraziskani sta se nam zdeli področji objavljanja in všečkanja. Zaradi razširjenosti uporabe
Facebooka in Instagrama smo si za raziskavo izbrale ti dve
omrežji.

Raziskovalna naloga se osredotoča na stopnjo socialne
sprejetosti učencev priseljencev na naši šoli.

Z anketiranjem, proučevanjem sorodnih raziskav in publicističnih člankov, opazovanjem specifike objavljanja in
všečkanja naših spletnih prijateljev ter z dvema intervjujema smo prišle do zanimivih odkritij, med katerimi so
nas mnoga presenetila.
Zanimalo nas je, kaj in v kolikšni meri najstniki objavljajo, komu so vidne njihove objave, komu všečkajo, kaj
všečkajo, zakaj in kako pogosto všečkajo. Kar pri nekaj
vprašanjih, ki so bila zastavljena anketirancem, smo vzporedno raziskovale tudi, ali obstaja razlika med tem, kako
ocenjujejo sebe glede objavljanja in všečkanja, in kako
ocenjujejo svoje vrstnike glede tega. Odgovori so si bili
dokaj nasprotujoči.

V zapisani raziskovalni nalogi uvodoma opredeliva, kaj so
migracije, migranti, tujci in begunci, predstaviva statistične podatke o priseljencih v Sloveniji in v Celju ter kako se
učenci priseljenci vključujejo v slovenske šole.
Za potrebe raziskovalne naloge sva s pomočjo vprašalnika ugotavljali sprejetost učencev priseljencev na naši šoli
med vrstniki. Spoznali sva, da so učenci priseljenci med
vrstniki dobro sprejeti. K sprejetosti vrstniki zmerno pripomorejo. Vrstniki menijo, da je tuj jezik za učence priseljence zmerna ovira, druga kultura pa naj bi po njihovem mnenju predstavljala majhno oviro pri vključevanju
učencev priseljencev v družbo. Anketirani vrstniki večinoma menijo, da so do učencev priseljencev prijazni in
spoštljivi, prav tako strpni in razumevajoči, vendar v tem
kontekstu še obstaja možnost za izboljšave pri doseganju
ničelne stopnje diskriminacije učencev priseljencev.

Posebno težo v nalogi pa smo dale dilemi, kako je specifika objavljanja in všečkanja povezana s samopodobo
najstnikov. O morebitnih težavah najstnikov v zvezi s tem
smo se pogovarjale tudi z izbranima strokovnjakoma.

V nadaljevanju sva s pomočjo intervjujev pridobivali
mnenja učencev priseljencev glede njihove sprejetosti
med vrstniki. Spoznali sva, da so učenci priseljenci z odločitvijo o obiskovanju nove šole zadovoljni in se na njej
počutijo sprejete.

Na osnovi ugotovitev predlagamo nadaljnje raziskave in
eksperiment ter navajamo nekaj aktivnosti, s katerimi bi
lahko vsaj nekoliko ušli pastem, ki jih tovrstne mreže prinašajo s seboj.

Ugotavljava, da je socialna sprejetost učencev priseljencev na naši šoli najbolj odvisna od vrstnikov in sošolcev
ter njih samih.

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201902879.pdf

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201902873.pdf
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OSNOVNE ŠOLE

II. OSNOVNA ŠOLA CELJE
NASLOV NALOGE:
SLADKORNA BOLEZEN - KAJ O NJEJ VEDO UČENCI
PREDMETNE STOPNJE
AVTOR/-JI: Urška Razboršek, Taja Skarlovnik,
Daša Škorjanc
MENTOR/-JI: Natalija Višnar, prof.
STROKOVNO PODROČJE: zdravstvena vzgoja
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Peter Čepin Tovornik, dipl. zn., dipl. san. inž (predsednik)
Nadja Čretnik, mag. inž. živ.
Marija Mojca Vrenko, prof. zdr. vzg.
Brigita Fižuleto, prof. šport. vzg.
Urška Muller, dipl. med. ses.

Naloga je prejela 74 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V raziskovalni nalogi preučujemo vedenje učencev naše
šole o sladkorni bolezni.
V teoretičnem delu raziskovalne naloge predstavljamo
osnovne pojme o sladkorni bolezni, ki so pomembni za
razumevanje rezultatov.
V empiričnem delu raziskovalne naloge predstavljamo
namen raziskave, svoje hipoteze, raziskovalne metode in
preiskovalce. Pričakovale smo, da devetošolci večinoma
bolje poznajo sladkorno bolezen kot učenci ostalih razredov, ker so že tekmovali iz znanja o sladkorni bolezni,
prav tako so nekaj o tej bolezni slišali v osmem razredu
pri biologiji. Ugotovile smo, da šestošolci, sedmošolci in
osmošolci slabše poznajo sladkorno bolezen, zato smo za
njih pripravile predavanje o njej.
Opravile smo še štiri intervjuje, in sicer z gospodom Slavkom Brusom, predsednikom Združenja diabetikov celjske
regije, gospo Bernardo Žagar, medicinsko sestro v diabetološki ambulanti Splošne bolnišnice Celje, gospo Jožico
Zagožen, sladkorno bolnico v Domu ob Savinji Celje, in
gospo Katjo Mastnak, dr. vet. med. v Zvitorepki, Veterinarski ambulanti za male živali.
Po predavanju smo ugotovile, da se je znanje učencev o
tej bolezni izboljšalo.
Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201902874.pdf
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OSNOVNE ŠOLE

III. OSNOVNA ŠOLA CELJE
NASLOV NALOGE:

NASLOV NALOGE:

MIGRACIJE - ZAKAJ RAVNO SLOVENIJA?

NASILJE MED UČENCI V OSNOVNI ŠOLI

AVTOR/-JI: Sara Marolt, Ema Šarman, Hana Ovčina

AVTOR/-JI: Žan Luka Umičevič

MENTOR/-JI: Tomislav Golob, profesor

MENTOR/-JI: Damjana Kladnik

STROKOVNO PODROČJE: geografija - družbena in
ekonomska

STROKOVNO PODROČJE: sociologija

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Nataša Marčič, prof. geo. in pedag. (predsednica)
Dunja Čurkovič Peperko, prof. zgo. in geo.
Darinka Grešak, prof. geo.

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Zdenka Zupanc Zrinski, univ. dipl. soc. (predsednica)
Viktorija Beukovič, univ. dipl. soc.
Lucija Hrastnik, mag. prof. soc. ped., mag. prof. raz. pouka

Naloga je prejela 78 točk in se uvrstila v 1. skupino.

Naloga je prejela 80 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:

POVZETEK VSEBINE:

Migracije so fizično gibanje posameznikov ali skupin
prebivalstva v geografskem prostoru in zajemajo prestop neke administrativne meje in relativno trajno spremembo kraja bivanja. Migracije so dogodki, selitve med
mestom in podeželjem ali nacionalnimi enotami. Migrant
je torej človek, ki ne živi v prej omenjenih enotah, kjer je
bil rojen. (http://url.sio.si/9Kz, povzeto 22.12.2018).

V teoretičnem delu raziskovalne naloge me je zanimalo,
kaj je nasilje med učenci, zakaj se pojavlja, kdo so povzročitelji in kdo žrtve. V empiričnem delu sem z metodo anketiranja raziskal, kakšno je trenutno stanje med učenci
na osnovnih šolah Mestne občine Celje. Rezultati ankete
so razkrili, da je osnovna šola varno in prijetno okolje. Nasilje med učenci je sicer prisotno, a v manjši meri. Med
učenci je največ verbalnega nasilja, ki se s pojavom modernih tehnologij vse bolj širi na spletna omrežja.

V naši raziskovalni nalogi smo se posvetile migracijam na
Slovenskem. Raziskovale smo odselitve in priselitve tujih
in slovenskih državljanov skozi leta od osamosvojitve Republike Slovenije. Rezultate smo primerjale med seboj po
letih in analizirale rezultate.
V Mariboru smo obiskale dogodek, imenovan Medkulturna živa knjižnica, na katerem so nam tri osebe, ki so bile v
življenju povezane z migracijami, zaupale svojo migrantsko zgodbo.
Na naši šoli smo razdelile ankete tistim učencem, za katere se nam je po priimkih zdelo, da so njihove družine v
preteklosti migrirale. K sodelovanju smo povabile okrog
100 učencev, sodelovalo jih je 50. Sodelovanje je temeljilo na prostovoljni osnovi. Izdelale smo grafično analizo
rezultatov.
V intervjuju nam je svojo migrantsko zgodbo zaupal Elvir
Ovčina.
Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201902894.pdf

V osnovnih šolah se v primerih nasilja med učenci poslužujejo pogovorov in obravnav storilcev in žrtev ter
obveščajo policijo in CSD, kjer pa opozarjajo, da otroci v
starosti od 6. do 14. leta še ne morejo odgovarjati za nasilna dejanja. Za dejanja osnovnošolcev, kakršna koli so
že, v prvi vrsti odgovarjajo starši, ki imajo skozi vzgojo v
družini tudi odločilen vpliv na oblikovanje otrokovega vedenja. K slednjemu lahko pripomorejo šolska preventiva,
sodelovanje in vključevanje drugih institucij ter mediji.
Nasilje pa je tudi predvsem izbira in odgovornost vsakega
posameznika. Iz tega razloga sem med učenci III. osnovne
šole Celje spregovoril o nasilju ter z njimi ustvaril verigo
sporočil na temo strpnosti in kulture nenasilja.

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903026.pdf
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OSNOVNE ŠOLE

III. OSNOVNA ŠOLA CELJE
NASLOV NALOGE:
Z ROKO V ROKI Z DUOLINGOM
AVTOR/-JI: Sara Godec, Ajda Šrot Pavlič, Mateja Krznar
MENTOR/-JI: Rajko Đudarić
STROKOVNO PODROČJE: jeziki
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Saši Pešec, prof. ang. (predsednik)
Greta Jenček, prof. nem. jezika
Milena Smisl, pred. učit. slj. in etno.

Naloga je prejela 79 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Jeziki nas spremljajo na vsakem koraku; v službi, šoli, na
potovanju, v računalniških igricah, na družabnih omrežjih, po televiziji … Jezik je najpomembnejši in najbolj razširjen znakovni sistem. Od njega je odvisna vsa človeška
tehnologija, civilizacija in kultura.
V nalogi smo želele raziskati predvsem aplikacijo za
učenje tujih jezikov Duolingo. Zanimalo nas je, ali učenci
osmih in devetih razredov osnovnih šol in prvih ter drugih letnikov srednjih šol v Celju poznajo aplikacije za tuje
jezike. Prav tako smo preučevale njihov odnos do učenja
tujih jezikov.
Zanimalo nas je tudi mnenje učiteljev o teh aplikacijah za
učenje tujih jezikov, kar smo preverile z intervjuvanjem
nekaterih naših učiteljev tujih jezikov.
Za veliko ljudi je učenje tujega jezika lahko prava mora, če
se ga morajo naučiti, ko niso več rosno mladi. Za otroke je
učenje jezika igra. Zato se ga, tudi če to ni njihov materni
jezik, zelo hitro naučijo iz svojega okolja.
Učenje tujih jezikov s pomočjo spleta je v zadnjem desetletju vedno bolj priljubljeno. Nastale so številne spletne
aplikacije, ki nam pomagajo pri tem.
Predmet raziskovalne naloge je aplikacija Duolingo, ki jo
uporablja več kot 300 milijonov aktivnih uporabnikov iz
celotnega sveta.
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Najpogostejša jezika, ki se jih uporabniki učijo, sta angleščina in španščina. Razen teh dveh so še številni, ki se jih
lahko učimo, celo esperanto, če ga želimo spoznati.
Najbolj pomembno je, da z uporabo Duolinga izboljšamo
svoj besedni zaklad, saj se mimogrede lahko naučimo
okrog 2000 besed jezika.
Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201902883.pdf

OSNOVNE ŠOLE

IV. OSNOVNA ŠOLA CELJE
NASLOV NALOGE:

NASLOV NALOGE:

TURISTIČNE TOČKE V CELJU

URE ODDELČNE SKUPNOSTI NA IV. OSNOVNI ŠOLI
CELJE

AVTOR/-JI: Lovro Seljak, Tine Preložnik
MENTOR/-JI: Mojmir Mosbruker
STROKOVNO PODROČJE: geografija - družbena in
ekonomska

AVTOR/-JI: Talisa Meić-Pecarski, Maj Jelen, Gal Zupanc
MENTOR/-JI: Katja Kojnik Vengust
STROKOVNO PODROČJE: pedagogika

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

Nataša Marčič, prof. geo. in pedag. (predsednica)
Dunja Čurkovič Peperko, prof. zgo. in geo.
Darinka Grešak, prof. geo.

Barbara Slatenšek, mag. psih. (predsednica)
mag. Jerneja Meža, univ. dipl. pedag.
Karin Šket, univ. dipl. psih.
Naloga je prejela 72 točk in se uvrstila v 1. skupino.

Naloga je prejela 77 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Turizem v Sloveniji ustvarja 12 % BDP in 8 % celotnega
izvoza. V zadnjih petih letih v Občini Celje beležijo 5% rast
obiska na leto. Leta 2017 so v občini Celje našteli 28069
turističnih obiskov in 55558 prenočitev. Najbolj obiskani
turistični točki sta mestno jedro in Stari grad.
V nalogi predstavljava 100 celjskih turističnih točk. Raziskala sva njihove vsebine, dostopnost, opremljenost in
urejenost. Informacije sva uredila in predstavila v zbirniku
ter poiskala nekatere še neizkoriščene vsebine in dejavnosti, ki jih lahko vključimo v turistično ponudbo Celja.
Tretjina turističnih točk ponuja prilagojene tematske vsebine. Predstavitve na spletu in v tiskani obliki sva ocenila s
srednjo oceno 4,4. Dve tretjini točk je od TIC Celje na Glavnem trgu dostopnih v 5-10 minutah. 60% obravnavanih
turističnih točk je dostopnih za gibalno ovirane osebe,
77% jih je opremljenih s straniščem, tretjina s pitno vodo
in polovica s klopmi. Urejenost turističnih točk sva ocenila
s srednjo oceno 4,6.
Na koncu navajava 29 pomanjkljivosti in predlogov za
izboljšanje turistične ponudbe. Ocenjujeva, da bi bilo potrebno vso ponudbo zbrati na enem mestu in jo poenoteno ponuditi obiskovalcem.
Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201904264.pdf

POVZETEK VSEBINE:
Z raziskovalno nalogo smo želeli raziskati vsebino in potek
ur oddelčne skupnosti na IV. osnovni šoli ter ugotoviti, v
kolikšni meri se učencem vsebine zdijo koristne. Želeli smo
tudi izvedeti, ali so ure oddelčne skupnosti zanimive za oba
spola, katerih dejavnosti si učenci še posebej močno želijo,
koliko možnosti imajo za samostojno načrtovanje in izvedbo ur oddelčne skupnosti ter v kolikšni meri to izkoriščajo.
Zanimalo nas je tudi, če učitelji načrtujejo ure oddelčne
skupnosti oz. če to počno skupaj z učenci in koliko pri tem
upoštevajo njihove interese. Radovedni smo bili, ali učitelji
menijo, da se učenci držijo dogovorov, sklenjenih na urah
oddelčne skupnosti.
Z anketnima vprašalnikoma za učence in učitelje smo pridobili podatke, da bi naše hipoteze lahko bodisi potrdili ali
ovrgli. Da bi vrstnikom na šoli nudili zgled in enemu od oddelkov izpolnili vsaj košček pričakovanj, ki so jih imeli od ur
oddelčne skupnosti, smo načrtovali, izvedli in analizirali eno
uro razredne skupnosti.
Naše ugotovitve so bile na nekaterih področjih presenetljive, drugod pa pričakovane. Popolnoma smo lahko potrdili
kar pet naših hipotez, eno smo potrdili le delno, eno pa ovrgli. Ugotovili smo, da učitelji veliko dejavnosti pri urah oddelčne skupnosti posvetijo krepitvi pozitivne klime in kulture v oddelkih, učenci pa si želijo več socialnih iger, delavnic
o dvigu učne učinkovitosti ter o tem, kako se ubraniti pred
nasiljem oz. kako ter kje iskati pomoč, če se nasilje že zgodi. Učenci večinoma imajo možnost sodelovanja pri urah
oddelčne skupnosti, nekateri razredniki jim dajo tudi možnost, da sami pripravijo ure oddelčne skupnosti, a učenci
to preredko izkoristijo. Vsebine ur oddelčne skupnosti so
zanimive tako za dekleta kot tudi za fante, razredniki so pri
načrtovanju pozorni na interese učencev, a vsi ne izdelajo
načrta dela oddelčne skupnosti v pisni obliki. Ugotovili smo
tudi, da se učenci večinoma držijo dogovorov, sklenjenih na
urah oddelčne skupnosti.
Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/
raziskovalne/4201904265.pdf
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OSNOVNE ŠOLE

IV. OSNOVNA ŠOLA CELJE
NASLOV NALOGE:

NASLOV NALOGE:

UČENJE ZGODOVINE S POMOČJO RAČUNALNIŠKIH
IGER

UPORABA TELEFONOV V ŠOLI

AVTOR/-JI: Martin Črepinšek
MENTOR/-JI: dr. Matej Črepinšek
STROKOVNO PODROČJE: računalništvo
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

AVTOR/-JI: Lin Jurak, Kalina Radaković, Luka Lukež
MENTOR/-JI: Martina Zapušek, Barbara Vukovič
STROKOVNO PODROČJE: sociologija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

Žan Močivnik, prof. mat. in rač. (predsednik)
Sašo Pompe, univ. dipl. ekon.
Jakob Cvetko, elektrotehnik računalništva

Metka Lipovšek, akad. glas., prof. flavte, univ. dipl. kom
(predsednica)
Sonja Majcen, univ. dipl. politol.
mag. Katja Kolenc

Naloga je prejela 95 točk in se uvrstila v 1. skupino.

Naloga je prejela 56 točk in se uvrstila v 3. skupino.

POVZETEK VSEBINE:

POVZETEK VSEBINE:

V nalogi sem združil področje računalništva in zgodovine
ter izdelal računalniško igrico za ponavljanje zgodovinske snovi. Moj namen je bil poiskati bolj vabljive načine
suhoparnega utrjevanja.

Raziskovalna naloga obravnava aktualno temo, ki je lahko tudi nevarna, in sicer uporaba telefonov. Telefone uporabljamo za različne namene, in sicer za telefonske klice,
SMS-sporočila, socialna omrežja, igrice, internet ipd.

Igrica je narejena s programom MIT App Inventor 2 in je
s QR kodo dostopna na Androidih. Namenjena je za utrjevanje zgodovinske učne enote Posledice geografskih
odkritij v 15. stoletju. Cilj igre je, da na potovanju z ladjico
pravilno odgovorimo na čim več vprašanj in zberemo čim
več točk.

V nalogi smo se osredotočili na našo šolo in prišli do precej zanimivih rezultatov.Predvsem nas je zanimalo, kdaj
učenci dobijo telefon, za kaj ga uporabljajo in koliko časa
preživijo na njem. Zanimalo nas je tudi, če se najde kakšen
učenec, ki ne uporablja telefona, in če fantje pogosteje
uporabljajo telefon kot dekleta. Vse to smo navedli v naših hipotezah, ki smo jih kasneje ovrgli ali potrdili.

Najtežji zalogaji pri izdelavi igre so bili tuji jezik, programersko razmišljanje in videz igre. Na koncu raziskovalnega dela sem z analizo ankete dokazal, da je ponavljanje
s pomočjo računalniških iger zanimivejše od klasične računalniške predstavitve.
Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201904267.pdf

Dela z raziskovalno nalogo je kar precej. Morali smo
pregledati okoli 250 anket, izdelati grafe in spraviti nalogo v red. Delali smo približno 5 mesecev in trdo raziskovali. Želeli smo raziskati tudi, kaj je učencem pri telefonih
tako pomembno, zakaj se z njimi ukvarjajo toliko časa in
predvsem tudi, katere aplikacije so najbolj priljubljene v
generacijah od 2004 do 2012.
Na razrednih urah smo se pogovarjali o uporabi telefonov
in prišli do predloga, da bi se telefon uporabljal med odmori, ker naj bi se zaradi tega zmanjšala uporaba telefona
med poukom.
To je zelo moteče, tako za učitelje kot za učence, saj ne
sledijo pouku, učitelje pa moti neresnost in neupoštevanje pravil vedenja med poukom, saj s tem motijo delo
drugih prisotnih. Tudi pri nas so se takšni dogodki že pojavili in vse se reši s tem, da učitelj med uro vzame telefon,
učenec pa ga dobi nazaj po končanem pouku ali pa ponj
v šolo pridejo starši.
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Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201904266.pdf

OSNOVNE ŠOLE

OSNOVNA ŠOLA FRANA KRANJCA
NASLOV NALOGE:

NASLOV NALOGE:

»ALI BOMO KROMPIR SADILI NA ASFALTU?«
GOSPODARSKI UČINKI IZGRADNJE HITRE CESTE
V SPODNJI SAVINJSKI DOLINI.

POLICA ZA HLADILNIK Z VGRAJENO TEHTNICO

AVTOR/-JI: Nace Esih
MENTOR/-JI: Maja Sirše, mag. prof.
STROKOVNO PODROČJE: geografija - družbena in ekonomska
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Nataša Marčič, prof. geo. in pedag. (predsednica)
Dunja Čurkovič Peperko, prof. zgo. in geo.
Darinka Grešak, prof. geo.

AVTOR/-JI: Martin Malinger, Luka Segečić
MENTOR/-JI: Nina Miklavžina, prof., Dorijan Morelj, dipl.
inž. elektrotehnike
STROKOVNO PODROČJE: računalništvo
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Žan Močivnik, prof. mat. in rač. (predsednik)
Sašo Pompe, univ. dipl. ekon.
Jakob Cvetko, elektrotehnik računalništva

Naloga je prejela 78 točk in se uvrstila v 1. skupino.

Naloga je prejela 93 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:

POVZETEK VSEBINE:

V raziskavi sem se ukvarjal s severnim delom tretje razvojne osi in njenimi učinki na gospodarstvo in prebivalstvo.
Raziskal sem prednosti te cestne povezave in zaznal nekaj
slabosti. Uporabil sem različne vire, predvsem v spletni
obliki. Preučil sem možne trase in jih med seboj primerjal.
Opravil sem tri intervjuje, s katerimi sem proučeval učinke hitre ceste. Pri prvem sem obiskal kmeta iz Braslovč z
namenom, da ga vprašam, kakšno je njegovo mnenje o
trasi F2–2. Izvedel sem, da ne podpira gradnje hitre ceste
po predvideni trasi. Po mnenju sem vprašal še gospodarstvenika, in sicer vodjo logistike podjetja Gorenje, ki gradnjo podpira. Tretji intervju sem opravil s predstavnikom
Civilne iniciative Braslovče, ki nasprotuje gradnji hitre
ceste po začrtani trasi.

Odločili smo se, da bomo naredili finančno dostopno
tehtnico za v hladilnik, ker nas je zanimalo, ali je možno
narediti polico, ki bi takoj, ko nanjo postavimo živilo, pokazala maso tega živila. To smo storili z pomočjo mikrokrmilnika Arduino Uno, ki smo ga programirali s programskim jezikom Scratch. Na mikrokrmilnik smo povezali
senzorje, ki zaznavajo silo pritiska. Te senzorje smo dali
na stekleno polico. Steklo se nam je zdelo boljša izbira od
plastike, ker je trdnejše. Tehtnice na koncu nismo uspeli
vgraditi v hladilnik, a smo ugotovili, kje moramo kaj spremeniti, da bi lahko naslednjič dejansko naredili tehtnico,
ki bi lahko bila v hladilniku, ne da bi se pokvarila ali da bi
vplivala na estetiko notranjosti hladilnika. Tehtnica je bolj
natančna, če je objekt, ki ga meri, lažji. Ko je težji, pride
do večjih nihanj. Za celotno tehtnico smo zapravili nekaj
manj kot 15 evrov, kar je precej ugodno.

Ugotovil sem, da iniciativa podpira gradnjo tretje razvojne osi kot celote, vendar predlaga, da se odsek med Velenjem in avtocesto A1 zgradi po drugi trasi.
Naredil sem tudi spletno anketo, v kateri sem ugotavljal,
ali devetošolci Osnovne šole Frana Kranjca poznajo tretjo
razvojno os. Ugotovil sem, da je ne poznajo, zato sem
navedel nekaj predlogov, s katerimi bi se dalo izboljšati
njihovo znanje.

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903181.pdf

Pri izdelavi naloge sem se naučil veliko novega o tretji
razvojni osi in spoznal nove metode raziskovalnega dela.
Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903110.pdf
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OSNOVNE ŠOLE

OSNOVNA ŠOLA FRANA KRANJCA
NASLOV NALOGE:

NASLOV NALOGE:

DVOREC PREŠNIK – UP ALI BREZUP?

MIHAILO LIŠANIN - OSEBNOST MOJEGA KRAJA

AVTOR/-JI: Taja Korošec, Nika Roš, Ana Viher

AVTOR/-JI: Tea Horvatič, Klara Klinc

MENTOR/-JI: Bojan Rebernak, prof.

MENTOR/-JI: Jana Draksler, prof.

STROKOVNO PODROČJE: umetnostna zgodovina

STROKOVNO PODROČJE: zgodovina

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

Sandi Šarman, prof. geo. in zgo. (predsednik)
Andreja Klinc, univ. dipl. zgo.
Ana Cerar, prof. zgo. in um. zgo.

Marjana Gajšek, prof. zgo in geo. (predsednica)
mag. Damir Žerič, univ. dipl. zgod.
Sebastjan Weber, univ. dipl. etn. in kult. antropolog
Srečko Maček, bibliotekarski specialist

Naloga je prejela 80 točk in se uvrstila v 1. skupino.

Naloga je prejela 75 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:

POVZETEK VSEBINE:

V raziskavi smo se ukvarjali z zgodovino dvorca Prešnik,
njegovim spreminjanjem skozi čas, lastniki in današnjo
žalostno podobo.

Mihailo Lišanin se je rodil v majhni vasici Lazac v osrčju
Šumadije v Srbiji, a je že leta 1974, ko ga je športna pot
pripeljala v Slovenijo, postal Celjan.

V Zgodovinskem arhivu Celje in Osrednji knjižnici Celje
smo zbrali vse dostopne vire in literaturo, jih skušali interpretirati in zložiti v pravilno časovno zaporedje.

Kot bosonogi fantič si je po vaških travnikih nabiral kondicijo, ki mu je kasneje, ob napornih treningih, pomagala
pri doseganju odličnih športnih rezultatov v tekih na dolge proge.

Pri raziskavi smo se soočili s pomanjkanjem primarnih
virov. Dvorec Prešnik nima izdelanega konservatorskega
programa. Težave smo imeli pri razumevanju virov, ki so
napisani v stari nemščini in pisavi gotici. S pomočjo Digitalne knjižnice Slovenije smo iskali in vrednotili tudi
spletne vire.
Opravili smo intervju z nekdanjima stanovalcema. Z življenjem na dvorcu sta nas seznanila »iz prve roke«.
Dvorec smo si večkrat ogledali. Skicirali smo dostopnost
prostorov v obeh etažah. Fotografirali smo njegove arhitekturne in umetniške prvine in jih primerjali z opisi v literaturi.
Izvedli smo spletno anketo, v kateri nas je zanimalo, kako
Celjani poznajo dvorec. Intervjuvali smo strokovnjakinjo
– konservatorko Natašo Podkrižnik iz ZVKDS. S pomočjo
metod, ki smo jih uporabili, smo ugotovili, da ima dvorec
kljub vsemu slabemu, kar se mu je dogajalo zadnjih sedemdeset let, še vedno velik potencial.
Veliko smo se naučili o dvorcu Prešnik ter o raziskovanju
zgodovine nasploh. Delo nam je bilo v veselje, zato bi radi
raziskovanje podobnih dvorcev nadaljevali.
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Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903112.pdf

Čeprav se je izšolal za strojnika, je svojo poklicno pot
posvetil likovni dejavnosti mladih. Z izdajanjem revije
Likovni svet je likovnim pedagogom omogočil kvalitetnejši vpogled v dogajanja na področju likovne dejavnosti
doma in v svetu ter jim pomagal pri bogatenju in ustvarjalnosti.
S svojim neomajnim pogumom in optimizmom, predvsem pa z veliko ljubeznijo do likovne ustvarjalnosti mladih, je podiral meje med narodi, ki ne govorijo istega jezika, a znajo čutiti in se sporazumevati v jeziku umetnosti. S
številnimi mednarodnimi razstavami likovnih del mladih,
doma in v svetu, je bogatil njihovo likovno ustvarjalnost
in jim omogočal kulturno povezovanje. Z zbliževanjem
različnih kultur ter širjenjem in prepoznavanjem likovnih
stvaritev mladih je poskrbel tudi za prepoznavnost Celja
in Slovenije, saj je s svojo vizijo, ko je začutil in promoviral pomen tovrstne ustvarjalnosti, Celje uvrstil na visoko
mesto med svetovnimi kulturnimi prizorišči, ki predstavljajo likovno dejavnost mladih.
Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903111.pdf

OSNOVNE ŠOLE

OSNOVNA ŠOLA FRANA ROŠA
NASLOV NALOGE:

NASLOV NALOGE:

VRANE V CELJU

RABA PAMETNIH TELEFONOV MED UČENCI
OŠ FRANA ROŠA

AVTOR/-JI: Ula Polutnik, Ela Velepec, Špela Žičkar

AVTOR/-JI: Lana Bek, Lamija Berisalić

MENTOR/-JI: Marija Maja Grenko, prof.

MENTOR/-JI: Blanka Skočir, prof.

STROKOVNO PODROČJE: biologija

STROKOVNO PODROČJE: sociologija

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

Polona Barič, univ. dipl. biol. (predsednica)
Irena Zbašnik Zabovnik, pred. učit. bio.,kem. ,narav.
Ajša Alagić, mag. ekol. biod.

Metka Lipovšek, akad. glas., prof. flavte, univ. dipl. kom.
(predsednica)
Sonja Majcen, univ. dipl. politol.
mag. Katja Kolenc

Naloga je prejela 79 točk in se uvrstila v 1. skupino.

Naloga je prejela 77 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:

POVZETEK VSEBINE:

Sive vrane so v naši okolici skoraj vedno prisotne. V zadnjem času se število vran v mestih povečuje. Za večino
prebivalcev Celja je prisotnost teh ptic samoumevna, a
povzročajo tako škodo kot korist, zato smo se jih odločile
raziskati.

Zato smo si na začetku zastavile sedem hipotez, ki smo
jih s pomočjo ankete in intervjujev podrobneje raziskale.
Intervjuvale smo strokovnjake, ki problematiko vran zelo
dobro poznajo in se poklicno ukvarjajo z njo - Petra Terglava, izr. prof. dr. Boštjana Pokornyja in mag. Tatjano Pevec. Izdelale smo tudi zloženko za osveščanje prebivalcev
mesta Celje o problematiki vran.

Pri raziskovanju naju je vodilo vprašanje, v kolikšnem odstotku so učenci naše šole lastniki t. i. pametnih telefonov,
v kakšne namene in koliko časa jih najpogosteje uporabljajo in kako le-ti vplivajo na njihov način prijateljevanja.
Posamezna vprašanja sva analizirali glede na starost uporabnikov, spol in učni uspeh. Svoja vprašanja sva raziskali
s pomočjo zbiranja in pregledovanja literature, izvedbe in
analize anketnega vprašalnika in pogovora s šolsko pedagoginjo ter službo za stike z javnostjo pri ponudniku telekomunikacijskih storitev A1. Ugotovili sva, da ima večina
učencev svoj mobilni telefon, ki sodi v kategorijo t. i. pametnih telefonov. Najpogosteje jim mobilni telefon pomeni vir zabave in druženja, šele v drugotnem pomenu
sredstvo za vsakdanjo rabo, zelo redko pa ga uporabljajo
v izobraževalne namene. Med igricami je najbolj priljubljena Fortnite, med družbenimi omrežji Viber in Instagram,
med izobraževalnimi Phomath in Doulingo, med vnaprej
naloženimi aplikacijami pa budilka. Čas, ki ga anketirani
posvečajo telefonom, raste z njihovo starostjo; časom,
ki ga imajo na voljo, in s slabšim učnim uspehom. Starši
učence kaznujejo s prepovedjo uporabe telefona najpogosteje v primeru slabše učne uspešnosti in neprimernega vedenja v šoli. V zvezi z uporabo telefona v večji meri
časovno omejijo mlajše anketirane kot starejše. Anketirani mobilni telefon najpogosteje uporabljajo, kadar jim
je dolgčas in ko imajo prosti čas. Podatek službe za stike
z javnostjo, da po poteku naročniškega razmerja večina
mladih kupi nov telefon, odpira najmanj dve vprašanji vprašanje odnosa do lastnine in ekološko vprašanje.

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903032.pdf

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903033.pdf

Siva vrana (Corvus cornix) spada v družino vranov in med
ptice pevke. Vrane imajo pomembno sanitarno vlogo, saj
čistijo trupla mrtvih živali na cestiščih. Poleg tega z njiv
odstranjujejo žuželke in druge škodljivce.
A vrane imajo tudi negativne vplive: v kmetijstvu povzročajo škodo na koruzi, balah in drugih pridelkih. V mestih pogosto raznašajo smeti in onesnažujejo z iztrebki.
Pojavili so se primeri
lomljenja dreves, povzročanja hrupa, kraje nakita in onesnaževanja vodnih virov. Še posebej smo želele ugotoviti,
kako Celjani prepoznavajo vrane in probleme, povezane
z njimi, in kakšno je splošno mnenje o teh pticah. Zanimalo nas je, kateri ukrepi za zmanjševanje populacij vran se
Celjanom zdijo bolj in kateri manj sprejemljivi.
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OSNOVNE ŠOLE

OSNOVNA ŠOLA HUDINJA
NASLOV NALOGE:

NASLOV NALOGE:

ZALIVANJE VISOKE GREDE

NEGA OBRAZA

AVTOR/-JI: Luka Kolar, Izidor Slapnik

AVTOR/-JI: Živa Romih, Aneja Zajc Klopotan

MENTOR/-JI: Uroš Kalar, prof. šport. vzg.

MENTOR/-JI: Andreja Škorjanc Gril, pred. uč.

STROKOVNO PODROČJE: agronomija

STROKOVNO PODROČJE: biologija

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

Irena Ašič, univ. dipl. inž. agr. (predsednica)
Špela Ramšak, mag. inž. gozd.
Matija Hrovat, inž. gozd. in lovstva

Polona Barič, univ. dipl. biol. (predsednica)
Irena Zbašnik Zabovnik, pred. učit. bio., kem., narav.
Ajša Alagić, mag. ekol. biod.

Naloga je prejela 98 točk in se uvrstila v 1. skupino.

Naloga je prejela 53 točk in se uvrstila v 3. skupino.

POVZETEK VSEBINE:

POVZETEK VSEBINE:

Ideja za raziskovalno nalogo se je porodila ob iskanju
najugodnejše rešitve za zalivanje visoke grede, ki je trendovsko nastala na domačem vrtu. Pod pojmom najugodnejša rešitev je mišljena rešitev, ki bo cenovno ugodnejša
od avtomatskih naprav za zalivanje vrta, rešitev, ki bo porabila optimalno količino vode (razmerje med porabljeno
vodo in vodo, ki jo rastlina potrebuje za rast) in rešitev, ki
bo za uporabnika kar se da prijazna (avtonomna). Uvodoma je predstavljanih nekaj različnih načinov zalivanja,
predstavljen je intervju s strokovnjakom s tega področja,
nato pa predstavljava napravo za avtonomno zalivanje visoke grede in natančno opiševa njeno izdelavo. Za
potrditev hipotez je bil izveden preizkus in napravljena
primerjava rezultatov različnih sistemov zalivanja.

