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Raziskovalno leto 2020/21 smo, kot že nekaj let 
zapored, začeli zadnji petek v mesecu septembru 
s posvetom, ki je potekal v okviru dogodkov Dne-
va raziskovalcev 2020. Posvetili smo ga bogatemu 
in kakovostnemu raziskovalnemu delu na Osnov-
ni šoli Ljubečna. Prisluhnili smo lahko izjemnim 
zgodbam njenih nekdanjih učencev, danes uspe-
šnih raziskovalcev in podjetnikov z zavidljivo kari-
erno potjo. 

Komisija je svoje delo v 43. raziskovalnem letu 
zastavila po ustaljenem rokovniku preteklih raz-
iskovalnih let, čeprav smo se že ob oblikovanju 
rokovnika in razpisa v mesecu septembru zave-
dali, da bo tudi raziskovalno leto 2020/21 zelo 
drugačno od preteklih. Naše slutnje so se uresni-
čile, učenci in dijaki so več kot polovico šolskega, 
in tudi raziskovalnega, leta delali in raziskovali na 
daljavo.  

Neprijazni pogoji za raziskovanje zaradi oteže-
nega dostopa do literature in virov, nezmožnosti 
dela v laboratorijih in specializiranih učilnicah, pa 
mladim, radovednim raziskovalcem niso prepre-
čili, da bi raziskovali in pripravili odlične razisko-
valne naloge. Iskrene čestitke vsem in vsakemu 
posebej. 

Tudi delo naše komisije se je prilagodilo razme-
ram in srečevali smo se na videokonferencah, kar 
pa ni imelo bistvenega vpliva na naše delovanje. 
Tako smo:
• v mesecu januarju organizirali srečanje s šolski-
mi koordinatorji raziskovalnega dela na celjskih 
osnovnih in srednjih šolah. Na srečanju smo iz-
vedli tudi evalvacijo zasnove in organizacije pro-
jekta »Mladi za Celje«,
• v mesecu marcu smo, ločeno za mentorje iz 
osnovnih in srednjih šol, organizirali delavnico 

Uvodnik

na temo uporabe programa za avtomatsko citi-
ranje, ki jo je izvedel Marko Jeran iz Fakultete za 
elektrotehniko in Zdravstvene fakultete Univerze 
v Ljubljani. Na obeh srečanjih smo pridobili tudi 
mnenje mentorjev o organizaciji projekta ter mo-
žnostih njegove nadgradnje,
• prilagodili protokol zagovorov raziskovalnih na-
log za izvedbo na daljavo,
• v mesecu maju ob predaji osnovnošolskih nalog 
v ocenjevanje, izvedli tudi kratko usposabljanje za 
ocenjevalce, ki ga je vodila članica komisije Nata-
ša Marčič, prof.

Zaradi izrednih razmer se je državno srečanje 
mladih raziskovalcev premaknilo z začetka mese-
ca maja na konec junija, temu pa smo ustrezno, 
z namenom, da raziskovalcem nekoliko podaljša-
mo čas za izdelavo raziskovalne naloge, zamaknili 
tudi občinski srečanji mladih raziskovalcev. Obe 
srečanji sta potekali na daljavo preko videokon-
ferenčnih sistemov. Z zagovori na daljavo seveda 
ni bilo mogoče zagotoviti tako prijetnega vzdušja, 
kot je na srečanjih mladih raziskovalcev v živo na 
Osnovni šoli Hudinja in Šolskem centru Celje, ver-
jamemo pa, da je vsem sodelujočim uspelo ustva-
riti prijetno in motivacijsko okolje, da so učenci in 
dijaki kar najboljše predstavili rezultate svojega 
večmesečnega raziskovalnega dela.

V 43. raziskovalnem letu so raziskovalci iz osnov-
nih šol izdelali in zagovarjali petinštirideset raz-
iskovalnih nalog na šestnajstih raziskovalnih 
področjih, raziskovalci iz srednjih šol pa dva-
insedemdeset nalog na šestnajstih področjih. 
Raziskovalne naloge je ocenjevalo dvaintrideset 
ocenjevalnih komisij, v katerih je sodelovalo se-
demindevetdeset ocenjevalcev. Na državno sre-
čanje, ki je »v živo« potekalo konec meseca junija 
v Murski Soboti, se je uvrstilo sedeminpetdeset 

nalog, deset nalog je prejelo zlato priznanje, 
dvajset srebrno in sedemindvajset bronasto pri-
znanje.

Posvet ob častitljivi 40. obletnici gibanja Mladi za 
Celje smo zaključili z mislijo, da si je v življenju, 
ne gleda na to, kaj počnemo, potrebno zastavljati 
kritična, prava vprašanja, ki so gonilo človekove-
ga napredka in osebnostne rasti. Naj nas ta misel 
vodi tudi v prihodnjem, že 44. raziskovalnem letu!

Katja Esih,
predsednica Komisije Mladi za Celje
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Izpluj iz varnega pristana.
Ujemi veter v svoja jadra.
Raziskuj. Sanjaj.
(Mark Twain) 

Raziskovanje in odkrivanje, spoznavanje in uče-
nje, ustvarjanje in pridobivanje novih življenjskih 
izkušenj so temeljna vodila v razvoju človeštva. V 
povezavi z zdravo mero ambicioznosti in poguma 
ter z občutkom za družbeno odgovornost, smo 
skupaj sposobni ustvariti boljše pogoje življenja 
za našo osebno rast in skupen razvoj v dobrobit 
celotne družbe.
 
Generalna skupščina Združenih narodov je leto 
2021 razglasila za mednarodno leto sadja in ze-
lenjave, prav tako je to leto mednarodno leto 
miru in zaupanja, mednarodno leto ekonomije 
za trajnostni razvoj in mednarodno leto za prepo-
ved otroškega dela. Na plečih letošnje generacije 
mladih raziskovalcev so bili posebni izzivi, tako v 
smislu zasledovanja globalnih in lastnih ciljev, ki 
ste si jih mladi zadali v okviru ustvarjanja novih 
raziskovalnih nalog, kakor tudi v smislu premago-
vanja izzivov pri opravljanju raziskovalnega dela 
na daljavo. Sebi in vsem ostalim, ki smo vas na tej 
poti spremljali, ste dokazali, da znate, da zmore-
te in da ste sposobni premagovati tudi tovrstne 
izzive, s katerimi se vaši predhodniki doslej še 
niso srečevali. Za vaš trud in dosežen uspeh vam 
izrekamo vse pohvale in vam lahko le ponosno 
čestitamo.
 
Na Mestni občini Celje se zavedamo, da na mla-
dih svet stoji, zato si še toliko bolj prizadevamo, 
da bi veščine in vrednote raziskovanja približali 
otrokom in mladostnikom. S tem namenom se 
povezujemo z izobraževalnimi institucijami in 
skozi učni proces prijazno opozarjamo mlade, 
kako pomembno je raziskovanje za nadaljnji ra-
zvoj družbe. Tako ob razreševanju konkretnih 
razvojnih vprašanj sodobne družbe spodbujamo 
njihovo inovativnost. Vašo inovativnost, dragi 
celjski mladi, raziskovalke in raziskovalci.

Šolsko leto 2020/2021 se bo zapisalo v zgodovino 
z generacijo mladih raziskovalcev, ki že 43. leto 
nadaljuje tradicijo mladinskega raziskovanja v 
Celju v okviru projekta »MLADI ZA CELJE«. Mladi 
znanja željni nadobudneži ste izdelali 117 razisko-
valnih nalog, od katerih je 45 osnovnošolskih in 
72 srednješolskih. Vse mlade raziskovalce, ki ste 
se uvrstili v I. skupino in tako dosegli najmanj 
90 % točk, smo v začetku septembra nagradili z 
obiskom Noordung - Center vesoljskih tehnolo-
gij Hermana Potočnika Noordunga v Vitanju in s 
sprehodom po Poti med krošnjami na Rogli. Bilo 
nam je v veliko zadovoljstvo, da smo vam lahko 
omogočili ogled tako pomembne ustanove, kot 
je Center Noordung, ki je posvečen slovenskemu 
raketnemu inženirju, častniku, pionirju kozmo-
navtike (astronavtike), vesoljskih poletov in teh-
nologij Hermanu Potočniku Noordungu. S tem 
smo poskrbeli za širjenje zavesti o bogastvu slo-
venske kulturne in tehnične dediščine, katere del 
je tudi področje vesoljske tehnologije. Podobno 
edinstven, kot je bil obisk Noordung-a, bo zago-
tovo tudi lep spomin na naše druženje v naročju 
čudovite narave Pohorja.
 