Ideja za raziskovalno nalogo se nama je porodila zaradi
težav s kožo, s katerimi se srečujemo najstniki. Na eni
strani so lepotni ideali, ki jim sledimo, na drugi pa narava, hormonske spremembe, ki povzročajo, da naša koža
ni takšna, kot bi želeli. Svoje k temu prispeva tudi način
življenja. Vprašali sva se, kaj lahko storimo sami. S svojo
raziskavo sva želeli oceniti stanje in sošolcem dati priporočila, kaj lahko izboljšajo.

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903048.pdf

Najpomembnejša metoda najinega dela je bila anketa.
Ugotovili sva, da dekleta več skrbi posvečajo negi kože
obraza kot fantje, ki se v veliki meri zadovoljijo z umivanjem, sicer pa negi ne posvečajo veliko pozornosti,
celo kremo jih uporablja le slabih 30%. Obiskali sva tudi
kozmetičarko, jo povprašali za nasvete glede nege kože
v puberteti in po njenih navodilih preizkusili dve maski iz
naravnih, vsem dostopnih sestavin, ki lahko omilita naše
težave.
Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903064.pdf
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OSNOVNE ŠOLE

OSNOVNA ŠOLA HUDINJA
NASLOV NALOGE:

NASLOV NALOGE:

PREHRANJEVANJE MAČK

PRIMERJAVA ZAŠČITE PRED UVB-ŽARKI MED DOMAČO IN KOMERCIALNO KREMO ZA SONČENJE

AVTOR/-JI: Ana Krošl, Ajda Čurman

AVTOR/-JI: Manja Drobne, Urh Šarlah

MENTOR/-JI: Urška Farčnik, univ. dipl. angl. in franc.

MENTOR/-JI: Boštjan Štih, prof. bio. in kem.

STROKOVNO PODROČJE: biologija

STROKOVNO PODROČJE: fizika

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

Polona Barič, univ. dipl. biol. (predsednica)
Irena Zbašnik Zabovnik, pred. učit. bio., kem., narav.
Ajša Alagić, mag. ekol. biod.

Ira Vučko Pavlina, prof. mat. (predsednica)
Nataša Lemež, prof. mat.
Alenka Presker Planko, univ. dipl. inž. metalurg.

Naloga je prejela 66 točk in se uvrstila v 2. skupino.

Naloga je prejela 75 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:

POVZETEK VSEBINE:

Raziskovalna naloga je imela namen analizirati prehranjevanje mačk, saj sva bili mnenja, da veliko lastnikov hrani
mačke nepravilno: dajejo jim preveč hrane ali pa je ta neprimerna (škodljiva oz. ne vsebuje dovolj hranilnih snovi).
Za zdravje mačk je zelo pomembno, da jih lastniki hranijo
pravilno. Raziskovalna naloga najprej predstavi ustrezno
hranjenje mačk – te podatke sva pridobili iz različnih virov, zato so tudi različni. Naloga nadaljuje s predstavitvijo
različnih analiz hrane. Predstavljene so težave, ki se lahko pojavijo ob nepravilnem prehranjevanju. Analizo sva
naredili sami, in sicer sva v trgovskih centrih popisali vso
hrano ter analizirali, ali lastniki uporabljajo ustrezno hrano oziroma ali ta vsebuje dovolj hranilnih snovi. V živilskih
trgovinah ni moč najti kvalitetnejše hrane, saj jo prodajajo samo pri veterinarju oz. v ustreznih trgovinah za živali.
S pomočjo vprašalnika sva ugotovili, da lastniki ne hranijo svojih mačk samo s suho hrano, temveč so dobro ozaveščeni, da je treba mačkam dati tudi mokro hrano. Na
žalost pa se še najdejo lastniki, ki mačke hranijo s hrano, ki
zanje ni primerna ali vsebuje preveč ogljikovih hidratov.

Prihajajo sončni dnevi in z njimi večna dilema: Katera
sončna krema je primerna in katera ni? Strupene snovi so
v sončnih kremah prisotne v manjših količinah, ker pa jih
moramo za učinkovito zaščito nanašati vsaki dve uri, količina ni več majhna.
Želela sva izdelati kremo za zaščito proti soncu in njeno
sposobnost zadrževanja škodljivih UVB-žarkov primerjati z nekaj komercialnimi vzorci z različnim SPF številom.
Ugotovila sva, da lahko izdelava učinkovito kremo, ki je
bila glede na sposobnost zadrževanja UVB-žarkov primerljiva s komercialno s SPF številom 20, glede na trajanje zaščite pa je bila celo boljša od komercialnih krem s SPF
številom 20 oz. 30. Podatke sva pridobivala z eksperimentalno metodo.
Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903066.pdf

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903034.pdf
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OSNOVNE ŠOLE

OSNOVNA ŠOLA HUDINJA
NASLOV NALOGE:

NASLOV NALOGE:

SPREMINJANJE ŠTEVILA PREBIVALCEV V MESTU
CELJE PO OSAMOSVOJITVI SLOVENIJE

KAKO UČINKOVITO OPRATI JABOLKO?

AVTOR/-JI: Luka Maček, Hugo Kostanjevec

AVTOR/-JI: Urška Kolar, Oriana Jekl

MENTOR/-JI: Sandi Šarman, prof. zgod. in geo.

MENTOR/-JI: Boštjan Štih, prof. bio. in kem.

STROKOVNO PODROČJE: geografija - družbena in ekonomska

STROKOVNO PODROČJE: kemija

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Nataša Marčič, prof. geo. in pedag. (predsednica)
Dunja Čurkovič Peperko, prof. zgo. in geo.
Darinka Grešak, prof. geo.

Mojca Alif, univ. dipl. inž. kem., mag. biokem. (predsednica)
Marko Tukarič, univ. dipl. inž. kem. teh.
dr. Nataša Kovačič

Naloga je prejela 75 točk in se uvrstila v 1. skupino.

Naloga je prejela 69 točk in se uvrstila v 2. skupino.

POVZETEK VSEBINE:

POVZETEK VSEBINE:

»Ali je Celje po številu prebivalcev še tretje največje
mesto v Sloveniji?« je bilo vprašanje, ki naju je vzpodbudilo k raziskovanju. Po nekaj mesecih dela lahko ugotoviva,
da je po številu prebivalcev leta 2018 Celje še bilo večje
od Kranja ( Celje ima 37959 prebivalcev, Kranj pa 37313),
da pa se to lahko že v kratkem spremeni. Število prebivalcev je v Celju po letu 1991 namreč upadlo za več kot 4000,
medtem ko je v Kranju celo malenkost naraslo.

Na večini pridelkov se že naravno nahajajo bakterije in
glivice. Čeprav na sadju ne opazimo zemlje, pa je zelo verjetno, da so prisotne bakterije. Ob misli na to, koliko rok se
je dotaknilo jabolka in koliko umazanije je to pobralo na
poti do nas, se samo postavlja vprašanje, kako ga oprati,
da bo pred uživanjem na njegovi lupini čim manj mikroorganizmov.

Upad števila prebivalcev v Celju je posledica predvsem
povečanega odseljevanja iz mesta. Med letoma 1996 in
2012 je imelo mesto Celje prav v vseh letih negativen selitveni prirast.
Nedvomno je za obdobje po letu 2000 tudi za Celje značilen proces suburbanizacije. Ta proces je značilen tudi za
druga slovenska mesta, a v Celju je bil upad števila prebivalcev vendarle večji kot v drugih, po številu prebivalcev
primerljivih mestih (Kranj, Velenje, Koper).
Po dosegljivih podatkih sta poleg samega procesa suburbanizacije k upadu števila prebivalcev v Celju največ
prispevala še pomanjkanje delovnih mest v Celju ( vedno
več Celjanov si službo najde izven Celja) in pomanjkanje
stanovanj v mestu, saj se dejansko v mestu že vsaj desetletje ni gradilo večjega števila novih stanovanj.
Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903063.pdf
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ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

Ugotovili sva, da je učinkovito že temeljito spiranje pod
tekočo vodo, najbolj pa se obnese namakanje v raztopini sode bikarbone, po katerem na lupini ni bilo zaznati
plesni, bakterij pa je bilo zelo malo. Raztopina citronske
kisline se ne obnese tako dobro, njen učinek je podoben
spiranju jabolka pod tekočo vodo.
Osnovna metoda dela je bila eksperimentalna, dopolnjevali sva jo s podatki iz literature.
Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903067.pdf

OSNOVNE ŠOLE

OSNOVNA ŠOLA HUDINJA
NASLOV NALOGE:

NASLOV NALOGE:

POPOLNA IN PRIJATELJSKA ŠTEVILA V 6. RAZREDU

PITJE ČAJA MED UČENCI OŠ HUDINJA

AVTOR/-JI: Eva Pečnik, Neli Turinek, Pia Bobnar

AVTOR/-JI: Taja Freitag Milanez, Gašper Gorenak, Jan
Damjan Vrečko

MENTOR/-JI: Tina Škrabe, prof. mat. in ped.
STROKOVNO PODROČJE: matematika in logika
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Ira Vučko Pavlina, prof. mat. (predsednica)
Nataša Lemež, prof. mat.
Alenka Presker Planko, univ. dipl. inž. metalurg

MENTOR/-JI: Lidija Voršič, prof.
STROKOVNO PODROČJE: prehrana
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Peter Čepin Tovornik, dipl. zn., dipl. san. inž. (predsednik)
Nadja Čretnik, mag. inž. živ.
Marija Mojca Vrenko, prof. zdr. vzg.
Brigita Fižuleto, prof. šport. vzg.
Urška Muller, dipl. med. ses.

Naloga je prejela 74 točk in se uvrstila v 1. skupino.

Naloga je prejela 75 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:

POVZETEK VSEBINE:

V teoretičnem delu raziskovalne naloge smo predstavile
definicijo popolnih števil. Zapisale smo delitelje prvih
treh popolnih števil in pokazale, zakaj so ta števila popolna. Na primeru smo pokazale posebnost prijateljskih
števil in zapisale definicijo le teh ter nekaj zanimivosti prijateljskih števil.

Čaj je bil in je še vedno poseben napitek čudovitih razsežnosti, ki združuje, poživlja, pomirja, sprošča. Odvisno
od izbire okusa, namena, obsega prostega časa in kulture.
Zadnjih nekaj deset tisoč let se poleg vode pojavlja vedno več različnih pijač. Kako zanimiva pijača je ostala učencem čaj, smo želeli ugotoviti z našo raziskovalno nalogo. V
nalogi z naslovom Pitje čaja med učenci OŠ Hudinja smo
ugotavljali, kako pogosto in kdaj pijejo čaj, kje ga najpogosteje kupijo in v kakšni obliki ter kateri okus in dodatki v čaju so jim najljubši. V raziskavo smo vključili 354
učencev od 2. do 9 razreda Osnovne šole Hudinja. Analiza
rezultatov je pokazala, da večina vprašanih rada pije čaj,
in to vsaj trikrat na teden ali kar vsak dan. Pijejo ga ob
različnih delih dneva. Več kot 80 % vprašanih čaj kupi in
ga ne prideluje doma, večina v obliki filter vrečk. Najbolj
priljubljen je sadni čaj z dodatkom medu ali sladkorja.

V raziskovalnem delu smo opisale, kako je potekala predstavitev popolnih in prijateljskih števil našim sošolcem.
Razdelile smo ankete in jih analizirale. Ugotavljale smo,
če so si sošolci zapomnili definiciji popolnih in prijateljskih števil, prvi dve popolni števili ter prvi par prijateljskih
števil.
Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903065.pdf

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903102.pdf
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OSNOVNE ŠOLE

OSNOVNA ŠOLA HUDINJA
NASLOV NALOGE:

NASLOV NALOGE:

PRILJUBLJENOST SLADOLEDA NA OŠ HUDINJA

ALI UČENCI OŠ HUDINJA SANJAJO?

AVTOR/-JI: Maša Hržica Stante, Ana Pilih, Tia Tanja Živko

AVTOR/-JI: Alina Travner, Nika Pobolšar

MENTOR/-JI: Lidija Ulaga, prof. razr. pouka.

MENTOR/-JI: Simona Mesojedec, prof. raz. pouka

STROKOVNO PODROČJE: prehrana

STROKOVNO PODROČJE: psihologija

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

Peter Čepin Tovornik, dipl. zn., dipl. san. inž. (predsednik)
Nadja Čretnik, mag. inž. živ.
Marija Mojca Vrenko, prof. zdr. vzg.
Brigita Fižuleto, prof. šport. vzg.
Urška Muller, dipl. med. ses.

Barbara Slatenšek, mag. psih. (predsednica)
mag. Jerneja Meža, univ. dipl. pedag.
Karin Šket, univ. dipl. psih.

Naloga je prejela 72 točk in se uvrstila v 1. skupino.

Naloga je prejela 68 točk in se uvrstila v 2. skupino.

POVZETEK VSEBINE:

POVZETEK VSEBINE:

Sladoled, kot omamno dobra sladica in skušnjava, ki premami večino ljudi, v našem življenju zajema pomembno
mesto. Življenja brez njega si skoraj ne znamo predstavljati. Nudi nam ugodje, osvežitev in nam poteši željo po
sladkem. Že od nekdaj je znan kot najimenitnejša sladica,
ki je kombinacija različnih okusov, prepletena z majhnimi nežnimi zračnimi mehurčki, drobnimi kristalčki ledu,
mlečno maščobo in različnimi sladkorji.

Spanje je naša osnovna potreba. Kadar spimo, tudi sanjamo. Prav zato sva si postavili izziv in se lotili raziskovalne
naloge z naslovom Ali učenci OŠ Hudinja sanjajo? V teoretičnem delu naloge sva se posvetili spanju in sanjam, doživljanju sanj ter pomenom najpogostejših sanj. V empiričnem delu naloge naju je predvsem zanimalo, ali učenci
sanjajo vsaj 2 – 3 krat na teden, ali se učenci svojih sanj
spomnijo, kakšne sanje najpogosteje sanjajo ter ali jih zanima pomen sanj. Morda znajo sanje tudi sami razložiti?

V raziskovalni nalogi smo želele ugotoviti, kako je ta
omamno dobra sladica priljubljena med učenci in učitelji
Osnovne šole Hudinja. Najprej smo pozornost namenile
raziskovanju, kdaj in kako je sladoled nastal in kako se je
skozi zgodovino spreminjal. Preučile smo proces izdelave sladoleda in raziskale, v kakšnih oblikah se sladoled
pojavlja.
Ugotovile smo, da so tako učenci kot učitelji naše šole veliki ljubitelji sladoleda. Po njem posegajo skozi celo leto,
najpogosteje pa poleti. Jedo ga predvsem zato, ker jih
osveži. Učenci imajo zelo radi sladoled v kornetu, učitelji
si najraje izberejo točene sladolede, učiteljice pa sladoled na kepice. Ko si zaželijo sladoleda, se ponj odpravijo
k slaščičarju ali v trgovino. Učitelji prisegajo na mlečne
okuse sladoleda, učenci imajo raje sadne. Tako pri učiteljih kot učencih sta zmagovalna okusa čokolada in vanilija.
Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903101.pdf
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Prišli sva do zanimivih ugotovitev. Učenci vsaj 2 – 3 krat
na teden sanjajo. Svojih sanj se spomnijo in najpogosteje
sanjajo nepovezane sanje ter sanjajo o drugih (o ljubezni,
prijateljih ...). Zanima jih pomen - razlaga sanj, hkrati pa
sami poznajo zelo malo razlag sanj.

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903060.pdf

OSNOVNE ŠOLE

OSNOVNA ŠOLA HUDINJA
NASLOV NALOGE:

NASLOV NALOGE:

ELEKTRONSKA REDOVALNICA IN OBISK STARŠEV
NA GOVORILNIH URAH

ZAŠČITA ZASEBNOSTI NA SPLETU UČENCEV OŠ
HUDINJA

AVTOR/-JI: Rebeka Krajnc, Timotej Mavrič

AVTOR/-JI: Ana Dujaković, Deja Podergajs

MENTOR/-JI: Mateja Turk, prof.

MENTOR/-JI: Maja Kmecl, prof.

STROKOVNO PODROČJE: računalništvo

STROKOVNO PODROČJE: računalništvo

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

Žan Močivnik, prof. mat. in rač. (predsednik)
Sašo Pompe, univ. dipl. ekon.
Jakob Cvetko, elektrotehnik računalništva

Žan Močivnik, prof. mat. in rač. (predsednik)
Sašo Pompe, univ. dipl. ekon.
Jakob Cvetko, elektrotehnik računalništva

Naloga je prejela 43 točk in se uvrstila v 3. skupino.

Naloga je prejela 59 točk in se uvrstila v 3. skupino.

POVZETEK VSEBINE:

POVZETEK VSEBINE:

Z raziskovalno nalogo z naslovom Elektronska redovalnica in obisk staršev na govorilnih urah sva poskusila
ugotoviti, kakšen odnos imajo starši in njihovi otroci do
nje. Elektronska redovalnica za starše je novejša oblika
komunikacije med našo šolo in učitelji. Zanimal naju je
tudi obisk govorilnih ur – ali je po uvedbi elektronske komunikacije upadel ali ostal nespremenjen.

Mobilni telefoni in računalniki so del našega vsakdana
in brez njih si težko predstavljamo življenje. Prinašajo
nam mnogo ugodnosti in zadovoljstva, hkrati pa se lahko to hitro spreobrne v neugodje, še posebno, če nismo
seznanjeni z varno rabo spleta oziroma z varnim dostopanjem do aplikacij. Ker opažamo naraščanje vdorov v
zasebnost v spletnih socialnih omrežjih, smo se odločili,
da preverimo, ali učenci vedo, kaj pomeni dobro in varno
geslo, ali poznajo pomen zaščite zasebnosti na spletu, ali
so seznanjeni z ukrepanjem v primeru kraje gesla in ali
poznajo spletno stran z informacijami o varni rabi interneta in mobilnih naprav.

Pri raziskovanju sva se oprla na informacije, ki sva jih pridobila v šoli, in na anketni vprašalnik, ki sva ga sestavila
za učence in starše. Ankete sva delila učencem od tretjega
razreda naprej.
V Sloveniji elektronsko redovalnico uporablja že veliko
šol. Na OŠ Hudinja je avtor elektronske redovalnice pomočnik ravnatelja.
Ugotovila sva, da se starši in učenci strinjajo z e-redovalnico, tudi obstoječa oblika jim ustreza. Učenci dobro
vedo, da imajo starši možnost vpogleda v njihove ocene
kadarkoli. To jih tudi ne moti. Elektronska redovalnica ne
spreminja odnosov med učitelji, starši in učenci, prav tako
se starši pogosto udeležujejo govorilnih ur, saj jih zanima
vedenje otroka. Najpogosteje preverijo ocene v e-redovalnici tedensko. Elektronska redovalnica ne vpliva na uspeh učencev, tudi tistih ne, ki nimajo dobrih ocen.
Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903069.pdf

Ugotovili smo, da večina učencev ne pozna pomena
dobrega in varnega gesla, saj le-to pomeni dolgo in zapleteno geslo, ki ga je potrebno tudi menjavati. Večina
učencev se drži tega, da so gesla skrivna in jih z drugimi
ne delijo. Za učence je najbolj varen način zaklepanja/
odklepanja telefona PIN številka, poznajo pomen piškotkov (ang. cookies) in vedo, da slike ostanejo na spletu,
tudi če smo jih izbrisali. Čeprav malo manj poskrbijo za
branje pogojev uporabe spletnih in mobilnih storitev, se
zavedajo pomena zaščite zasebnosti na spletu. V primeru
kraje gesla znajo odreagirati, vendar bi jim dodatno informiranje o korakih posredovanja v primeru kraje koristilo.
Ker kljub informiranosti s strani šole zelo malo učencev
pozna spletno stran safe.si, bo naš cilj poskrbeti za večjo
prepoznavnost in uporabnost te spletne strani.
Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903057.pdf
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OSNOVNE ŠOLE

OSNOVNA ŠOLA HUDINJA
NASLOV NALOGE:

NASLOV NALOGE:

RIŠEM, RIŠEŠ, RIŠEMO

PRILJUBLJENOST ANGLEŠČINE NA OSNOVNI ŠOLI
HUDINJA

AVTOR/-JI: Ella Podergajs, Pia Rejc Vipotnik, Tea Vengust

AVTOR/-JI: Lara Vukovič, Neja Lotrič

MENTOR/-JI: Sanja Podgoršek, prof.

MENTOR/-JI: Urška Farčnik, univ. dipl. ang. in franc.

STROKOVNO PODROČJE: sociologija

STROKOVNO PODROČJE: sociologija

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

Jerko Malinar, univ. dipl. kult. (predsednik)
Branka Lazarevič, univ. dipl. soc.
Sandra Stajnko, univ. dipl. soc.

Jerko Malinar, univ. dipl. kult. (predsednik)
Branka Lazarevič, univ. dipl. soc.
Sandra Stajnko, univ. dipl. soc.

Naloga je prejela 75 točk in se uvrstila v 1. skupino.

Naloga je prejela 73 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:

POVZETEK VSEBINE:

V raziskovalni nalogi smo skušale ugotoviti, kakšne so
razlike in podobnosti med učenci razredne ter predmetne stopnje pri risanju. Zanimalo nas je, ali učenci radi rišejo, kdaj so začeli risati, kaj in s čim najraje rišejo, kakšno
in kako veliko risarsko podlago najraje uporabljajo, kje
rišejo, na kakšen način, kdo jih je naučil in koliko časa
na teden porabijjo za risanje. Ugotovile smo, da učenci
razredne stopnje raje rišejo kot učenci predmetne stopnje in da se je večina učencev naučila risati v predšolskem
obdobju. Večina učencev meni, da dobro rišejo. Rezultati
so pokazali, da učenci radi rišejo različne motive in uporabljajo različne tehnike. Pri risarskih tehnikah je vidno izstopalo risanje s svinčnikom. Večina učencev najraje riše
na papir. Polovica učencev najraje izbira risarsko podlago
srednje velikosti. Ugotovile smo tudi, da učenci najraje rišejo na različnih lokacijah, kot so dom, šola in na prostem.
Rezultati so pokazali, da se je največ anketiranih učencev
naučilo risati samih ter da ideje za motive risanja izbirajo
najraje sami. Tretjina učencev riše do 30 minut dnevno,
tretjina do 1 ure dnevno in ostala tretjina več kot 3 ure
dnevno.

Ker obožujeva angleščino, sva se odločili, da bova raziskali, ali so tudi ostali učenci na šoli enakega mnenja.
Najino raziskovanje je bilo delno usmerjeno tudi v način
poučevanja učiteljice oziroma njeno osebnost. Angleščina je vseprisoten jezik, brez katerega si ne moremo več
predstavljati vsakodnevnega življenja. Srečujemo jo na
internetu, v filmih, v glasbi ... Na naši šoli imamo odlične in prijazne učiteljice angleščine in to je prav gotovo
razlog, da imajo učenci radi angleščino. Raziskovalno
delo najprej predstavi angleščino kot germanski in nato
kot učni jezik. Nato sva zapisali, kaj je pomembno pri
učitelju angleščine. Poudarili sva tudi, da se z angleščino
srečujemo in ukvarjamo tudi v prostem času, kar vsekakor pripomore k boljšemu znanju angleščine. Sestavili sva
tudi vprašalnik, s katerim sva preverjali, v kolikšni meri in
zakaj imajo učenci radi angleščino. Rezultati so pokazali,
da je angleščina zelo priljubljen predmet med osnovnošolci na naši šoli. Radi imajo spoznavanje novih besed in
možnosti sporazumevanja v tujem jeziku. Angleščina je
priljubljena tudi zaradi prijazne učiteljice, ki se zna pošaliti, in slikovitega učbenika. Učencem je poleg sproščenosti
pomembno tudi to, da se veliko naučijo, saj se zavedajo
pomembnosti znanja tujega jezika.

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903062.pdf

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903035.pdf
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OSNOVNE ŠOLE

OSNOVNA ŠOLA HUDINJA
NASLOV NALOGE:

NASLOV NALOGE:

MODNI DODATKI MED OSNOVNOŠOLKAMI

ZANIMANJE OSNOVNOŠOLCEV ZA POLITIKO

AVTOR/-JI: Ula Bagari Banovšek
MENTOR/-JI: Darja Jeran, prof. raz. pouka

AVTOR/-JI: Jernej Bizjak

STROKOVNO PODROČJE: sociologija

MENTOR/-JI: Tea Žgajner, prof.

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

STROKOVNO PODROČJE: sociologija

Zdenka Zupanc Zrinski, univ. dipl. soc. (predsednica)
Viktorija Beukovič, univ. dipl. soc.
Lucija Hrastnik, mag. prof. soc. ped., mag. prof. raz. pouka

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Zdenka Zupanc Zrinski, univ. dipl. soc. (predsednica)
Viktorija Beukovič, univ. dipl. soc.
Lucija Hrastnik, mag. prof. soc. ped., mag. prof. raz. pouka

Naloga je prejela 78 točk in se uvrstila v 1. skupino.

Naloga je prejela 79 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:

POVZETEK VSEBINE:

Moda je zmeraj narekovala način življenja v določenem
času. Razumemo jo predvsem kot oblačenje, k njej pa sodijo tudi modni dodatki. Vsaka ženska ali dekle se rada
uredi, da izgleda privlačno. Modni dodatki morajo biti prisotni in ni pomembno, ali ima na voljo veliko denarja ali
ne. Z modnimi dodatki lahko ženska ob vsaki priložnosti
svojo podobo polepša na preprost način.

V osnovni šoli imamo učenci v 7. in 8. razredu predmet
Domovinska in državljanska vzgoja ter etika, pri katerem
začnemo spoznavati osnove delovanja države, demokratično ureditev, parlament, politične stranke in podobno.
Poleg tega predmeta se pri različnih dejavnostih v osnovni šoli učimo sodelovanja, izražanja svojega mnenja (npr.
šolski parlament in razredni parlament). To so osnove, ki
nas učijo biti aktivni državljani. Z raziskovalno nalogo sem
želel ugotoviti, v kolikšni meri politika zanima osnovnošolce, kako jo spremljajo in če poznajo najpomembnejše
podatke iz lanskih državnozborskih volitev. Moj namen je
tudi bil raziskati dejavnosti, ki lahko povečajo zanimanje
učencev za družbeno udejstvovanje. Po opravljeni anketi
sem ugotovil, da se večina učencev ne zanima za politične
zadeve in da jih večina niti ne pozna osnovnih podatkov o
vladi Republike Slovenije. Pripravil sem nekaj predlogov,
kako to zanimanje z različnimi dejavnostmi povečati.

V raziskovalni nalogi sem raziskovala, kako so učenke, dekleta z naše osnovne šole, seznanjene z modnimi dodatki
in kaj vsakodnevno ali ob ostalih priložnostih nosijo in si
nadenejo k oblačilom. Zanimalo me je, ali nosijo nakit in
če, katere vrste nakita. Ker so sedaj v modi drugačni uhani
(ne samo majhni za ušesa), me je zanimalo, če nosijo viseče uhane in ali menijjo, da je to primerno za šolo. Povprašala sem jih, zakaj nosijo nakit in ob katerih priložnostih.
Pri njih sem se pozanimala, če so mnenja, da lahko nakit
škoduje, in katere druge modne dodatke še nosijo. Izvedla sem anonimno anketo med učenkami od 3. do 9. razreda naše šole. Ugotovila sem nekaj zanimivih podatkov, ki
sem jih obrazložila v analizi tabel in grafov.
Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903047.pdf

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903104.pdf
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OSNOVNE ŠOLE

OSNOVNA ŠOLA HUDINJA
NASLOV NALOGE:

NASLOV NALOGE:

TRENAŽER ZA „ULIČNO VADBO“

RAZLIČNI NAČINI SEGREVANJA VODE

AVTOR/-JI: Gašper Krajnc, Tim Šantl, Leon Glinšek

AVTOR/-JI: Gal Skalicky, Nina Ješovnik

MENTOR/-JI: Uroš Kalar, prof. športne vzgoje

MENTOR/-JI: Gregor Pančur, prof.

STROKOVNO PODROČJE: tehnika in tehnologija

STROKOVNO PODROČJE: tehnika in tehnologija

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

Marija Poteko, predm. učit. fiz. in teh. (predsednica)
Milena Ostrožnik, prof. lik. um in TIT
Katarina Kurnik, prof. lik. um. in TIT

Marija Poteko, predm. učit. fiz. in teh. (predsednica)
Milena Ostrožnik, prof. lik. um in TIT
Katarina Kurnik, prof. lik. um. in TIT

Naloga je prejela 66 točk in se uvrstila v 2. skupino.

Naloga je prejela 72 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:

POVZETEK VSEBINE:

Raziskovalna naloga je nastala v prizadevanju za izdelavo
lastne vadbene naprave za izvajanje »suhih« smučarskih
treningov in ulične vadbe. Glavni cilj je bil zasnovati in
predstaviti vadbeno napravo, namenjeno zasebni uporabi. Predstavljena je originalna ideja in z maketo uprizorjena vadbena postaja, namenjena enemu ali največ
dvema uporabnikoma. V nalogi je predstavljen posvet s
strokovnjaki in razvijanje ideje, ki je zaradi pomanjkanja
časa in znanja ostala samo v obliki makete.

V raziskovalni nalogi smo se ukvarjali s smotrno rabo
energije. Ukvarjali smo se predvsem s segrevanjem vode.
Toplo sanitarno vodo potrebujemo vsak dan. Zato smo
raziskovali, na kakšen način v današnjih časih segrevamo
vodo. Osredotočili smo se predvsem na segrevanje z električno energijo.

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903049.pdf

Primerjali smo različne načine segrevanja vode, kot so:
- električna kuhalna plošča,
- kuhinjski grelnik vode,
- električni bojler,
- indukcijska plošča,
- steklokeramična plošča,
- pretočna grelna pipa Delimano.
Pri meritvah smo si pomagali z merilnikom porabe električne energije Voltcraft – energy check 3000, tehničnimi
listi nekaterih naprav, ceniki trgovskih podjetij itd.
Raziskovali smo s pomočjo različnih metod. V naši nalogi
je prevladovala metoda eksperimentiranja, pa tudi metoda dela z viri.

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903061.pdf
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OSNOVNE ŠOLE

OSNOVNA ŠOLA HUDINJA
NASLOV NALOGE:

NASLOV NALOGE:

MOŽNOST UPORABE STAREGA TEKSTILA IZ
BOMBAŽA KOT TOPLOTNEGA IZOLATORJA

ALI JE VEGETARIJANSTVO MODNA MUHA ALI
NAČIN ŽIVLJENJA?

AVTOR/-JI: Sara Hrastnik, Neža Mikic, Špela Pahor

AVTOR/-JI: Izabela Hubert Pluemper, Tia Maria Turk

MENTOR/-JI: Boštjan Štih, prof. bio.

MENTOR/-JI: Patricija Jakop, prof. glasbe

STROKOVNO PODROČJE: tehnika in tehnologija

STROKOVNO PODROČJE: zdravstvena vzgoja

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

Marija Poteko, predm. učit. fiz. in teh. (predsednica)
Milena Ostrožnik, prof. lik. um in TIT
Katarina Kurnik, prof. lik. um. in TIT

Peter Čepin Tovornik, dipl. zn., dipl. san. inž. (predsednik)
Nadja Čretnik, mag. inž. živ.
Marija Mojca Vrenko, prof. zdr. vzg.
Brigita Fižuleto, prof. šport. vzg.
Urška Muller, dipl. med. ses.

Naloga je prejela 77 točk in se uvrstila v 1. skupino.

Naloga je prejela 72 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:

POVZETEK VSEBINE:

Živimo v času, ko se na eni strani soočamo z vedno večjo
porabo energije, na drugi strani pa je tradicionalnih virov, kot so fosilna goriva, vedno manj. V naši raziskovalni
nalogi smo se spraševale, ali lahko tradicionalen toplotno-izolativen material, kot je npr. polistiren, zamenjamo z
izolacijo iz odpadnega tekstila iz bombaža.

Z raziskovalno nalogo smo želeli ugotoviti, koliko učencev naše šole se prehranjuje po načelu vegetarijanstva.
Zanimalo nas je tudi, zakaj so se učenci odločili prehranjevati po vegetarijanskih načelih in če vedo, katera hrana je
pri vegetarijanstvu »dovoljena«. Prav tako nas je zanimalo
mnenje o razlogih za tak način prehranjevanja, zaradi katerih se posameznik za to odloči.

Ugotovile smo, da je bombažna tkanina dober toplotni
izolator, ki ga lahko ob primerni obdelavi uporabimo za
izolacijo. Takšen izolativen ovoj bi moral biti debelejši od
ovoja iz polistirena, če želimo doseči enak toplotno-izolativni učinek.
Z impregnacijo z raztopino borove kisline ali natrijevega
hidrogenkarbonata lahko zmanjšamo gorljivost bombažne tkanine.

Za zbiranje podatkov smo uporabili anketni vprašalnik.
Anketirali smo učence od šestega do devetega razreda,
vseh skupaj jih je bilo 198. Ustrezno izpolnjenih anket je
bilo 190.

Podatke smo pridobile z merjenjem in eksperimentiranjem ter jih primerjale z že znanimi iz literature.

Ugotovili smo, da se še vedno večina naših anketirancev prehranjuje mesno in da je le peščica takšnih, ki se
prehranjujejo brezmesno. Prav tako zelo dobro poznajo,
katera hrana se tretira kot vegetarijanska. Po mnenju anketirancev so glavni razlogi za vegetarijanski način prehranjevanja etični in zdravstveni.

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903068.pdf

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903046.pd
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OSNOVNE ŠOLE

OSNOVNA ŠOLA LAVA
NASLOV NALOGE:

NASLOV NALOGE:

LAKTOZA, LAKTAZA IN GENI

HIŠNI LJUBLJENČKI IN NJIHOVI ZDRAVILNI UČINKI

AVTOR/-JI: Eva Nina Magdalenc

AVTOR/-JI: Petja Šumnik, Lea Lipovšek

MENTOR/-JI: Bojan Poznič, prof.

MENTOR/-JI: Nina Senica, prof.

STROKOVNO PODROČJE: biologija

STROKOVNO PODROČJE: sociologija

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

Polona Barič, univ. dipl. biol. (predsednica)
Irena Zbašnik Zabovnik, pred. učit. bio., kem., narav.
Ajša Alagić, mag. ekol. biod.

Jerko Malinar, univ. dipl. kult. (predsednik)
Branka Lazarevič, univ. dipl. soc.
Sandra Stajnko, univ. dipl. soc.

Naloga je prejela 51 točk in se uvrstila v 3. skupino.

Naloga je prejela 75 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:

POVZETEK VSEBINE:

Laktoza je glavni sladkor v mleku, sestavljena iz glukoze
in galaktoze, povezana z β-galaktozidno vezjo. Nezmožnost prebavljanja laktoze zaradi pomanjkanja encima
laktaze imenujemo laktozna intoleranca, za katero trpi 65
% prebivalstva po celotnem svetu. Pojavnost je pogojena
z etničnimi skupinami in pogostostjo uživanja mlečnih
živil. Če se encim laktaza ohrani, se v tankem črevesju
laktoza razgradi na glukozo in galaktozo, ki ju naše telo
izkoristi za energijo in v drugih procesih. Ljudem, katerim
je bila diagnosticirana laktozna intoleranca, se ponavadi
predpiše dieta brez mleka in mlečnih izdelkov. V današnjih časih izogibanje mlečnim izdelkom ni več potrebno,
saj vemo, da hidrolizirano mleko in fermentirani mlečni
izdelki vsebujejo bistveno manj laktoze, ki jih lahko prebavljajo tudi intolerantni ljudje. Potrdili smo hipotezo, da
so pojmi laktoza, laktaza in geni med seboj povezani. Aktivnost laktaze se spreminja s starostjo in je pri različnih
populacijah ljudi različna. Potrdili smo hipotezo, da bomo
iz banane izolirali največ DNA. Ovrgli smo hipotezo, da bo
iz raztopine kalcijevega klorida najbolj primerna za izolacijo DNA. Ovrgli smo hipotezo, da se bo v etanolu DNA
najbolje izoborila. Potrdili smo hipotezo, da bomo pri jagodi dobili najbolj belo DNA.

Najina raziskovalna naloga Hišni ljubljenčki in njihovi
zdravilni učinki je še en dokaz, da ljudje vedno bolj zaznavamo in se zavedamo prednosti oziroma ugodnih zdravilnih učinkov svojih hišnih ljubljenčkov, zato so le-ti pogosto del družin. V nalogi sva spoznavali, zakaj se odločamo
za hišne ljubljenčke, katere živali imamo najpogosteje
doma, kako in kdo skrbi zanje in ali vemo, da imajo živali
zdravilen učinek na ljudi, da ljudem lahko pomagajo tudi
kako drugače in katere so terapevtske živali. S pomočjo
vprašalnika sva pridobili informacije o hišnih ljubljenčkih in njihovih zdravilnih učinkih med učenci predmetne
stopnje, znanje o zdravilnih učinkih in terapevtskih živalih
pa sva poglobili z obiskom delovne terapije z živalmi in v
intervjujih z dvema specialnima pedagoginjama.

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903826.pdf
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Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903827.pdf

OSNOVNE ŠOLE

OSNOVNA ŠOLA LAVA
NASLOV NALOGE:
ZAKAJ OSNOVNOŠOLCI LAŽEJO
AVTOR/-JI: Lara Lipovšek, Izabela Pakiž Rumpf, Nik Arlič
MENTOR/-JI: Vanja Ocvirk Karner, dipl. org.
STROKOVNO PODROČJE: sociologija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Zdenka Zupanc Zrinski, univ. dipl. soc. (predsednica)
Viktorija Beukovič, univ. dipl. soc.
Lucija Hrastnik, mag. prof. soc. ped., mag. prof. raz. pouka

Naloga je prejela 78 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Ljudje smo družabna bitja, ki med seboj dnevno komuniciramo. Na ta način izmenjujemo številne informacije,
izkušnje in znanje, pogovarjamo se z besedami, izražamo
se s telesno govorico. Tako se pogosto zgodi, da skozi pogovor širimo tudi neresnice oz. laži. Te so včasih nenamerne, lahko pa so premišljene in pustijo resne posledice.
V nalogi smo spoznavali, kako pogosto in komu najpogosteje lažejo učenci predmetne stopnje, zakaj to počnejo in če lažejo tudi na socialnih omrežjih. Ugotavljali smo
tudi, kako na laganje gledajo učitelji naše šole. S pomočjo
anketnih vprašalnikov za učence in učitelje smo pridobili
zanimive informacije o tem pojavu. Nova spoznanja so
nam pokazala, kako zahtevna in zanimiva je ta tema, ki
nas je navdihnila, da jo še podrobneje raziščemo.
Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903818.pdf
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OSNOVNE ŠOLE

OSNOVNA ŠOLA LJUBEČNA
NASLOV NALOGE:

NASLOV NALOGE:

KUKAVIČEVKE NA TRAVNIKU NAD CELJSKO KOČO

PRISOTNOST VODNIH NEVRETENČARJEV V
REGULIRANEM DELU REKE HUDINJE

AVTOR/-JI: Luka Pevec, Zala Velenšek
MENTOR/-JI: Marjeta Gradišnik Mirt, predmetna učiteljica kemije in biologije
STROKOVNO PODROČJE: biologija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Urška Turnšek, univ. dipl. inž. arh. urb. (predsednica)
Petra Boštjančič, prof. biol. in gosp.
Nada Reberšek Natek, univ. dipl. inž. agr.

AVTOR/-JI: Aneja Kanjir
MENTOR/-JI: Marjeta Gradišnik Mirt, predm. učit. kem.
in biol.
STROKOVNO PODROČJE: ekologija - naravoslovni vidik
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Urška Turnšek, univ. dipl. inž. arh. urb. (predsednica)
Petra Boštjančič, prof. biol. in gosp.
Nada Reberšek Natek, univ. dipl. inž. agr.

Naloga je prejela 78 točk in se uvrstila v 1. skupino.

Naloga je prejela 77 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:

POVZETEK VSEBINE:

Celjska koča je znana izletniška točka, od katere vodi pot
čez večji travnik na Tolsti vrh. Ko se vzpenjamo po poti,
nas očara raznovrstno cvetje. Med vsemi rastlinami izstopajo barvite kukavičevke, ki so v Sloveniji v celoti zavarovane vrste. Travnik nad Celjsko kočo sva po skrbnem
opazovanju razdelila na tri območja: travnik v zaraščanju,
negojeni travnik in gojeni travnik, ki v zimskem času služi kot smučišče. Gojeni in negojeni travnik sva ločila po
gostoti in višini trav ter po prisotnosti ripeče zlatice. Te tri
vrste travnikov sva v mesecu maju in juniju 2018 primerjala glede števila vrst kukavičevk in povprečnega števila
rastlin posamezne vrste na površini 25 m2. S pomočjo
rezultatov, ki so bili pridobljeni pri terenskem delu, sva
ugotovila, da je največje število vrst kukavičevk na negojenem travniku. Vrstna pestrost kukavičevk je v primerjavi
z njim na travniku v zaraščanju in travniku, ki ga pozimi
uporabljajo kot smučišče, veliko manjša. Prav tako je na
slednjih dveh travnikih manjše povprečno število kukavičevk posamezne vrste. Kukavičevke so namreč zelo
občutljive rastline, ki jih najbolj prizadenejo intenzivna
kmetijska raba tal, gnojenje in zaraščanje travnikov, saj
takšna ravnanja uničijo glive v prsti, ki so nujno potrebne
za kalitev njihovih semen.

Raziskovalna naloga je nadaljevanje raziskovanja prisotnosti vodnih nevretenčarjev v zgornjem toku reke Hudinje. Vprašala sem se, kako regulacija spodnjega toka reke
Hudinje in z njo povezane spremembe vplivajo na preživetje vodnih nevretenčarjev, ki so hrana nekaterim ribjim
vrstam. Zanimalo me je, če s padanjem števila vrst vodnih
nevretenčarjev pada tudi vrstna pestrost rib v reki Hudinji. Rezultati raziskovalne naloge temeljijo na terenskem
delu, v okviru katerega sem zbirala podatke o strugi reke,
hitrosti vodnega toka in prisotnosti vodnih nevretenčarjev. O stanju ribjega sveta v reki Hudinji sem se posvetovala s članom ribiške družine Celje Rajkom Čatrom. Moja
hipoteza, da regulacija reke močno vpliva na zmanjšanje
prisotnosti nekaterih pomembnih vrst vodnih nevretenčarjev, ki so hrana ribam, se je z na terenu pridobljenimi
podatki izkazala za pravilno. Neposredno sem spoznala,
da regulacija ne vpliva le na hitrost vodnega toka. Slabo
je, da bregovi reke niso porasli z drevjem. Tako se voda v
reki poleti močno segreva in posledično pride do zmanjšanja količine kisika v njej. Nezaščitene ribe nimajo skrivališč in postanejo lahek plen ribojedih ptic. Poraščeni
bregovi reko ščitijo pred izpiranjem mineralnih snovi
s kmetijskih površin vanjo. Neposredno sem spoznala,
kako poseganje v strugo reke, odvažanje proda in spreminjanje brežine negativno vplivajo na preživetje najobčutljivejših vrst vodnih živali.

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903109.pdf

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903108.pdf
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OSNOVNE ŠOLE

OSNOVNA ŠOLA LJUBEČNA
NASLOV NALOGE:

NASLOV NALOGE:

ŽIVI SVET V MOKRIŠČIH „DOLINE MIRU“

PREVAJANJE DR. SEUSSOVE POEZIJE ZA OTROKE

AVTOR/-JI: Marko Ivanuš, Anže Pirš

AVTOR/-JI: Zala Gorjak, Laura Drobne

MENTOR/-JI: Marjeta Gradišnik Mirt, predm. učit. kemije
in biologije

MENTOR/-JI: Suzana Miljević, prof. slov. in ang. jezika

STROKOVNO PODROČJE: biologija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Polona Barič, univ. dipl. biol. (predsednica)
Irena Zbašnik Zabovnik, pred. učit. bio., kem., narav.
Ajša Alagić, mag. ekol. biod.

STROKOVNO PODROČJE: jeziki
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Saši Pešec, prof. ang. (predsednik)
Greta Jenček, prof. nem. jezika
Milena Smisl, pred. učit. slj. in etno.

Naloga je prejela 68 točk in se uvrstila v 2. skupino.

Naloga je prejela 74 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:

POVZETEK VSEBINE:

Ali veste, da so mokrišča za naš planet tako pomembna, da vsako leto 2. februarja obeležujemo svetovni dan
mokrišč? V vasici Dole pri Šentjurju je eden od najinih
staršev lastnik parcele, kjer smo uredili gojitvena ribnika,
ob njiju pa se vije manjši potok Jesenek. V raziskovalni nalogi sva primerjala svet vodnih živali večjega gojitvenega
ribnika, manjšega ribnika z zlatimi ribicami in potoka Jesenek. V prvi hipotezi sva predvidevala, da se v potoku
Jesenek, gojitvenem ribniku in ribniku z zlatimi ribicami
živalstvo razlikuje. Predpostavljala sva, da bo najmanj
vodnih živali v gojitvenem ribniku, ker jih pojedo v vodi
živeče ribe, kar se je izkazalo za pravilno domnevo. V drugi hipotezi sva sklepala, da se svet vodnih živali v obeh
ribnikih ne bo bistveno razlikoval. Ta domneva ne drži v
celoti. Po številu najdenih vrst vodnih živali se ribnika bistveno ne razlikujeta. Se pa zato razlikujeta v vrstah živali
in številu ulovljenih osebkov posamezne vrste. Več živali
sva ulovila v ribniku z zlatimi ribicami, čemur botruje njegova senčna lega, pestro vodno rastlinstvo in le ena vrsta
rib, ki prebiva v njem. Ribnik z zlatimi ribicami je bolj dekorativne narave, v gojitvenem ribniku pa lastniki gojijo
osem vrst rib, ki pojedo večino ličink vodnih nevretenčarjev in dvoživk.

Dr. Seuss je velikan ameriške otroške in mladinske literature, tako kot Svetlana Makarovič pri nas ali Astrid Lindgren na Švedskem, poznajo ga otroci po vsem svetu.«
Urša Vogrinc Javoršek

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903103.pdf

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903107.pdf

Raziskovalna naloga, ki sva si jo izbrali, raziskuje prevajanje v delih dr. Seussa The cat in the Hat ali Muc Kapuc,
Green Eggs and Ham ali Zelena jajca in krača ter Fox in
Socks ali Lisica Nogavica. V letu 2018 smo namreč dobili
prve prepesnitve dr. Seussovih del, ki so svetovno znana.
Želeli smo ugotoviti, kako zahtevno je prevajati tovrstna
dela. Potek najinega raziskovanja se je začel z iskanjem
in razvrščanjem teorije, in sicer smo najprej zastavili raziskovalna vprašanja, iz katerih smo oblikovali raziskovalne
hipoteze. Sledilo je praktično delo, raziskovanje in analize
knjig glede na njihove izstopajoče značilnosti. K sodelovanju sva povabili tudi avtorico prepesnitev v slovenskem
jeziku oz. prevajalko Uršo Vogrinc Javoršek. V praktičnem
delu sva vseskozi primerjali izvirnike in prepesnitve, primerjali rimo, metrično shemo oz. ritem ter besedne zaplete ali »tongue twisters«. Po končanem praktičnem
delu sva z rezultati, ki sva jih pridobili, raziskovalne hipoteze in naša predpostavljanja v večini potrdili.
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OSNOVNE ŠOLE

OSNOVNA ŠOLA LJUBEČNA
NASLOV NALOGE:
HUMOR V DR. SEUSSOVI POEZIJI
AVTOR/-JI: Zala Košec, Eva Krejić
MENTOR/-JI: Suzana Miljević, prof. slov. in ang. jezika
STROKOVNO PODROČJE: jeziki
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Saši Pešec, prof. ang. (predsednik)
Greta Jenček, prof. nem. jezika
Milena Smisl, pred. učit. slj. in etno.

Naloga je prejela 56 točk in se uvrstila v 3. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Raziskovalna naloga, ki sva si jo izbrali, raziskuje humor v
delih Dr. Seussa The cat in the hat oz. Muc kapuc ter Green
Eggs and Ham ali Zelena jajca in krača. Potek najinega raziskovanja se je začel s postavljanjem raziskovalnih vprašanj, ki sva jih oblikovali v raziskovalne hipoteze. Poiskali
sva literaturo s pomočjo spleta in šolske knjižnice ter oblikovali nekaj teoretičnih izhodišč. Nato sva se lotili praktičnega dela raziskovanja. Učencem 3. razreda Osnovne
šole Ljubečna sva prebrali knjigo Muc kapuc v angleškem
izvirniku in slovenskem prevodu. Nato sva jim razdelili anketo. Po rešenih anketah sva naredili analizo odgovorov,
ki sva jih prikazali v grafih. Ob končanem delu sva z razultali, ki sva jih dobili, hipoteze bodisi potrdili bodisi ovrgli.
Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903105.pdf
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PROJEKTU PRIDRUŽENE OSNOVNE ŠOLE

OSNOVNA ŠOLA ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE
NASLOV NALOGE:

NASLOV NALOGE:

POMEN ZAPRTJA PODRUŽNIČNE ŠOLE ZA RAZVOJ
KRAJA LAZIŠE

IZDELAVA STOP MOTION ANIMACIJE;
ZGODBA VERONIKE DESENIŠKE IN FRIDERIKA II.

AVTOR/-JI: Katarina Tržan, Kaja Kajtna, Julija Pavšek

AVTOR/-JI: Andraž Bregar, Valtentin Gartner, Miha
Ocvirk

MENTOR/-JI: Jasmina Oblak, prof. soc. in nem.
STROKOVNO PODROČJE: geografija - družbena in ekonomska

MENTOR/-JI: Jasmina Oblak, prof. soc. in nem.
STROKOVNO PODROČJE: medijska tehnika

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

Jerko Malinar, univ. dipl. kult. (predsednik)
Branka Lazarevič, univ. dipl. soc.
Sandra Stajnko, univ. dipl. soc.

Alen Pavšar, inž. multimedije (predsednik)
Igor Pečoler, dipl. multimed. producent
Aleksandra Pukl, dipl. manag. v soc.

Naloga je prejela 77 točk in se uvrstila v 1. skupino.

Naloga je prejela 99 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:

POVZETEK VSEBINE:

Podružnične šole se nahajajo na redko poseljenih območjih in na območjih z razvojnimi posebnostmi, za katere je
ponavadi značilna izrazita reliefna razgibanost območja,
velika razdrobljenost vasi in zaselkov, slaba infrastruktura in javne prometne povezave, redka poseljenost in
oddaljenost mesta zaposlitve staršev. Vsako zaprtje podružnične šole, ki je največkrat posledica pomanjkanja
otrok, spremljajo v javnosti razprave o pomenu teh šol
za ohranjanje življenja na vasi. Tako je tudi s Podružnično šolo Lažiše, ki ima status začasno zaprte šole od 1. 9.
2017. Rezultati analize odgovorov na anketni vprašalnik,
ki ha je izpolnilo 51 anketirancev, so pokazali, da všolanje otrok na matično šolo v Rimskih Toplicah ni posledica
splošnega negativnega mnenja o delovanju podružnic
kot drugorazrednih šol. Gre za specifične probleme zaradi slabših materialnih in prostorskih pogojev ter uporabe
zastarele tehnologije in didaktičnih pripomočkov. Brez
organizacije jutranjega ter popoldanskega varstva otrok,
odprtja enote vrtca in zagotavljanja notranjih športnih
površin vsako načrtovanje ponovnega odprtja šole ne bo
uspešno. Hkrati je šola v očeh teh anketirancev, ki svojega
otroka ne bi vpisali na podružnično šolo, že izgubila vodilno vlogo povezovalca kulturnega, športnega in socialnega življenja v kraju.

Naloga predstavlja postopek izdelave animiranega filma v stop motion produkciji, kjer je gibanje ustvarjeno
s fizičnim premikanjem predmetov, animacija pa zajeta
sličico za sličico, kar naše oko dojema kot gibajočo se sliko. Predstavljena tema neizživete ljubezni med Veroniko
Deseniško in Friderikom II. v animiranem filmu je skrbno
načrtovan projekt, ki se začne z osnovno idejo in pisanjem scenarija. V produkcijskem delu so predstavljeni koraki izdelave scene in postavitev likov, ki zahteva natančnost, milimetrsko premikanje posameznih delov telesa,
živali ali gibajočih se predmetov in veliko potrpljenja. Pri
zajemu slike se kot najpomembnejši izkažejo poznavanje
različnih tehnik in računalniških programov ter rokovanje
z njimi. Zaradi obravnavane teme je izdelan stop motion
film primeren kot didaktičen material v šoli.
Ključne besede: stop motion, animacija, film, Veronika
Deseniška, Friderik II.
Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903217.pdf

Ključne besede: podružnična šola, podružnica, podružnična šola Lažiše, Laziše, Rimske Toplice, zapiranje podružničnih šol.
Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903618.pdf
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PROJEKTU PRIDRUŽENE OSNOVNE ŠOLE

OSNOVNA ŠOLA ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE
NASLOV NALOGE:

NASLOV NALOGE:

IZDELAVA TIPANKE ZA SLEPE IN SLABOVIDNE

UPORABA KRATIC - POZNAMO NJIHOV POMEN?

AVTOR/-JI: Mia Koritnik, Tea Zupan

AVTOR/-JI: Klarisa Koštić Lesjak, Ina Majda Knez

MENTOR/-JI: Jasmina Oblak, prof. soc in nem.

MENTOR/-JI: Jasmina Oblak, prof. soc in nem.

STROKOVNO PODROČJE: pedagogika

STROKOVNO PODROČJE: slovenski jezik in književnost

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

Barbara Slatenšek, mag. psih. (predsednica)
mag. Jerneja Meža, univ. dipl. pedag.
Karin Šket, univ. dipl. psih.

Darja Poglajen, prof. slo. in rus. (predsednica)
Ana Metličar, mag. prof. slov. in rus.
Alenka Golež, prof. slov. jez.

Naloga je prejela 100 točk in se uvrstila v 1. skupino.

Naloga je prejela 76 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:

POVZETEK VSEBINE:

Izdelava tipnih ilustracij slepim in slabovidnim omogoča
razumevanje pojmov, ki so jim neposredno nedosegljivi in pripomorejo k njihovemu boljšemu razumevanju.
Še posebej so te pomembne pri mlajših, ki se začnejo
opismenjevati in komunicirati z okolico. Omogočajo jim
razvoj boljše motorike, krepijo prstne blazinice, izboljšajo
orientacijo v prostoru ter razumevanje in predstavo. Z njimi se učijo in spoznavajo njim približano in poenostavljeno obliko predmetov, ljudi, živali, pojmov.

Kratice se dandanes pojavljajo povsod, v že skoraj vsaki
obliki komunikacije, zato nekateri dvomijo o njihovi neškodljivosti za razvoj in usvajanje prvin knjižnega jezika.
Zaradi praktičnosti in hitrosti komunikacije njihovih uporab se nekatere v družbenih okoljih zadržijo dlje, celo tako
dolgo, da jih ne prepoznamo več kor kratice. Žal je uporaba kratic pri nekaterih omejena na nekritično uporabo
le-teh, brez pravega razumevanja, katere besede kratico
sestavljajo. Rezultati so pokazali, da učenci ne poznajo
pravega pomena črt, ki sestavljajo kratice, ampak njihov
pomen vežejo na konkretno stvar ali prevod. Učenci se
zavedajo, da prepogosta uporaba kratic lahko privede do
komunikacijskega šuma med uporabnikoma, vendar njihova uporaba ne škoduje slovenskemu knjižnemu jeziku

Z znanjem, ki ga usvojijo s pomočjo taktilne slikanice, se
lahko hitreje in bolj uspešno vključijo v večinsko populacijo. S pomočjo smernic za izdelavo in oblikovanje tipanke ali tipne ilustracije smo ilustrirali knjigo Male živali,
avtorice Lile Prap, ki slepim in slabovidnim na zanimiv in
humoren način predstavi živali, ki se jih slepi v naravi ne
bi želeli dotakniti, in tiste najmanjše, ki so komajda vidne
s prostim očesom.
Ključne besede: slepi in slabovidni, zaznavanje, tipne ilustracije, reliefne slike, priporočila za oblikovanje tipnih
ilustracij.
Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903619.pdf
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Ključne besede: kratice, krajšave, okrajšave, pomen, razumevanje
Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903617.pdf

PROJEKTU PRIDRUŽENE OSNOVNE ŠOLE

OSNOVNA ŠOLA BRASLOVČE
NASLOV NALOGE:
VELIKA RAZNOLIKOST GLIV MAJHNEGA GOZDA V
BRASLOVČAH
AVTOR/-JI: Ana Mia Bedjanič, Bine Bedjanič
MENTOR/-JI: Andreja Kosi, prof. matematike in mag.
biologije, Šparl Luka, mag. biol. in ekol. z naravovar.
STROKOVNO PODROČJE: biologija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Urška Turnšek, univ. dipl. inž. arh. urb. (predsednica)
Petra Boštjančič, prof. biol. in gosp.
Nada Reberšek Natek, univ. dipl. inž. agr.
Naloga je prejela 80 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Namen raziskovalne naloge je podrobneje spoznati pozno poletno in jesensko raznolikost gliv v majhnem mešanem gozdu v vasi Braslovče v Savinjski dolini. Glive sva
opazovala in popisovala na približno četrtino kvadratnega kilometra velikem območju, in sicer na šestih terenskih
obiskih med 24. 9. in 14. 10. 2017, ter na devetnajstih terenskih obiskih med 5. 9. in 2. 12. 2018. Glive sva na terenu opazovala, jih čim kvalitetneje fotografirala, na osnovi
fotografij pa sva se doma o njih še podrobneje poučila
in jih določila s pomočjo strokovne literature in interneta.
Končne določitve je popravil in potrdil zunanji mentor, strokovnjak mikolog. Na podlagi preko 1.700 fotografij sva
za raziskovano območje v letih 2017 in 2018 zabeležila
skupno preko 250 vrst gliv. Za približno četrtino zabeleženih gliv je bila na podlagi fotografije možna zanesljiva
določitev le do nivoja rodu. Najdbe vrst sva primerjala s
podatki iz informacijskega sistema za beleženje in kartiranje vrst gliv Slovenije - Boletus informaticus. Posebej zanimive ali nove najdbe za širšo regijo v raziskovalni nalogi
podrobneje predstavljava.
Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903677.pdf
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PROJEKTU PRIDRUŽENE OSNOVNE ŠOLE

OSNOVNA ŠOLA FRANA MALGAJA ŠENTJUR
NASLOV NALOGE:

NASLOV NALOGE:

RAZMIŠLJAMO O SANJAH

ALI SO UČENCI, KI OBISKUJEJO PROSTOČASNE
DEJAVNOSTI, USPEŠNEJŠI?

AVTOR/-JI: Živa Dren, Janja Šolinc
MENTOR/-JI: Jožica Novak, prof. ped. in zgo.
STROKOVNO PODROČJE: psihologija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Barbara Slatenšek, mag. psih. (predsednica)
mag. Jerneja Meža, univ. dipl. pedag.
Karin Šket, univ. dipl. psih.

Naloga je prejela 75 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V teoretičnem delu raziskovalne naloge sva opisali značilnosti spanja, zakaj ga potrebujemo, koliko ga potrebujemo, faze spanja. V odlomku o sanjah sva pojasnili, kaj so
sanje, zakaj sanjamo, kako si jih (lahko) razlagamo, našteli
sva vrste in lastnosti sanj.
Z anketnim vprašalnikom smo ugotavljali spalne navade
anketiranih najstnikov, kako pogosto se spomnijo sanj,
ali jih je kdaj strah njihove uresničitve, o čem sanjajo, ali
jim pripisujejo pomen, ali menijo, da lahko napovejo prihodnost, ali se s kom pogovarjajo o sanjah. O sanjah smo
naredili tudi delavnico z učenci in o njihovem pomenu
povprašali psihoterapevte, ki se ukvarjajo s sanjami.
Analiza anketnega vprašalnika je pokazala, da dekleta
menijo, da ponoči sanjajo najpogosteje, vendar ni bistvenih razlik med fanti in dekleti glede tega, kako se spominjajo svojih sanj.
Veliko anketiranih ne ve, kaj vpliva na sanje, so pa dekleta
nekoliko bolj prepričana v vpliv vsakdanjega življenja na
sanje. 30 % fantov je sanj strah, deklet se jih boji 60 %. Več
deklet se spominja mor. 55 % najstnikov meni, da sanje
napovedo prihodnost.
Ključne besede: spanje, sanje, strah pred sanjami, more,
pripisovanje pomena sanjam, raziskava.
Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903674.pdf
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AVTOR/-JI: Lev Mišo Kolar
MENTOR/-JI: Jožica Novak, prof. ped. in zgo.
STROKOVNO PODROČJE: sociologija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Metka Lipovšek, akad. glas., prof. flavte, univ. dipl. kom. (predsednica)
Sonja Majcen, univ. dipl. politol.
mag. Katja Kolenc
Naloga je prejela 70 točk in se uvrstila v 2. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V teoretičnem delu raziskovalne naloge smo opisali: kaj je
prosti čas, dejavnosti v prostem času, vključenost v prostočasne dejavnosti v povezavi z uspešnostjo in samopodobo
najstnikov, prednosti vključevanja v prostočasne dejavnosti,
kakšen naj bo vodja prostočasnih dejavnosti in na podlagi
česa se odločamo, ko izbiramo srednjo šolo.
Z anketnim vprašalnikom smo ugotavljali, ali prostočasne dejavnosti vplivajo na samopodobo, uspeh, srednjo šolo ter kako
pomemben je pristop vodij in kdo vpliva na izbiro dejavnosti.
Analiza anketnega vprašalnika kaže, da prostočasno dejavnost
obiskuje 82,6 % učencev, od tega jo rado obiskuje 94 %. Rezultati ankete so pokazali, da so učenci, ki obiskujejo prostočasne
dejavnosti, uspešnejši. Posledično imajo zaradi tega tudi boljšo samopodobo. Pomemben se jim zdi pristop vodij, na izbiro
srednje šolo pa imajo vpliv pri tretjini vprašanih.
Ključne besede: prostočasne dejavnosti, samopodoba učencev, uspeh, raziskava, vpliv staršev, trenerjev.
Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201903673.pdf

PROJEKTU PRIDRUŽENE OSNOVNE ŠOLE

OSNOVNA ŠOLA ANTONA BEZENŠKA FRANKOLOVO
NASLOV NALOGE:

NASLOV NALOGE:

ZMOREM, ČEPRAV JE TEŽKO

VPLIV IGRE FORTNITE NA UČENCE

AVTOR/-JI: ANAMARIJA ŽOHAR, ALEN PETELINŠEK GRUŠOVNIK, GAŠPER BIRK

AVTOR/-JI: ELIO MARIN ŠTANTE, DOMINIK BREZOVŠEK

MENTOR/-JI: Marjana Šoš, prof.
STROKOVNO PODROČJE: pedagogika
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

MENTOR/-JI: Suzana Šafarič, prof.
STROKOVNO PODROČJE: sociologija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

Barbara Slatenšek, mag. psih. (predsednica)
mag. Jerneja Meža, univ. dipl. pedag.
Karin Šket, univ. dipl. psih.

Metka Lipovšek, akad. glas., prof. flavte, univ. dipl. kom.
(predsednica)
Sonja Majcen, univ. dipl. politol.
mag. Katja Kolenc

Naloga je prejela 76 točk in se uvrstila v 1. skupino.

Naloga je prejela 67 točk in se uvrstila v 2. skupino.

POVZETEK VSEBINE:

POVZETEK VSEBINE:

Učenci so zelo raznolika populacija in »nič ni bolj neenakega kot enaka obravnava neenakih« (Paul F. Brandven).
V šoli in tudi doma zaradi težav pri učenju nekateri doživljajo stiske.

V preteklem letu je izšla najnovejša različica igre Fortnite,
ki je v trenutku zasvojila skoraj 3 milijarde ljudi. Pa vendar, zakaj je ta spletna igra postala viralna v tako kratkem
času? Kot sva lahko ugotovila, je to posledica prelepe
grafične oblikovanosti, plesov, odprtega sistema sveta
in zaradi odlične predzgodbe. S tem razmišljanjem sva
začela to raziskovalno nalogo in posledično skušala ugotoviti, kako igra Fortnite vpliva na naše učence. Z anketo
sva med učenci naše šole preverila, kako je igra razširjena, jo igrajo tudi dekleta in koliko denarja učenci porabijo zanjo. Starše sva vprašala, ali poznajo to igro, jo igrajo
tudi njihovi otroci in kolikšen je njihov nadzor pri uporabi
računalnika za igrice. Z anketo in spletnim vprašalnikom
sva skušala ugotoviti, ali se pri kakem učencu kažejo znaki
odvisnosti. O tem sva se pogovarjala tudi z znanim strokovnjakom s področja odvisnosti, z gospodom Miho
Kramlijem.

Raziskovalna naloga se ukvarja z delom in zmožnostjo
učencev s posebnimi potrebami – tako prepoznanimi za
nadarjene kot tistimi, ki imajo splošne ali specifične učne
težave. Osrednji raziskovalni problem naloge je, s katerimi težavami se srečujejo ti učenci in kako jih rešujejo, na
katerih področjih pa so uspešni.
V teoretičnem delu so opisane posamezne učne težave in
vzroki. V empiričnem delu je z metodo anketiranja raziskano, katere učne težave imajo učenci in kako jih rešujejo,
z metodo eksperimentiranja pa, kako učenci z učnimi težavami in brez njih pristopijo k učenju in se naučijo daljše
besedilo na pamet.

Ugotovili smo, da učenci z učnimi težavami potrebujejo
dodatno pomoč, drugačne metode učenja in razvijanje
ter motiviranje na področjih, kjer kažejo več uspeha. Dokazali smo tudi, da so ti učenci zmožni skoraj vsega, če
imajo pri tem ustrezno pomoč.

Z raziskovalno nalogo sva ugotovila, da deklice ne igrajo
igre Fortnite, približno polovica fantov, starejših od 9 let,
pa igro igra. Prav tako je raziskava pokazala, da imajo starši pri večini otrok nadzor nad uporabo računalnika in da
sami ne igrajo igre Fortnite. Seveda pa se otroci razjezijo,
če jim starši omejijo igranje iger. Skoraj vsi fantje, ki igrajo
to igro, so že porabili denar zanjo, dekleta pa raje zapravljajo za druge stvari. Igra je zanimiva, zabavna in aktualna,
seveda pa na njen račun ne smemo zanemariti druženja
in učenja.

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201904555.pdf

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903778.pdf

Ideja in snov za raziskovalno nalogo sta nastali iz lastnih
izkušenj avtorjev, namreč med njimi so učenci s specifičnimi učnimi težavami kot tudi učenci, prepoznani za
nadarjene.
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PROJEKTU PRIDRUŽENE OSNOVNE ŠOLE

OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO
NASLOV NALOGE:

NASLOV NALOGE:

VPLIV NAČINA PREHRANJEVANJA NA
BIOMARKERJE V URINU

KVANTITATIVNA VSEBNOST TEOBROMINA V
EKSTRAKTIH NAVADNE BODIKE (ILEX AQUIFOLIUM)
IN NJIHOVO DELOVANJE NA KVASOVKE (SACCHAROMYCES CEREVISIAE)
AVTOR/-JI: Asja Zupanc Rezec, Staša Hohkraut

AVTOR/-JI: Julia Pristovnik, Nadja Gorišek
MENTOR/-JI: Marko Jeran, raz. sod., Milena Žohar, prof.

MENTOR/-JI: Marko Jeran, raz. sod., Milena Žohar, prof.,
Urban Novak, dr.

STROKOVNO PODROČJE: biologija

STROKOVNO PODROČJE: kemija

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

Urška Turnšek, univ. dipl. inž. arh. urb. (predsednica)
Petra Boštjančič, prof. biol. in gosp.
Nada Reberšek Natek, univ. dipl. inž. agr.

Mojca Alif, univ. dipl. inž. kem., mag. biokem.
(predsednica)
Marko Tukarič, univ. dipl. inž. kem. teh.
dr. Nataša Kovačič

Naloga je prejela 73 točk in se uvrstila v 1. skupino.

Naloga je prejela 73 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:

POVZETEK VSEBINE:

V raziskovalnem delu smo s pomočjo sodobne diagnostične opreme v urinskih vzorcih dveh prostovoljnih oseb
ženskega spola analizirali 10 ključnih biomarkerjev. Glede
na dietni način prehranjevanja posameznic po nutritivnih
skupinah smo urinu določali specifično gostoto, vrednost
pH, vsebnost levkocitov, nitritov, proteinov, glukoze, ketonov, urobilinogena, bilirubina in krvi. Pod mikroskopom smo si pobližje ogledali tudi morfološko sestavo
posameznega urinskega sedimenta. Rezultati raziskave
kažejo, da posamezne nutritivne skupine pomembno
vplivajo na kakovost parametrov urinskega vzorca. Ob
zaužitju sadja in raznolikih nutrientov so se v splošnem
znižale predvsem vrednosti pH, relativne gostote ter
vsebnosti levkocitov in eritrocitov. Prisotnost eritrocitov
v analiziranih vzorcih posameznice v splošnem opisuje
njene trenutne hormonske spremembe.

Teobromin, sorodnik kofeina, je dobro poznana organska
spojina, ki jo najdemo v zrnih kakavovca, kola oreščkih,
v guaranini jagodi, Holly jagodičevju, rodu Ilex guayusa, rodu Ilex paraguariensis (Yerba mate) in čajevcu. V
manjših količinah je prisoten tudi v navadni bodiki, Ilex
aquifolium, ki je bila predmet naših raziskav. S pomočjo
postopka maceracije, z uporabo različnih raztopin etanola, variacijo časa in temperature, smo iz listov in plodov
navadne bodike pripravili izolate. Pripravljenim izolatom
smo z uporabo FTIR-spektroskopije določili kvantitativno
vsebnost teobromina. Največjo vsebnost teobromina je
pokazal vzorec plodov, pripravljen z 1-urno maceracijo
z »absolutnim« etanolom pri 41 °C. V zadnjem delu smo
se posvečali difuziji izolatov na trdno gojišče z modelnim
organizmom Saccharomyces cerevisiae. Omenjeni vzorec
maceriranih jagod z največjo vsebnostjo teobromina je
pokazal pojav minimalne inhibicijske cone, ki jo modelni organizem po določenem času tudi preraste. Ker je
modelni organizem prerasel tudi vzorec standardnega
teobromina, predvidevamo, da le-ta vsebuje še dodane
komponente, ki ustvarjajo prispevek k aktivnosti. Preostali testirani vzorci niso kazali vidnega učinka.

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903779.pdf

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903799.pdf

46

PROJEKTU PRIDRUŽENE OSNOVNE ŠOLE

OSNOVNA ŠOLA MARJANA NEMCA RADEČE
NASLOV NALOGE:
VPLIV VIRA CELULOZE NA NJENE FIZIKALNE
LASTNOSTI IN PORABO BELILA PRI PROIZVODNJI
PAPIRJA
AVTOR/-JI: LIZA NOVAK
MENTOR/-JI: TATJANA KOČEVAR, NEVENKA TRATAR
STROKOVNO PODROČJE: kemija in
kemijska tehnologija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Mojca Alif, univ. dipl. inž. kem., mag. biokem.
(predsednica)
Marko Tukarič, univ. dipl. inž. kem. teh.
dr. Nataša Kovačič

Naloga je prejela 74 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Danes si težko predstavljamo življenje brez papirja. V naši
neposredni okolici imamo podjetje Radeče papir nova, ki
s svojo proizvodnjo raznolikih papirjev vpliva na življenje
občanov in seveda širše okolice. Ker je za moj kraj torej
značilna papirna industrija, sem se odločila za takšno vsebino raziskovalne naloge.