Mestna občina Celje je ponosna na vas in na vaše 
dosežke, zato vam še toliko bolj iskreno želimo, 
da bi bili na vaši nadaljnji življenjski poti še nap-
rej neustrašni in pogumni, radovedni in zvedavi, 
predvsem pa vam želimo, da ste še naprej ustvar-
jalni, inovativni in da skupaj z raziskovanjem živite 
svoje sanje.
 
 
 

Vodja Oddelka za družbene dejavnosti
na Mestni občini Celje

 
Polona Ocvirk

Leto novih spoznanj in 
pozitivnih sprememb

Komisija 
Mladi za Celje

Katja Esih, predsednica 
Regijsko študijsko središče Celje

Gregor Deleja, član 
Gimnazija Celje – Center

Jana Draksler, članica 
Osnovna šola Frana Kranjca

Nataša Marčič, članica
I. gimnazija v Celju

Carmen Laitner Banovšek, članica 
Celjske lekarne

Jerneja Svetko, strokovna podpora
Mestna občina Celje

Boštjan Štih, član
Osnovna šola Hudinja

Srečko Maček, član 
Osrednja knjižnica Celje

Mojmir Mosbruker, član
IV. osnovna šola Celje

Katja Teršek, članica
Ekonomska šola Celje

Tomislav Viher, član
ŠCC, Gimnazija Lava
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Raziskovalne 
naloge
Mladi raziskovalci so v 43. raziskovalnem letu 
izdelali in zagovarjali petinštirideset raziskovalnih 
nalog v osnovnih šolah ter dvainsedemdeset 
nalog v srednjih šolah, ki so predstavljene v 
nadaljevanju biltena po posameznih sodelujočih 
osnovnih in srednjih šolah.
 
Raziskovalne naloge je ocenjevalo dvaintrideset 
ocenjevalnih komisij, v katerih je sodelovalo 
sedemindevetdeset ocenjevalcev.
 
Ocena raziskovalne naloge brez izdelka
Strokovna ocenjevalna komisija na podlagi 
ocenjevalnega lista oceni pisni izdelek ter javni 
zagovor, pri čemer pisni izdelek predstavlja 75 % 
končne ocene, 25 % pa h končni oceni prispeva 
ustni zagovor naloge. Raziskovalne naloge brez 
izdelka lahko dosežejo največ 80 točk.
 
Ocena raziskovalne naloge z izdelkom
Letos je raziskovalne naloge z izdelkom izdelalo 
kar 33 raziskovalcev. Raziskovalne naloge z 
izdelkom so lahko ocenjene z največ 100 točkami. 
Končna ocena raziskovalne naloge je določena 
s seštevkom ocene pisnega izdelka, javnega 
zagovora in izdelka, pri čemer pisni izdelek 
predstavlja 40 % končne ocene, ustni zagovor 20 % 
in praktični izdelek 40 %.
 
Raziskovane naloge se na podlagi ocen razvrstijo 
v tri skupine:
- I. skupina – od 90 % do 100 % točk,
- II. skupina – od 75 % do 89 % točk in
- III. skupina – od 50 % do 74 % točk.
 
Naloge, ki ne dosežejo 50 % možnih točk, se 
uvrstijo med seminarske naloge.
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Srednje šole
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Avtorici:
Sara Prepadnik in Zala Godnik, 
obe 9. razred 

Mentorica: Breda Krajnc
Strokovno področje: zdravstvo

Člani strokovne ocenjevalne komisije: 
Peter Čepin Tovornik, dipl. zn.,  dipl. san. inž. 
(predsednik)
Marija Mojca Vrenko, prof. zdr. vzg.
mag. Hilda Maze, dipl. m. s., univ. dipl. org.

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

Povzetek vsebine:
S svojimi rokami lahko prenašamo povzročitelje različ-
nih bolezni. Slednji na kožo rok zaidejo ob stiku z različ-
nimi predeli našega telesa ali pa pri stiku z okuženimi 
osebami in površinami. Trenutno smo v obdobju priso-
tnosti in naglega širjenja koronavirusa SARS-CoV-2, ki 
je celotno družbo prisilil k zavedanju o pomembnosti 
higiene rok. Namen raziskovalne naloge je bil raziskati 
kakovost umivanja rok osnovnošolcev in preveriti nji-
hovo znanje o pravilnem postopku umivanja rok. Cilj 
raziskovalne naloge je izobraziti mlade v Celju o tem, 
kako pomembna je higiena rok za preprečevanja širje-
nja novega koronavirusa SARS-Cov-2 in drugih nalezlji-
vih boleznih. Za potrditev hipotez sva izvedli anketiranje 
učencev zadnje triade osnovne šole, ki jo obiskujeva. Na 
podlagi rezultatov raziskovalne naloge sva ugotovili, da 
vsi učenci ne poznajo pravilnega postopka umivanja 
rok in si posledično rok ne umijejo dovolj učinkovito. 
Pripravili sva video, preko katerega se bodo učenci sez-
nanili s pravilnim postopkom umivanja rok.  Zdravje je 
zagotovo ena od stvari, ki si jih v svojem življenju najbolj 
želimo, naše zdravje pa lahko med drugim ohranjamo 
tudi s  higieno rok.

Vsebina naloge dostopna na:  http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202104614.pdf 

Avtor:
Bor Laznik, 
9. razred

Mentorica: Breda Krajnc
Strokovno področje: zdravstvo

Člani strokovne ocenjevalne komisije: 
Peter Čepin Tovornik, dipl. zn.,  dipl. san. inž. 
(predsednik)
Marija Mojca Vrenko, prof. zdr. vzg.
mag. Hilda Maze, dipl. m. s., univ. dipl. org.

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

Povzetek vsebine:
V letošnjem letu je bila v Republiki Sloveniji že dru-
gič razglašena epidemija nalezljive bolezni COVID-19. 
Razglasitev epidemije pomeni, da se aktivira državni 
načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije nalezlji-
ve bolezni. COVID-19 je bolezen, ki jo povzroča korona-
virus SARS-CoV-2. Nacionalni inštitut za javno zdravje 
predlaga protiepidemijske ukrepe, usklajujeta pa jih 
Ministrstvo za zdravje in Vlada RS. V reševanje epide-
mije so vključene tudi sile zaščite in reševanja oz. civilna 
zaščita. Za težji potek bolezni je značilna pljučnica, ki 
se lahko konča tudi s smrtnim izidom.  Namen razisko-
valne naloge je približati aktualno tematiko vrstnikom 
za boljše razumevanje nevarnosti. Cilj je metodološko 
izobraziti vrstnike o tej nalezljivi bolezni, epidemijah in 
ukrepih, ki jih je vlada RS oz. EU sprejela za preprečeva-
nje širjenja nalezljivih bolezni. Raziskal sem, v kolikšni 
meri se mladi v Celju držijo aktualnih ukrepov in kakšno 
je njihovo znanje s tega področja. Uporabil sem dve me-
todi dela: pregled literature in anketiranje. Raziskoval-
na naloga prinaša rezultate anketiranja o ozaveščenosti 
učencev osnovne šole, ki jo obiskujem, predstavitev 
ključnih ugotovitev o vplivu COVID-19 na mladostnike 
na podlagi pregledane tuje literature, podaja pa tudi 
predloge za boljšo ozaveščenost mladih o problematiki 
nalezljivih boleznih 

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202104613.pdf

Naslov naloge: Naslov naloge:

Kakovost umivanja rok 
osnovnošolcev v času 
epidemije COVID-19

Razumevanje 
epidemije COVID-19 
med mladostniki
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Avtorji:
Vid Čujež, Tibor Galeš Čoklc in Nuša Rojc, 
vsi 7. razred

Mentorica: Breda Krajnc
Strokovno področje: ekologija z varstvom okolja

Članice strokovne ocenjevalne komisije: 
Petra Boštjančič, prof. bio. in gosp. 
(predsednica)
Nada Reberšek Natek, univ. dipl. inž. agr.
Urška Lorenčak, mag. prof. mat. in bio.