Obe hipotezi sem z eksperimentalnim delom tudi potrdila.
Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903980.pdf

Moj namen je bil ugotoviti, katera celuloza je najboljša za
izdelavo papirja – katera ima najboljše lastnosti in je zanjo
potrebno porabiti najmanj belila, ki škoduje naravi.
Pri proizvodnji papirja so v podjetju zelo odvisni od dobaviteljev celuloze, ki prihaja z različnih koncev sveta. Lesni
viri celuloze so zelo različni in posledično so različne tudi
fizikalne lastnosti celuloze. To zelo vpliva na dodatke, ki so
potrebni, da je kvaliteta papirja v okviru vedno višjih zahtev porabnikov. V raziskovalni nalogi sem se osredotočila
na vpliv lesnih virov na lastnosti celuloze in posledično
porabo belila pri proizvodnji papirja.
Osredotočila sem se na dve vrsti celuloze. Za prvo, ki nosi
trgovsko ime Navia, je glavni vir evkaliptus. Za drugo, s
trgovskim imenom Kaparo, pa so glavni vir iglavci. Že
na pogled je bilo opazno, da je Kaparo rahlo temnejša,
opazila pa sem tudi več drobcev drugih snovi. Zato sem
sklepala, da bodo fizikalne lastnosti celuloze Navia bolj
ugodne. Prav tako sem predvidevala, da bo poraba belila
pri uporabi celuloze iglavcev večja.
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PROJEKTU PRIDRUŽENE OSNOVNE ŠOLE

OSNOVNA ŠOLA VOJNIK
NASLOV NALOGE:

NASLOV NALOGE:

AMBROZIJIN LEPENEC - NJEGOV POMEN PRI
ZATIRANJU PELINOLISTNE AMBROZIJE

ZNANJE TUJIH JEZIKOV MED MLADIMI

AVTOR/-JI: Lana Robačer
MENTOR/-JI: Tatjana Hedžet, pred. učit. fiz. in teh. vzg.
STROKOVNO PODROČJE: ekologija - agrokulturni vidik
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Irena Ašič, univ. dipl. inž. agr. (predsednica)
Špela Ramšak, mag. inž. gozd.
Matija Hrovat, inž. gozd. in lovstva

MENTOR/-JI: Ana Lavre, prof. geo. in angl.
STROKOVNO PODROČJE: jeziki
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Saši Pešec, prof. ang. (predsednik)
Greta Jenček, prof. nem. jezika
Milena Smisl, pred. učit. slj. in etno.

Naloga je prejela 77 točk in se uvrstila v 1. skupino.

Naloga je prejela 55 točk in se uvrstila v 3. skupino.

POVZETEK VSEBINE:

POVZETEK VSEBINE:

V okviru raziskovalne naloge smo predstavili novo tujerodno vrsto hrošča v Sloveniji, ambrozijevega lepenca
(Ophraella communa), ki je naravni sovražnik ambrozije
(Ambrosia artemisiifolia L.). Ambrozija je poznana kot
zelo alergena invazivna vrsta plevela, ki se zadnje čase
vedno bolj širi po Sloveniji. Zelo je trdoživa, zato jo je
težko odpraviti z zemljišč. Dosedanje metode zatiranja
temeljijo na uporabi herbicidov, predvsem glifosata, ki
je prepoznan kot škodljiv za zdravje ljudi in prostoživečih
organizmov. Ambrozijev lepenec, ki se je v zahodni del
Slovenije razširil iz Italije, je naravni sovražnik ambrozije, uničuje jo z objedanjem listov, saj so njegov glavni
vir prehrane. Tako na naravni način zmanjša populacijo
ambrozije in prepreči širjenje njenih alergenih vplivov v
okolje. Na podlagi pregleda literature smo ugotovili, da
hrošček lahko prezimi in se razmnožuje v naših podnebnih razmerah in pričakujemo, da se bo razširil po celotni
Sloveniji. Z večanjem in širjenjem populacije bo znatno
pripomogel k naravnemu zatiranju ambrozije in s tem bo
posledično manj zdravstvenih težav.

V raziskovalni nalogi obravnavam znanje tujih jezikov
učencev Osnovne šole Vojnik. Pri tem sem večji poudarek dala znanju angleščine. Z raziskovalno nalogo želim
preveriti zainteresiranost učencev za učenje tujih jezikov,
njihovo poznavanje koristi znanja tujih jezikov. V teoretičnem delu sem povzela ključne podatke o zgodovini
angleškega jezika v šolah. Praktični del raziskovalne naloge vključuje predvsem pripravo in izvedbo ankete ter
analizo odgovorov. V okviru ankete sem obdelala podatke o tem, katere tuje jezike so se učili v preteklosti, podatke o poznavanju posameznih tujih jezikov, željah glede
poznavanja tujih jezikov anketirancev. S proučevanjem
literature sem podkrepila ugotovitve v teoretičnem delu.
V zaključku raziskovalne naloge predstavim posamezne
postavljene hipoteze in njihovo potrditev skozi izvedbo
raziskovalne naloge. V zaključnem delu je pripravljena
bom pripravila tudi zahvala.

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903672.pdf
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AVTOR/-JI: Saša Špegelj

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903669.pdf

PROJEKTU PRIDRUŽENE OSNOVNE ŠOLE

OSNOVNA ŠOLA VOJNIK
NASLOV NALOGE:

NASLOV NALOGE:

VARNA VOŽNJA S SKUTERJEM, KATEREGA HITROST
NE PRESEGA 25 KM/H

MLADI IN SODOBNA TEHNOLOGIJA

AVTOR/-JI: Ema Ban

AVTOR/-JI: Pina Berk, Neža Krajnc

MENTOR/-JI: Tatjana Hedžet, pred. učit. fiz. in teh. vzg.

MENTOR/-JI: Urška Kovač Jurčenko, univ. dipl. ped.

STROKOVNO PODROČJE: promet

STROKOVNO PODROČJE: računalništvo

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

Miran Gaberšek, univ. dipl. inž. teh. prometa (predsednik)
Matej Založnik, dipl. inž. tehnol. cest. prom.
mag. Elvis A. Herbaj

Žan Močivnik, prof. mat. in rač. (predsednik)
Sašo Pompe, univ. dipl. ekon.
Jakob Cvetko, elektrotehnik računalništva

Naloga je prejela 75 točk in se uvrstila v 1. skupino.

Naloga je prejela 63 točk in se uvrstila v 2. skupino.

POVZETEK VSEBINE:

POVZETEK VSEBINE:

V raziskovalni nalogi sem se osredotočila na mopede, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h
(v nadaljevanju jih poimenujem z besedo skuterji).

Za temo o sodobni tehnologiji sva se odločili, ker naju to
zanima in sva se želeli bolje seznaniti s področjem.

Skuter je pogovorni izraz za mopede, ki so sicer dvokolesa. Mopedi se nato v skladu z zakonodajo delijo na tiste,
katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45
km/h, in na tiste, katerih konstrukcijsko določena hitrost
ne presega 25 km/h. Za voznike teh dveh vrst mopedov
veljajo drugačna pravila.
Za vožnjo s skuterji, katerih hitrost ne presega 25 km/h, ni
potrebno opraviti posebnega izpita, zadosti je opravljen
izpit za kolo, vozi ga lahko tisti, ki je dopolnil 12 let, potnik
na skuterju pa ne sme biti mlajši od 12 let. Vozniki skuterja lahko vozijo skuter po kolesarskih površinah, če teh
ni, pa ob desnem robu vozišča v smeri vožnje. V območjih
za pešce je vožnja s skuterji prepovedana. Voznik skuterja
mora imeti obvezno čelado, skuter pa mora biti od 1. 5.
2017 obvezno registriran in imeti prometno dovoljenje.
Ugotavljamo, da mladostniki skrbijo za svojo varnost pri
vožnji s skuterji, kajti med njimi je najmanj smrtnih primerov in težkih poškodb, čeprav je število registriranih
mopedov v RS čez 58 000, v celjski regiji pa jih je čez 2100.
Veliko o varnosti v cestnem prometu mladostniki izvedo
pri samem učnem procesu in pri projektih, pri katerih se
vključuje policist.

Raziskovalna naloga povzema uporabo telefona med
mladimi, trende na socialnih omrežjih ter najpopularnejše računalniške oz. mobilne igre.
Pri pisanju sva izhajali iz odgovorov, ki sva jih pridobili v
anketnem vprašalniku, iz intervjujev ter iz svojih hipotez.
Kot metode sva uporabili anketni vprašalnik ter strokovni
in laični intervju, pri pisanju pa sva si pomagali z informacijami s spleta. Rezultate sva interpretirali v obliki grafov,
opis vzorca pa sva prikazali s tortnim diagramom. Nekateri rezultati so naju pozitivno ali negativno presenetili,
povezovali pa sva jih tudi s hipotezami.
Sklepava, da je uporaba mobilnih telefonov med mladimi zelo razširjena in da bomo morali posvečati vedno več
pozornosti ustrezni uporabi spleta. Meniva tudi, da se bo
z generacijami večalo število odvisnikov od mobilne tehnologije in da se bo morala civilizacija prilagajati virtualnemu življenju.
Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201902790.pdf.pdf

Zelo velik problem v Občini Vojnik je, da ni kolesarskih
stez. Zaskrbljujoče pa je tudi, da si veliko voznikov skuterjev odstrani blokado.
Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903665.pdf
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PROJEKTU PRIDRUŽENE OSNOVNE ŠOLE

OSNOVNA ŠOLA VOJNIK
NASLOV NALOGE:

NASLOV NALOGE:

SLENGIZMI MED OSMO- IN DEVETOŠOLCI OŠ

KAKO SPIMO NAJSTNIKI?

AVTOR/-JI: Klara Korošec, Lara Strgar

AVTOR/-JI: Urška Požin, Neža Čeperlin

MENTOR/-JI: Marjana Rojc, prof. slov. in nem.

MENTOR/-JI: Barbara Ojsteršek Bliznac, prof. slov. in soc.

STROKOVNO PODROČJE: slovenski jezik in književnost

STROKOVNO PODROČJE: zdravstvena vzgoja

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

Darja Poglajen, prof. slo. in rus. (predsednica)
Ana Metličar, mag. prof. slov. in rus.
Alenka Golež, prof. slov. jez.

Peter Čepin Tovornik, dipl. zn., dipl. san. inž. (predsednik)
Nadja Čretnik, mag. inž. živ.
Marija Mojca Vrenko, prof. zdr. vzg.
Brigita Fižuleto, prof. šport. vzg.
Urška Muller, dipl. med. ses.

Naloga je prejela 77 točk in se uvrstila v 1. skupino.

Naloga je prejela 72 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:

POVZETEK VSEBINE:

Slovenski jezik lahko razdelimo na knjižni in neknjižni jezik. Pri knjižnem ločimo zborni, ki je najbolj stroga različica in ga običajno pišemo, ter knjižni pogovorni jezik, ki je
manj stroga oblika knjižnega jezika. Bogastvo slovenščine pa predstavlja na drugi strani tudi neknjižni jezik, ki
je razdeljen prostorsko (narečja in pokrajinsko pogovorni jezik) ali interesno ter starostno (žargon, argo, sleng).
Slednji je predmet najinega raziskovalnega dela. Ukvarjali
sva se s slengizmi. To so izrazi, ki jih največkrat uporabljamo mladi. Raziskati sva želeli, katere slengizme poznajo in
uporabljajo najini vrstniki. V raziskavo so vključene tri šole
– OŠ Vojnik, ki jo tudi sami obiskujeva, OŠ Leona Štuklja
Maribor in OŠ Antona Globočnika Postojna, saj sva predvidevali, da se slengizmi razlikujejo tudi glede na prostor,
v katerem mladi živimo. Anketirani smo bili učenci 8. in
9. razreda omenjenih osnovnih šol. Rezultati ankete in
potrditev hipotez so predstavljeni v raziskovalnem delu
naloge.

Kako spimo najstniki in spanje nasploh je tema, za katero
sva se odločili, da jo podrobneje raziščeva. Že v najinih
letih se pojavljajo primeri nespečnosti. Kaj je razlog za
to? Sta to šola in stres, povezan s šolskimi obveznostmi,
ali vplivajo na naš spanec novodobne tehnološke pridobitve, kot sta pametni telefon in računalnik. Odločili sva
se, da to področje bolje raziščeva, da bi lahko ugotovili,
koliko časa učenci devetih razredov OŠ Vojnik spijo, ali kakovost spanja vpliva na njihov naslednji dan, kako dolgo
spijo, ali sanjajo ...

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903667.pdf
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Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903670.pdf

PROJEKTU PRIDRUŽENE OSNOVNE ŠOLE

OSNOVNA ŠOLA VOJNIK
NASLOV NALOGE:
PREPOZNAVNOST IN ZGODOVINA
GRADU LEMBERG
AVTOR/-JI: Špela Špegelj, Blažka Pintar
MENTOR/-JI: Barbara Ojsteršek Bliznac, prof. slov. in soc.
STROKOVNO PODROČJE: zgodovina
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Sandi Šarman, prof. geo. in zgo. (predsednik)
Andreja Klinc, univ. dipl. zgo.
Ana Cerar, prof. zgo. in um. zgo.

Naloga je prejela 70 točk in se uvrstila v 2. skupino.
POVZETEK VSEBINE:

Za pisanje raziskovalne naloge sva se odločili, ker meniva,
da naši občani ne vedo veliko o Lemberškem gradu. Na
veliko žalost je grad v tako slabem stanju, da ga ni mogoče naenkrat prenoviti.
Cilj najine naloge je, da raziščeva zgodovino in ugotoviva,
kako je grad prepoznaven. Zanimalo naju je mnenje domačinov. Pozanimali sva se pri lastniku gradu, gospodu
Franciju Zidarju, Občini Vojnik in Turističnem društvu
Nova Cerkev. Pri tej nalogi so naju vsi spodbujali in dajali
pozitivna mnenja. Misliva, da sva izboljšali podobo Lemberškega gradu.

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903668.pdf
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SREDNJE ŠOLE

EKONOMSKA ŠOLA CELJE
NASLOV NALOGE:
RAZVOJ ŠOLSTVA ZA POTREBE TRGOVINSKE
DEJAVNOSTI NA CELJSKEM
AVTOR/-JI: Gregor Lončar
MENTOR/-JI: Jasmina Bornšek, prof.
STROKOVNO PODROČJE: zgodovina
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Alenka Hren Medved, univ. dipl. zgo. (predsednica)
mag. Damir Žerič, univ. dipl. zgo.
Andreja Klinc, univ. dipl. zgo.
Srečko Maček, bibliotekarski specialist
Naloga je prejela 60 točk in se uvrstila v 2. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Leta 1869 na Celjskem območju nastane prva šola za poučevanje trgovskega poklica oziroma takratna Nedeljska
šola za trgovske vajence. Nastane ravno zaradi vse večjih
potreb po izkušenih trgovcih tedanjega časa, pouk pa
poteka le ob nedeljah. V obdobju malo pred I. svetovno
vojno se razdeli v Državno šolo za trgovske poklice in
Trgovsko nadaljevalno šolo. Obdobje vojn povzroči tudi
posledice v rasti šole, predvsem druga svetovna vojna,
ko šolo prevzame nemška oblast, jo združi in jo poimenuje Staatliche Wirtschaftschule. V letu 1945 šola celo
preneha delovati, saj je preprosto ta čas prebujen, da bi
šola rastla in se razvijala, in je na prvem mestu le vojna.
A čas po vojni je nekaj povsem drugega. Šola se v letu
1947 razdeli na program Ekonomskega tehnikuma, ki je
osnova za nadaljno Ekonomsko šolo ter na Trgovsko enoletno nižjo in srednjo šolo, ki v letu 1950 postane osnova
za Šolo za trgovske poklice. Šole začno izdajati letopise,
iz katerih razberemo, da življenje na njih ni bilo kaj prida. Število učencev se poveča na skupno 74 dijakov. Šola
raste, pridobi tako imenovane zbirke oziroma današnje
aktive. Iz letnih poročil spoznamo njihovo opremljenost
ter sistem dela. Obe šoli zamenjata nekaj imen in tako
zasledimo v sedemdesetih letih Ekonomski šolski center
ter Šolski center za blagovni promet. Vse več je bilo zaposlenih, raslo je tudi število dijakov - na Ekonomskem
šolskem centru jih je bilo že 550, medtem ko so Šolski
center za blagovni promet obiskovali 303 dijaki. Vpeljali
so tudi poučevanje odraslih. Šoli sta pripravljali vse več
izvenšolskih dejavnosti za dijake, uvedli sta zadruge oziroma današnje učbeniške sklade. Z rastjo pridobita tudi
novi stavbi, eno v današnji Kosovelovi ulici ter drugo v
Vodnikovi ulici. Sledijo leta usmerjenega izobraževanja
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na Ekonomski šoli »Tone Grčar«, na kateri je bilo približno
930 dijakov, večina deklet. V usmerjenem izobraževanju
učenci niso opravljali mature. Vzporedno sta leta 1992
potekali tudi adaptacija in nagraditev prostorov takratne
Srednje trgovske šole, ki se je spopadala z enakim problemom kot Ekonomska šola – veliko prostorsko stisko. Z
osamosvojitvijo preneha usmerjeno izobraževanje, šola
se preimenuje v Srednjo ekonomsko šolo. Leta 1999
se Trgovska šola že imenuje Poslovno-komercialna
šola Celje in doseže svoj vrh glede števila dijakov, ki jih
je v tem letu približno 1500 v rekordnih 50 oddelkih.
Življenja dijaka postane res sanjsko. Obe šoli ponujata čim več obšolskih dejavnosti za maksimalno dobro
počutje. Po letu 2000 pa začne število dijakov upadati.
S spremembami in osvežitvijo programov se trudita za
čim večje število dijakov, a leta 2013 prevlada odločitev
za združitev obeh šol. Direktorica in ravnateljica obeh postane gospa Bernarda Marčeta, šola pa dobi ime Srednja
ekonomska šola, strokovna šola in gimnazija.
Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201904556.pdf

SREDNJE ŠOLE

GIMNAZIJA CELJE - CENTER
NASLOV NALOGE:

NASLOV NALOGE:

ODNOS CELJSKIH SREDNJEŠOLCEV IN
PROFESORJEV DO TETOVAŽ

VPLIV NOČNEGA DELA NA POSAMEZNIKA

AVTOR/-JI: Klara Gobec, Pia Gobec, Katja Zalokar
MENTOR/-JI: Valerija Zorko
STROKOVNO PODROČJE: sociologija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

AVTOR/-JI: Nina Perko
MENTOR/-JI: Valerija Zorko
STROKOVNO PODROČJE: sociologija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

Polonca Bajc Napret, univ. dipl. soc. (predsednica)
Metka Selič Turnšek, prof. soc. in zgo.
Sonja Majcen, univ. dipl. politol.

prim. Nuša Konec Juričič, dr. med., spec. javn. zdravja
(predsednica)
Brigita Fižuleto, kineziologinja
Miljana Žitko Mastnak, dr. med.

Naloga je prejela 74 točk in se uvrstila v 1. skupino.

Naloga je prejela 64 točk in se uvrstila v 2. skupino.

POVZETEK VSEBINE:

POVZETEK VSEBINE:

Naša raziskovalna naloga z naslovom Odnos srednješolcev in profesorjev do tetovaž je nastala z namenom, da
ugotovimo, kako razširjeno je tetoviranje med celjskimi
dijaki in kakšno mnenje imajo o tetoviranju dijaki ter profesorji.

V teoretičnem delu sem predstavila posledice nočnega
dela, kot so slabo počutje, nespečnost in druge zdravstvene težave, ter vzroke, ki privedejo do teh posledic, in
opisala možne zaplete v poznejšem življenjskem obdobju. Povzela sem različna strokovne vire oziroma raziskave
drugih podjetij, ki so se takšnim raziskavam že posvetili.
Svojo raziskavo sem podprla še z anketo, ki je bila opravljena v treh javnih in treh zasebnih sektorjih. Ugotovila
sem, da se kljub napornosti nočnega dela veliko delavcev
ne bi odpovedalo tej izmeni, saj je bolje plačana.

V teoretičnem delu naše raziskovalne naloge smo predstavile, kaj je tetovaža in kako je popularna, zanimalo nas
je tudi zaposlovanje ljudi s tetovažami, odstranjevanje
tetovaž, predstavile smo zakonodajo s tega področja ter
verski pogled na tetoviranje. Pri raziskovanju smo se posluževale različnih metod dela. Glavna izmed njih je anketa, s pomočjo katere smo raziskale razširjenost tetovaž
v Celju ter mnenje profesorjev in dijakov o tetoviranju.
Da bi dobile več informacij o zakonodaji in procesu tetoviranja, smo opravile tudi intervju s tetoverjem iz Celja
Matijo Ščurkom Trglavčnikom.

Vsebina naloge dostopna na https://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903870.pdf

Z dobljenimi rezultati smo ovrgle oz. potrdile naše predpostavljene hipoteze.
Vsebina naloge dostopna na https://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903871.pdf

53

SREDNJE ŠOLE

GIMNAZIJA CELJE - CENTER

54

NASLOV NALOGE:

NASLOV NALOGE:

KREATIVNOST NA GCC

ODNOS MLADIH DO POJAVA SPOLNIH ZLORAB

AVTOR/-JI: Pika Herlah, Ana Artnak

AVTOR/-JI: Tina Horvat

MENTOR/-JI: Simona Painkret

MENTOR/-JI: Petra Lajlar

STROKOVNO PODROČJE: psihologija

STROKOVNO PODROČJE: psihologija

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

Jana Bervar, univ. dipl. psih. (predsednica)
Tea Bevc Holobar, univ. dipl. soc. delavka
Metka Krajnc, univ. dipl. ped.

Jana Bervar, univ. dipl. psih. (predsednica)
Tea Bevc Holobar, univ. dipl. soc. delavec
Metka Krajnc, univ. dipl. ped.

Naloga je prejela 78 točk in se uvrstila v 1. skupino.

Naloga je prejela 69 točk in se uvrstila v 2. skupino.

POVZETEK VSEBINE:

POVZETEK VSEBINE:

Kreativnost je po definiciji miselni proces, katerega rezultati so originalni in imajo ustrezne dosežke. Ker srednješolsko izobraževanje predstavlja pomemben korak pri
usposabljanju posameznikov, bi moralo biti razvijanje in
spodbujanje kreativnosti nujen del izobraževalnega procesa. Iz tega razloga sva s pomočjo anketnega vprašalnika ugotavljali odnos dijakov in učiteljev do kreativnosti, z
manjšo skupino dijakov pa sva z večtedenskimi delavnicami preverili učinkovitost vaj kreativnega mišljenja.
Z najino raziskovalno naloga sva ugotovili, da so tehnike
kreativnega mišljenja učinkovit način razvijanja kreativnosti, saj so vsi udeleženci eksperimenta rešili test uspešneje. Anketni vprašalnik so rešili tako profesorji kot dijaki
GCC, s tem sva lahko rezultate primerjali. Tako dijaki kot
profesorji so zadovoljni s stopnjo kreativnosti na GCC,
vendar pa si dijaki želijo, da bi profesorji bolj slišali, kaj
si želijo, in več medpredmetnega povezovanja. Kot najbolj kreativne so se označili dijaki umetniške gimnazije
– likovna smer, ki svojo kreativnost največkrat izražajo
prav pri strokovnih predmetih. Tako profesorji kot dijaki
si želijo izobraževanja v kreativnosti, saj jo v večini označujejo kot pomembno (dijaki) oziroma zelo pomembno
(profesorji).

V raziskovalni nalogi je raziskan pojav spolnih zlorab kot
aktualni družbeni problem časa in prostora, v katerem
živimo. V nalogi je predstavljeno, kakšen je odnos mladih oziroma dijakov Gimnazije Celje - Center do spolnih
zlorab. S pomočjo strokovne literature in strokovnjakov,
ki se ukvarjajo s spolnimi zlorabami in njihovimi posledicami (kriminalist, psihologinja), so v prvem delu naloge
predstavljena teoretična izhodišča. V teoretičnem delu so
zapisane različne definicije spolnih zlorab in opredelitve
spolnih zlorab, ki sledijo Kazenskemu zakoniku Republike
Slovenije. V nadaljevanju naloge je predstavljena analiza
anketnega vprašalnika, s katerim sem raziskala odnos
mladih na Gimnaziji Celje - Center do te tematike. Predvidevala sem, da so spolne zlorabe v naši družbi tabuizirane in da je spolnih zlorab več, kot se zdi. V raziskavi sem
ugotovila, da 30,7 % anketirancev pozna osebo, ki je bila
spolno zlorabljena. Potrdila sem, da je splošno mnenje
mladih, da so največkrat zlorabljene ženske – mladoletnice, storilci zločina spolne zlorabe pa naj bi bili največkrat
neznanci. Slednje se je izkazalo kot neresnično – storilci
spolne zlorabe so največkrat znanci oz. družinski člani. Z
raziskavo želim osvetliti problem spolnih zlorab, spodbuditi razmišljanje o tem, kako prepoznati spolne zlorabe in
kako se kot morebitna žrtev soočiti s njenimi posledicami.

Vsebina naloge dostopna na https://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903863.pdf

Vsebina naloge dostopna na https://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903868.pdf

SREDNJE ŠOLE

GIMNAZIJA CELJE - CENTER
NASLOV NALOGE:
KULTURA PITJA VINA
AVTOR/-JI: Eva Zala Kobal
MENTOR/-JI: Valerija Zorko
STROKOVNO PODROČJE: sociologija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Polonca Bajc Napret, univ. dipl. soc. (predsednica)
Metka Selič Turnšek, prof. soc. in zgo.
Sonja Majcen, univ. dipl. politol.

Naloga je prejela 69 točk in se uvrstila v 2. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Vino je močno zakoreninjeno v naši kulturi oz. družbi,
saj ima izrazito vlogo in pomen v različnih obdobjih ter
kulturnih okoljih, tudi v slovenskem prostoru. Vino ne
predstavlja zgolj pijače, sredstva za opijanje, ampak je
njegovo uživanje bolj povezano s tradicionalnimi običaji,
počastitvijo pomembnih prelomnic itd. S poznavanjem
vina, z njegovo primerno uvrstitvijo v vsakdanje življenje in znanjem o vinu se spreminjajo tudi vzorci uživanja
vina. Kultura pitja vina je močno povezana s praznovanjem, z različnimi obredi, družbeno skupino, ki ji posameznik pripada. Uživanje vina je družbeno sprejemljivejše kot
uživanje drugih psihoaktivnih substanc, odvisno pa je
tudi od posameznikove starosti.
Vsebina naloge dostopna na https://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903869.pdf
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SREDNJE ŠOLE

I. GIMNAZIJA V CELJU
NASLOV NALOGE:

NASLOV NALOGE:

HMELJ, OD KMETIJSKE KULTURE
DO TURISTIČNE PRILOŽNOSTI

UGOTAVLJANJE VSEBNOSTI ARTEMISININA V RAZLIČNIH PRIPRAVKIH SLADKEGA PELINA

AVTOR/-JI: Ana Gril

AVTOR/-JI: Eva Jeran, Maša Capello

MENTOR/-JI: Nataša Marčič, prof. geografije

MENTOR/-JI: Mojca Plevnik Žnidarec, mag.

STROKOVNO PODROČJE: geografija - družbena in ekonomska

STROKOVNO PODROČJE: farmacija

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Marjana Gajšek, prof. zgo in geo. (predsednik)
Sebastjan Weber, univ. dipl. etn. in kult. antropolog
dr. Marija Počivavšek

Marko Tukarič, univ. dipl. inž. kem. teh. (predsednik)
Luka Fideršek, univ. dipl. inž. kem. inž.
dr. Špela Župerl

Naloga je prejela 79 točk in se uvrstila v 1. skupino.

Naloga je prejela 76 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:

POVZETEK VSEBINE:

Hmelj se je v Savinjski dolini pojavil že leta 1854 in postopoma spremenil njeno podobo. Hmelj je rastel na
hmeljevkah, ki so Spodnji Savinjski dolini dajale značilno
podobo. V povezavi s hmeljarstvom so bila ustanovljena
mnoga podjetja: Pivovarna Kukec, Juteks, Hmezad. Sčasoma so nekatera propadla, druga so preusmerila svoje
dejavnosti. Na novo je nastal Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, ki se ukvarja z razvijanjem novih sort.
Savinjski Golding je sčasoma začel dobivati vedno večjo
konkurenco novih sort hmelja.

V raziskovalni nalogi smo raziskovali vsebnost artemisinina v različnih pripravkih sladkega pelina (Artemisiaannua
L.). Ta naj bi poleg učinkovitega zdravljenja malarije, ki
se danes uporablja po celem svetu, dvigovanja imunske
odpornosti, blaženja bolečin, zdravljenja herpesov in glivic, predstavljal velik potencial tudi za zdravljenje rakavih
obolenj.

V nalogi sem želela raziskati vpliv hmeljarstva na razvoj
Žalca z okolico. Zanimala me je sprememba hmeljskih
površin kot tudi število hmeljarjev, sortna sestava hmelja
nekoč in danes ter sorte, ki jih pridelujejo slovenski hmeljarji.
S pomočjo različnih raziskovalnih metod sem ugotovila,
da hmeljarji gojijo več različnih sort in hmeljišča v večini
namakajo. Z gojenjem hmelja se ukvarja le še nekaj več
kot sto kmetov. Od osamosvojitve naprej so se površine
hmeljišč manjšale, v zadnjih letih pa beležimo celo njihov
porast.
Hmelj je zadnjih nekaj let vplival na turizem. V Žalcu so
ustanovili Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije
ter Fontano piv Zeleno zlato, organizirajo pa tudi prireditve, povezane s hmeljarstvom: Festival Zeleno zlato,
dan hmeljarjev, pohod po hmeljski poti, Savinjski Oktoberfest.
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ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903846.pdf

Zanimalo nas je, ali lahko rastlino vzgojimo sami in tako
iz nje pripravimo različne pripravke. Ko nam je to uspelo, smo želeli raziskati in ugotoviti, koliko artemisinina
vsebujejo tako pripravljeni vzorci v primerjavi z nam bolj
znanim navadnim pelinom. Za ugotavljanje vsebnosti artemisinina smo uporabili UV-VIS spektroskopsko metodo
in dobljene rezultate ovrednotili glede na zastavljena raziskovalna vprašanja oziroma hipoteze.
Ugotovili smo, da je vzgoja sladkega pelina zelo preprosta
in obilna. Iz svežih oz. posušenih delov rastline smo brez
večjih težav predelali čaj, hidrolat in tinkture, ki so bili naši
vzorci za nadaljnjo analizo. Rezultati analizne metode so
pokazali, da je največ artemisinina v tinkturi, pridobljeni
iz cvetoče rastline sladkega pelina. Iz ugotovitev sklepamo, da je vsebnost artemisinina odvisna od vrste pelina in
okolja, v katerem je le-ta vzgojen.
Ključne besede: sladki pelin (ArtemisiaAnnua L.), artemisinin, rakave celice, spektroskopija, metoda UV-VIS
Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903836.pdf

SREDNJE ŠOLE

I. GIMNAZIJA V CELJU
NASLOV NALOGE:

NASLOV NALOGE:

IZDELAVA NAJOPTIMALNEJŠE FORMULACIJE KREME ZA OBRAZ Z DODATKOM HMELJA

LJUBEZEN IN PRIJATELJSTVO MED MLADIMI

AVTOR/-JI: Lara Gobec, Eva Nograšek, Tjaša Jecl

AVTOR/-JI: Luka Polajžar, Amadeja Jelen

MENTOR/-JI: Iztok Prislan, dr., univ.dipl. kem, Mojca Alif,
mag., univ. dipl. kem.

MENTOR/-JI: Lea Gornjak, univ.dipl. psih.

STROKOVNO PODROČJE: kemija

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Marko Tukarič, univ. dipl. inž. kem. teh. (predsednik)
Luka Fideršek, univ. dipl. inž. kem. inž.
dr. Špela Župerl

STROKOVNO PODROČJE: psihologija

Jana Bervar, univ. dipl. psih. (predsednica)
Tea Bevc Holobar, univ. dipl. soc. delavka
Metka Krajnc, univ. dipl. ped.

Naloga je prejela 76 točk in se uvrstila v 1. skupino.

Naloga je prejela 73 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:

POVZETEK VSEBINE:

V naši raziskovalni nalogi smo želeli izdelati kremo, ki bo
vsebovala dodatek hmelja in bo dovolj kvalitetna in konkurenčna za prodajo v trgovini ob fontani piv v Žalcu. Na
osnovi lanske raziskovalne naloge smo si zastavili cilj, da
pripravimo ekstrakt hmelja, ki bo z drugimi komponentami kreme tvoril stabilno homogeno zmes in na kremo
vplival antioksidacijsko in antibakterijsko.

S to raziskovalno nalogo sva želela ugotoviti, ali so v dojemanju čustev (ljubezni in prijateljstva) otrok v srednjem
oziroma poznem otroštvu in mladostnikov kakšne razlike, predvsem kakovostne - pri prijateljstvu; glede ljubezni
sva želela ugotoviti, kako jo dojemajo mladi različne starosti. Raziskavo sva izvedla tako, da sva anketirala otroke
v srednjem otroštvu in mladostnike. Anketirala sva 50 otrok 4. razreda I. osnovne šole v Celju in 50 dijakov 2. in 4.
letnika I. gimnazije v Celju. Prvi dve hipotezi, ki sta se navezovali na prijateljstvo (prijateljstvo v poznem otroštvu
se kakovostno razlikuje od prijateljstva v mladostništvu
in večina mladostnikov meni, da je prijateljstvo med nasprotnima spoloma možno) sva potrdila. Tretjo in četrto
hipotezo o tem, da so otrokom najpomembnejši pokazatelj ljubezni darila, mladostnikom pa besede spodbude,
ter da so dekletom pomembnejši pokazatelj ljubezni besede, fantom pa dotik, sva ovrgla.

Pripravili smo šest krem z različnimi oljnimi osnovami in
različnimi dodatki. Supernatant ekstrakta hmelja je tvoril
homogeno zmes z drugimi sestavinami krem. Oksidacijsko stabilnost krem smo merili z napravo Rancimat. Rezultati so pokazali, da je oksidacijska stabilnost odvisna
predvsem od sestave oljne faze in ne hmelja. Preverili
smo tudi mikrobiološko stabilnost vzorcev krem, kjer smo
variirali dodatke. Izkazalo se je, da drugi dodatki bistveno
bolj vplivajo na mikrobiološko stabilnost kot hmelj.
Ankete, v katerih so uporabnice ocenjevale lastnosti
krem, so pokazale, da so kreme po všečnosti primerljive
s komercialnimi, a dodatek hmelja ni pozitivno vplival na
oceno.

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903855.pdf

Kljub temu da se dodatek hmelja v nobenem od preučevanih snovi parametrov ni izkazal kot utemeljen, menimo,
da bi bilo vseeno smiselno izdelati kremo iz surovin, ki so
se izkazale kot najprimernejše, hmelj pa bi dodal kremi
le lokalni pečat.
Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903839.pdf
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SREDNJE ŠOLE

I. GIMNAZIJA V CELJU
NASLOV NALOGE:

NASLOV NALOGE:

KAKO DIJAKI POZNAJO PRAVOPISNA PRAVILA

DILEMA SODOBNE ŽENSKE: DRUŽINA ALI KARIERA

AVTOR/-JI: Lea Zahrastnik, Tea Planko

AVTOR/-JI: Kaja Kolar

MENTOR/-JI: Vesna Gubenšek Bezgovšek, prof. slo. in
zgo.

MENTOR/-JI: Nina Trojner, prof.sociologije

STROKOVNO PODROČJE: slovenski jezik in književnost
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Darja Poglajen, prof. slo. in rus. (predsednica)
Ana Metličar, mag. prof. slov. in rus.
Alenka Golež, prof. slov. jezika

STROKOVNO PODROČJE: sociologija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Polonca Bajc Napret, univ. dipl. soc. (predsednica)
Metka Selič Turnšek, prof. soc. in zgo.
Sonja Majcen, univ. dipl. politol.

Naloga je prejela 79 točk in se uvrstila v 1. skupino.

Naloga je prejela 80 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:

POVZETEK VSEBINE:

Poznavanje pravopisnih pravil dijakom predstavlja veliko
težavo. Nekateri določenih pravil ne poznajo ali jih ne razumejo, nekaterim pa se zdi spoštovanje jezikovnih pravil nepotrebno, zato se s pravopisno ustreznostjo sploh
ne obremenjujejo. Počasi izumira dvojina in tudi druge
posebnosti slovenščine, ki jo v svetu govori le majhen
odstotek ljudi. Prav zato je pomembno, da jo ohranjamo,
negujemo in jo zaščitimo kot nacionalno ter kulturno
dediščino.

V raziskovalni nalogi preverjam, kako se sodobne ženske
spoprijemajo z vsakodnevno dilemo: družina

Meniva, da je pravilna uporaba jezika zelo pomembna, saj
z njo ne izkažemo le spoštovanja do jezika, ki ga govorimo, temveč pozitivno vplivamo tudi na mlajše generacije
in svoje vrstnike. V nalogi sva raziskali, kako dijaki posameznih srednješolskih programov obvladujejo pravopisno pravilnost. Na osnovi izsledkov želiva opozoriti na
nepoznavanje jezikovnih pravil in na nujnost izboljšanja
jezikovnega znanja ter ozaveščenosti.
Ključne besede: pravopisna pravila, slovenščina, dvojina,
ločila, predlogi, velika začetnica.
Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903847.pdf

ali kariera. Z vse višjo izobrazbo in ob večji vključenosti
na trg dela se morajo spopadati z mnogimi odločitvami.
Kariera, materinstvo oziroma družina se mnogokrat izključujejo. V anketi sem ženskam v starosti od 20 do 45 let
brez otrok oziroma s predšolskimi in osnovnošolskimi otroki zastavila vprašanja na temo kariere in materinstva. V
teoretičnem delu seminarske naloge sem na podlagi statističnih podatkov RS, člankov znanih avtorjev in drugih
besedil predstavila dileme žensk pri odločanju o družini
in karieri. Nato sem v empiričnem delu na podlagi omenjene ankete ter intervjuja z znano žensko s kariero in družino skušala hipoteze, ki sem jih zastavila pred pričetkom
raziskovalne naloge, potrditi ali ovreči.
Ugotovila sem, da večina žensk danes živi in dela tako, kot
jim narekujeta okolica in družba. Ženske so kljub formalno enakovredni vključenosti v družbo še vedno označene
kot gospodinje. V vsakem primeru je breme gospodinjstva večinoma v njihovih rokah. Večina jih je delovno
aktivna in mora usklajevati družino, gospodinjska opravila in kariero. Iz empiričnega dela raziskovalne naloge je
mogoče ugotoviti, da jim družba in okolje ponujata malo
olajšav, ki bi jim omogočale lažje usklajevanje službenega
in zasebnega življenja.
Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903829.pdf
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SREDNJE ŠOLE

I. GIMNAZIJA V CELJU
NASLOV NALOGE:
CELJSKI VISEČI MOST - KJER PRETEKLOST
POVEŽEMO S PRIHODNOSTJO
AVTOR/-JI: Nejc Ocvirk
MENTOR/-JI: Nataša Marčič, prof. geo.
STROKOVNO PODROČJE: turizem
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Alenka Hren Medved, univ. dipl. zgo. (predsednik)
mag. Damir Žerič, univ. dipl. zgo.
Andreja Klinc, univ. dipl. zgo.
Srečko Maček, bibliotekarski specialist
Naloga je prejela 80 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
MOC načrtuje med Grajskim in Miklavškim hribom izgradnjo 505 m dolgega visečega tibetanskega mostu, ki
bo najdaljši na svetu. Doživljajsko in kulturnozgodovinsko bi povezal Stari grad in historično mestno jedro. Po
legendi, ki kroži med Celjani, naj bi most že povezoval
oba hriba v času grofov Celjskih.
V raziskovalni nalogi sem želel raziskati, kakšno je zgodovinsko ozadje obdobja, ko se je rodila legenda, in s pomočjo analize zgodovinskih virov preveriti, ali je most v
času Celjskih grofov res obstajal.
Pri projektu sem želel ugotoviti vzroke za načrtovano
izgradnjo, pridobiti načrte o njegovem videzu in umestitvi v prostor, preveriti, v kateri fazi je projekt, na terenu
ugotoviti pozitivne in negativne posledice predvidene
izgradnje, s pomočjo ankete ugotoviti odnos prebivalcev
Celja do projekta, poiskati podobne primere v Sloveniji,
Evropi in v svetu ter predlagati možnosti njegove vključitve v turistično ponudbo Celja.
S pomočjo analize pisnih in slikovnih virov, terenskega
dela, ankete in intervjujev sem ugotovil, da dokazov o
legendi ni, da anketirani Celjani projekt v večini podpirajo, saj menijo, da bo Celju prinesel širšo turistično prepoznavnost, da naj bi bil izvedbeni projekt končan jeseni
2019 in takrat naj bi pridobili tudi gradbeno dovoljenje.
Izdelal sem načrte tematskih turističnih poti, ki bi se navezovale na viseči most.
Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903828.pdf
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SREDNJE ŠOLE

ŠCC, GIMNAZIJA LAVA
NASLOV NALOGE:

NASLOV NALOGE:

DEDIŠČINA SPLAVARSTVA NA SAVINJI

E-ZASVOJENOST

AVTOR/-JI: Nejc Funtek, Klemen Lah

AVTOR/-JI: Aljaž Amon, Matej Tamše

MENTOR/-JI: Darja Povše, prof. um. zgod., Urh Ferlež,
študent slo. in fran., Marko Moškotevc, prof. zgod. in
geog.

MENTOR/-JI: Bogomil Kropej, prof. soc. in fil.

STROKOVNO PODROČJE: etnologija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Marjana Gajšek, prof. zgo in geo. (predsednik)
Sebastjan Weber, univ. dipl. etn. in kult. antropolog
dr. Marija Počivavšek

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Polonca Bajc Napret, univ. dipl. soc. (predsednica)
Metka Selič Turnšek, prof. soc. in zgo.
Sonja Majcen, univ. dipl. politol.

Naloga je prejela 75 točk in se uvrstila v 1. skupino.

Naloga je prejela 60 točk in se uvrstila v 2. skupino.

POVZETEK VSEBINE:

POVZETEK VSEBINE:

Minilo je dobrih petdeset let, ko so po reki Savinji skoraj
vsakodnevno pluli pogumni fantje na splavih. Domačini
so jim rekli flosarji, prihajali pa so iz Zgornje Savinjske in
Zadrečke doline.

V tej raziskovalni nalogi opredeljujeva problem E – zasvojenosti; temo sva si izbrala, ker nama je blizu. Zaradi hitrega razvoja tehnologije je prišlo do velike rasti zasvojenosti, v veliki meri šele sedaj ugotavljamo, kako velik vpliv
sploh ima sodobna tehnologija na naša življenja. V nalogi
podrobneje predstavljava ta problem in značilnosti posameznih vrst in ovrednotiva najine hipoteze. Opredeliva se
do rezultatov ankete ter predstaviva, kako je ta problem
razširjen pri nas, poleg tega se lotiva tudi teorije.

Flosarji so bili zaščitni znak Savinjske doline. Ljudje so jih
cenili in spoštovali, še bolj pa so cenili to, da so delali z
enim najbolj naravnih materialov, to je lesom, ki ga v Savinjskih gozdovih in pod Kamniško- Savinjskimi Alpami
nikoli ni primanjkovalo.
Flosarstvo se je močno vtisnilo v življenje Savinjčanov, kar
lahko občutimo še danes. Kdo ne pozna flosarskega bala,
ki ga na Ljubnem neutrudno organizirajo od davnega
leta 1961? Vsi Celjani zagotovo poznajo kip Splavarja, ki
je postal zaščitni znak mesta in varuh starega dela pred
številnimi poplavami nepredvidljive reke Savinje.
Splavarstvo je del naše bogate kulturne dediščine. Naši
predniki so bili v preteklosti močno povezani z rekami. Žal
je razvoj prometa to dejavnost izpodrinil, toda spomin na
pogum in iznajdljivost ostaja do današnjih dni.
V najini raziskovalni nalogi sva želela obuditi spomin na
savinjsko flosarstvo in njegovo bogato dediščino. Upava,
da sva vsaj malo prebudila zanimanje za tematiko, ki je
srčno povezana tudi z nama, saj oba prihajava iz lepih krajev ob reki Savinji.
Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201904218.pdf
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STROKOVNO PODROČJE: sociologija

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201904214.pdf

SREDNJE ŠOLE

ŠCC, GIMNAZIJA LAVA
NASLOV NALOGE:
ROKOVANJE Z ROKOVNJAČI
AVTOR/-JI: Jaka Baš, Matjaž Vuherer
MENTOR/-JI: Darja Povše, prof. um. zgod.
Urh Ferlež, študent slo. in fran.
Marko Moškotevc, prof. zgod. in geog.
STROKOVNO PODROČJE: zgodovina
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Marjana Gajšek, prof. zgo in geo. (predsednica)
Sebastjan Weber, univ. dipl. etn. in kult. antropolog
dr. Marija Počivavšek

Naloga je prejela 68 točk in se uvrstila v 2. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Vzeti bogatim in dajati revnim je bilo med ljudmi že od
nekdaj vrlina. Bogati naj bi - po verski kot posvetni morali
- sami od sebe dajali revnim, vendar pa pri tem »dajanju« niso želeli biti preveč radodarni, ker bi potem izginile
razlike, ki so jih povzdigovale nad »lene in nesposobne«.
Slovenci smo znani kot preprosti ljudje, zato so naši predniki nujno potrebovali zaščitnika. Nekoga, ki je opominjal
bogate, da imajo preveč, in brezčutni oblasti odrekal poslušnost.
Zgodovinski spomin na rokovnjaštvo je pogost v številnih zgodovinskih delih, ki so zaznamovala slovensko književnost. Rokovnjači so fenomen, ki nas postavlja ob bok
večjim evropskim narodom, s katerimi se pogosto radi
primerjamo.
Za raziskovalno nalogo o rokovnjačih sva se odločila, ker
se nama zdi tema o pravični družbi, kjer imajo vsi enake
možnosti in o položaju posameznika ne odloča njegov
družbeni položaj, aktualna še danes. Meniva tudi, da je
zgodovinski spomin na rokovnjače ostal močan, največ
po zaslugi številnih slovenskih avtorjev, ki so se posvetili
tudi tej zanimivi zgodovinski tematiki.
Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201904216.pdf
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SREDNJE ŠOLE

ŠCC, SREDNJA ŠOLA ZA GRADBENIŠTVO IN
VAROVANJE OKOLJA
NASLOV NALOGE:

NASLOV NALOGE:

EKO OBJEKT ZA PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA

GLAMPING ARHITEKTURA

AVTOR/-JI: Urška Adamič, Nika Guček

AVTOR/-JI: Andrej Kumprej, Adam Rihter, Žiga Sedej

MENTOR/-JI: Janja Čuvan, prof.

MENTOR/-JI: Marjeta Petriček, dipl. inž. arh.

STROKOVNO PODROČJE: arhitektura - gradbeništvo

STROKOVNO PODROČJE: arhitektura - gradbeništvo

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

Iztok Uranjek, univ. dipl. inž. grad. (predsednik)
mag. Tatjana Hren, dipl. inž. gradb.
Luka Budna, univ. dipl. gosp. ing.

Iztok Uranjek, univ. dipl. inž. grad. (predsednik)
mag. Tatjana Hren, dipl. inž. gradb.
Luka Budna, univ. dipl. gosp. ing.

Naloga je prejela 70 točk in se uvrstila v 2. skupino.

Naloga je prejela 74 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:

POVZETEK VSEBINE:

Zgornja Savinjska dolina je ena izmed najlepših v Evropi. Ima veliko naravnih in kulturnih znamenitosti, zato je za obiske turistov
zelo privlačna. Gostje v tem koščku Slovenije radi preživijo več
dni, zato si morajo ob obisku poiskati tudi primerno nastanitev.
Ljudem je vedno bolj priljubljen način življenja, ki je skladen z
naravo. Pravimo mu eko način življenja in ga lahko povežemo z
izrazom eko bivanje.
Raziskovalna naloga prikazuje, kako v petih nastanitvenih objektih Zgornje Savinjske doline, kjer turisti aktivno preživljajo
prosti čas, upoštevajo različna področja varstva okolja. Medena
vas, Koča na jasi, Koča na vasi, Glamping Savinja in Hiša Raduha
so predstavljeni po področjih varstva okolja (ravnanje z odpadki,
varstvo zraka, varstvo voda, trajnostna mobilnost, zelene površine, aktivnosti v naravi in uporaba lokalno pridelane hrane).
Zbrani podatki upoštevanja področij varstva okolja v posameznih objektih so razvrščeni še v skupni tabeli, iz katere je razvidna
primerjava.
Vsak objekt, ki je še bolj povezan z okoljem in se sklada z naravo,
pa lahko pridobi tudi eko certifikat Zeleni ključ. Takšni objekti so
se uvedli tudi v turizmu. Pravimo mu ekoturizem ali trajnostni turizem. Tako je v nadaljevanju navedeno, ali se izbrani nastanitveni objekti ravnajo po štirih predpisanih področjih varstva okolja
tega okoljskega znaka. V dokumentu so poimenovani Voda, Odpadki, Aktivnosti v naravi in Zelene površine.
Na podlagi analize rezultatov upoštevanja različnih področij varstva okolja in kriterijev eko certifikata naloga podaja še zasnovo
idealnega eko objekta.
Z raziskavo je potrjeno, da si vsi obiskani objekti za preživljanje
prostega časa Zgornje Savinjske doline zaslužijo ime eko objekt,
saj pri svojem delovanju dobro upoštevajo področja varstva
okolja in raziskane kriterije eko certifikata Zeleni ključ. S svojim
ravnanjem pa najbolj izstopa Hiša Raduha.
Ključne besede: eko objekt, eko bivanje, ekoturizem, okoljski
znak Zeleni ključ, področja varstva okolja.
Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201903897.pdf
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Beseda glamping je skovanka iz besed glamurozno in
kampiranje in pomeni vrsto kampiranja, ki je bolj razkošna kot običajno kampiranje. Preproste platnene šotore so
zamenjale bolj dovršene oblike glamping bivališč: luksuzni stalno postavljeni šotori, lesene hiške na drevesih,
bivališča s prozornimi mehurčkastimi kupolami, viseči
šotori, igluji, jurte in indijanski šotori… Poleg osnovne
funkcije spanja morajo glampingi nuditi tudi druge vrste ugodja, možnosti samostojnega kuhanja ali strežbo
hrane, največkrat imajo kulinarično ponudbo na visokem
nivoju, manjkati ne sme niti možnost sprostitve v savni,
masažnem bazenu in različne masaže. Prav tako privabljajo goste z odlično in inovativno arhitekturo bivalnih
enot. Luksuzno kampiranje namreč ni množični turizem,
temveč je namenjeno tistim, ki želijo mir in sprostitev in
so pripravljeni za to tudi nekoliko več plačati. Analizirali
smo vrste glamping enot po svetu in v Sloveniji, si ogledali tiste v Savinjski dolini, njihove oblike, materiale, iz
katerih so narejene, prilagoditve okolju, funkcionalno
razporeditev. Na koncu smo na podlagi spoznanj sami
zasnovali eno glamping enoto.
Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903901.pdf

SREDNJE ŠOLE

ŠCC, SREDNJA ŠOLA ZA GRADBENIŠTVO IN VAROVANJE OKOLJA
NASLOV NALOGE:

NASLOV NALOGE:

UREDITEV ZELENIH POVRŠIN OB RIBNIKU ZADRŽE
V ŠMARJU PRI JELŠAH

GORSKI BIVAKI

AVTOR/-JI: Erika Fišer, Kaja Cingesar, Veronika Krivec
MENTOR/-JI: Zrinka Kit Goričan, dipl. inž. arh.
STROKOVNO PODROČJE: arhitektura - gradbeništvo
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Iztok Uranjek, univ. dipl. inž. grad. (predsednik)
mag. Tatjana Hren, dipl. inž. gradb.
Luka Budna, univ. dipl. gosp. ing.

AVTOR/-JI: Adrijan Vrečun, Urh Jakop
MENTOR/-JI: Marjeta Petriček, dipl. inž. arh.
STROKOVNO PODROČJE: arhitektura - gradbeništvo
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Iztok Uranjek, univ. dipl. inž. grad. (predsednik)
mag. Tatjana Hren, dipl. inž. gradb.
Luka Budna, univ. dipl. gosp. ing.

Naloga je prejela 75 točk in se uvrstila v 1. skupino.

Naloga je prejela 69 točk in se uvrstila v 2. skupino.

POVZETEK VSEBINE:

POVZETEK VSEBINE:

V nalogi raziskujemo možnost umeščanja športnorekreacijskega parka v svojem domačem kraju Šmarje pri
Jelšah. Preučile smo obstoječe stanje v Občini Šmarje pri
Jelšah glede možnosti kvalitetnih prostočasnih aktivnosti na prostem. Raziskale smo podobne primere drugod v
slovenskem prostoru in na tujem. Zanimalo nas je, kako
sploh poteka postopek načrtovanja takšnih ureditev. Po
končanih prostorskih analizah in analizi izhodišč za oblikovanje in urejanje danega prostora smo posamezno
izdelale tri predloge. Izhajale smo iz pobud in smernic občanov, ribiške družine Sotla in Občine Šmarje pri Jelšah.

V gorah so planinska društva postavila majhne zasilne
bivalne enote, ki ponujajo zavetje alpinistom in plezalcem v težavah, brezplačno in brez predhodne najave;
imenujemo jih bivaki. Zanimalo naju je, kaj sploh je bivak,
katere so njegove oblikovne, funkcionalne in konstrukcijske značilnosti, tehnologija gradnje, kako se uporablja in
kakšne ideje so imeli snovalci. Pogledala sva si primere
dobre prakse gradnje bivakov po svetu. Posebej so naju
zanimali bivaki v Sloveniji, zato sva jih poiskala in opisala.
Bolj podrobno sva obdelala predvsem novejše slovenske
bivake, ki so postali nekakšni bonbončki gorske arhitekture. Pri raziskovanju sva si pomagala z medmrežjem in
strokovno literaturo, obiskala sva razstavo Slovenska alpska arhitektura v galeriji Dessa v Ljubljani. Ugotovila sva,
da so bivaki pomembni mejniki sodobne slovenske alpske arhitekture in tehnologije. Prvinski element zavetja,
ki v vsakem trenutku kljubuje ostrim gorskim razmeram,
presega svojo osnovno funkcijo in gorniku poleg zavetja
ponuja impresivne poglede in doživljanje okoliškega
prostora. Na koncu sva na podlagi spoznanj tudi sama
naredila idejni načrt bivaka.

Ugotovile smo, da je načrtovanje prostora kompleksno
in zahtevno; dandanes je v marsikateri občini prioritetna
naloga zagotoviti čim več in čim bolj kakovostne prostore, namenjene reševanju zelenih površin. Vedno bolj
pa se opaža pojav, da se posamezne občine trudijo tudi
v regionalnem povezovanju, predvsem v smislu razvoja
trajnostnega turizma.
Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903873.pdf

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903898.pdf
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SREDNJE ŠOLE

ŠCC, SREDNJA ŠOLA ZA GRADBENIŠTVO IN VAROVANJE OKOLJA
NASLOV NALOGE:
KROŽNI TOK HRANE NA OŠ BOŠTANJ IN OŠ BLANCA
AVTOR/-JI: Anamari Šeško, Katarina Kramžar
MENTOR/-JI: Janja Čuvan, prof.
STROKOVNO PODROČJE: ekologija z varstvom okolja
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Peter Čepin Tovornik, dipl. zn., dipl. san. inž. (predsednik)
Meta Vrhovšek Širca, univ. dipl. biol.
mag. Tatjana Jagarinec
Naloga je prejela 74 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Krožno gospodarstvo stremi k preprečevanju nastajanja
odpadkov. Stvari, ki jih ne potrebujemo več, skušamo
ponovno uporabiti, predelati ali iz njih s pomočjo reciklaže pridobiti nove izdelke.
Prav tako je pomemben krožni tok hrane. V raziskovalni
nalogi je predstavljen na najinih nekdanjih osnovnih šolah, mestni OŠ Boštanj in podeželski OŠ Blanca. Namen
raziskave je bil proučiti, koliko hrane se zavrže pri posameznih obrokih na vsaki izmed šol, ugotoviti, ali se več
hrane zavrže na mestni ali podeželski šoli, in raziskati
krožni tok hrane na osnovnih šolah. Za analizo rezultatov
je bilo najprej potrebno pridobiti dovoljenje vodstva šol,
nato pa na vsaki šoli posebej opraviti večdnevno tehtanje
zavržene hrane s pomočjo kuhinjskega osebja, z izvedbo
ankete med učenci predmetne stopnje pa ugotoviti, zakaj hrano zavržejo.
Raziskava tehtanja je pokazala, da so učenci na obeh šolah hrano zavrgli, več zavržene hrane je bilo na OŠ Blanca.
Vzrok zavržene hrane pa je razkrila analiza anket. Način življenja mestnih otrok je hitrejši od podeželskih, kar vpliva
tudi na željo po hitri prehrani. Le-to si učenci OŠ Boštanj
želijo imeti večkrat na jedilniku. Na podeželju pa je način
življenja počasnejši in želje po hitri prehrani ni. Navajeni
so preprostejše, bolj zdrave, domače hrane.
Z raziskavo je potrjen tudi krožni tok hrane na osnovnih
šolah. Bolj je prisoten na OŠ Boštanj kot na OŠ Blanca,
saj lahko preostalo sadje in pijačo učenci pojejo ali popijejo med odmori v času dopoldanskega pouka. Obe šoli
odpadno hrano predata prevzemniku odpadkov Bioteri,
ki je samo posrednik v procesu obdelave organskih odpadkov. Krožni tok zavržene hrane se pravilno zaključi takrat, ko hrano podjetje posreduje tistim, ki iz nje pridobijo
kompost, uporaben za gnojenje rastlin.
Na podlagi rezultatov raziskave bi lahko količino zavržene hrane zmanjšali z ozaveščanjem staršev otrok o bolj
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zdravem načinu prehranjevanja. Šole bi lahko dvakrat letno anketirale učence in na podlagi rezultatov sestavljale
pestrejše jedilnike, poskrbeti bi morale za privlačen videz
hrane, pri uvajanju novih jedi ali živil pa bi lahko izvedle
občasne degustacije novih jedi.
Ključne besede: krožno gospodarstvo, zavržena hrana, OŠ
Boštanj, OŠ Blanca, tehtanje, anketiranje, ozaveščanje.
Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903872.pdf

SREDNJE ŠOLE

ŠCC, SREDNJA ŠOLA ZA KEMIJO, ELEKTROTEHNIKO IN
RAČUNALNIŠTVO
NASLOV NALOGE:

NASLOV NALOGE:

BIOPLASTIKA

KAKO PRODAJATI MLADIM

AVTOR/-JI: Tjaša Likeb

AVTOR/-JI: Domen Hribernik, Domen Kamplet,
Alen Cigler

MENTOR/-JI: Mihela Jug, univ. dipl. inž. kem. tehnol.
STROKOVNO PODROČJE: ekologija z varstvom okolja
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Peter Čepin Tovornik, dipl. zn., dipl. san. inž. (predsednik)
Meta Vrhovšek Širca, univ. dipl. biol.
mag. Tatjana Jagarinec

Naloga je prejela 76 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Bioplastika je plastika, narejena iz naravnih polimerov
ali biopolimerov. Pridobivamo jo iz obnovljivih virov. Za
vhodni surovini se najpogosteje uporabljata naravna polimera: škrob ali celuloza.
V tej raziskovalni nalogi so preučene različne bioplastike.
Njene karakteristike so analizirane z upogibnim testom,
IR, DSC in TGA analizami ter topnostjo v različnih topilih.
Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201904041.pdf

MENTOR/-JI: Marjetica Koštomaj Gašperšič, univ. dipl.
ekon.
STROKOVNO PODROČJE: ekonomija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
mag. Jožica Tamše, univ. dipl. ekon. (predsednica)
Jerneja Svetko, dipl. ekon.
mag. Tatjana Štinek
Naloga je prejela 80 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Glavni namen raziskovalne naloge je bil raziskati nakupne navade mladih, kar bi pripomoglo h globljemu razumevanju mladostnikov v vlogi potrošnikov. Vsak človek,
tudi mladostnik, ima določene potrebe, zato tržniki od
jutra do večera skušajo vplivati na njegovo potrošniško
obnašanje. Vendar tržni mehanizmi, ki so včasih dobro
delovali, predvsem pri mladih generacije Z, danes niso
več uporabni.
Mladi so danes na spletu. Izpostavljeni so množici informacij, oglasov, video vsebin, družabnih omrežij … So
večzaslonska in večopravilna generacija s kratkotrajno
pozornostjo. Vsi oglaševalci, ki jih želijo doseči, morajo
zato biti ustvarjalni. Mladi stalno iščejo nekaj novega,
boljšega, drugačnega, radi se zabavajo, raziskujejo in se
povezujejo, cenijo iskrenost in transparentnost, naklonjeni so projektom, ki jim prihranijo čas, denar in trud. Radi
imajo inovativen, napreden marketing, ki jih preseneti.
Podjetja, ki tržijo tej generaciji, se morajo zato posluževati različnih novih tehnik trženja, ki morajo biti zabavne, smešne, šokantne, da mlade pritegnejo k ogledu. V
poštev pride predvsem video trženje, trženje s pomočjo
vplivnežev, trženje prek socialnih omrežij in gverilsko trženje, ki temelji na presenečenju. Mladi bodo kmalu postali odrasli porabniki, zato se jim splača posvetiti čas.
Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903921.pdf
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SREDNJE ŠOLE

ŠCC, SREDNJA ŠOLA ZA KEMIJO, ELEKTROTEHNIKO IN RAČUNALNIŠTVO
NASLOV NALOGE:

NASLOV NALOGE:

PREDELAVA MODELARSKEGA NITRO AVTOMOBILA
V ELEKTRIČNEGA

PAMETNO OGLEDALO

AVTOR/-JI: Marsel Ravnjak
MENTOR/-JI: Marko Vrečko, dipl. inž. el.
STROKOVNO PODROČJE: elektronika
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Drago Pungartnik, dipl. inž. el. (predsednik)
mag. Aleksander Strgar, mag. inž. energetike
mag. Roman Tušek

AVTOR/-JI: Urban Mikic, Jan Bezgovšek
MENTOR/-JI: Andrej Grilc, univ. dipl. inž. el.
STROKOVNO PODROČJE: elektronika
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Drago Pungartnik, dipl. inž. el. (predsednik)
mag. Aleksander Strgar, mag. inž. energetike
mag. Roman Tušek

Naloga je prejela 88 točk in se uvrstila v 2. skupino.

Naloga je prejela 94 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:

POVZETEK VSEBINE:

Ker sem želel predelati avtomobil v velikosti 1:10 z nitro
motorskim pogonom v električnega, sem si najprej moral
zamisliti, kako bom začel, zato sem se pozanimal pri nekaj
prijateljih, ki imajo te električne avtomobile, kako delujejo. Nato sem se počasi lotil te naloge, veliko sem moral
iskati po internetu, ker nisem imel dovolj predznanja o
teh brezkrtačnih motorjih. Avtomobil sem popolnoma
razstavil in nato začel graditi novega, ki je od prejšnjega
dosti bolj hiter in odziven. Zaradi gum z grobim profilom
je avtomobil namenjen terenski vožnji. Postopek predelave sem natančno opisal.

S sošolcem sva pod vodstvom mentorja Andreja Grilca
izdelala pametno ogledalo. Napravo sva projektirala in
programirala več mesecev saj sva pri delu naletela na kar
nekaj težav, predvsem zaradi nepoznavanja računalnika
Raspberry Pi in operacijskega sistema Linux. Najprej sva
izdelala načrt za izdelavo okvirja in vezja z LED lučmi.

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903992.pdf

Ko sva rešila konstrukcijske probleme, sva se lotila
programiranja. Ogledalo sva nadzorovala z računalnikom
Raspberry Pi 3 ter Google voice kitom. Na ekranu so prikazani različni moduli, ki uporabniku ponudijo različne informacije. Ker sva želela uporabniku ponuditi tudi dostop
do drugih informacij sva naredila še možnost glasovnega
dostopa do Googla.
Na koncu sva naredila izdelek, s katerim sva uspela doseči cilje, ki sva si jih zastavila na začetku. Ima pa ogledalo
veliko možnosti za nadgradnjo, predvsem v dodajanju
modulov.
Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903995.pdf
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NASLOV NALOGE:

POSODOBITEV UČNE PRIPRAVE S PODROČJA
KRMILNO-REGULACIJSKIH SISTEMOV Z MIKROKRMILNIKOM ARDUINO

IZDELAVA KONTROLNE PLOŠČE ZA SIMULATOR
TRAIN SIM WORLD

AVTOR/-JI: Andraž Špan, Rok Lešnik
MENTOR/-JI: Dejan Herodež, inž.
STROKOVNO PODROČJE: elektronika
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Boštjan Imperl, u.d.i.e. (predsednik)
Klemen Polšak, dipl. inž. elektroteh.
dr. Klemen Stopar

AVTOR/-JI: Andraž Špan
MENTOR/-JI: Gregor Kramer, univ. dipl. inž. el.
STROKOVNO PODROČJE: elektrotehnika
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Boštjan Imperl, u.d.i.e. (predsednik)
Klemen Polšak, dipl. inž. elektroteh.
dr. Klemen Stopar

Naloga je prejela 98 točk in se uvrstila v 1. skupino.

Naloga je prejela 99 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:

POVZETEK VSEBINE:

Raziskovalna naloga predstavlja posodobitev večnamenske učne priprave – pripomočka s področja krmilno-regulacijskih sistemov. V dogovoru z mentorjem sva
posodobila krmilje simulacije industrijskega procesa, ki
ga predstavlja transportni trak s senzorsko tehniko, avtomatiko in regulacijo. Predhodno je bilo krmilje izvedeno
z uporabo industrijskega krmilnika Esa, midva pa sva ga
posodobila z mikrokrmilnikom Arduino.

Raziskovalna naloga predstavlja izdelavo kontrolne plošče za simulator Train Sim World. Ker simulator omogoča le
uporabo tipkovnice, je igranje dokaj nerealno, otežena pa
je tudi izdelava lastnih kontrolnih plošč. V tej raziskovalni
nalogi je opisan proces izdelave lastne kontrolne plošče
na osnovi mikrokrmilnika Arduino Leonardo.

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201904045.pdf

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903912.pdf
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NASLOV NALOGE:

RF NADZORNI SISTEM

DALJINSKO VODENA KOSILNICA S POGONOM
NA GOSENICE

AVTOR/-JI: Gašper Gril, Kristjan Šoln
MENTOR/-JI: Matej Kališek, inž. el.
STROKOVNO PODROČJE: elektrotehnika
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Boštjan Imperl, u.d.i.e. (predsednik)
Klemen Polšak, dipl. inž. elektroteh.
dr. Klemen Stopar

AVTOR/-JI: David Kolar, Aljaž Grm
MENTOR/-JI: Marko Vrečko, dipl. inž. el.
STROKOVNO PODROČJE: elektrotehnika
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Drago Pungartnik, dipl. inž. el. (predsednik)
mag. Aleksander Strgar, mag. inž. energetike
mag. Roman Tušek

Naloga je prejela 97 točk in se uvrstila v 1. skupino.

Naloga je prejela 96 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:

POVZETEK VSEBINE:

Glavni cilj naloge je bil ustvariti sistem, ki kot del pametne inštalacije omogoča brezžično merjenje podatkov, kot
so temperatura, vlažnost zraka, število trdih delcev ipd.
Meritve izvajajo brezžični moduli, nameščeni v neki sobi.
Preko radio frekvenčnega modula s frekvenco 433 MHz
podatke posredujejo centralnemu modulu, ki jih zbira v
SQL bazi in prikaže na spletni strani. Brezžični modul temelji na mikrokrmilniku ATMega328p, centralni modul pa
je sestavljen iz računalnika Raspberry Pi ter mikrokrmilnika Arduino Mega 2560. Najprej sva določila zahteve oz.
hipoteze, nato določila okvirno delovanje sistema, izbrala željene komponente, izdelala vezje ter ga preizkusila.
Čeprav na končnem izdelku nisva odpravila vseh težav,
sva z njim zadovoljna.

Kot pri vsakem projektu si je najprej potrebno narediti
načrt in se organizirati. Za vizualno predstavo sva uporabila 3D model. Začeti sva morala z osnovo in nato
graditi. Kot osnovo sva uporabila staro vrtno kosilnico.
Nadaljevala sva z izdelavo zunanjega okvirja, jermenic
(koles) in osi. Ko sva te komponente sestavila, sva preventivno preverila, ali vse deluje, kot mora. Lotila sva se
notranjega dela. Sprednji in zadnji del sva spremenila
in s tem pridobila nekaj prostora. Sledila je namestitev
alternatorja in inštalacija le tega. Ko sta bila zunanji in
notranji del končana, ju je bilo potrebno še združiti. To
sva storila s sistemom dviganja in spuščanja notranjega
dela, s katerim tudi reguliramo višino reza. Namestila sva
vodoodporno aluminijasto škatlo, v kateri je elektronika
(krmilnik, hlajenje krmilnika, stikala …). Vse skupaj je bilo
še pobarvano.

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201904044.pdf

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903922.pdf
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NASLOV NALOGE:

TESLA COIL - BREZŽIČNI PRENOS ENERGIJE

NADGRADNJA NADZORA MIKROKLIME V PROSTORU S KRMILNIKOM ARDUINO

AVTOR/-JI: Gregor Pusar, Filip Horvat
MENTOR/-JI: Gregor Kramer, univ. dipl. inž. el.
STROKOVNO PODROČJE: elektrotehnika
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Boštjan Imperl, u.d.i.e. (predsednik)
Klemen Polšak, dipl. inž. elektroteh.
dr. Klemen Stopar

AVTOR/-JI: Andraž Špan, Rok Lešnik
MENTOR/-JI: Andrej Grilc, univ. dipl. inž. el.
STROKOVNO PODROČJE: energetika
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Marjan Brus, mag. org. inf. (predsednik)
dr. Miha Kovačič
Sašo Pompe, univ. dipl. ekon.

Naloga je prejela 90 točk in se uvrstila v 1. skupino.

Naloga je prejela 89 točk in se uvrstila v 2. skupino.

POVZETEK VSEBINE:

POVZETEK VSEBINE:

V tej nalogi sva bila usmerjena predvsem v sodoben
prenos električne energije s pomočjo Teslinega transformatorja. Z raziskovalno nalogo sva želela ugotoviti, ali
lahko električno energijo prenašamo brezžično. Hotela
sva ugotoviti, ali je Teslin projekt Tesla tower res mogoč.
Teslin transformator je sestavljen iz ZVS vezja, visokonapetostnega transformatorja, kondenzatorjev, zračne reže
in primarnega ter sekundarnega števila ovojev. V osnovi
se uporablja za generiranje visokih izmeničnih napetosti. Uporablja se lahko na področju električne razsvetljave, generacije rentgenskih žarkov, pojavov visokofrekvenčnega izmeničnega toka, elektroterapije in prenosa
električne energije (brezžično). Ponekod se uporabljajo
majhne Tesline tuljave kot detektorji uhajanja za sisteme
visokega vakuuma. Danes se pogosto uporablja tudi za
učenje za zabavo. Naloga je za naju pomenila delo na dokaj neznanem področju. Med raziskovanjem sva naletela
na različne probleme, ki sva jih v večini uspešno odpravila.