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

Povzetek vsebine:
Učenci preživimo veliko časa v učilnici. V času epidemi-
je COVID-19 pa tudi v domačih sobah, kjer se učimo in 
opravljamo druge šolske in prostočasne aktivnosti. Pri 
tem se pojavi vprašanje, ali je v domačih sobah zrak do-
volj kakovosten ves čas naše prisotnosti. Kakovost zraka 
je namreč dejavnik, ki lahko vpliva na počutje in zdravje 
ljudi. Cilj raziskovalne naloge je prikazati vpliv prezrače-
vanja na kakovost zraka v učilnicah in domačih sobah, 
določiti najbolj optimalne ukrepe za zagotavljanje ka-
kovostnega zraka ves čas trajanja pouka ter ozavestiti 
učence o tem, kako pomembno je redno prezračevati 
notranje prostore, in to ne le v šoli, ampak tudi doma. 
Cilj je tudi učencem razložiti,  kakšne so lahko posledi-
ce, če se veliko časa zadržujemo v prostorih, kjer je slab 
zrak. Raziskali smo, kakšno je dejansko znanje učencev 
naše osnovne šole o kakovosti zraka v notranjih prosto-
rih in kako učenci obvladujejo kakovost notranjega zra-
ka v svojih sobah, v času šolanja na daljavo. Oblikovali 
smo preventivne ukrepe za zagotavljanje kakovostnega 
zraka v domačih sobah učencev. Uporabili smo dve me-
todi dela: pregled literature in anketiranje.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202104612.pdf

Avtorica:
Tea Belak,
 9. razred

Mentor: Črt Močivnik
Strokovno področje: slovenščina

Članice strokovne ocenjevalne komisije: 
Darja Poglajen, prof. slo. in rus. (predsednica)
Ana Metličar, mag. prof. slov. in rus.
Juana Robida, prof. slov. in nem.
Metka Lipovšek, akad. glas., prof. flavte, 
univ. dipl. kom.

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

Povzetek vsebine:
Slovensko zamejstvo obsega tista obmejna območja 
štirih držav (Madžarske, Avstrije, Italije in Hrvaške), kjer 
Slovenci živijo že stoletja, z matično domovino pa so 
zamejski Slovenci povezani na kulturnem, izobraževal-
nem, gospodarskem in političnem področju. V razisko-
valni nalogi sem iskala odgovore na vprašanja, kako je s 
položajem slovenščine izven slovenskih meja. Ohranja-
nje in razvijanje slovenščine je v zamejstvu sistematično 
urejeno in nudi dovolj priložnosti za jezikovne in kul-
turne stike s Slovenijo. Pomembno vlogo pri ohranja-
nju slovenščine imajo šole s slovenskim učnim jezikom 
in dvojezične šole. Skrb za Slovence v zamejstvu in po 
svetu je ena izmed temeljnih in prednostnih nalog drža-
ve Slovenije. Strokovno podporo organizacijam in uči-
teljem nudi tudi Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 
Najdragocenejše informacije sem pridobila s pomočjo 
intervjujev svetovalk za šolstvo. Poznavanje področja 
sem raziskala s spletno anketo, ki sem jo opravila med 
osnovnošolci zadnje triade. V teoretičnem delu sem z 
metodo dela z viri in literaturo nadgradila svoje vedenje 
o delovanju slovenskih zamejcev in povezovanju držav. 
V drugem delu naloge sem z metodami anketiranja in 
intervjuja zbrala informacije, s katerimi sem potrdila ali 
ovrgla zastavljene hipoteze.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202104628.pdf

Naslov naloge:

Naslov naloge:Vpliv kakovosti zraka 
na osnovnošolce v času 
šolanja na daljavo

Slovenščina, 
a ne v Sloveniji
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Avtor:
Bor Laznik, 
9. razred

Mentorica: Taja Naraks
Strokovno področje: likovna vzgoja

Članice strokovne ocenjevalne komisije: 
dr. Alenka Hren Medved (predsednica)
Andreja Klinc, univ. dipl. zgo.
Ana Cerar, prof. zgo. in um. zgo.

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

Povzetek vsebine:
Strip je novi medij, ki se je razvijal in dopolnjeval sto let 
ter je imel svoj vpliv tudi v slovenskem prostoru. Razi-
skovalna naloga v teoretičnem delu predstavlja pojem 
stripa, kratko zgodovino razvoja stripa pri nas in po-
membnejše ustvarjalce na tem področju. 

V empiričnem delu raziskovalne naloge sem predstavil 
sodobnega striparja in vsestransko delujočega celjske-
ga umetnika Denisa Polanca ter raziskal priljubljenost 
stripa med najstniki. Podatke o avtorjevem življenju in 
njegovi ustvarjalni poti sem dobil neposredno od njega, 
z intervjujem v obliki sproščenega pogovora. Z anketo 
med učenci tretje triade osnovne šole in srednješolci pa 
sem preveril, ali vrstniki berejo strip, kaj jih pri stripu 
pritegne in ali prepoznajo Denisa Polanca ter njegova 
dela.

Rezultati ankete so potrdili izhodiščne hipoteze. Mladi 
radi prebirajo stripe, osnovnošolci še nekoliko raje kot 
srednješolci. Pritegnejo jih predvsem ilustracije. Poz-
najo vsaj enega slovenskega striparja, večina Mikija 
Mustra. Denis Polanc med mladimi še ni poznan, so jih 
pa njegove ilustracije, predstavljene v moji anketi, pri-
tegnile. 

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202104615.pdf

Avtorici:
Zala Godnik in Sara Prepadnik, 
obe 9. razred 

Mentorici: Helena Stepišnik in Urška Vavdi  
Strokovno področje: sociologija

Člani strokovne ocenjevalne komisije:
Jerko Malinar, univ. dipl. kult. (predsednik)
Branka Lazarevič, univ. dipl. soc.
Sandra Stajnko, univ. dipl. soc.

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

Povzetek vsebine:
Malo ljudi dobro pozna skavte, zato se jim tudi ne 
priključijo. Najin raziskovalni problem je torej raziskati 
pomanjkljivo poznavanje skavtov, posledica česar je, 
da skavti v Celju med mladimi niso tako zelo razširjeni. 
Za začetek raziskovanja sva si postavili sedem hipotez, 
ki sva jih kasneje potrdili ali ovrgli. Pri raziskovanju sva 
uporabljali več različnih metod raziskovanja, kot so: 
povpraševanje, anketiranje, pregled literature in sve-
tovnega spleta. Najin namen je približati skavtstvo mla-
dim, saj sva ugotovili, da jim lahko zelo koristi v vsak-
danjem  življenju. Želiva pa tudi  raziskati razširjenost 
skavtstva, dejavnike, ki vplivajo na vključitev, in pogled 
skavtov na skavtstvo kot način življenja.