Cilj raziskovalne naloge je bil nadgraditi nadzor mikroklime v prizidku šole. V šolskem letu 2017/2018 sva
izvedla popolno avtomatizacijo strešnih kupol, kar sva v
preteklem šolskem letu opisala v raziskovalni nalogi: ‚‘Nadzor mikroklime v prostoru z mikrokrmilnikom Arduino‘‘.
Tekom delovanja sistema so se pojavile manjše pomanjkljivosti in dodatne želje uporabnikov po spremembah
delovanja avtomatike. Pomanjkljivosti v programu sva
odpravila, upoštevala pa sva tudi želje uporabnikov ter
dodala nekaj tehnoloških dodatkov. Vse to želiva predstaviti v najini raziskovalni nalogi.

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201904038.pdf

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201904046.pdf

Na počutje v prostoru vpliva veliko dejavnikov. Ena glavnih sta temperatura in kakovost zraka, kar je še posebej
pomembno, ko govorimo o učilnicah, kjer se vsakodnevno zamenja ogromno dijakov – ob tem se zavemo resnosti problema. Zato sva se s sošolcem odločila za raziskovalno nalogo, v kateri bi razvila in izvedla nadgradnjo
nadzora mikroklime v prizidku šole.
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NASLOV NALOGE:

NASLOV NALOGE:

MARASCHINO: KAKO PRIPRAVITI ŽGANJE IZ
DOMAČIH VIŠENJ

ODNOS DO SPLETA NA CELJSKEM

AVTOR/-JI: Dominik Fendre
MENTOR/-JI: Sebastian Klovar, dipl. inž. kem. tehnol.
STROKOVNO PODROČJE: kemija
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Marko Tukarič, univ. dipl. inž. kem. teh. (predsednik)
Luka Fideršek, univ. dipl. inž. kem. inž.
dr. Špela Župerl

AVTOR/-JI: Tadej Stanko, Nejc Žohar Frece
MENTOR/-JI: Boštjan Lubej, dipl. inž. inf.
STROKOVNO PODROČJE: računalništvo
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
doc. dr. Srečko Natek, univ. dipl. ekon. (predsednik)
Luka Zlatečan, univ. dipl. inž. rač. in mat.
Simon Feldin, elektrotehnik

Naloga je prejela 77 točk in se uvrstila v 1. skupino.

Naloga je prejela 91 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:

POVZETEK VSEBINE:

Leta 2018 je bilo po vsej Sloveniji obilo sadja in tudi pri
nas je bilo tako, zato sem iz višenj pripravil žganje. Kot
dijaka kemije so me zanimale spremembe koncentracij
različnih snovi tako med fermentacijo kot med destilacijo.

V raziskovalni nalogi so grafično in opisno predstavljeni
rezultati ankete, ki je bila izvedena v sklopu raziskovanja
na področju javnega zaupanja spletu na Celjskem. Zadane so tudi tri hipoteze, resničnost katerih sva v tej raziskovalni nalogi ugotavljala.

V raziskovalni nalogi so predstavljene analize, ki sem jih
izvajal za določevanje sladkorja v drozgi med fermentacijo in določevanje etanola, metanola, etil acetata ter bakrovih ionov med destilacijo.
Iz rezultatov sem ugotovil, da je končni produkt višnjevega žganja primeren za uživanje s stališča Pravilnika o
kakovosti alkoholnih pijač.
Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201904042.pdf

Na podlagi rezultatov ankete je bila ustvarjena tudi
spletna aplikacija, ki omogoča varno shranjevanje uporabniških imen in gesel, opis katere je prav tako del te
raziskovalne naloge. Ustvarjena pa je bila tudi mobilna
različica aplikacije. Njeno ustvarjanje in delovanje je prav
tako opisano.
V zaključku so opisane najine ugotovitve v zvezi z hipotezami, ki sva si jih zadala v začetku raziskovanja, in najino
mnenje o varnosti ter zaupanju v spletu.
Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903919.pdf
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NASLOV NALOGE:

INTERAKTIVNO UČENJE UMETNE INTELIGENCE

KARTANJE Z UMETNO INTELIGENCO

AVTOR/-JI: Ivana Lavrič, Matija Podbreznik

AVTOR/-JI: Jan Zorko, Žiga Pušnik

MENTOR/-JI: Boštjan Resinovič, mag. rač. in inf.

MENTOR/-JI: Boštjan Resinovič, mag. rač. in inf.

STROKOVNO PODROČJE: računalništvo

STROKOVNO PODROČJE: računalništvo

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

doc. dr. Srečko Natek, univ. dipl. ekon. (predsednik)
Luka Zlatečan, univ. dipl. inž. rač. in mat.
Simon Feldin, elektrotehnik

Marjan Brus, mag. org. inf. (predsednik)
dr. Miha Kovačič
Sašo Pompe, univ. dipl. ekon.

Naloga je prejela 97 točk in se uvrstila v 1. skupino.

Naloga je prejela 77 točk in se uvrstila v 2. skupino.

POVZETEK VSEBINE:

POVZETEK VSEBINE:

V nalogi obravnavava umetno inteligenco in nevronske
mreže, njen namen te naloge pa je razširiti znanje o tej
temi med dijaki. Preučevala sva teoretični in praktični del
te teme, prav tako sva raziskala njeno pomembnost med
profesorji in dijaki. Rezultati raziskave so nama služili kot
podlaga za izgradnjo spletne strani, na katero sva naložila
učne vsebine. Z željo, da bi bila razlaga še bolj jasna, sva
pripravila video posnetke s praktičnimi primeri, ki sva jih
naložila na spletno stran.

Umetna inteligenca je v vsakdanjem življenju vse bolj
pogosta. Objavlja se veliko raziskav na temo strojnega
učenja programov, ki se približujejo človeškim zmožnostim in jih tudi presegajo. Za takšne programe se uporabljajo nevronske mreže, ki delujejo podobno kot človeški
možgani.
Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903914.pdf

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903994.pdf
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NASLOV NALOGE:

UPRAVLJANJE OKENSKIH SENČIL S KRMILNIKOM
ARDUINO

APLIKACIJA ZA POMOČ PROFESORJEM PRI NADZORU DOVOLJENJ DIJAKOV

AVTOR/-JI: Jure Mazej

AVTOR/-JI: Vid Kreča, Gašper Gajšek

MENTOR/-JI: Borut Slemenšek, uni. dipl. inž. el.

MENTOR/-JI: Matic Holobar, inž.

STROKOVNO PODROČJE: računalništvo

STROKOVNO PODROČJE: računalništvo

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

Žan Močivnik, prof. mat. in rač. (predsednik)
Matic Jarh, inž. inform.
Jakob Cvetko, elektrotehnik računalništva

doc. dr. Srečko Natek, univ. dipl. ekon. (predsednik)
Luka Zlatečan, univ. dipl. inž. rač. in mat.
Simon Feldin, elektrotehnik

Naloga je prejela 95 točk in se uvrstila v 1. skupino.

Naloga je prejela 90 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:

POVZETEK VSEBINE:

V zadnjih nekaj letih je v svetu opazen velik napredek pri
avtomatizaciji poslovnih stavb in stanovanj. Stavbe postajajo vedno bolj »inteligentne« in uporabnikom prijazne. Tudi sam sem želel nekoliko modernizirati naš dom in
sem zato izdelal upravljanje okenskih sečil s krmilnikom
Arduino. S krmilnikom upravljam senčila na treh oknih in
balkonskih vratih. Posamezno senčilo se avtomatsko dviga in spušča po predhodno nastavljenih dnevnih urnikih,
ročno s pomočjo tipkal in dodatno še z mobilnim telefonom z uporabo aplikacije za Android.

V raziskovalni nalogi sva želela raziskati, kako se profesorji
in ostalo osebje srednjih šol sooča z novim zakonom o varovanju podatkov GDRP. Ker so ta zakon sprejeli v začetku
šolskega leta 2018/2019, še niso bile znane vse posledice
njegove uveljavitve. Raziskovanja sva se lotila tako, da sva
si najprej zastavila nekaj tez, nato sva pripravila anketo, ki
sva jo z mentorjevo pomočjo razposlala po drugih slovenskih srednjih šolah. Reševali so jo profesorji in prav tako
ravnatelji. Med čakanjem na odgovore sva se odpravila
reševat problem na lasten način. Ustvarila sva spletno
aplikacijo, ki je v pomoč osebju na srednjih šolah. Med
ustvarjanjem aplikacije sva naletela na mnoga vprašanja
in probleme, ki sva jih na koncu uspešno rešila.

Skupna dolžina programske kode za aplikacijo na Androidu in Arduinu je približno tisoč vrstic. Program za Arduino
je napisan v programskem jeziku različice C oziroma C++,
Android studio uporablja za izdelavo programa programski jezik Java, za oblikovanje uporabniškega vmesnika pa
uporablja XML programski jezik.
Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201904039.pdf
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NASLOV NALOGE:

OBOGATENA RESNIČNOST

ETIČNO VDIRANJE V OMREŽJA

AVTOR/-JI: Aljaž Lipar, Nejc Rihter

AVTOR/-JI: Blaž Pečnik, Urh Zaveršek

MENTOR/-JI: Matic Holobar, inž.

MENTOR/-JI: Matic Holobar, inž.

STROKOVNO PODROČJE: računalništvo

STROKOVNO PODROČJE: računalništvo

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

Žan Močivnik, prof. mat. in rač. (predsednik)
Matic Jarh, inž. inform.
Jakob Cvetko, elektrotehnik računalništva

Žan Močivnik, prof. mat. in rač. (predsednik)
Matic Jarh, inž. inform.
Jakob Cvetko, elektrotehnik računalništva

Naloga je prejela 96 točk in se uvrstila v 1. skupino.

Naloga je prejela 61 točk in se uvrstila v 2. skupino.

POVZETEK VSEBINE:

POVZETEK VSEBINE:

Obogatena resničnost je preplet med virtualnim in resničnim svetom. Omenjeni virtualni svet uporabnik opazuje preko pametne naprave, kot so tablica, mobilni telefon,
namenska očala itd. Najbolj znana aplikacija, ki uporablja
obogateno resničnost, je Pokemon GO. Pri obogateni resničnosti skozi naprave opazujemo resnični svet. Predmeti v resničnem svetu so s pomočjo naprave »razširjeni« z
računalniško generiranimi zaznavnimi informacijami, ki
vključujejo vid, sluh, haptično percepcijo itd. Informacije,
ki jih dobivamo skozi napravo, so lahko konstruktivne ali
destruktivne. Če je informacija konstruktivna, pomeni, da
nekaj dodamo okolju (npr. gumb ali premikajočo figuro),
če pa je destruktivna, nekaj v že vidnem okolju skrijemo
(t. i. maskiranje). Te informacije se brezhibno prepletajo
s fizičnim svetom. Virtualna resničnost se od obogatene
resničnosti razlikuje po tem, da slednja spreminja realno
okolje, medtem ko virtualna resničnost v celoti nadomesti uporabnikovo realno okolje s simuliranim. V raziskovalni nalogi sva poskušala ugotoviti, ali dijaki vedo, kaj
je obogatena resničnost, in ali so jo že kdaj uporabljali.
Namen najine raziskovalne naloge je bil tudi predstaviti
aplikacijo, ki sva jo razvila.

Hekanje se navadno povezuje z neodobrenimi vdori v računalnik ali omrežje. V raziskovalni nalogi so predstavljene metode, programi in orodja, ki jih hekerji uporabljajo.
Žal hekanje ni več samo oddaljena beseda, ki jo zasledimo v filmih, ampak kruta realnost.

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201904040.pdf

Opisani so znani predstavniki hekanja po svetu. Nato so
opisani najbolj uporabljeni hekerski programi in nekaj
najpopularnejših hekerskih metod. Kot že znano, imajo
hekerji svoje metode hekanja, zato sva opisala tudi metode zaščite oz. kako jim delo otežiti.
Ugotovila sva, da večina uporabnikov ni seznanjena z
nevarnostmi na spletu. Statistika ankete je pokazala, da
se majhen odstotek anketirancev ne odjavlja s socialnih
omrežij na tujih računalnikih.
Pod točko »šolsko omrežje« sva opisala, kakšno zaščito
uporabljamo, kakšne so možnosti napada in dva postopka vdora, ki bi jih izbrala kot napadalca. Kljub majhnemu
naboru znanja o vdorih sva ugotovila, da bi bilo mogoče
vdreti v šolsko omrežje.
Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903917.pdf
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SREDNJE ŠOLE

ŠCC, SREDNJA ŠOLA ZA KEMIJO, ELEKTROTEHNIKO IN RAČUNALNIŠTVO
NASLOV NALOGE:

NASLOV NALOGE:

MODEL AVTOMATIZIRANE PARKIRNE HIŠE

VARNOST NA SPLETU

AVTOR/-JI: David Slatinek, Gregor Zavolovšek

AVTOR/-JI: Marina Cokan, Sanja Gregorič

MENTOR/-JI: Gorazd Breznik, univ. dipl. inž. el.

MENTOR/-JI: Boštjan Lubej, dipl. inž. inf.

STROKOVNO PODROČJE: računalništvo

STROKOVNO PODROČJE: računalništvo

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

Marjan Brus, mag. org. inf. (predsednik)
dr. Miha Kovačič
Sašo Pompe, univ. dipl. ekon.

doc. dr. Srečko Natek, univ. dipl. ekon. (predsednik)
Luka Zlatečan, univ. dipl. inž. rač. in mat.
Simon Feldin, elektrotehnik

Naloga je prejela 95 točk in se uvrstila v 1. skupino.

Naloga je prejela 67 točk in se uvrstila v 2. skupino.

POVZETEK VSEBINE:

POVZETEK VSEBINE:

Pri tej raziskovalni nalogi sva se ukvarjala s pomanjkanjem parkirnih mest v mestih in s prihrankom časa. Najin
cilj je bil narediti model parkirne hiše, ki bi čim bolj zadovoljila stranke in tako prispevala k izboljšanju prometnega položaja v mestih.

Internet je dandanes zelo pomemben dejavnik v vsakodnevnem življenju ljudi. Uporabljamo ga za komuniciranje, izobraževanje, iskanje spletnih informacij, nekateri za igranje spletnih igric, prenašanje multimedije. V
raziskovalni nalogi sva se ukvarjali s preučevanjem stanja
na področju varne uporabe interneta. Najprej predstaviva
nekatere nevarnosti spleta, kako se pred njimi zaščitimo
in kakšna so tveganja. Sledi poglavje o nevarnosti umetne inteligence. Nadaljevali sva s pregledom rezultatov in
ugotovitev raziskave, ki je potekala med učenci OŠ Vojnik.
Rezultati kažejo, da se je večina že pogovarjala o varnosti
na spletu s starši ali pa so to omenili v šoli. Nekateri posamezniki se spuščajo v veliko nevarnost z objavljanjem
osebnih podatkov na spletu in z odpiranjem sporočil neznanih pošiljateljev. Večina učencev bi se v primeru zlorabe obrnila po pomoč k družinskim članom in učiteljem ali
pa bi zlorabo prijavili policiji. Pohvalno je, da ima večina
na socialnih omrežjih zaseben ali zaklenjen profil. Najina
glavna predloga sta, da bi v šoli potekalo osveščanje o
varni rabi interneta in da bi učenci varno uporabljali splet.

Vsak informacijski sistem vsebuje dobro zgrajen strežnik,
zato je to prvi del najine raziskovalne naloge. Opisala sva
namen strežnika in njegove komponente, na koncu pa ga
sestavila in ga prilagodila za namen te naloge.
Naslednji del je model parkirne hiše v fizični obliki. Za ta
namen sva izbrala mikrokrmilnik Arduino. Pojasnila sva,
kaj je, predstavila strojni del, opisala komponente, uporabljene v projektu, in fizično naredila model parkirne
hiše ter predstavila delovanje programa.
Zatem sva opisala načrtovanje podatkovne baze za ta
projekt.
Nato sva zgradila aplikacijo za krmiljenje parkirne hiše s
programskim jezikom C. Predstavila sva diagram poteka
programa in predstavila vizualni videz.
Nazadnje sva predstavila aplikacijo za uporabnika in opisala njene funkcije.
Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903993.pdf
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Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903920.pdf

SREDNJE ŠOLE

ŠCC, SREDNJA ŠOLA ZA KEMIJO, ELEKTROTEHNIKO IN RAČUNALNIŠTVO
NASLOV NALOGE:

NASLOV NALOGE:

PAMETNA GARAŽNA VRATA

SKLADIŠČNI SISTEM

AVTOR/-JI: Boštjan Planko

AVTOR/-JI: Matjaž Centrih, Žan Plahuta

MENTOR/-JI: Borut Slemenšek, univ. dipl. inž. el.

MENTOR/-JI: Boštjan Resinovič, mag. rač. in inf.

STROKOVNO PODROČJE: računalništvo

STROKOVNO PODROČJE: računalništvo

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

Marjan Brus, mag. org. inf. (predsednik)
dr. Miha Kovačič
Sašo Pompe, univ. dipl. ekon.

Marjan Brus, mag. org. inf. (predsednik)
dr. Miha Kovačič
Sašo Pompe, univ. dipl. ekon.

Naloga je prejela 91 točk in se uvrstila v 1. skupino.

Naloga je prejela 95 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:

POVZETEK VSEBINE:

Raziskoval sem področje elektronike in avtomatizacije.
Glavno vprašanje raziskovalne naloge je bilo, ali je mogoče avtomatizirati garažna vrata z Raspberry Pi računalnikom. Potrebno znanje, ki ga še nisem imel, sem pridobil
z metodo analize dokumentov in metodo eksperimenta.
Tekom nastajanja projekta sem prišel do zaključka, da
je osnovna ideja sicer enostavna, v praksi pa stvari zelo
hitro postanejo zelo kompleksne. Rezultat moje raziskovalne naloge je delujoč prototip, na katerem delujejo vse
osnovne funkcije. Je dober temelj za nadaljnji razvoj in
širitev projekta.

Glavni cilj raziskovalne naloge je bil ustvariti delujočo in
enostavno spletno aplikacijo za pomoč v skladiščih. Najin
program za skladišča ima vse potrebne funkcije za uporabo v skladišču. Vsebuje možnost naročanja, prevzemanja in izdajanja, hkrati pa lahko zraven vodimo evidenco,
v katerem skladišču in na kateri lokaciji je neka stvar, za
katero velja, da je lahko na več mestih in v več skladiščih.
Projekt je pripravljen za uporabo v poslovne namene in je
združljiv z ostalimi aplikacijami, ki jih uporablja podjetje.
Program je napisan tako, da ga lahko s potrebnim znanjem upravlja kdor koli, se pravi, da ga lahko posodablja in
tudi popravlja.

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201904022.pdf

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903923.pdf
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SREDNJE ŠOLE

ŠCC, SREDNJA ŠOLA ZA KEMIJO, ELEKTROTEHNIKO IN RAČUNALNIŠTVO
NASLOV NALOGE:

NASLOV NALOGE:

PAMETNI ASISTENT THE MASHINA

MEJA IZBRIŠE OBRAZ

AVTOR/-JI: Mateja Žvegler, Marko Šimunovič

AVTOR/-JI: Sara Vehovar, Ana Slomšek

MENTOR/-JI: Boštjan Resinovič, mag. rač. in inf.

MENTOR/-JI: Anita Laznik, prof. slovenščine

STROKOVNO PODROČJE: računalništvo

STROKOVNO PODROČJE: slovenski jezik in književnost

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

Žan Močivnik, prof. mat. in rač. (predsednik)
Matic Jarh, inž. inform.
Jakob Cvetko, elektrotehnik računalništva

Polonca Bajc Napret, univ. dipl. soc. (predsednica)
Metka Selič Turnšek, prof. soc. in zgo.
Sonja Majcen, univ. dipl. politol.

Naloga je prejela 98 točk in se uvrstila v 1. skupino.

Naloga je prejela 75 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:

POVZETEK VSEBINE:

Čeprav današnji trg ponuja kopico različnih pametnih
asistentov na različnih napravah, lahko svojega z malo
iznajdljivosti in domišljije izdelamo tudi doma. Eno
od vodilnih podjetij na področju pametnih asistentov,
Google, je za razvijalce izdal Google Assistant SDK, ki
omogoča izdelavo personaliziranega pametnega asistenta in pametnega zvočnika. The MaSHiNA je pametni
asistent, ki deluje na računalniku Raspberry Pi, osnova
zanj je Google Assistant, funkcionalnost pa mu dodajata
platforma IFTTT in najin program, zapisan v programskem jeziku python.

Raziskovali sva zbirko reportaž slovenskega raziskovalnega novinarja Boštjana Videmška z naslovom Na begu,
kjer so opisane usode več kot sto ljudi, ki so zaradi obupa,
vojn, zlorab in ker so preprosto živeli življenja, ki jim ne
moremo reči življenja, bili prisiljeni zapustiti domovino z
željo po pravi prihodnosti in možnosti varnega ter kakovostnega življenja. Zaradi vsega naštetega so bili mnogi
prisiljeni oditi na težko, kruto pot.

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201903911.pdf

V teoretičnem delu sva s pomočjo literature raziskali, kaj
je begunstvo, predstavili sva organizacijo UNCHR in njeno zgodovino, večji del svoje pozornosti pa sva usmerili
v analizo reportaž in empirično analizo anketnega vprašalnika, ki so ga reševali dijaki Srednje šole za kemijo,
elektrotehniko in računalništvo Celje. Ugotovitve sva
povezali z odgovori, pridobljenimi z intervjujem z gospo
Kajo Dosedla, pravnico in svetovalko za pravno pomoč
beguncem.
Želeli sva izvedeti, kakšni so predsodki, misli in mnenja
ljudi. Ugotovili sva, da se mladi zavedajo problematike
begunstva, mnogi do beguncev gojijo podobne
predsodke. Meniva, da je to posledica močnega medijskega vpliva, imajo pa dijaki deljena mnenja o tem, kdo in
kako, če sploh, naj bi pomagal.
Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201904043.pdf
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SREDNJE ŠOLE

ŠCC, SREDNJA ŠOLA ZA KEMIJO, ELEKTROTEHNIKO IN RAČUNALNIŠTVO
NASLOV NALOGE:

NASLOV NALOGE:

ANALIZA TOPLOTNIH IZGUB OVOJA ZGRADBE ŠCC

IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI BIVANJA Z ENERGETSKO
SANACIJO STAVBE

AVTOR/-JI: Rok Pražnikar, Leon Ratajc
MENTOR/-JI: Aleš Ferlež, dipl. inž., Žan Podbregar, dipl.
inž.
STROKOVNO PODROČJE: energetika
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Radovan Repnik, univ. dipl. inž. str. (predsednik)
Hana Kolenc, dipl. inž. gradb.
Primož Rotovnik, mag. inž. grad.

AVTOR/-JI: Timon Pliberšek, Žan Železnik
MENTOR/-JI: Jože Prezelj, univ. dipl. inž., Jasmina Brčina ,
dipl. ekon., Rok Lah, dipl. inž. str.
STROKOVNO PODROČJE: energetika
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Radovan Repnik, univ. dipl. inž. str. (predsednik)
Hana Kolenc, dipl. inž. gradb.
Primož Rotovnik, mag. inž. grad.

Naloga je prejela 62 točk in se uvrstila v 2. skupino.

Naloga je prejela 74 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:

POVZETEK VSEBINE:

Toplotne izgube pri velikih stavbah so zelo velike, saj jih
je, v primerjavi z manjšimi hišami, zelo težko učinkovito
izolirati. Razvoj novih termoizolacijskih materialov nam
je olajšal ta problem, zato je pomembno, da spremljamo
ter sproti analiziramo možne izboljšave. Namen najine raziskovalne naloge je prav to. Želiva ugotoviti, kolikšne so
toplotne izgube naše šole in s kakšnimi ukrepi bi lahko
izgube zmanjšali. Za raziskavo teoretičnih izgub sva uporabila program Knauf insulation, v katerega sva vnesla
vse potrebne parametre za izračun toplotne prevodnosti
vsake stene posebej. Nato sva pridobljene rezultate primerjala z rezultati, v katere sva vnesla parametre z boljšo
in novejšo izolacijo ter novimi okni. Poleg tega sva izvedla
tudi termografsko analizo s pomočjo termografske kamere Flir M8. Analizirala sva celoten ovoj šole, delavnic in telovadnice. Ugotovila sva, da so največje toplotne izgube
skozi kovinske okvirje starejših oken, ki bi jih bilo treba
zamenjati.

Raziskovalna naloga z naslovom Izboljšanje kakovosti bivanja z energetsko sanacijo stavbe na primeru vgradnje
lokalnega prezračevalnega sistema MIKrovent je osredotočena na energetsko učinkovitost stavb in energetsko
sanacijo na področju prezračevanja. Poudarjeno pozornost daje primerjavi prezračevanja z oknom ali z MIKroventom.

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201904201.pdf

V prvem, teoretičnem delu naloge, smo predstavili energetsko sanacijo in energetsko učinkovitost ter ukrepe, s
katerimi le-to izboljšamo. Na kratko smo predstavili načine prezračevanja, nato pa podrobno opisali tudi faktorje,
ki diktirajo udobje bivanja v prostoru.
V drugem, empiričnem delu, smo izvedli eksperiment.
Najprej smo predstavili vse pomembne podatke, kot so
način izvajanja meritev, tipi opreme in podatki komore.
Nato smo določili, po katerem postopku bomo obdelali dobljene podatke. Po analizi faktorjev udobnosti smo
izvedli eksperiment, nato pa uredili surove podatke in jih
prikazali v obliki grafov. Na koncu smo komentirali vsak
graf in zapisali skupne ugotovitve iz vsake merjene vrednosti.
Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201904205.pdf
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SREDNJE ŠOLE

ŠCC, SREDNJA ŠOLA ZA STROJNIŠTVO,
MEHATRONIKO IN MEDIJE
NASLOV NALOGE:

NASLOV NALOGE:

DETEKCIJA PARAMETROV OKOLICE PRI ROBOTSKEM REŠEVANJU

SPINEFLEKS

AVTOR/-JI: Žan Marinšek, Florijan Plohl, Tomaž Rejc
Zagožen
MENTOR/-JI: Matej Veber, mag., Andro Glamnik, mag.
STROKOVNO PODROČJE: mehatronika
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Igor Lah, univ. dipl. inž. (predsednik)
dr. Aleš Lesnika
doc. dr. Gašper Gantar

MENTOR/-JI: Matjaž Cizej, univ. dipl. inž.,
Miloš Bevc, univ. dipl. inž.
STROKOVNO PODROČJE: mehatronika
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Igor Lah, univ. dipl. inž. (predsednik)
dr. Aleš Lesnika
doc. dr. Gašper Gantar

Naloga je prejela 98 točk in se uvrstila v 1. skupino.

Naloga je prejela 100 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:

POVZETEK VSEBINE:

V današnjem svetu se dogaja veliko naravnih katastrof,
ki jih rešujejo reševalne ekipe, izpostavljene raznim tveganjem in nesrečam. V ta namen smo si zadali cilj, da s
pomočjo kamere zaznavamo okolico in to v prihodnosti
vgradimo v reševalnega robota, ki ga izdelujemo za
RoboCup Rescue RMRC tekmovanje, ki bo v letošnjem
letu potekalo v Avstraliji. Del tekmovanja predstavlja
tudi zaznavanje okolice in hazmat simbolov za nevarnost. Najprej smo se seznanili z vsemi izzivi, ki jih ponuja
tekmovanje, nato smo se lotili načrtovanja reševalnega
robota, ki bo v celoti 3D natisnjen in bo zadoščal vsem
zahtevam tekmovanja. V raziskovalni nalogi smo podrobneje raziskali zaznavanje okolice s pomočjo kamere
in vse težave, na katere smo naleteli. Ob tem smo pridobili veliko novih znanj, sodelovali smo v timu in pridobili
neprecenljive izkušnje za našo nadaljnjo strokovno pot.

Razviti svet se iz dneva v dan srečuje s problemom slabe
drže. Današnje metode dela človeka nehote, a vztrajno
silijo v napačno držo. Ta vpliva na njegovo delovanje,
produktivnost in zdravje. V zgodnji fazi se težava kaže
le kot bolečina v hrbtu, sledijo pa lahko resnejše težave.
Za reševanje tega problema smo se odločili raziskati
problem in ga rešiti. Hoteli smo narediti napravo, ki človeka aktivno opozori, ko se dalj časa drži v napačnem
položaju. Prav tako smo hoteli doseči, da je naprava
neopazna v vsakdanjem življenju in je z nami ves čas
budnosti. To je po naših ugotovitvah pomenilo, da imamo opraviti s tako imenovano nosljivo tehnologijo, ki je
eden izmed najnovejših tehnoloških trendov.

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201904047.pdf
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AVTOR/-JI: Žan Vengust, Luka Komplet

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201904163.pdf

SREDNJE ŠOLE

ŠCC, SREDNJA ŠOLA ZA STROJNIŠTVO, MEHATRONIKO IN MEDIJE
NASLOV NALOGE:

NASLOV NALOGE:

UVAJANJE DRONOV V VSAKDANJE ŽIVLJENJE

PREDELAVA ATX MOTORJA

AVTOR/-JI: Jaka Černec, Aljaž Bider

AVTOR/-JI: Luka Rudi Rudnik

MENTOR/-JI: Matej Veber, mag., Andro Glamnik, mag.

MENTOR/-JI: Žan Podbregar, dipl. inž., Aleš Ferlež, dipl.
inž.

STROKOVNO PODROČJE: mehatronika
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Igor Lah, univ. dipl. inž. (predsednik)
dr. Aleš Lesnika
doc. dr. Gašper Gantar

STROKOVNO PODROČJE: strojništvo
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Florjan Šamec, univ. dipl. inž. stroj. (predsednik)
Franc Lovec, univ. dipl. inž. stroj.
Anton Žličar, univ. dipl. inž. stroj.

Naloga je prejela 80 točk in se uvrstila v 2. skupino.

Naloga je prejela 95 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:

POVZETEK VSEBINE:

V raziskovalni nalogi sva raziskovala dron, in sicer njegovo
sestavo, različne možnosti uporabe, prednosti in slabosti,
regulacije ter statistiko industrije. S pomočjo ankete sva
raziskala družbin pogled na drone. Ugotovila sva, da je
tehnologija dronov še v začetni fazi razvoja, a jih kljub
temu že uvajamo na najrazličnejša področja našega življenja. Podjetja izdelujejo prototipe in jih testirajo, a še
niso dosegli stopnje avtonomnosti, da bi lahko delovali
brez človeškega krmiljenja. S trenutno tehnologijo droni že prevladujejo na področjih raziskovanja, kmetijstva,
fotografiranja in vojaštva, v prihodnosti pa jih lahko pričakujemo še na področjih reševanja, dostave in osebnega prevoza. Poleg raziskovalnega dela sva izdelala tudi
svoj dron, saj sva hotela dokazati njegovo enostavnost in
funkcionalnost.

Namen te naloge je ugotoviti, ali je mogoče predelati
motocikel Tomos ATX 50 v kros motocikel, v domači delavnici, z osnovnim znanjem strojništva. Izvedeti želimo
tudi, če je končni izdelek primerljiv s Tomos MC 80 Senior
motociklom - kros motorjem ter če se je z njim možno
peljati več kot 50km/h. Za celoten projekt smo si postavili proračun v približnem znesku 250 evrov, kar je zelo
malo, a domnevali smo, da nam lahko uspe. V nalogi obravnavamo popolno predelavo Tomos ATX 50 motorja v
kros motor. To nalogo smo si zadali zaradi želje po vožnji
s kros motorjem. Po ogledu cen kros motorjev na spletni strani avto.net smo se odločili, da bomo raje uporabili
okvir ATX 50 ter nekaj sorodnih delov (krmilo, plastika,
rezervoar, sedež), ki so ležali po garaži. Vse dele smo razstavili, popeskali, pobrusili, pokitali, spolirali, pobarvali ...
Vse manjkajoče dele smo dokupili, izrabljene zamenjali,
ob koncu pa vse skupaj sestavili v vozno, delujoče stanje.
Prepričani smo, da bomo pridobili veliko novih znanj in
izkušenj. Seveda pa taki projekti zahtevajo veliko potrpežljivosti, znanja in na žalost tudi denarja. Ampak uspeh
in prva vožnja pretehtata vse tegobe.

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201904162.pdf

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201904161.pdf
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SREDNJE ŠOLE

ŠCC, SREDNJA ŠOLA ZA STROJNIŠTVO, MEHATRONIKO IN MEDIJE
NASLOV NALOGE:

NASLOV NALOGE:

NAPRAVA ZA ZATISKANJE TUB

NAPRAVA ZA ZLAGANJE MAP

AVTOR/-JI: Benjamin Bastl, Miha Drame, Nejc Gubenšek

AVTOR/-JI: Jernej Oblonšek, Matic Jančič,
Sebastjan Šmid

MENTOR/-JI: Žan Podbregar, dipl. inž., Martin Amon ,
mag., Roman Zupanc, dipl. inž. str.
STROKOVNO PODROČJE: strojništvo
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Florjan Šamec, univ. dipl. inž. stroj. (predsednik)
Franc Lovec, univ. dipl. inž. stroj.
Anton Žličar, univ. dipl. inž. stroj.

MENTOR/-JI: Žan Podbregar, dipl. inž.,
Aleš Ferlež, dipl. inž.
STROKOVNO PODROČJE: strojništvo
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Florjan Šamec, univ. dipl. inž. stroj. (predsednik)
Franc Lovec, univ. dipl. inž. stroj.
Anton Žličar, univ. dipl. inž. stroj.

Naloga je prejela 79 točk in se uvrstila v 1. skupino.

Naloga je prejela 68 točk in se uvrstila v 2. skupino.

POVZETEK VSEBINE:

POVZETEK VSEBINE:

V raziskovalni nalogi smo se postavili v vlogo izdelovalca naprave za naročnika Celjske lekarne. V sodelovanju s
podjetjem smo si postavili cilj izdelati napravo za zatiskanje tub. Omenjeno napravo naročnik potrebuje za zatiskanje aluminijastih tub, v katere polni svoje produkte.
Izvedli smo raziskavo trga in dobili širši vpogled v delovanje tovrstnih naprav. Lotili smo se koncipiranja naprave
in razvili osnovo, ki smo jo tekom raziskovanja izpopolnjevali. Razvita naprava deluje na osnovi mehanizma, ki
ga poganja le en motor. Od ostalih naprav, ki jih najdemo
na tržišču, se naša loči po kompaktnosti, prenosljivosti in
funkciji žigosanja številskih oznak.

Zamisel za raziskovalno nalogo seže v lansko leto, ko
smo pri predmetu Projektno delo v stroki razpravljali o
problemu, ki smo ga zaznali: profesorji naše šole morajo
vsako leto ročno zlagati mape. To predstavlja precej dela
in zahteva veliko časa. Število teh map je ogromno, okoli
4000. Tako smo prišli do zamisli, da naredimo napravo, ki
bo olajšala delo in prihranila predvsem čas ter povečala
produktivnost zlaganja ŠCC-map. Najprej smo se lotili
skiciranja in načrtovanja idej. Sledilo je koncipiranje, pri
katerem smo si zadali nekaj zahtev, ki naj bi jih naša naprava upoštevala. Potem smo lahko napravo začeli snovati in jo razdelili v različne sklope. Posamezne dele smo
nato skonstruirali v model in za vsak del izdelali načrt, v
katerem so vsi potrebni podatki za izdelavo. Modele smo
morali še združiti v sestavo in izdelati kosovni seznam s
pozicijami. Sledilo je načrtovanje mehanizma s pomočjo
elektropnevmatskega krmilja in programirljivega krmilja,
pri čemer smo izdelali storilni in krmilni del krmilja. Z analiziranjem trga smo opazili, da takšne naprave ni. Obstajajo podobne, ki tudi služijo zlaganju, a za druge stvari, kot
so oblačila, papirji, škatle itd. Opazili smo, da te naprave
izdelujejo v svetovno bolj razvitih državah, kot sta ZDA in
Kitajska, kar se nam je zdelo smiselno, saj so z razvojem in
tehnologijo nekaj let pred nami.