Z raziskovalno nalogo želiva prispevati k  izboljšanju  
zdravja današnjih najstnikov in jim dati idejo, kako lah-
ko preživljajo prosti čas namesto gledanja v telefon ali 
počivanja doma. Prepričani sva, da jim bo skavtstvo ve-
liko bolj koristilo kot telefon. Zanimivo je poznati ljudi, ki 
živijo z naravo, se v naravi zabavajo, postavljajo šotore, 
sekajo drevesa, pojejo ob ognju, se orientirajo v nara-
vi… in to avanturo doživeti tudi na lastni koži.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202104627.pdf

Naslov naloge: Naslov naloge:

Zdravo življenje, 
polno avanture in 
smeha – skavtstvo

Razvoj stripa na 
slovenskem in 
Denis Polanc
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Avtorica: 
Alena Marčič, 
8. razred

Mentorica: Melita Kosaber
Strokovno področje: biologija

Člani strokovne ocenjevalne komisije: 
Irena Zbašnik Zabovnik, pred. učit. bio. in 
kem. (predsednica)
Gregor Kalan, prof. bio. in kem.
Lavra Brglez, dipl. inž. živ. in preh.

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

Povzetek vsebine:
V nalogi sem raziskovala drevesa dvokrpega ginka, spo-
znala njegove botanične lastnosti, zdravilne učinke, raz-
širjenost v MO Celje in s pomočjo nekaterih kemijskih in 
organoleptičnih analiz preučila, ali so listi ginkov iz MO 
Celje primerni za varno pripravo zeliščnega čaja.

Ugotovila sem, da je dvokrpi ginko dokaj razširjeno 
drevo v MO Celje. V katastru dreves iz leta 2010 je evi-
dentiranih kar 32 dreves in njihovo število z leti narašča. 
Ginko se v MO Celje pogosto pojavlja kot samostojno ali 
parkovno drevo. V Mestnem parku Celje raste najstarej-
ši ginko v MO Celje, za katerega se ocenjuje, da je star 
več kot 130 let.  

Nabrala sem liste nekaterih ginkovih dreves, ki rastejo v 
MO Celje, jih posušila, zmlela in pripravila za kemijske in 
organoleptične analize. S pomočjo kemijskih analiz sem 
v vzorcih določila izgube med sušenjem zelišča, delež 
celotnega pepela in vsebnost toksičnih in esencialnih 
kovin.

Ginkovi listi so v svetu prepoznani kot eno najbolj pre-
učevanih in širše uporabnih zelišč za zdravljenje ljudi. 

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202104674.pdf

Naslov naloge:

Za spomin mestu 
Celje: dvokrpi ginko
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Avtorici:
Katja Ojsteršek in Lana Ravničan, 
obe 9. razred

Mentorica: Melita Broz 
Strokovno področje: slovenščina

Članice strokovne ocenjevalne komisije:
Darja Poglajen, prof. slo. in rus. (predsednica)
Ana Metličar, mag. prof. slov. in rus.
Juana Robida, prof. slov. in nem.
Metka Lipovšek, akad. glas., prof. flavte, 
univ. dipl. kom.

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

Povzetek vsebine:
V svet, ki se že tako ali tako digitalizira, je vdrl še ne-
varen virus, ki nas je vse naredil še bolj odvisne od ko-
municiranja ter tudi konzumiranja vsebin – besedilnih, 
zvočnih, vizualnih – na daljavo. Branje e-knjig je tako 
doseglo nove vrhunce. 

Pa jih je res? Še posebej pri nas?

Ugotavljali smo: kakšne so prednosti in slabosti papir-
natih knjig v primerjavi z digitalnimi ter e-knjig v pri-
merjavi z ostalimi digitaliziranimi besedili, dostopnimi 
na internetu; kako se je založništvo pri nas soočilo z 
novo realnostjo pandemije ter kako bralci; kako je vse 
skupaj vplivalo na branost, sposojanje ter prodajanost 
e-knjig v Sloveniji.

Osnovna ugotovitev je: Slovenci so kot bralci še vedno 
zelo konservativni in tradicionalistični, založniki pa se 
dokaj počasi odzivajo na nove izzive, ki jih ponuja svet, 
v katerem živimo.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202104690.pdf

Avtorici:
Iza Slivnik Ocvirk in Staša Jezovšek Špiljar, 
obe 9. razred 

Mentor: Mojmir Mosbruker
Strokovno področje: šport

Članice strokovne ocenjevalne komisije:
Mateja Krušnik, prof. šport. vzg. (predsednica)
Maja Medvešek, prof. šport. vzg.
mag. Barbara Gorski

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

Povzetek vsebine:
V nalogi avtorici predstavljava vodne športne in rekrea-
tivne dejavnosti v Celju.

Vodni športi so tisti, ki potekajo na vodi, ob njej ali pod 
njo. Lahko se izvajajo v bazenih, morjih, jezerih in rekah.

Danes v Celju na 5 lokacijah in v 18 klubih ter dru-
štvih, med katerimi se jih kar 35 % ne predstavlja na 
medmrežju, organizirano razvijamo plavanje, vaterpo-
lo, vodno košarko, potapljanje, supanje, vejkanje, kaja-
kaštvo, triatlon, ribolov in brodarsko modelarstvo. 

Z anketiranjem 176 oseb sva ugotovili, da organizirane 
vodne dejavnosti v Celju pozna vsak peti meščan. Raz-
merje povprečnih odgovorov o priljubljenosti izbranih 
»nevodnih« in vodnih športov znaša 33 : 24. Anketirani 
v medijih povprečno 242 ur na leto spremljajo tekmo-
vanja in informacije o »nevodnih« in 105 ur o vodnih 
športih. Na spletnem iskalcu Google so bili vodni športi 
po številu zadetkov med ostalimi izbranimi športi uvr-
ščeni od 4. mesta dalje (triatlon, ribolov, vaterpolo in 
kajakaštvo), plavanje pa se je uvrstilo šele na 10. mesto.

Za večjo prepoznavnost in priljubljenost vodnih de-
javnosti bo potrebno več sodobnega predstavljanja in 
reklamiranja. Nekaterim lokacijam za vodne dejavnosti 
bo potrebno dodati izobraževalne vsebine. Predstavili 
pa bi lahko tudi Celjanke in Celjane, ki so »krojili« vodne 
športe v mestu.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202104701.pdf

Naslov naloge: Naslov naloge:

E-branje pri nas: s 
pandemijo ali brez nje

Vodni športi 
v Celju
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Avtorica: 
Ajda Hrušovar, 
9. razred

Mentorica: Jerneja Pavlič
Strokovno področje: zgodovina in umetnostna 
zgodovina

Članice strokovne ocenjevalne komisije: 
dr. Alenka Hren Medved (predsednica)
Andreja Klinc, univ. dipl. zgo.
Ana Cerar, prof. zgo. in um. zgo.

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

Povzetek vsebine:
Naloga raziskuje razvoj avtobusnega prometa v Celju 
od skromnih začetkov Avtobusa mesta Celje z dvema 
avtobusoma leta 1929, težkega ponovnega začetka po 
drugi svetovni vojni pa vse do hitrega razvoja podjetja 
v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. 
Leta 1964 dobi podjetje ime Izletnik in se poleg avto-
busne dejavnosti ukvarja tudi s turizmom. V naslednjih 
letih podjetje razširi  svojo dejavnost s prevzemom ho-
tela Celeia še na gostinsko dejavnost, s Celjsko kočo in 
izgradnjo potrebne infrastrukture na Golteh pa še na 
športnorekreacijsko dejavnost. Poseben sektor  pred-
stavljajo Izletnikove delavnice. V začetku sedemdese-
tih prevzema podjetje avtobusne postaje na širšem 
celjskem območju, v Celju je zgrajena nova avtobusna 
postaja leta 1979 in odprta taksi služba, leta 1980 pa še 
Izletnikova avtošola. Po osamosvojitvi Slovenije potni-
ški promet močno upada, kar povzroči finančne težave, 
podjetje postane delniška družba z  večinskim lastni-
škim deležem delavcev. Leta 2007 odkupi podjetje Via-
tor&Vektor in zaradi njegovega stečaja leta 2011 prev-
zame Izletnik Gorenjska banka, ki ga proda novemu 
lastniku Darku Klariču. Z združitvijo več podjetij nastane 
Nomago, od 1. 5. 2018 ime Izletnik Celje ne obstaja več.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202104714.pdf

Naslov naloge:

Danes Izletnik Celje in nikdar 
več zgodovinski pregled 
delovanja Izletnika Celje
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Avtorice: 
Neli Furman, Hana Mastnak, Lucija Strniša, 
vse 8. razred

Mentorica: Jana Draksler
Strokovno področje: zgodovina in umetnostna 
zgodovina

Članice strokovne ocenjevalne komisije: 
dr. Alenka Hren Medved (predsednica)
Andreja Klinc, univ. dipl. zgo.
Ana Cerar, prof. zgo. in um. zgo.

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

Povzetek vsebine:
Živko Beškovnik se je rodil 26. januarja 1948 v Celju. 
Otroška in mladostna leta je posvetil športu, predvsem 
gimnastiki, s katero se je ukvarjar kot tekmovalec in 
kasneje kot vaditelj pionirskih in mladinskih vrst.  Po 
srečnem otroštvu in uspešnem šolanju, ki ga je zaklju-
čil na Višji upravni šoli v Ljubljani, je svojo poklicno in 
življenjsko pot posvetil kulturnemu delovanju v svojem 
Celju. Leta 1968 je po naključju zajadral na gledališki 
oder KUD Zarja Trnovlje, ki mu je kot ljubiteljski gledali-
ški igralec ostal zvest do danes. V svoji karieri je odigral 
več kot petdeset likov in v vsakem je pustil svoj pečat. Za 
svoje igralske dosežke je bil večkrat nagrajen.

V okviru delovanja amaterskega gledališča pa je znal 
ljudi tudi nasmejati, saj je s prijateljema ustanovil sku-
pino Alkotest, s katero so ljudi zabavali na številnih pri-
reditvah.

Tudi svojo poklicno pot je namenil ljubiteljski kulturi v 
Celju, saj je vrsto let skrbel za usklajevanje, širjenje in 
prepoznavnost vseh dejavnosti, ki so povezane z njo. 
Je človek, ki nekako ne zna ločiti med službovanjem in 
hobijem, saj ju združuje v isto poslanstvo.

Za požrtvovalnost in razdajanje celjski kulturi so ga Ce-
ljani leta 2015 zasluženo izbrali za naj Celjana.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105700.pdf

Avtorice: 
Lia Lipičnik, Lucia Šeligo in Gaja Urlep, 
vse 8. razred

Mentorica: Nina Miklavžina
Strokovno področje: psihologija in pedagogika

Članice strokovne ocenjevalne komisije: 
Barbara Slatenšek, mag. psih. (predsednica)
mag. Jerneja Meža, univ. dipl. pedag.
Eva Esih, dipl. psih.

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

Povzetek vsebine:
Namen naše raziskovalne naloge je bil, da se poglobi-
mo in raziščemo, kako so se učenci OŠ Frana Kranjca 
Celje spopadali s ukrepi covid-19, kakšno je bilo njiho-
vo počutje ter zdravje …. Ugotovili smo, da primerjava 
med kugo in covid-19 ni primerna, saj so bile razme-
re v času kuge veliko slabše kot danes. Naredile smo 
anketni vprašalnik za učence naše šole, s katerim smo 
pridobile podatke, da bi naše hipoteze bodisi ovrgle 
bodisi potrdile. Rezultate raziskave smo interpretirale 
in podale splošne ugotovitve. Naše ugotovitve so bile 
na nekaterih področjih pričakovane, na nekaterih pa 
presenetljive. Ugotovile smo predvsem, da ima kar ne-
kaj učencev težave s duševnim zdravjem ter delom na 
daljavo.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105701.pdf

Naslov naloge: Naslov naloge:

Živko Beškovnik – 
osebnost mojega kraja

V vrtiljaku 
neznanega
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Avtorja:   
Luka Zupanc in Gal Julij Čoper, 
oba 7. razred 

Mentorica: Nika Cvirn
Strokovno področje: sociologija

Članice strokovne ocenjevalne komisije: 
Katja Kolenc, mag. polit. (predsednica)
Valerija Zorko, prof. slov. in soc.
Tanja Oprešnik, univ. dipl. soc.

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

Povzetek vsebine:
V najini raziskovalni nalogi sva želela ugotoviti, koliko 
učencev na predmetni stopnji je pred epidemijo obisko-
valo McDonald's, kakšni so njihovi razlogi za obisk te 
restavracije, kaj ponavadi tam naročijo in koliko denarja 
zapravijo ter ali hrano raje pojedo tam ali pa jo vzamejo 
s seboj. Zanimalo naju je tudi, kako so se navade učen-
cev glede obiskovanja McDonald'sa med epidemijo 
spremenile. Ker ob besedi »hitra hrana« ponavadi po-
mislimo na nezdravo hrano, sva učence povprašala, kaj 
menijo o hrani iz McDonald'sa. Zanimalo pa naju je še, 
zakaj učenci, ki menijo, da hrana tam ni zdrava, kljub 
temu posegajo po njej. 

Prišla sva do zanimivih podatkov. Večina učencev je 
McDonald's obiskovala med enkrat na mesec do nekaj-
krat letno, in sicer zato, ker jim je hrana tam zelo všeč. 
V času ukrepov se je povečalo število učencev, ki v Mc-
Donald'su ne jedo oz. ki tam jedo zelo redko. Večina 
učencev si ob obisku naroči hamburger in krompirček 
ali meni, zapravijo pa med 5 in 10 evri. Pred ukrepi je 
večina učencev hrano raje pojedla v restavraciji, kot jo 
odnesla s seboj. Večina anketirancev se zaveda, da hra-
na v McDonald'su ni zdrava, a jo kljub temu uživajo, saj 
menijo, da občasne pregrehe ne škodijo. 

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202104855.pdf

Avtorici:   
Teja Vengust in Pia Rejc Vipotnik, 
obe 8. razred 

Mentorica: Urška Farčnik
Strokovno področje: sociologija

Člani strokovne ocenjevalne komisije:
Jerko Malinar, univ. dipl. kult. (predsednik)
Branka Lazarevič, univ. dipl. soc.
Sandra Stajnko, univ. dipl. soc.

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

Povzetek vsebine:
Branje je dejavnost, ki nas spremlja na vsakem kora-
ku. Bralna pismenost je ena izmed najpomembnejših 
veščin današnje dobe. Branje se začne že v zibelki in 
dobrega bralca je treba vzgajati od mladih nog dalje. 
V zadnjem času je žal mogoče opaziti upad branja, kar 
je potrdila tudi najina raziskovalna naloga. V anketi so 
učenci odgovorili, da jih je polovica notranje motiviranih 
za branje, polovica pa le zunanje. Slednji berejo le zara-
di spodbud staršev in zahtev šole. Najraje berejo naj-
mlajši učenci. Količina branja se s starostjo zmanjšuje, 
saj se mladi raje zamotijo z elektronskimi napravami. 
Kljub temu elektronske knjige bere malo učencev. Da bi 
učencem približali branje, se šole poslužujejo različnih 
bralnih projektov. Fantje imajo slabše bralne navade, 
saj redkeje posežejo po knjigah, poleg tega tudi manj 
berejo. Manj branja pomeni tudi slabšo pismenost, kar 
je razlog za zaskrbljenost. Ker izboljšuje koncentracijo 
ter spomin, je branje tudi predpogoj za dobro učenje, 
zato je na tem področju nujno treba ukrepati. Branje bi 
moralo biti zabavno in brez stresa za vse ljudi na svetu.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202104961.pdf

Naslov naloge:

Naslov naloge:Priljubljenost 
»McDonald's prehrane« 
med učenci naše šole

»Če ne bomo brali, nas 
bo pobralo!«
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Avtorica:    
Maša Milojević, 
9. razred

Mentorica: Urška Farčnik
Strokovno področje: psihologija in pedagogika

Člani strokovne ocenjevalne komisije:
Barbara Slatenšek, mag. psih. (predsednica)
mag. Jerneja Meža, univ. dipl. pedag.
Eva Esih, dipl. psih.