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201904200.pdf

Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201904198.pdf
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SREDNJE ŠOLE

ŠCC, SREDNJA ŠOLA ZA STROJNIŠTVO, MEHATRONIKO IN MEDIJE
NASLOV NALOGE:
NAPRAVA ZA ETIKIRANJE KOZARCEV
AVTOR/-JI: Albret Duga, Aljaž Resnik
MENTOR/-JI: Žan Podbregar, dipl. inž., Aleš Ferlež, dipl.
inž.
STROKOVNO PODROČJE: strojništvo
ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:
Florjan Šamec, univ. dipl. inž. stroj. (predsednik)
Franc Lovec, univ. dipl. inž. stroj.
Anton Žličar, univ. dipl. inž. stroj.

Naloga je prejela 97 točk in se uvrstila v 1. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
V raziskovalni nalogi predstavljamo analizo trga s pomočjo ankete, ki smo jo objavili na Čebelarski zvezi Slovenije,
da smo dobili čim točnejše rezultate. Raziskovalna naloga
zajema zbiranje idej, načrtovanje, konstruiranje, modeliranje in na koncu tudi izdelavo izdelka.
Naš cilj je, da napravo izdelamo na čim enostavnejši način, da jo lahko uporablja vsak, da je narejena iz čim manj
delov, da ni potrebno veliko postopkov za izdelavo in da
je izdelek čim cenejši. Želimo izdelati napravo, ki bo za
kupca cenovno dosegljiva.
Vsebina naloge dostopna na http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201904203.pdf
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SREDNJE ŠOLE

SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA CELJE
NASLOV NALOGE:

NASLOV NALOGE:

PRILAGOJENOST MESTNIH AVTOBUSOV IN
POSTAJALIŠČ ZA SLEPE IN SLABOVIDNE V CELJU

ŽVEČENJE DIJAKOV SREDNJE ZDRAVSTVENE ŠOLE
CELJE

AVTOR/-JI: Sara Kovče

AVTOR/-JI: Medina Abdulahi, Zojnie Lugi, Nina Vodušek

MENTOR/-JI:
Peter Čepin Tovornik, dipl. zn., dipl. san. inž.

MENTOR/-JI:
Peter Čepin Tovornik, dipl. zn., dipl. san. inž.

STROKOVNO PODROČJE: promet

STROKOVNO PODROČJE: sociologija

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

Miran Geberšek, univ. dipl. inž. prometa (predsednik)
mag. Matej Založnik, univ. dipl. inž. teh. prom.
mag. Elvis A. Herbaj

Polonca Bajc Napret, univ. dipl. soc. (predsednik)
Metka Selič Turnšek, prof. soc. in zgo.
Sonja Majcen, univ. dipl. politol.

Naloga je prejela 76 točk in se uvrstila v 1. skupino.

Naloga je prejela 72 točk in se uvrstila v 1. skupino.

POVZETEK VSEBINE:

POVZETEK VSEBINE:

Namen raziskovalne naloge je bil ugotoviti in raziskati prilagojenost javnih avtobusnih prevozov in postajališč za
slepe in slabovidne v Celju. Cilj pa spodbuditi pristojne,
da bi javni mestni promet v Celju prilagodili slepim in slabovidnim osebam in jim tako omogočili, da ga v večjem
številu tudi uporabljajo. V teoretičnem delu je opisano,
kdo so slepe in slabovidne osebe, katere pripomočke te
osebe uporabljajo in kakšna je zakonodaja. Osnova za
obdelavo podatkov je 5 anketnih vprašalnikov, ki so jih
izpolnili slepi in slabovidni na Medobčinskem društvu slepih in slabovidnih Celje, 4 intervjuji ter ogled glavne avtobusne postaje Celje. Anketiranci ocenjujejo prilagojenost
mestnih avtobusov v Celju (60 %) kot slabo, pripravljenost
ljudi, da pomagajo slepi in slabovidni osebi, kot zelo dobro (60 %) oz. dobro (40 %). Največ (40 %) anketiranci uporabljajo javni avtobusni prevoz v Celju, do 1-krat tedensko oz. do 1-krat mesečno, 80 % jih meni, da se pogosto
srečujejo z ovirami v javnem mestnem prometu v Celju.
Najpogosteje so anketiranci izpostavili stebričke in delo
na cesti kot prepreke na področju javnega avtobusnega
prometa v Celju. Vsi intervjuvanci so izpostavili, da je javni
promet slepim in slabovidnim osebam slabo prilagojen.

Namen raziskovalne naloge je ugotoviti, kako je žvečenje razširjeno med dijaki naše šole, zakaj žvečijo, kako
pogosto ter katera znamka žvečilnih gumijev je najbolj
priljubljena. Cilj raziskovalne naloge je določiti zdravstveno-vzgojno delovanje oz. kako osvestiti mladino, da bi
odlagala žvečilne gumije v koše za smeti.

Ključne besede: anketiranci, avtobusna postaja, Celje, slaboviden, slep.
Vsebina naloge dostopna na https://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201904213.pdf
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Osnova za empirični del je 188 anketnih vprašalnikov, ki
so jih izpolnili dijaki programa zdravstvena nega, po dva
oddelka vsakega letnika, in sicer en športni in en nešportni oddelek, ter en intervju. Rezultati so pokazali, da največ
(43 %) anketiranih dijakov meni, da je žvečenje koristno,
da jih 31 % žveči vsak dan in 37 % jih žveči zato, ker jih
to pomirja. Med anketiranimi dijaki, ki žvečijo, je večina
nekadilcev. 93 % anketiranih dijakov žveči zato, ker menijo, da jim pomaga pri stresu. Najbolj (46 %) priljubljeni
znamki žvečilnih gumijev med anketiranimi dijaki sta Orbit in Airways. 68 % anketiranih dijakov ne pozna sestavin
žvečilnih gumijev ter 96 % varovalnih žvečilnih gumijev
Xylitol. 51 % anketiranih dijakov nikoli ne prebere, kaj piše
na ovojnici žvečilnih gumijev. Po uporabi žvečilni gumi
odvržejo v koš za smeti (92 %).
Ključne besede: anketiranci, dijaki, žvečilni gumi, žvečenje, ksilitol.
Vsebina naloge dostopna na https://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201904208.pdf

SREDNJE ŠOLE

SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA CELJE
NASLOV NALOGE:

NASLOV NALOGE:

OSVEŠČENOST OBČANOV SEVNICE IN CELJA O PRVI
POMOČI IN UPORABI DEFIBRILATORJA

ZGODOVINA SLOVENSKE KOŠARKE POT DO EVROPSKEGA PRVAKA

AVTOR/-JI: Neja Novšak

AVTOR/-JI: Dejan Cencelj, Fazli Gashi

MENTOR/-JI:
Peter Čepin Tovornik, dipl. zn., dipl. san. inž.

MENTOR/-JI:
Peter Čepin Tovornik, dipl. zn., dipl. san. inž.

STROKOVNO PODROČJE: zdravstvena nega

STROKOVNO PODROČJE: zgodovina

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

ČLANI STROKOVNE OCENJEVALNE KOMISIJE:

prim. Nuša Konec Juričič, dr. med., spec. javn. zdravja
(predsednica)
Brigita Fižuleto, kineziologinja
Miljana Žitko Mastnak, dr. med.

Alenka Hren Medved, univ. dipl. zgo. (predsednik)
mag. Damir Žerič, univ. dipl. zgo.
Andreja Klinc, univ. dipl. zgo.
Srečko Maček, bibliotekarski specialist

Naloga je prejela 79 točk in se uvrstila v 1. skupino.
Naloga je prejela 63 točk in se uvrstila v 2. skupino.
POVZETEK VSEBINE:
Namen raziskovalne naloge je pridobiti podatke o
osveščenosti občanov Sevnice in Celja o prvi pomoči ter
poznavanju defibrilatorja v omenjenih občinah. Cilj je
ozavestiti ljudi o pomembnosti prve pomoči ter jih seznaniti z uporabo in lokacijo defibrilatorjev v omenjenih občinah. V teoretičnem delu so opisani zgodovina prve pomoči, pristop k poškodovani osebi, delovanje in uporaba
defibrilatorja, lokacije defibrilatorjev v Sevnici in v Celju
ter zakonodaja s področja prve pomoči. Osnova za empirični del je 165 anketnih vprašalnikov, ki so jih izpolnili
občani Sevnice (86) in občani Celja (79) ter 2 intervjuja.
Rezultati so pokazali, da 84 % anketiranih občanov Sevnice in Celja zanima oz. zelo zanima nadgradnja prve pomoči, 88 % pa jih meni, da morajo biti ljudje bolj osveščeni o prvi pomoči. Tečaj prve pomoči jih je opravljalo 78
%. 59 % anketiranih občanov Sevnice in 81 % anketiranih
občanov Celja ne ve, koliko defibrilatorjev imajo v občini,
največ anketiranih občanov posamezne občine je odgovorilo, da poznajo zelo malo lokacij, kjer so nameščeni
defibrilatorji. Z uporabo defibrilatorja je seznanjenih 40
% vseh anketiranih občanov, le 2 % anketiranih je defibrilator že uporabljalo na človeku.
Ključne besede: prva pomoč, defibrilator, anketni vprašalnik, Sevnica, Celje.
Vsebina naloge dostopna na https://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201904211.pdf

POVZETEK VSEBINE:
Namen raziskovalne naloge z naslovom Zgodovina slovenske košarke - pot do evropskega prvaka je bil podrobno raziskati razvoj slovenske košarke od časa Jugoslavije
pa do danes ter ugotoviti, do kakšnih sprememb je prišlo
skozi leta. Cilj naloge je zbrati vse podatke o razvoju slovenske košarke, jih povezati v celoto ter poudariti dogodek, ko je Slovenija osvojila naslov EuroBasket leta 2017.
V teoretičnem delu je opisan razvoj košarke v Sloveniji,
nastanek košarkarske zveze Slovenije, uvod v igranje državnega prvenstva, vzpon Slovencev v ligi NBA ter uspeh
moške košarkarske reprezentance. V empiričnem delu
so predstavljeni intervjuji z g. Goranom Jurakom, g. Radovanom Trifunovičem, g. Petrom Vilfanom in g. Dragišo
Drobnjakom ter anketni vprašalnik s 16 vprašanji, ki ga
je izpolnilo 100 dijakov in 20 profesorjev Srednje zdravstvene šole Celje. Iz rezultatov je razvidno, da 90 % vseh
anketirancev ve, da je Slovenija aktualni evropski prvak in
da je premagala Srbijo (84 %). Da je Marko Milić kot prvi
Slovenec zaigral v ligi NBA, ve le 41 % vseh anketirancev,
več profesorjev kot dijakov, 42 % vseh anketirancev ve,
da velja Zmago Sagadin za najuspešnejšega slovenskega
trenerja, več profesorjev kot dijakov.
Ključne besede: anketiranci, EuroBasket, košarka, NBA.
Vsebina naloge dostopna na https://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4201904268.pdf
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NASLOV RAZISKOVALNE NALOGE

AVTORJI

MENTORJI

ŠOLA

Celjski viseči most - kjer preteklost
povežemo s prihodnostjo

Nejc Ocvirk

Nataša Marčič

I. gimnazija v Celju

Daljinsko vodena kosilnica s
pogonom na gosenice

Aljaž Grm, David Kolar

Marko Vrečko

Šolski center Celje,
Srednja šola za
kemijo, elektrotehniko in
računalništvo

Detekcija parametrov okolice pri
robotskem reševanju

Žan Marinšek,
Florijan Plohl,
Tomaž Rejc Zagožen

mag. Matej Veber, mag.
Andro Glamnik, Miloš
Bevc

Šolski center Celje,
Srednja šola za
strojništvo, mehatroniko
in medije

Dvorec Prešnik – up ali brezup?

Taja Korošec, Nika Roš,
Ana Viher

Bojan Rebernak

Osnovna šola Frana
Kranjca Celje

Hmelj - od kmetijske kulture do
turistične priložnosti

Ana Gril

Nataša Marčič

I. gimnazija v Celju

Kukavičevke na travniku nad Celjsko
kočo

Zala Velenšek

Marjeta Gradišnik Mirt

Osnovna šola Ljubečna

Kvantitativna vsebnost teobromina v
ekstraktih navadne bodike in njihovo
delovanje na kvasovke
(Saccharomyces cerevisiae)

Asja Zupanc Rezec,
Staša Hohkraut

Marko Jeran, dr. Urban
Novak, Milena Žohar

Osnovna šola Primoža
Trubarja Laško

Naprava za zatiskanje tub

Nejc Gubenšek,
Benjamin Bastl,
Miha Drame

Roman Zupanc, Žan
Šolski center Celje,
Podbregar, Martin Amon Srednja šola za
strojništvo, mehatroniko
in medije

Prisotnost vodnih nevretenčarjev v
reguliranem delu reke Hudinje

Aneja Kanjir

Marjeta Gradišnik Mirt

Osnovna šola Ljubečna

Rokovanje z rokovnjači

Jaka Baš,
Matjaž Vuherer

Darja Povše, Urh Ferlež,
Marko Muškotevc

Šolski center Celje,
Gimnazija Lava

Učenje zgodovine preko
računalniških iger

Martin Črepinšek

dr. Matej Črepinšek

IV. osnovna šola Celje

Velika raznolikost gliv majhnega
gozda v Braslovčah

Ana Mia Bedjanič,
Bine Bedjanič

mag. Andreja Kosi, Luka
Šparl

Osnovna šola Braslovče

Vpliv vira celuloze na njene fizikalne
lastnosti in porabo belila pri
proizvodnji papirja

Liza Novak

Nevenka Tratar in
Tatjana Kočevar

Javni zavod Osnovna
šola Marjana Nemca
Radeče

Zalivanje visoke grede

Izidor Slapnik, Luka Kolar Uroš Kalar

Osnovna šola Hudinja

REZULTATI

SREBRNO PRIZNANJE
NASLOV RAZISKOVALNE NALOGE

AVTORJI

MENTORJI

ŠOLA

Bioplastika

Tjaša Likeb

Mihaela Jug

Šolski center Celje,
Srednja šola za kemijo,
elektrotehniko in
računalništvo

Dediščina splavarstva na Savinji

Nejc Funtek, Klemen Lah

Darja Povše, Urh Ferlež,
Marko Moškotevc

Šolski center Celje,
Gimnazija Lava

Dilema sodobne ženske: Družina ali
kariera

Kaja Kolar

Nina Trojner

I. gimnazija v Celju

Izdelava tipanke za slepe in slabovidne

Mia Koritnik, Tea Zupan

Jasmina Oblak

Osnovna šola Antona
Aškerca Rimske Toplice

Kako prodajati mladim

Alen Cigler, Domen Hrib- Marjeta Koštomaj
ernik, Domen Kamplet
Gašperšič

Šolski center Celje,
Srednja šola za kemijo,
elektrotehniko in
računalništvo

Kreativnost na GCC

Pika Herlah, Ana Artnak

Simona Painkret

Gimnazija Celje - Center

Model avtomatizirane parkirne hiše

David Slatinek, Gregor
Zavolovšek

Gorazd Breznik

Šolski center Celje,
Srednja šola za kemijo,
elektrotehniko in
računalništvo

Možnost uporabe starega tekstila iz
bombaža kot toplotnega izolatorja

Neža Mikic, Špela Pahor,
Sara Hrastnik

Boštjan Štih

Osnovna šola Hudinja

Nadgradnja nadzora mikroklime v
prostoru s krmilnikom arduino

Andraž Špan, Rok Lešnik

Andrej Grilc

Šolski center Celje,
Srednja šola za kemijo,
elektrotehniko in
računalništvo

Nasilje med učenci v osnovni šoli

Žan Luka Umičevič

Damjana Kladnik

III. osnovna šola Celje

Osveščenost občanov Sevnice in
Celja o prvi pomoči in uporabi
defibrilatorja

Neja Novšak

Peter Čepin Tovornik

Srednja zdravstvena šola
Celje

Polica za hladilnik z vgrajeno
tehtnico

Martin Malinger, Luka
Segečić

Nina Miklavžina, Dorijan
Morelj

Osnovna šola Frana
Kranjca Celje

Pravopisna pravila pri dijakih – izziv
ali »mala malica«

Lea Zahrastnik, Tea
Planko

Vesna Gubenšek
Bezgovšek

I. gimnazija v Celju

Različni načini segrevanja vode

Nina Ješovnik, Gal
Skalicky

Gregor Pančur

Osnovna šola Hudinja

SpineFleks

Luka Komplet, Žan
Vengust

Matjaž Cizej, Miloš Bevc

Šolski center Celje,
Srednja šola za
strojništvo, mehatroniko
in medije

Stay

Gašper Bervar, Miha
Kužner

Žan Močivnik

I. osnovna šola Celje

Trenažer za "ulično vadbo"

Gašper Krajnc, Leon
Glinšek, Tim Šantl

Uroš Kalar

Osnovna šola Hudinja

Ureditev zelenih površin ob ribniku
Zadrže v Šmarju pri Jelšah

Erika Fišer, Kaja Cingesar,
Zrinka Kit Goričan
Veronika Krivec

Šolski center Celje,
Srednja šola za
gradbeništvo in
varovanje okolja

Varna vožnja s skuterjem, katerega
hitrost ne presega 25 km/h

Ema Ban

Osnovna šola Vojnik

Tatjana Hedžet
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REZULTATI

BRONASTNO PRIZNANJE
NASLOV RAZISKOVALNE NALOGE
"Ali bomo krompir sadili na asfaltu?"
Gospodarski učinki izgradnje hitre
ceste v Spodnji Savinjski dolini.
Ambrozijin lepenec - njegov pomen
pri zatiranju pelinolistne ambrozije

AVTORJI

MENTORJI

ŠOLA

Nace Esih

Maja Sirše

Osnovna šola
Frana Kranjca Celje

Lana Robačer

Tatjana Hedžet

Osnovna šola Vojnik

Analiza toplotnih izgub ovoja zgradbe Rok Pražnikar,
ŠCC
Leon Ratajc

Žan Podbregar, Aleš
Ferlež

Eko objekt za preživljanje prostega
časa

Urška Adamič, Nika
Guček

Janja Čuvan

Glamping arhitektura

Andrej Kumprej, Adam
Rihter, Žiga Sedej

Meta Petriček

Interaktivno učenje umetne
inteligence

Matija Podbreznik, Ivana
Lavrič

mag. Boštjan Resinovič

Izboljšanje kakovosti bivanja z
energetsko sanacijo stavbe

Timon Pliberšek,
Žan Železnik

Jože Prezelj,
Jasmina Brčina, Rok Lah

Izdelava kontrolne plošče za simulator
Andraž Špan
Train Sim World
Izdelava najoptimalnejše formulacije
kreme za obraz z dodatkom hmelja
Izdelava stop motion animacije;
Zgodba Veronike Deseniške in
Friderika II.
Kako spimo najstniki?
Kako učinkovito oprati jabolko?
Kakšno vodo pijemo?
Koliko še razumemo slovenske
frazeme?

Lara Gobec, Eva
Nograšek, Tjaša Jecl
Miha Ocvirk,
Andraž Bregar,
Valentin Gartner
Urška Požin,
Neža Čeperlin
Urška Kolar, Oriana Jekl
Jakob Kumer, Jan Orehov

dr. Iztok Prislan,
mag. Mojca Alif

I. gimnazija v Celju

Jasmina Oblak

Osnovna šola Antona
Aškerca Rimske Toplice

Boštjan Štih
Breda Krajnc

Osnovna šola Hudinja
I. osnovna šola Celje

Zala Burnik

Črt Močivnik

I. osnovna šola Celje

Barbara Ojsteršek Bliznac Osnovna šola Vojnik

Maraschino: kako pripraviti žganje iz
domačih višenj

Dominik Fendre

Sebastian Klovar

Šolski center Celje,
Srednja šola za kemijo,
elektrotehniko in
računalništvo

Migracije - Zakaj ravno Slovenija?

Ema Šarman,
Hana Ovčina, Sara Zorko

Tomislav Golob

III. osnovna šola Celje

Tea Horvatič

Jana Draksler

Pina Berk, Neža Krajnc

Urška Kovač Jurčenko

Albret Duga, Aljaž resnik

Žan Podbregar,
Aleš Ferlež

Mihailo Lišanin - osebnost mojega
kraja
Mladi in sodobna tehnologija
Naprava za etiketiranje kozarcev

86

Gregor Kramer

Šolski center Celje,
Srednja šola za
strojništvo,
mehatroniko in medije
Šolski center Celje,
Srednja šola za
gradbeništvo in
varovanje okolja
Šolski center Celje,
Srednja šola za
gradbeništvo in
varovanje okolja
Šolski center Celje,
Srednja šola za kemijo,
elektrotehniko in
računalništvo
Šolski center Celje,
Srednja šola za
strojništvo,
mehatroniko in medije
Šolski center Celje,
Srednja šola za kemijo,
elektrotehniko in
računalništvo

Osnovna šola
Frana Kranjca Celje
Osnovna šola Vojnik
Šolski center Celje,
Srednja šola za
strojništvo, mehatroniko
in medije

REZULTATI

Naprava za zlaganje map

Matic Jančič,
Jernej Oblonšek,
Sebastjan Šmid

Žan Podbregar, Aleš
Ferlež

Obogatena resničnost

Nejc Rihter, Aljaž Lipar

Matic Holobar

Pametni asistent The MaSHiNA

Marko Šimunovič, Mateja
mag. Boštjan Resinovič
Žveglar

Pametno ogledalo

Urban Mikic,
Jan Bezgovšek

Pomen zaprtja podružnične šole za
razvoj kraja Laziše
Popolna in prijateljska števila v 6.
razredu

Katarina Tržan,
Kaja Kajtna, Julija Pavšek
Eva Pečnik, Neli Turinek,
Pia Bobnar

Andrej Grilc
Jasmina Oblak
Tina Škrabe

Posodobitev učne priprave s
področja krmilno-regulacijskih
sistemov z mikrokrmilnikom arduino

Andraž Špan, Rok Lešnik

Dejan Herodež

Predelava ATX motorja

Luka Rudi Rudnik

Žan Podbregar,
Aleš Ferlež

Sara Kovče

Peter Čepin Tovornik

Prilagojenost mestnih avtobusov in
postajališč za slepe in slabovidne v
Celju
Primerjava zaščite pred UVB-žarki
med domačo in komercialno kremo
za sončenje

Manja Drobne, Urh Šarlah Boštjan Štih

Šolski center Celje,
Srednja šola za
strojništvo, mehatroniko
in medije
Šolski center Celje,
Srednja šola za kemijo,
elektrotehniko in
računalništvo
Šolski center Celje,
Srednja šola za kemijo,
elektrotehniko in
računalništvo
Šolski center Celje,
Srednja šola za kemijo,
elektrotehniko in
računalništvo
Osnovna šola Antona
Aškerca Rimske Toplice
Osnovna šola Hudinja
Šolski center Celje,
Srednja šola za kemijo,
elektrotehniko in
računalništvo
Šolski center Celje,
Srednja šola za
strojništvo, mehatroniko
in medije
Srednja zdravstvena šola
Celje
Osnovna šola Hudinja
Šolski center Celje,
Srednja šola za kemijo,
elektrotehniko in
računalništvo
Šolski center Celje,
Srednja šola za kemijo,
elektrotehniko in
računalništvo

RF nadzorni sistem

Gašper Gril, Kristjan Šoln

Matej Kališek

Skladiščni sistem

Matjaž Centrih, Žan
Plahuta

mag. Boštjan Resinovič

Slengizmi med osmo- in devetošolci
OŠ

Klara Korošec, Lara Strgar Marjana Rojc

Osnovna šola Vojnik

Turistične točke v Celju

Lovro Seljak,
Tine Preložnik

Mojmir Mosbruker

IV. osnovna šola Celje

mag. Mojca Plevnik
Žnidarec

I. gimnazija v Celju

Borut Slemenšek

Šolski center Celje,
Srednja šola za kemijo,
elektrotehniko in
računalništvo

Ugotavljanje vsebnosti artemisinina v
Maša Capello, Eva Jeran
različnih pripravkih sladkega pelina
Upravljanje okenskih senčil s
krmilnikom arduino
Ure oddelčne skupnosti na
IV. osnovni šoli Celje
Vrane v Celju

Jure Mazej

Talisa Meić Pecarski,
Katja Kojnik-Vengust
Gal Zupanc, Maja Jelen
Ula Polutnik, Ela Velepec,
Marija Maja Grenko
Špela Žičkar

IV. osnovna šola Celje
Osnovna šola Frana Roša
Celje
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REZULTATI

Z roko v roki z Duolingom
Zanimanje osnovnošolcev za politiko
Zmorem, čeprav je težko

Sara Godec, Ajda Šrot
Pavlič, Mateja Krznar
Jernej Bizjak
Anamarija Žohar,
Gašper Birk,
Alen Petelinšek Grušovnik

Rajko Đudarić

III. osnovna šola Celje

Tea Žgajner

Osnovna šola Hudinja

Marjana Šoš,
Špela Oprčkal

Osnovna šola Antona
Bezenška Frankolovo

POPRAVEK
V lanskem biltenu je pomotoma iz seznama prejemnikov državnih priznanj izpadla Pia Žižek, dijakinja Gimnazije Celje – Center
(mentorica Valerija Zorko). Vsem se za nastalo napako iskreno opravičujemo.
Uredništvo

DRŽAVNO SREČANJE MLADIH RAZISKOVALCEV,
MURSKA SOBOTA, 14. MAJ 2018
SREBRNO PRIZNANJE
NASLOV RAZISKOVALNE NALOGE

AVTORJI

MENTORJI

ŠOLA

Odnos dijakov
Gimnazije Celje - Center do splava

Pia Žižek

Valerija Zorko

Gimnazija Celje - Center

DOSEŽKI UČENCEV OSNOVNIH ŠOL, DIJAKOV SREDNJIH ŠOL TER
UČENCEV IN DIJAKOV GLASBENE ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2017/18
SO OBJAVLJENI NA SPLETNI STRANI PROJEKTA MLADI ZA CELJE –
WWW.MLADIZACELJE.SI
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21. ŽUPANOV SPREJEM NAJUSPEŠNEJŠIH DEVETOŠOLCEV IN
UČENCEV GLASBENE ŠOLE MESTNE OBČINE CELJE

I. OSNOVNA ŠOLA CELJE

IV. OSNOVNA ŠOLA CELJE

OSNOVNA ŠOLA HUDINJA

OSNOVNA ŠOLA GLAZIJA

LIJA KUŽNER

LARA BEZGOVŠEK

EVA JAZBEC

ADELISA DRAGANOVIĆ

FILIP VEDENIK

DEJAN KOKANOVIĆ

EVA POLJŠAK

ANTON KOCMAN

JAKOB ŠROT

NIKA RODOŠEK

INES RINC

LEA LUŽAR

RUDI - LUKA RUDNIK

NIK VERSTOVŠEK

URŠKA GOLEŽ

ARDIAN TELAKU

TEA SIMIČ

MAJA ĐAKOVIĆ

NIKA GRAČNAR

JAKA MAJCEN

ANEJA ŠKEDELJ

HANA FIRER

II. OSNOVNA ŠOLA CELJE

OSNOVNA ŠOLA FRANA
KRANJCA

OSNOVNA ŠOLA LJUBEČNA

GLASBENA ŠOLA CELJE

FILIP VIDUŠIN

ŽANA KOŠENINA

NIKA RAZGORŠEK

ANJA KRIŽNIK

JAN RUTAR

GREGOR ŠPAN

JAN BAJC

MANCA KLEPEJ

NEŽA ZEVNIK

SEBASTJAN BAŠ

VITA PESERL

TIA ROZONIČNIK

KATARINA HERNAVS

IZA VODENIK

MATEJ KRIVEC

EMA GOŠTE

JAN VODENIK

LUKA JERŠIČ

KAJA KOKOT KUZMIN

NEJC OCVIRK

ANDRAŽ ŠOŠTERIČ

III. OSNOVNA ŠOLA CELJE

OSNOVNA ŠOLA FRANA ROŠA

OSNOVNA ŠOLA LAVA

JAKA BRILEJ

TINKA NAPRET KAUČIČ

PIA LILIJA

NIKA KOVAČIČ

MAJA KRESNIK- DOBERŠEK

ŽIVA LILIJA

ŽIVA STEINER

TIJAN KOLŠEK

MAŠA LILIJA

IZA ZAKOŠEK

NIK ALEXEJ MODRIJANČIČ

ŽAN PEKOŠAK

ZALA LIKAR KRESSE

VLADANA LAZIĆ

JAKOB LESJAK

STELLA ALEXANDRA HEATH

ANA GRAJŽL

MANCA ROMIH
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24. ŽUPANOV SPREJEM DIJAKOV, KI SO DOSEGLI IZJEMEN UČNI
USPEH NA SPLOŠNI MATURI NA SREDNJIH ŠOLAH MESTNE
OBČINE CELJE V ŠOLSKEM LETU 2017/2018 TER DIJAKOV, KI SO
SE UDELEŽILI OLIMPIJAD IN SVETOVNIH PRVENSTEV ZNANJA
NA CELJSKIH SREDNJIH ŠOLAH V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

I. GIMNAZIJA V CELJU
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Frenk Dragar

30

Celje

Ime in priimek

Število točk

Občina bivališča

Izak Jenko

30

Celje

Saša Klezin

34

Laško

Tanja Belej

30

Laško

Kevin Goršič

33

Celje

Anja Pavčnik

30

Hrastnik

Laura Kovač

33

Šentjur

Miha Ambrož

30

Celje

Manca Prislan

33

Celje

Nika Jeromel

32

Celje

GIMNAZIJA CELJE -CENTER

Zarja Kovačič

32

Kozje

Ime in priimek

Število točk

Občina bivališča

Urban Plaskan

32

Polzela

Anja Vrečer

32

Celje

Luka Vindišar

32

Laško

Laura Kovačič

31

Kozje

Tinkara Žnidar

32

Vojnik

Grega Batič

31

Polzela

ŠOLSKI CENTER CELJE, GIMNAZIJA LAVA

Gašper Dobnik

31

Šentjur

Ime in priimek

Število točk

Občina bivališča

Petra Maček

31

Laško

Mirjam Končan

32

Šentjur

David Opalič

31

Šmarje pri Jelšah

Vid But

32

Rogaška Slatina

Liza Pekošak

31

Slovenske Konjice

Matevž Zdolšek

30

Šentjur

Jan Škruba

31

Žalec

Maja Vengust

31

Braslovče

Veronika Zupan

31

Polzela

Neža Arnol

30

Celje

Župan je sprejel tudi Luko Horjaka, Lovra Drofenika, Ano Opalič, Špelo
Polak, Jaka Vrhovnika, Davida Zakšeka, Tima Završka, Bena Učakarja, Manco Strah, Emo Polih, Mitjo Suvajca, Nika Skerbiša, Majo Ciglar, Matevža
Bervarja, Lano Vincelj, Aljaža Primožiča, Laro Deo Golob, Nežo Leskošek,
Mateja Zidarnja, Klaro Evo Draškovič, Gabrijelo Laznik Zalaznik, Rebeko
Košmrlj, Alena Pokupca, Lauro Levstik, Gašperja Pistotnika, Andraža Pevcina, Žana Sotoška, Davida Žuraja in Nejca Ločičnika zaradi izjemnih uspehov na olimpijadah in svetovnih prvenstvih znanja.