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

Povzetek vsebine:
Duševno zdravje je bistvenega pomena. Duševno zdrav 
človek se uspešno bori s stresom, dobro premaguje iz-
zive in nima večjih duševnih motenj. Med mladostniki 
se pojavlja cel kup duševnih motenj: stres, psihosomat-
ske motnje, depresija, anksioznost, motnje hranjenja, 
samomorilnost itd. Ena izmed osnov dobrega dušev-
nega zdravja je tudi zdrava samopodoba, ki se oblikuje 
v času odraščanja. Samopodobo lahko poslabša tudi 
prekomerna uporaba družbenih omrežij in primerja-
nje z vplivneži, ki se tam pojavljajo. Na duševno zdravje 
učencev vplivajo tudi šolske obveznosti in ocenjevanje. 
V času epidemije koronavirusa je na naše duševno 
zdravje bistveno vplivala izoliranost od prijateljev in so-
šolcev. Ravno slednji so pomemben dejavnik pri razvoju 
zdrave osebnosti, saj so prijatelji naša opora in pomoč.  
Pri raziskovanju sem si pomagala z anketnim vprašalni-
kom, opravila pa sem tudi intervju s psihologinjo. V na-
logi sem preučila, kako se soočiti z duševnimi motnjami 
in kako si pomagati sam oziroma kam se obrniti, kadar 
potrebujemo zunanjo pomoč.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202104787.pdf

Avtorici:   
Arabela Kostanjevec in Gaja Ramšak, 
obe 7. razred 

Mentorica: Petra Galič
Strokovno področje: psihologija in pedagogika

Člani strokovne ocenjevalne komisije:
mag. Jana Bervar (predsednica)
Tanja Peček, univ. dipl. psih.
Lea Gornjak, univ. dipl. psih.

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

Povzetek vsebine:
Predsodki segajo v vsa področja družbenega življenja. 
Izražamo jih skozi vsakdanji govor, fraze, šale, dvoum-
nosti. Najdemo jih v javnem govoru; v medijih, filmih, 
popularni kulturi, v političnih, državnih institucijah, tudi 
v znanosti in kulturi. Kažejo se predvsem v nespoštlji-
vem, nestrpnem, ponižujočem ali prezirljivem odnosu 
do drugih in drugačnih; do pripadnikov drugih naro-
dov, etničnih skupnosti, ras, kultur, do oseb z drugačni-
mi načini življenja, religioznimi, spolnimi usmeritvami. 
V raziskovalnem delu nas je zanimalo, kako se osnov-
nošolci druge in tretje triade naše šole spopadajo s 
predsodki, ali so že bili kdaj žrtve le-teh in če jih sploh 
prepoznajo. V duhu aktualnosti razmer nas je zanimalo 
tudi, ali se predsodki kažejo tudi v povezavi s tistimi, ki 
so že preboleli koronavirusno bolezen. Ugotovili sva, da 
učenci naše šole zelo slabo poznajo razliko med pred-
sodkom in stereotipom. Le četrtina anketiranih je bila 
žrtev predsodkov, ki so bili izraženi v največji meri s stra-
ni sošolcev v šoli, in sicer tako, da so bili največkrat žrtve 
posmeha, širjenja neresnic, šal o njih ipd. 44 % anketira-
nih učencev naše šole nima predsodkov, med preostali-
mi 56 % pa jih ima 17 % predsodek do veganov. 8 % tis-
tih, ki so preživeli bolezen covid-19 ali pa poznajo koga, 
ki jo je preživel, so zaznali, da so se jih ljudje izogibali.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202104963.pdf

Naslov naloge: Naslov naloge:

Vpliv okolja na 
duševno zdravje 
osnovnošolcev

Osnovnošolci 
v primežu 
predsodkov
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Avtorice:    
Neža Kovač, Živa Potočnik in Larisa Vodišek, 
vse 6. razred 

Mentorica: Patricija Jakop
Strokovno področje: glasba

Članice strokovne ocenjevalne komisije: 
Darja Poglajen, prof. slo. in rus. (predsednica)
Ana Metličar, mag. prof. slov. in rus.
Juana Robida, prof. slov. in nem.
Metka Lipovšek, akad. glas., prof. flavte, 
univ. dipl. kom.

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

Povzetek vsebine:
Z raziskovalno nalogo smo želele ugotoviti, kako nasta-
ne pesem in se preizkusiti v iskanju idej za besedilo, v 
določanju pravega ritma in kasneje še v iskanju prave 
melodije za glavni glas in  spremljevalna glasbila. Ideja 
se nam je zdela zanimiva, zato smo jo realizirale. 

Ugotovile smo, da napisati v celoti svojo pesem ni tako 
enostavno. V uvodu raziskovalne naloge smo najprej 
povzele teoretično plat raziskovalne naloge, kjer smo 
na kratko opisale osnove glasbene teorije in vpliv glas-
be na človeka. Nato pa smo predstavile potek nastanka 
naše pesmi.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202104965.pdf

Naslov naloge:

Kako napisati 
pesem

Avtorici:   
Maša Hržica Stante in Ana Pilih, 
obe 9. razred 

Mentorica: Darja Jeran
Strokovno področje: sociologija

Članice strokovne ocenjevalne komisije: 
Zdenka Zrinski, univ. dipl. soc. (predsednica)
Tanja Petelinšek, univ. dipl. komun.
Suzana Cekuta, mag. manag.

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

Povzetek vsebine:
Živimo v svetu, kjer je na vsakem koraku čutiti negotovost 
in s tem tudi povezan strah pred neznanim, prihodnostjo. 
Ni pa vse tako črno, kajti življenje zna biti tudi mavrično 
obarvano. Ker sva se sami velikokrat zalotili, da sva razmiš-
ljali o strahovih in tudi analizirali najine strahove, sva se od-
ločili, da bova naredili raziskovalno nalogo na to tematiko. 

V najini raziskovalni nalogi sva raziskovali, česa se naši 
učenci najbolj bojijo in tudi, ali je ta strah povezan z dogaja-
nji v otroštvu. Predvsem naju je zanimalo, če imajo kakšno 
specifično obliko strahu. In navsezadnje naju je tudi zani-
malo, če je njihov strah ali negotovost povezana z novo ob-
liko virusa, ki se je razširil med nas. V prvem delu sva sprva 
opisali razvoj čustev. Razložili sva, kaj je strah in kaj fobija. 
Predstavili sva pojem anksioznost in motnje anksioznosti. V 
nadaljevanju pa sva se osredotočili na obrazložitev različnih 
motenj anksioznosti. Na koncu teorije sva podali nekaj o 
oblikah zdravljenja teh najtežjih strahov. Kdaj si lahko sami 
pomagamo, če ne, pa si poiščemo strokovno pomoč. Ker 
pa veva, da je raziskovanje tega področja lahko zastavljeno 
zelo široko, sva se osredinili na učenke in učence naše šole. 
Izvedli sva anonimno anketo med izbranimi razredi na naši 
šoli. Ugotovili sva, da so učenci seznanjeni z različnimi obli-
kami strahov in fobijami. Spraševali sva jih tudi o tem, če je 
kakšen strah značilen za njihovo družino (npr. strah pred 
kačami se prenaša od staršev na otroke).

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202104865.pdf

Naslov naloge:

Strahovi in fobije med 
našimi osnovnošolci
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Avtorja:   
Tjaš Kmecl in Marko Rašić, 
oba 8. razred

Mentor: Uroš Kalar
Strokovno področje: elektrotehnika in 
elektronika

Člani strokovne ocenjevalne komisije:
mag. Andrej Medved (predsednik)
Mitja Sitar, dipl. inž. el.
Drago Pungartnik, dipl. inž. el.

Naloga je prejela 91 točk in se uvrstila v 1. skupino 
(naloga z izdelkom).

Povzetek vsebine:
V času, ko na ulicah srečujemo vse več skirojev (električ-
nih ali navadnih), se je pojavila dilema, kako bo voznik 
skiroja nakazal spremembo smeri. Predvsem se teža-
va pojavlja pri udeležencih v prometu, ki uporabljajo 
električne skiroje, saj njihova hitrost z lahkoto preseže 
hitrost marsikaterega mestnega kolesarja. Kolesarji 
uporabljajo za nakazovanje spremembe smeri gibanje 
z roko, kar pa je pri vožnji s skirojem lahko izjemno ne-
varno. Glavni namen raziskovalne naloge je bil poiskati 
rešitev, ki bi bila za uporabnika varna, uporabnik skiroja 
pa bi med vožnjo učinkovito lahko nakazal spremembo 
smeri. Najprej smo po spletu pobrskali za obstoječimi 
rešitvami. Sprva smo iskali skiroje, ki imajo že vgraje-
no svetlobno signalizacijo, a našli le takšne, ki nudijo 
sprednjo in zadnjo luč, ne pa tudi smernikov. Sledilo 
je iskanje obstoječih rešitev za svetlobno označevanje 
menjave smeri med vožnjo, nato pa smo izdelali še svoj 
izdelek, ki bi ponudil cenovno ugodnejšo rešitev od ob-
stoječih, ki smo jih našli na spletu.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105107.pdf

Naslov naloge:

Skiro 
in smerokazi
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Avtorici:     
Ema Freitag in Zala Grögl, 
obe 7. razred 

Mentorica: Sanja Podgoršek
Strokovno področje: sociologija

Članice strokovne ocenjevalne komisije:
Zdenka Zrinski, univ. dipl. soc. (predsednica)
Tanja Petelinšek, univ. dipl. komun.
Suzana Cekuta, mag. manag.

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

Povzetek vsebine:
V raziskovalni nalogi sva skušali ugotoviti, ali se osnov-
nošolci, vključeni v raziskavo, bojijo okužbe s koro-
navirusom, katere ukrepe za preprečevanje okužbe s 
koronavirusom upoštevajo, katere najlažje in katere 
najtežje. Zanimalo naju je tudi, zakaj upoštevajo tre-
nutno veljavne ukrepe za preprečevanje okužbe s ko-
ronavirusom, kje pridobijo informacije o ukrepih, ali se 
jim zdijo smiselni. Preverili sva tudi njihovo mnenje o 
zaščitnih maskah in jih povprašali, kako v trenutni situ-
aciji ohranjajo stik s prijatelji. 

Raziskava je pokazala, da se učenci ne bojijo okužbe s 
koranavirusom in da večina učencev upošteva trenutno 
veljavne ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe s ko-
ronavirusom. Učenci najtežje upoštevajo ukrep, ki pre-
poveduje druženje, najlažje pa ukrep, ki zahteva zaščito 
nosnega in ustnega predela – nošenje zaščitne maske. 
Učenci ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe s ko-
ronavirusom upoštevajo, ker menijo, da je to dobro za 
njih in druge ljudi, informacije o ukrepih pa dobijo od 
staršev in na spletu. Polovica učencev meni, da so samo 
nekateri ukrepi smiselni. Anketirani učenci nimajo težav 
z nošenjem zaščitne maske, jih je pa motilo nošenje le-
-teh v naravi. 

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105164.pdf

Naslov naloge:

Upoštevanje ukrepov za 
preprečevanje koronavirusa 
med osnovnošolci

Avtorica:    
Patricija Oprešnik, 
9. razred

Mentorica: Maja Kmecl 
Strokovno področje: sociologija

Člani strokovne ocenjevalne komisije:
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.

Povzetek vsebine:
Veliko vlogo pri oblikovanju odnosa do denarja ima vzgo-
ja. Starši s svojim zgledom in odnosom do denarja vplivajo 
na vzgojo otroka. Otroku lahko pomagajo, da se naučijo 
odgovornega ravnanja z denarjem, tudi tako, da mu dajo 
žepnino.  

Odločila sem se, da preverim, ali učenci naše šole preje-
majo žepnino in ali so razlike v višini žepnine med starejši-
mi in mlajšimi učenci. Prav tako me je zanimalo, če šolski 
uspeh in pomoč pri hišnih opravilih vplivata na žepnino, 
ali daje žepnina občutek odgovornosti in kako je z njeno 
porabo ter vplivom koronavirusa na prejemanje žepnine.

Ugotovila sem, da polovica učencev, ki so izpolnili anke-
to, ne prejema žepnine, kar se mi zdi kar velik odstotek. 
Čeprav žepnino prejema malo manj kot polovica učen-
cev 2. in 3. triade, jo ti večina prejemajo mesečno s stra-
ni staršev. Učenci 3. triade mesečno dobijo višjo žepnino 
kot učenci 2. triade. Vsi učenci pa so s prejetim zneskom 
zadovoljni. Žepnina večine anketiranih učencev naše šole 
ni pogojena s šolskim uspehom in hišnimi opravili. Skoraj 
vsem učencem daje žepnina občutek odraslosti in odgo-
vornosti. In kako je s porabo žepnine? Učenci 2. triade bolj 
varčujejo kot učenci 3. triade, a se učenci 3. triade pred 
porabo žepnine rahlo bolj posvetujejo s starši. Ker ni pod-
ročja, kamor ne bi posegel koronavirus, sem bila prepri-
čana, da bo imel vpliv tudi na prejemanje žepnine, a sem 
se zmotila. Kljub koronavirusu se večini učencem žepnina 
ni spremenila.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4202104964.pdf

Naslov naloge:

Žepnina med učenci 
naše šole
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Avtorice:    
Neja Drobne, Gaja Plevnik Ivanuša in Niki 
Kračun, vse 7. razred 

Mentor: Martin Melanšek
Strokovno področje: biologija

Člani strokovne ocenjevalne komisije:
Irena Zbašnik Zabovnik, pred. učit. bio. in 
kem. (predsednica)
Gregor Kalan, prof. bio. in kem.
Lavra Brglez, dipl. inž. živ. in preh.

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

Povzetek vsebine:
Pri raziskovalni nalogi smo imeli namen raziskati sadje. 
Zanimala nas je obstojnost sadja ter vsebnost vode in 
sladkorja v različnih vrstah sadja. Za namene raziskovalne 
naloge smo izvedli eksperimente, s katerimi smo preučili 
obstojnost sadja, količino vode in sladkorja v sadju. 

Z raziskavami smo ugotovili, da voda predstavlja kar 61,6 
% mase jabolka, 70 % mase banane, 80 % mase grozdja, 
73 % teže kakija in 53,4 % mase pomaranče. Glede obstoj-
nosti sadja smo ugotovili, da je sadje bolj obstojno v hladil-
niku, saj so vse vrste sadja dlje časa obstale v hladilniku. V 
sklopu raziskovalne naloge smo merili tudi vsebnost slad-
korja v sadju. Za jabolko smo ugotovili, da je delež sladkor-
ja 4,6 %, za banano 6,0 %, za grozdje 9,6 %, za kaki 3,3 % 
in za pomarančo 4,1 %. Delež sladkorja v sadju lahko zelo 
niha glede na stopnjo zrelosti sadja. 

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4202104870.pdf

Naslov naloge:

Sestava sadja
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Avtorice: 
Ajda Čurman, Ana Krošl in Ema Leban, 
vse 8. razred 

Mentor: Boštjan Štih 
Strokovno področje: biologija

Člani strokovne ocenjevalne komisije:
Irena Zbašnik Zabovnik, pred. učit. bio. in 
kem. (predsednica)
Gregor Kalan, prof. bio. in kem.
Lavra Brglez, dipl. inž. živ. in preh.