ŽUPANOV SPREJEM

24. ŽUPANOV SPREJEM DIJAKOV SREDNJEGA STROKOVNEGA
TER POKLICNO-TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA, KI SO
DOSEGLI IZJEMEN UČNI USPEH NA POKLICNI MATURI SREDNJIH
ŠOL V MESTNI OBČINI CELJE V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

GIMNAZIJA CELJE - CENTER

LJUDSKA UNIVERZA CELJE

Ime in priimek

Št. točk

Občina bivališča

Ime in priimek

Število točk

Občina bivališča

Barbara Puncer

22

Žalec

Saša Hanc

22

Celje

Katarina Dolinar

22

Žalec

Mojca Blatnik

22

Polzela

SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA CELJE

Mojca Mramor

22

Velenje

Ime in priimek

Št. točk

Občina bivališča

Nikolina Mijić

22

Velenje

Amadeja Sovič

22

Šoštanj

Klavdija Rančnik

22

Velenje

Barbara Kubot

22

Slovenske Konjice

Špela Vodeb

22

Celje

Hana Lajhar

22

Vojnik

Urška Fürst

22

Mozirje

Lara Ulaga

22

Celje

Veronika Arčan

22

Velenje

Maja Črešnar

22

Vojnik

Maja Dobnik

22

Šoštanj

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM CELJE

Maša Brinovec

22

Šmartno Ob Paki

Ime in priimek

Število točk

Občina bivališča

Nejc Doler

22

Žalec

Filip Burnik

22

Celje

Patricija Gorenjak

22

Radeče

Sara Lipuš

22

Žalec

Tjaša Razboršek

22

Laško

EKONOMSKA ŠOLA CELJE
Ime in priimek

Število točk

Občina bivališča

Tjaša Daničič

22

Sevnica

Ula Matek

23

Laško

Tea Kunej

22

Bistrica Ob Sotli

Nik Gorišek

23

Sevnica

Teja Blažič

22

Velenje

Anja Žibret

23

Vojnik

Žiga Vipotnik

23

Celje

Larisa Višnjar

22

Vitanje

Jaka Vodovnik

22

Polzela
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ŠOLSKI CENTER CELJE
SREDNJA ŠOLA ZA STROJNIŠTVO, MEHATRONIKO IN
MEDIJE

92

Ime in priimek

Število točk

Občina bivališča

Jure Korbar

23

Radeče

Urh Končan

23

Šmartno Ob Paki

Nejc Vovk

23

Laško

Jure Jordan Kozjak

22

Žalec

Matej Kumperger

22

Žalec

Urban Selič

22

Šentjur

Mario Purnat

22

Mozirje

Jaka Randl

22

Petrovče

Rok Kovše

22

Slovenske Konjice

Nejc Ločičnik

22

Sevnica

Žiga Maček

22

Celje

David Žuraj

22

Bistrica Ob Sotli

Kim Golavšek

22

Prebold

Kaja Martini

22

Brežice

Evelina Martinovič

22

Žalec

ŠOLSKI CENTER CELJE SREDNJA ŠOLA ZA KEMIJO,
ELEKTROTEHNIKO IN RAČUNALNIŠTVO
Ime in priimek

Število točk

Občina bivališča

Nace Pogačar

23

Žalec

David Ribar

23

Žalec

Tomaž Maroh

23

Vransko

David Fonda

22

Polzela

Domen Lipnik

22

Šentjur

Jaka Rober

22

Celje

Gašper Trupej

22

Vojnik

Jure Belej

22

Žalec

Tomaž Nareks

22

Vojnik

ŽUPANOV SPREJEM

14. ŽUPANOV SPREJEM DIJAKOV SREDNJEGA POKLICNEGA
IZOBRAŽEVANJA, KI SO OPRAVILI ZAKLJUČNI IZPIT S POHVALO
V MESTNI OBČINI CELJE V ŠOLSKEM LETU 2017/2018
EKONOMSKA ŠOLA CELJE
Ime in priimek

Občina bivališča

ŠOLSKI CENTER CELJE SREDNJA ŠOLA ZA STORITVENE
DEJAVNOSTI IN LOGISTIKO

Tadeja Gologranc

Štore

Ime in priimek

Občina bivališča

Jan Ferčec

Rogatec

Erik Cvek

Rogatec

SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA CELJE
Ime in priimek

Občina bivališča

Tamara Henčič

Žalec

ŠOLSKI CENTER CELJE
SREDNJA ŠOLA ZA STROJNIŠTVO, MEHATRONIKO IN
MEDIJE

ŠOLSKI CENTER CELJE SREDNJA ŠOLA ZA STORITVENE
DEJAVNOSTI IN LOGISTIKO
Ime in priimek

Občina bivališča

Nina Bergles

Šmarje Pri Jelšah

Anemarie Stermšek

Šentjur

Ime in priimek

Občina bivališča

Nika Šket

Šmarje Pri Jelšah

Andraž Vegel Ivec

Vojnik

Kaja Čuk

Žalec

Tomaž Cerovšek

Šentjur

Jasmina Jelenko

Zreče

Žan Jurkošek

Laško

Matic Košec

Žalec

ŠOLSKI CENTER CELJE SREDNJA ŠOLA ZA KEMIJO,
ELEKTROTEHNIKO IN RAČUNALNIŠTVO

ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI
CELJE
Ime in priimek

Občina bivališča

Valentina Vaš

Žalec

Ime in priimek

Občina bivališča

Jon Tofant

Štore

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM CELJE

Janez Povalej

Šentjur

Ime in priimek

Občina bivališča

Dominik Satler

Mozirje

Nejc Čede

Šmartno Ob Paki

Jakob Čajko

Radeče

Petra Golob

Gornji Grad

Nuša Maloprav

Vransko

Tjaša Budiš

Celje

Aljaž Ovčar

Vitanje

Tristan Romih

Šmartno Ob Paki
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110 let javnega glasbenega izobraževanja v Celju

V letu 2018 smo obeležili 110 let javnega glasbenega izobraževanja v Celju. V Sloveniji imamo javno glasbeno šolstvo,
na katerega smo lahko ponosni, zato smo temu jubileju namenili posebno pozornost. Skozi vse leto so potekale številne
prireditve: skupaj s Srednjo šolo za strojništvo, mehatroniko in medije smo pripravili jubilejni logotip Glasbene šole Celje. V
jubilejno leto smo vstopili s koncertom Strauss in Mlada krila; v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine smo pripravili
razstavo »110 za lepši svet«, z Osrednjo knjižnico Celje smo izdali jubilejni zbornik »110 za lepši svet«. 21. novembra smo
v Dvorani Kajuh obletnico obeležili s slavnostno prireditvijo, na kateri se je zvrstilo več kot 300 nastopajočih in na kateri je
prvič zadonela tudi himna Glasbene šole Celje »Svet brez mej«.
Posebno poglavje smo namenili 25-letnici srednješolskega izobraževanja, ki smo jo obeležili ravno tako v tem letu. Program umetniške gimnazije, glasbena smer, izvajamo skupaj s I. gimnazijo v Celju, ki je nosilka programa, v tem letu pa
praznujemo 20-letnico umetniške gimnazije.
Na gimnaziji izvajamo splošni del programa, v glasbeni šoli pa celoten strokovni del. Od leta 1993 so dijaki lahko obiskovali katerokoli izmed srednjih šol, glasbene predmete pa so opravljali v Glasbeni šoli Celje, ki je za izvedbo predmetnika
v učiteljski zbor povabila mlade diplomante, ki so svojo glasbeno pot začeli v Celju, ter profesorje iz drugih mest. S programom se je povečalo tudi število učencev s širšega celjskega območja. Leta 1999 je nastala umetniška gimnazija – smer
glasba. Krovna ustanova umetniške gimnazije je I. gimnazija v Celju, ki izvaja splošni del izobraževanja, medtem ko na
Glasbeni šoli Celje poteka strokovni del, tako organizacijsko kot vsebinsko, obe šoli pa ustvarjalno in zavzeto sodelujeta pri
izvajanju programa. Srednješolsko glasbeno izobraževanje poteka tudi vzporedno; dijaki obiskujejo katero izmed srednjih
šol, na Glasbeni šoli Celje pa opravljajo ves strokovni del umetniške gimnazije – smer glasba. Na koncu izobraževanja po
vzporednem programu dijaki zaključijo šolanje z opravljanjem maturitetnega predmeta Glasba. Dijaki tako bogatijo kulturni utrip tudi na drugih srednjih šolah.
Praznovali smo tudi z našimi orkestri. Mali pihalni orkester (dirigent Aljoša Jurkošek) in Mladinski simfonični orkester (dirigent Matjaž Brežnik) sta praznovala 20. rojstni dan, Mali godalni orkester že 15. (dirigentka Petra Arlati Kovačič). Pri tem ne
gre pozabiti na vse ostale naše orkestre, ki vsako leto pripravijo odlične koncertne večere, ki napolnijo koncertne dvorane
Celja do zadnjega kotička. Še posebej ponosni smo na nov, v slovenskem prostoru edinstven orkestrski sestav, orkester
harf.
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Glasbena šola Celje s prireditvami in koncerti bogati kulturni utrip našega mesta. Sodimo med ustanove, ki pomembno
prispevajo h glasbenemu izobraževanju in kulturnemu razvoju Celja in okolice. Z aktivnim vključevanjem v kulturno dogajanje matičnega okolja sodelujemo s številnimi institucijami, s čimer predstavljamo steber izobraževanja in kulturno-umetniškega ustvarjanja.
Naši učenci in dijaki kontinuirano dosegajo izjemne rezultate na državnem in mednarodnih tekmovanjih ter puščajo izreden glasbeni pečat tudi izven meja Slovenije.
Skupaj hodimo po poti, ki so jo tlakovali naši predhodniki, in nadaljujemo zgodbo, ki ima že 110 let tradicije. Na dobrih temeljih lahko gradimo sodobno javno ustanovo, ki ohranja svojo trdnost, hkrati pa posluša utrip modernega časa, spodbuja
mladostne ideje in upošteva nova pedagoška spoznanja. Skupaj s strokovnim pedagoškim kolektivom si prizadevamo,
da vzgajamo mlade glasbenike in ustvarjalce. Naša naloga je, da navdihujemo naše učence in dijake skozi našo izkušnjo
ljubezni do glasbe in učenja, hkrati pa jim privzgajamo zdrave in kreativne delovne navade, ki jim kreirajo z glasbo bogato
življenjsko pot.
Glasbena šola Celje leto jubilejev zaključuje z zlatim grbom. Zlati grb, ki smo ga v tem letu prejeli, nam pove, da smo na pravi poti in da ljudje in naše mesto znajo to prepoznati in opaziti. Mi pa se bomo še naprej trudili, da bomo tudi v prihodnje
delovali strokovno, odgovorno in navdihnjeno z glasbo.
Simon Mlakar, mag. manag. izobr.,
ravnatelj
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150 let Ekonomske šole Celje

Ekonomska šola Celje praznuje letos častitljivo obletnico, 150 let izobraževanja za potrebe trgovine. Podoba šole se je skozi
150 let spreminjala do današnje, uspešne, sodobne in prijazne šole.
Poldrugo stoletje je doba, v katero so ujeta številna osebna doživetja in spomini ljudi, ki so oblikovali podobo naše šole, ji
dali osebni pečat in jo spreminjali. Šoli dajejo utrip mladostna vedoželjnost, moralne vrednote in prizadevni učitelji. V številnih desetletjih so profesorji mladim posredovali znanje, jih vzgajali in jim dali veliko priložnosti za uresničitev potencialov in talentov. Vsaka generacija dijakov in profesorjev je s svojimi zgodbami pustila sled in oblikovala skupno podobo življenja in dela na šoli. Danes, po 150-tih letih izobraževanja za potrebe trgovine, smo ponosni na svojo šolo in njeno tradicijo.
Bernarda Marčeta,
ravnateljica-direktorica
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Praznovanje 60-letnice delovanja Osnovne šole Hudinja

Osnovna šola Hudinja je odprla svoja vrata davnega 1. septembra 1959. To pomeni, da bo v letu 2019 praznovala 60-letnico delovanja. Šola je več kot trideset let, od ustanovitve do leta 1991, nosila ime Osnovna šola Franja Vrunča, nato pa se
je preimenovala v Osnovno šolo Hudinja, po naselju Hudinja, kjer domuje. Število učencev in zaposlenih se je skozi leta
zelo spreminjalo; praviloma je od ustanovitve do leta 1998 stalno naraščalo in dolga leta smo imeli na šoli zaradi velikega
števila učencev pouk celo v dveh izmenah. Pod okrilje šole je od leta 1964 dalje spadala tudi podružnična OŠ Ljubečna.
Veliko prelomnico za našo šolo pomeni leto 1998, ko je bila ustanovljena samostojna OŠ Ljubečna, ki je pomenila veliko
prostorsko razbremenitev. Kljub temu so sicer nekdaj novi in sodobno urejeni šolski prostori z leti postajali premajhni,
zastareli in močno dotrajani. Poleg tega šola ni imela knjižnice in jedilnice, največji problem pa je bila telovadnica, v kateri
kljub dvoizmenskemu pouku vsi razredi niso mogli imeti športne vzgoje, ampak so jo izvajali kar v razredu. Tako je bil v
mesecu maju 1999 položen temeljni kamen za izgradnjo prizidka. Leta 2002 je ob starem delu šole nastala povsem nova,
prostorna in sodobno načrtovana telovadnica z dvema vadbenima enotama, s tribuno in vsemi potrebnimi spremljajočimi
objekti. Otvoritev nove telovadnice maja 2002 je bila hkrati tudi napoved začetka druge faze gradbenih del, ki so zajemala
obnovo starega dela šole. Z dobro organizacijo dela smo v sodelovanju z izvajalci gradbenih del projekt uspešno realizirali
v dobrih dveh poletnih mesecih, v juliju in avgustu 2002, in učenci so jeseni prišli v dograjeno in prenovljeno šolo.
Vendar s tem zgodba o prostorskih težavah na šoli ni bila končana. Osnovna šola Hudinja ima trenutno 500 učencev, ki so
razporejeni v 20 oddelkov. V dveh razredih, 5. in 6., imamo po tri oddelke, v vseh ostalih pa po 2. Naša šola je bila grajena za
dva manjša oddelka na posamezni razred oziroma za približno 400 učencev, zato se pomanjkanje prostorov pozna povsod:
pri učilnicah, na hodnikih, v jedilnici, v garderobah. V prihodnjem šolskem letu bomo predvidoma zopet vpisali 3 oddelke
in tudi za naslednja leta so demografski podatki na tej ravni. Prostorska stiska je posledica večjega števila otrok v šolskem
okolišu in tudi spremenjenega predmetnika, ki je prinesel nove predmete in delitve učencev v skupine – to pa zahteva
dodatne prostore.
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Veseli smo bili, da sta v preteklem letu župan, g. Bojan Šrot, in Mestni svet sprejela sklep, da se na OŠ Hudinja prednostno
zgradi prizidek. Aktivnosti že potekajo in v mesecu aprilu je bil potrjen idejni načrt. Trenutno poteka zbiranje dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in po terminskem načrtu bi naj bil prizidek zgrajen septembra 2020, torej čez
dobro leto. Šola je tudi v postopku energetske sanacije, ki se je začela v letu 2018, in bo v tem letu predvidoma zaključena.
V okviru energetske sanacije bo šolski objekt temeljito energetsko prenovljen in posodobljen, saj so načrtovane številne
spremembe in izboljšave. Nenazadnje je šola dobila tudi drugačno zunanjo podobo, ki je posledica nove toplotne zaščite
zunanjih sten oziroma nove fasade. Po zaslugi energetske sanacije bomo v prihodnjem obdobju dosegli velik energetski
prihranek, na mnogih področjih pa se bodo bistveno izboljšali pogoji življenja in dela na šoli – za učence in za zaposlene.
V viziji Osnovne šole Hudinja smo zapisali: »Od vsakega učenca, ki se bo vpisal na našo šolo, pričakujemo, da bo kar najbolje
izkoristil svoje sposobnosti. Prepričani smo, da upravičeno. Smo šola kvalitetnega pouka, številnih uspešnih obšolskih ter
prostočasnih aktivnosti in urejenega, za učenje spodbudnega okolja.« V okviru uresničevanja vizije na šoli načrtno spodbujamo in promoviramo učence, ki izstopajo po prizadevnosti, nadpovprečnih učnih dosežkih, uspehih pri dejavnostih
iz razširjenega programa šole, pa tudi po lepem vedenju in ostalih pozitivnih osebnostnih kvalitetah. Prizadevamo si, da
vsem učencem zagotovimo pogoje, da lahko v največji meri izkoristijo svoje potenciale – vsak na svojem področju. Kljub
prostorski stiski dosegamo zelo dobre rezultate tako na učnem kot tudi vzgojnem področju. To potrjujejo rezultati na tekmovanjih in dosežki na NPZ, še posebej aktivni in uspešni pa smo na področju mladinskega raziskovalnega dela, kjer je šola
s strani Zveze organizacij za tehnično kulturo Slovenije letos prejela tudi visoko državno priznanje. Učencem ponujamo bogat razširjeni program dejavnosti, kamor sodijo sobotna šola za nadarjene, krožki, projekti, akcije in druge dejavnosti. Veliko pozornosti namenjamo vzgojni problematiki, upoštevanju šolskih pravil in tudi ali pa še posebej pravil lepega vedenja.
Naša ocena je, da imamo zelo dobro vzgojno situacijo, kar je posledica večletnega sistematičnega dela. Ponosni smo tudi
na dejstvo, da naša šola nima poškodovanega inventarja, popisanih sten in razbitih stekel – z načrtnim vzgojnim delom
smo učencem privzgojili pravilen odnos do šolske lastnine in vsi skupaj se trudimo, da bi ostala lepa in urejena še naprej,
saj se v takih prostorih vsi skupaj počutimo prijetneje, kar pa zagotovo vpliva na dobre rezultate. Značilnost naše šole, po
kateri je znana že od nekdaj, je tudi velik in bogat šolski park, ki nudi številne možnosti za učne in prostočasne dejavnosti.
Veliko zaslug za dobro učno in vzgojno sliko imajo zaposleni in kot ravnatelj sem posebej ponosen na zelo dober pedagoški in tehnični kader, ki vsakodnevno vlaga veliko znanja, truda in časa v delo z mladimi.
V obdobju šestdesetih let je skozi šolska vrata vstopilo mnogo učencev in v času šolanja so na naši šoli pridobili veliko
znanja in vzgojnih vrednot. Šolske kronike so polne številnih uspehov z različnih področij in vsi, ki smo kakorkoli povezani
z OŠ Hudinja, smo lahko upravičeno ponosni na bogato zgodovino šole. Zavedamo se, da so šolski prostori le nujni pogoj,
ki brez prizadevnih zaposlenih in otrok ne bi imel duše. Slednjo vsak dan znova negujemo in najbolj smo ponosni, ko obiskovalci od drugod praviloma posebej pohvalijo urejenost, izgled in utrip naše šole.
In ker je obletnica praznik, je lepo, da bo ravno v letu praznovanja naša šola temeljito energetsko prenovljena. Še bolj veseli
pa bomo, če se bo v letu 2019 začela uresničevati obljuba Mestne občine Celje o izgradnji nujno potrebnega prizidka, ki bi
šoli zagotovil nove učilnice za pouk, večjo jedilnico, dodatne garderobe in nekaj kabinetov. Učenci, starši in zaposleni na
šoli verjamemo, da se bodo načrti o izgradnji uresničili in da bomo na prireditvah ob praznovanju 60-letnice to lahko tudi
potrdili.
Verjamemo, da bomo z dobrim delom nadaljevali tudi v prihodnje in da bomo svojo uspešnost le še nadgrajevali ter dopolnjevali – skupaj z našimi učitelji in ostalimi zaposlenimi, učenci, njihovimi starši ter seveda širšo okolico, ki pri vzgoji in
izobraževanju otrok igra zelo pomembno vlogo.
Jože Berk, ravnatelj
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32. ROŠEVI DNEVI

Nagrajenci 32. Roševih dni

V Centru za poezijo Tomaža Šalamuna v Ljubljani
Roševi dnevi so iz skromnih, a pogumnih začetkov in z veliko zavzetostjo mentorjev postali tradicionalni. Razvijajo se, rastejo, vztrajajo. Prvi avtorji so že zdavnaj odrasli in sedaj svojo ljubezen do besede prenašajo na nove rodove.
»Življenje. Nenavadna beseda, ki pričara ogromno misli, razmišljanj, tudi smešnih trenutkov. Vsak dan je poln novih izzivov,
sreče, radosti, tišine, barv. Včasih je poln tudi bolečine, osamljenosti, trenutkov nemoči, izgubljenih misli, tihih krikov, ki
jih premaga polno nežnih dotikov, otroška domišljija, upanje in nova spoznanja.« Besede osmošolke Ane Kumperger, ki je
sodelovala na letošnjih Roševih dnevih, nas popeljejo v svet mladih. Enak je kot nekoč, a vendar drugačen. Mladi avtorji
nam dovolijo, da vstopimo vanj, da začutimo njihovo srečo, veselje, žalost, bolečino. Imajo pogum, da delijo svoje misli z
nami, bralci. Upajo si spregovoriti, misliti drugače. Predvsem pa svet vidijo, doživljajo in razumejo. Z veseljem ugotavljamo,
da si ob hitrem tempu življenja, ob poplavi različnih dejavnosti vzamejo čas, se umirijo, razmišljajo, pišejo. Tako kot so to
počele generacije pred njimi in bodo bodoče generacije.
Na letošnjih 32. Roševih dnevih je sodelovalo 66 mladih literatov iz 46 osnovnih šol po Sloveniji. Prevladovala so prozna
besedila, precej je bilo pesmi in le eno dramsko besedilo, avtorji pa so lahko pisali o prosti tematiki ali na ponujeno temo.
Strokovna komisija, sestavljala sta jo uveljavljena slovenska književnika Neli Kodrič Filipić in Žiga X. Gombač, je ugotovila,
da ni imela prav lahkega dela, saj je bilo v vsakem besedilu nekaj posebnega.
Na Osnovni šoli Frana Roša so se marca na literarni delavnici Na literarno popotovanje s popotnico Almo Karlin mladi avtorji družili z Žigo X. Gombačem. Mentorji nagrajenih učencev in uredniki šolskih glasil so ustvarjali v izobraževalni delavnici
Svobodni, da ustvarjamo, vodila jo je Neli K. Filipić. Udeleženci delavnic so predstavili svoje delo in z velikim zanimanjem
poslušali, o čem je tekla beseda v sosednji delavnici.
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Sočasno z razpisom za literarni natečaj je potekala tudi prijava na razstavo šolskih literarnih glasil. Letošnja že 12. razstava
literarnih glasil je vabila na ogled v Osrednji knjižnici Celje, kajti na naslov Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne
dejavnosti je prispelo kar 36 različnih publikacij.
Na popoldanski osrednji prireditvi z naslovom Lahko je zgolj beseda se je javnosti predstavilo pet najboljših avtorjev, prav
tako so bile podeljene nagrade za najboljša šolska literarna glasila.
Besede govorimo. Slišimo jih in potem kar hitro pozabimo. Besedila izbranih dvajsetih avtorjev so zato zapisana v posebnem literarnem zborniku, najboljša besedila petih finalistov pa so tudi objavljena v reviji Mentor. Za finaliste smo že tretje
leto organizirali literarni večer v Centru za poezijo Tomaža Šalamuna v Ljubljani. Letos se je z njimi pogovarjal pesnik Matej
Krajnc.
Na Roševih dnevih smo vedno veseli novih obrazov, razveselijo nas tisti, ki so z nami že vrsto let. Bogati pa nas spoznanje,
da nadaljujemo svoje poslanstvo. Pridružite se nam!
Lucija Hajnšek,
članica organizacijskega o dbora
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SEPTEMBER – MESEC RAZISKOVANJA
V Regijskem študijskem središču smo se zadnji petek v mesecu septembru lanskega leta že sedmo leto zapored priključili
evropskemu projektu Noč raziskovalcev, ki tradicionalno poteka vsak zadnji petek v mesecu septembru v številnih evropskih državah. Dogodek je v prvi vrsti namenjen promociji raziskovalnega in znanstvenega dela in ponuja možnost vpogleda v raziskovalni del delovanja izobraževalnih inštitucij, v lokalne raziskovalne inštitute, ki so redko odprti za javnost,
sodelovanje v eksperimentih ter možnost uporabe raziskovalnih tehnologij in instrumentov pod vodstvom raziskovalcev.
V sodelovanju z Osrednjo knjižnico Celje pa smo v raziskovalnem duhu zakorakali že v začetek septembra z otvoritvijo
interaktivne razstave Skrivnosti letenja. Razstavo, ki jo je zasnovalo italijansko podjetje z dolgoletnimi izkušnjami na področju inovativnega komuniciranja in popularizacije znanosti in tehnologije s pomočjo preprostih in zabavnih pristopov,
je sestavljalo sedem interaktivnih eksponatov. Razstavo smo obogatili s številnimi prireditvami, predavanji in dogodki za
vse generacije; od pravljičnih srečanj za najmlajše in kariernega dneva na temo kariernih poti v letalstvu za srednješolce,
do srečanja z enim najbolj znanih slovenskih pilotov, Matevžem Lenarčičem. Knjižnica je ves mesec pokala po šivih, s preko
5.000 obiskovalci razstave in spremljevalnih dogodkov.
Tudi številne aktivnosti Dneva raziskovalcev, 28. septembra smo povezali z letenjem, vesoljem, zvezdami in ozvezdji.
Na dogodku je sodelovalo 20 različnih inštitucij, ki so ponujale pester nabor raziskovalnih doživetij in izkušenj. Obiskovalci
so lahko poleteli nad Celjem s pomočjo simulatorja letenja, spoznavali ozvezdja v planetariju in virtualno resničnost, se
preskusili v robotiki, sodelovali v različnih kemijskih in fizikalnih eksperimentih, in še in še … Dogodek postaja vse bolj prepoznaven, na sončen septembrski petek je z nami raziskovalo preko 1.500 znanja in raziskovanja željnih starih in mladih.
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Dan raziskovalcev smo zaokrožili z zdaj že tradicionalnim posvetom na temo mladinskega raziskovalnega dela v Celju.
Glede na to, da je mladinsko raziskovalno delo v Celju v letu 2018 praznovalo častitljiv jubilej smo posvet poimenovali: 40
let mladinskega raziskovalnega dela v Celju. Polno Levstikovo dvorano Osrednje knjižnice Celje sta uvodoma pozdravili
direktorica Regijskega študijskega središča Katja Esih in podžupanja Mestne občine Celje mag. Darja Turk. Posvet je imenitno povezovala Maja Ratej, nekdanja dijakinja Gimnazije Celje Center, novinarka in voditeljica oddaje Frekvenca X na Valu
202. Na posvetu so sodelovali nekdanji uspešni mladi raziskovalci celjskih srednjih šol, ki so dosegli zavidljive karierne poti,
tako doma kot v tujini:
izr. prof. dr. Miroslav Petrovec, nekdanji dijak Srednje zdravstvene šole v Celju,
predstojnik Inštituta za mikrobiologijo Medicinske fakultete UL,
doc. dr. David Šarlah, dijak Srednje šole za kemijo Šolskega centra Celje,
sedaj docent in raziskovalec na Univerzi v Illinois, Oddelku za kemijo, ki je sodeloval preko video konference,
Vasja Jager, nekdanji dijak Gimnazije Center Celje, raziskovalni novinar pri Mladini,
Maša Smajila, nekdanja dijakinja Prve gimnazije v Celju,
zlata maturantka in odlična mlada raziskovalka, sedaj študentka stomatologije na Medicinski fakulteti UL ter,
Modest Motaln, nekdanji dijak Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, uspešen podjetnik.
Na posvetu so gostje ugotavljali, kako je njihovo raziskovalno delo vplivalo na kasnejšo karierno pot, kakšni so bili vzvodi
za podporo krepitvi raziskovalnega duha mladih in kako pomembna je vloga mentorja. Poudarili so, da se v raziskovalcih
strast do raziskovanja in vedoželjnost krepi že v najzgodnejših letih ter da odlične raziskovalce odlikujejo radovednost,
marljivost, vztrajnost in da je potrebno z raziskovanjem začeti čim prej. Gostje so se dotaknili tudi nezadostne podpore
mladim raziskovalcem na visokošolskih zavodih in inštitutih in da raziskovalci dosegajo odlične rezultate ne zaradi sistema,
ampak navkljub njemu.
Srečanje smo zaključili s pozitivno mislijo, da si je v življenju, ne gleda na to, kaj počnemo, potrebno zastavljati kritična,
prava vprašanja, ki so gonilo človekovega napredka in osebnostne rasti.
Dogodek sta s kulturnim nastopom popestrila učenca kitare Glasbene šole Celje.
Katja Esih,
direktorica Regijskega študijskega središča
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Mladi triindvajsetič poslikali velike
plakatne panoje v Celju

VRTEC DANIJELOV
LEVČEK, ENOTA
SLOMŠEK
AVTORJI:
AVA BOLARIĆ
ZALA DRAKSLER

VRTEC ANICE ČERNEJEVE,
ENOTA MAVRICA

NIK FUX
ALINA GROBELNIK
LUGARIČ
NEŽA KLINCOV
GEA LOZER
MARUŠA MLINAR
AŽBE PLAUSTEINER

AVTORJI:
IZA RŽEN
NIKA POLENIK
BENJAMIN KUDER
SARA PAJK
EVA DOBOVIČNIK

TAYA POLAJŽER
VIKTORIJA REČNIK
LARA ROBIČ
KIARA ROMIH
JAKOB SALOBIR
CHANELLE SARAH SAMBA
NEJA STANIČ

NELA ČRT KLANŠEK
ALJAŽ TAMŠE
ENEJ ŠAHMAN
MIA KRIŽANIČ
ADNA HARBAŠ

LIANA ŠIŠMANOVIČ
INARA ŠKET
MATIJA ZAGORIČNIK
MENTORICA:
MOJCA ŽOHAR

MENTORICI:
LARISA OBLAK VREŠAK
LUCIJA KOLAR

VRTEC TONČKE
ČEČEVE, CELJE

AVTORJI:
ANGELINA CINK
MIA ANTLEJ
ANŽE ŠKRINJAR

NEJC OBAJDIN
ZARJA BRINOVEC
ZOJA BRINOVEC
LORI MEI VIDMAR

MENTORICA:
NATAŠA ŠIBANC

VRTEC ZARJA

AVTORJI:
JANA VURUNIĆ
AMER HUSIĆ
LOLA ĐORĐEVIĆ

SARA DROBNE PAUL
ZOJA PREGRAD
SARA URATNIK

MENTORICE:
URŠKA ZALOKAR
MARJANA MILČINOVIĆ
DANICA VASLE.

I. OSNOVNA ŠOLA
CELJE

AVTORJI:
MIHA PLANINŠEK
EVA GUŠTIN
BLAŽ HORVAT

AJLA JUSUFOVIĆ
ANA ŠTOLFA
JAN OREHOV
AMADEJ PREPADNIK

MENTORICA:
TAJA NARAKS

II. OSNOVNA ŠOLA
CELJE

AVTORICE:
MAJA NAGLIČ
DILARA NIKOLIČ PAVLINEK
MAJDA VRTAČNIK
NIKA SOTENŠEK
ULA VELENŠEK

EVA JOVANOVIČ
HANA MUJAČIČ
MAJA NIKOLIČ
ANA SODJA
TAJA SKARLOVNIK

MENTORICA:
MARLENKA DREVENŠEK

III. OSNOVNA ŠOLA
CELJE

AVTORJI:
ŽAN LUKA UMIČEVIČ
ŽIVA PUSTATIČNIK
AJDA BOTOLIN
ANA FLUDERNIK

IV. OSNOVNA ŠOLA
CELJE

AVTORICE:
NEŽA JAKOVLJEVIĆ
EMINA ŠKAHIĆ

MATEJA KRZNAR
EVA URANKAR
ALMIRA GAJRAKU
SARA MAROLT

EVA VERBLAČ
AJDA SALOBIR
SELMA KRANTIĆ

MENTOR:
URŠKA GLAVNIK

MENTOR:
VINKO ZAJC

OSNOVNA ŠOLA
FRANA KRANJCA

AVTORICE:
INES PLANKO
MIA BERIŠA
LARA ŠORLI

KLARA KLINC
ANASTAZIJA ŠROT
NIKA ROŠ

MENTOR:
CVETO PREVODNIK

OSNOVNA ŠOLA
FRANA ROŠA

AVTORJI:
HANA HROVATIČ
ZALA JAUŠOVEC
TIJA KLJUČARIČ
BRINA KERNEŽA
MARUŠA KOPRIVŠEK
LAURA KOLENC
HANA MAROT
TJAŠA PERČIČ

NIKA KOVAČEC
BARBARA RAZDEVŠEK
MAJA ŠPEGELJ
LUKA DJURIČIĆ
SAGA TESTEN
ALLEN CVEK
LARISA SMAJLOVIĆ
NIK TRISTAN SVETELŠEK
KAJA ŽITNIK - TOVORNIK

MENTORICA:
LIJANA KLANČNIK

OSNOVNA ŠOLA LAVA

OSNOVNA ŠOLA
HUDINJA

AVTORJI:
ŽAN AMON
ARJESA TELAKU

AVTORJI:
ŽIVA AŠIČ
ŠPELA PAHOR
NIKA TRATNIK

RAVNJAK ŠLEHTA LARA
MAJHENŠEK LEA

LEON GLINŠEK
KRISTJAN
LORENČIČ
LARA BRAČUN

MENTOR:
URH KODRE

MENTOR:
SAŠA BITENC

PODRUŽNIČNA
OSNOVNA ŠOLA
BLAGOVNA

DRUŠTVO OTROCI
OTROKOM

AVTORJI:
MONIKA GUČEK
SANJA DIVJAK
BRINA BREČKO
SAMRA VALENTIĆ

MENTORICA:
PETRA ARTNAK

AVTORJI:
ROK OVČJAK
ANEJA IGNJATIĆ-TOPČIĆ
MARUŠA KOPRIVŠEK
PIA DEŽELAK-SLEMENŠEK
TIA TOPČIČ

MENTORICA:
DONA PRATNEKAR

ZAVOD ZA VAS ŽIVIM

OSNOVNA ŠOLA
LJUBEČNA

AVTORJI:
ANA KLUKEJ
SANEL PARAVLIĆ
JANJA GRUŠOVNIK
MATTEO BELAK

AVTORICE:
MAJA-IVANA IVANOVIĆ
PIA SAJOVIC
ZALA KOŠEC
ANEJA VREČKO

NIKA ŠMARČAN
NUŠA KOLAR
EVA KREJIĆ
MANJA KOŠEC
EVA ŠIROVNIK

MENTORICA:
BARBARA KOTNIK

MENTORICA:
URŠKA GLAVNIK

OSNOVNA ŠOLA
GLAZIJA

AVTORJI:
EDONA JAHDAUTI
ALJAŽ KOVAČ
TINA DOSTANIĆ

SANJA LORBEK
EMINA MEHMETI
LEUTRIME BIBA

MENTORICA:
VESNA VIDEČNIK

OSNOVNA ŠOLA
FRANJA MALGAJA
ŠENTJUR

AVTORJI:
VESNA ARTNAK
NASTJA ŠELIH
GAJA TURNŠEK
TJAŠA ROVŠNIK
NEŽA POJE
NINA GODLER

MAŠA LESKOVAR
VALENTINA KLADNIK
EVA ANA ŽMAHER
BRINA ARZENŠEK
JANJA ŠOLINC
NENA TACER
ŽIVA DREN

MENTORICA:
KATJA GAJŠEK

OSNOVNA ŠOLA
HRUŠEVEC

I. GIMNAZIJA V CELJU

AVTORICE:
LARA KRIVEC
SARA NOVAK
REBEKA VIRTIČ
KLARA BRATUŠA
LEJLA BEDETI
LARA DESTOVNIK

AVTORJI:
NEŽA VENGUST
LAURA BENKOVIČ
ZALA ČREP

SANJA MALINOVSKY
NAJA HORJAK
TINA KUKOVIČ
TIAN POBLJŠAJ
LARA URLEB
ALJA TRUPI

BARBARA GREŠAK
BARBARA ZADRGAL
NIKA HLIŠ

MENTORICA:
KATJA GAJŠEK

MENTORICA:
VESNA MILOJEVIĆ

CELJSKI MLADINSKI
CENTER

GIMNAZIJA
CELJE – CENTER

AVTORICE:
LEA JAZBINŠEK
ZALA JENČEK
TJAŠA DEBELAK
DAŠA PENEZIČ
KAJA KOVŠE
KATARINA PRESEČNIK

AVTORICE:
WO MATAVŽ
ZALA MASTNAK

MENTORICA:
KATJA KOVŠE

ANJA SADNIK
NIKA FRIDAUER

MENTORICA:
MAJA RAK

ŠOLSKI CENTER
CELJE, SREDNJA
ŠOLA ZA KEMIJO,
ELEKTROTEHNIKO
IN RAČUNALNIŠTVO

EKONOMSKA ŠOLA
CELJE

AVTORICE:
KLARA GLUŠIČ
LEA PETEK
KATJA JOŠT

MIŠA MEDVEŠEK
JANJA KUNEJ
TJAŠA HABINC

AVTORJI:
SIMON OBROVNIK
LUKA GORNIK
JASMIN MOTOH
KATJA KUDER
KAJA FIJAVŽ PIRNAT
RIJA LAPAJNE TAJNŠEK

MENTOR:
ALEŠ HOFMAN

MENTORICA:
ALEKSANDRA FERENC

ŠOLSKI CENTER CELJE,
GIMNAZIJA LAVA

AVTORJI:
IRINA BARAŠIN

ŠOLSKI CENTER
CELJE, SREDNJA ŠOLA
ZA STROJNIŠTVO,
MEHATRONIKO IN
MEDIJE

AVTORJI:
MAY BLAZINŠEK
NEJC BUT
MATIC KORAŽIJA

IZA ANDERLUH
ALJA GAJŠEK

DAVID GRZINA
PATRIK GOBEC
SIMON SOVIČ

MENTORICA:
DARJA POVŠE

MENTORICA:
DARJA POVŠE

SREDNJA
ZDRAVSTVENA
ŠOLA CELJE

ŠOLSKI CENTER CELJE,
SREDNJA ŠOLA ZA
STORITVENE DEJAVNOSTI
IN LOGISTIKO

AVTORJI:
NIKA BRUMEC
ANA JELEN
BRINA MATJAŠIČ
ANDREA LUKIĆ
TINA GERMELJ

AVTORICE:
ANA MARIJA RIZMAL
PATRICIJA POSTRUŽIN,
KRISTINA KORENJAK

BLAŽ FERLEŽ
MAJDA MURATOVIĆ
ZALA KOŠTOMAJ –
VALENČAK
DRITA ISLAMAJ

TJAŠA MATKO
VJOLLCE HOXHA

MENTORICA:
PETRA PIŽMOHT

MENTORICA:
IKA DRAME

SREDNJA ŠOLA ZA
GOSTINSTVO IN
TURIZEM CELJE

AVTORJI:
KATJA MOČIVNIK
PIA KOVAČ
ANIKA KROPF

MATIC BERŠNAK
AJDA OVČAR
MAJA CERINŠEK

MENTORICA:
INGRID SLAPNIK

SREDNJA ŠOLA ZA
GOSTINSTVO IN
TURIZEM CELJE,
OE DIJAŠKI IN
ŠTUDENTSKI DOM

AVTORICE:
BARBARA ZADRGAL
ALEKSANDRA
SATHYA RAČIČ
SUZANA PISAR

MAŠA PESJAK
LEA JEREB
KARIN RAPUC
PIA GORZA

MENTORICA:
NATAŠA KAJBA GORJUP

ŠOLA ZA HORTIKULTURO
IN VIZUALNE UMETNOSTI
CELJE

AVTORJI:
ZALA KLEPAC KERŽAN
HANA KRUMPAK

LARA LONČAR
NASTJA ŠMID

MENTOR:
MATJAŽ
PUSTOSLEMŠEK
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