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

Povzetek vsebine:
Z raziskovalno nalogo smo želele ugotoviti, kako bosta 
lupini limone, ki ni obdelana s pesticidi, in limone, kate-
re lupina je obdelana s pesticidi, vplivali na razvoj plesni 
na lupinah in aktivnost kvasovk pri fermentaciji glukoze 
ter če bo način čiščenja lupin limon, obdelanih s pesticidi, 
vplival na razvoj plesni in aktivnost kvasovk pri fermenta-
ciji glukoze.

Ugotovile smo, da se plesni bolj razvijajo na lupini limone, 
ki ni obdelana s pesticidi. Na lupini limone, ki je obdelana 
s pesticidi, pa se plesni najmanj razmnožujejo na oprani 
lupini limone, največ pa na lupini limone, ki smo jo nama-
kale v raztopini sode bikarbone. Ugotovile pa smo tudi, 
da ogljikov dioksid pri fermentaciji glukoze v prisotnosti 
lupine limon, obdelane s pesticidi, nastaja počasneje kot 
v primeru prisotnosti lupine limon, ki ni obdelana s pesti-
cidi, ter da način pranja lupine limon, obdelanih s pestici-
di, pomembno vpliva na dinamiko nastajanja ogljikovega 
dioksida.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4202104958.pdf

Naslov naloge:

Razvoj plesni in aktivnost 
kvasovk v prisotnosti različno 
obdelane limonine lupine

Ra
zi

sk
ov

al
ne

 n
al

og
e 

| 
O

sn
ov

ne
 š

ol
e 

| 
O

sn
ov

na
 š

ol
a 

H
ud

in
ja

Avtorica:  
Rebeka Krajnc, 
9. razred

Mentorica: Mateja Turk 
Strokovno področje: sociologija

Članice strokovne ocenjevalne komisije:
Zdenka Zrinski, univ. dipl. soc. (predsednica)
Tanja Petelinšek, univ. dipl. komun.
Suzana Cekuta, mag. manag.

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

Povzetek vsebine:
Raziskovalna naloga temelji na raziskavi šolskega dela 
učencev v času šolanja na daljavo. Šolanje na daljavo je 
posledica razglašene epidemije v Sloveniji. Najpomemb-
nejša naloga vsakega posameznika v času epidemije je, 
da s stiki ne tvega prenašanja morebitnih okužb, ki neko-
mu lahko povzročijo hude zdravstvene težave. Vendarle 
so v mesecu oktobru 2020, kar zadeva šolanje na daljavo, 
odgovorni obljubili, da je realno pričakovati, da bo vse 
skupaj trajalo mesec dni, torej do konca novembra 2020. 
Vendar v tem času, ko je nastajala ta naloga, to ni držalo. 
Trajalo je veliko dlje. Vse do marca 2021.

Kako so učenci ocenili delo na daljavo, ali so pridobili ka-
kovostno znanje, spoštovali ukrepe stroke? Na ta vpraša-
nja in še nekaj drugih sem se trudila odgovoriti v razisko-
valni nalogi. 

Po začetnem navdušenju učencev, da ni treba hoditi v 
šolo, so učenci kmalu začutili naveličanost dela za raču-
nalniki. Zaželeli so si socialnih stikov, družbe vrstnikov, 
žive razlage učiteljev. Vsa ta dejstva je potrdila tudi moja 
raziskava. Prav tako so mnogi učenci ugotovili, da znanje, 
pridobljeno preko računalnika, ni tako kakovostno, kot 
je znanje, pridobljeno v razredu. Tam lahko učitelja takoj 
vprašaš, kadar imaš težave z razumevanjem snovi. Tudi 
utrjevanja in sprotnega preverjanja znanja ter reševanja 
takšnih in drugačnih težav ni bilo možno izpeljati v takšni 
meri, kot bi bilo to možno, če bi bili v šoli.

Mnogi učenci so zapisali, da si kljub temu, da naredijo vse, 
kar je potrebno narediti v času šolanja na daljavo, želijo 
»pravo šolo«. Tem besedam se pridružujem tudi sama.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4202104875.pdf

Naslov naloge:

Šola v senci 
korone
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Avtorja:     
Matic Krašovec  in Tit Rozman, 
oba 6. razred  

Mentorica: Jerneja Jovan
Strokovno področje: sociologija

Člani strokovne ocenjevalne komisije:
Jerko Malinar, univ. dipl. kult. (predsednik)
Branka Lazarevič, univ. dipl. soc.
Sandra Stajnko, univ. dipl. soc.

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

Povzetek vsebine:
Kdo še ni slišal, da je gibanje za človeka izjemno po-
membno? Še posebej pomembno je v obdobju otroštva 
in mladostništva. Ukvarjanje s športom ima številne 
pozitivne učinke na naše telo. Poleg tega, da vpliva na 
ohranjanje in zmanjševanje telesne teže ter pridobiva-
nje mišične mase, ima vpliv tudi na trdnost naših kosti 
in pretok krvi v našem telesu. Vpliva tudi na odpornost 
proti različnim boleznim. V otroštvu, ko se naši možgani 
razvijajo, ima gibanje izreden pomen tudi za naše mož-
gane. Učinki pa se kažejo pri razvoju osebnosti, razpo-
loženju, spopadanju s stresom, razvoju in obvladovanju 
duševnih bolezni in še marsikje.

Kot navdušena športnika naju je zanimalo, ali se mla-
di vključujejo v organizirane športne dejavnosti, ali se 
s športom ukvarjajo tudi v prostem času in predvsem, 
kako so zadovoljni s ponudbo športnih aktivnosti za 
mlade in infrastrukturo, namenjeno športu, ki je na vo-
ljo v Celju. 

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105169.pdf

Naslov naloge:

Zadovoljstvo celjskih 
osnovnošolcev s ponudbo 
športnih aktivnosti v Celju

Avtorici:      
Tina Lipovšek in Ana Pungeršek, 
obe 7. razred   

Mentor: Urh Kodre
Strokovno področje: arhitektura in gradbeništvo

Člani strokovne ocenjevalne komisije:
Marija Poteko, prof. fiz. in teh. (predsednica)
Alenka Preskar Planko, univ. dipl. inž. metal.
Katarina Kurnik, prof. lik. um. in TIT

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

Povzetek vsebine:
Načrtovanje šole je zelo zapleten in zahteven proces, 
vanj je vključenih veliko strokovnjakov z različnih pod-
ročij. Pri načrtovanju šole sodelujejo arhitekti, urbanisti, 
pedagoški strokovnjaki, predstavniki občine in države. 
Vse prepogosto so pri načrtovanju spregledani tisti, ka-
terim je šola namenjena – otroci. V raziskovalni nalogi 
sva zato se trudili pokazati, da je vključevanje učencev 
v proces načrtovanja nove šole koristno za vse udele-
žence. V hipotezah sva pravilno predvideli, da najini vr-
stniki želijo sodelovati v procesu načrtovanja, da imajo 
svoje predloge, kako bi izboljšali ali spremenili določene 
stvari. Ugotovili sva, da je marsikatera njihova ideja ali 
rešitev zelo podobna rešitvam, ki so jih načrtovali pravi 
arhitekti. Po njihovih idejah in s pomočjo delčka arhi-
tekturnega znanja, ki sva ga usvojili, sva ob koncu razi-
skave narisali Drugačno šolo prihodnosti, šolo po meri 
učencev.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105170.pdf

Naslov naloge:

Drugačna šola 
prihodnosti
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Avtorici:      
Tinkara Hliš in Ema Vaš, 
obe 7. razred  

Mentorica: Tanja Koželnik
Strokovno področje: sociologija

Članice strokovne ocenjevalne komisije:
Katja Kolenc, mag. polit. (predsednica)
Valerija Zorko, prof. slov. in soc.
Tanja Oprešnik, univ. dipl. soc.

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

Povzetek vsebine:
Pozdrav ptic miru je osrednji projekt OŠ Lava, ki beleži 
že 15. obletnico delovanja. Odločili sva se, da raziščeva, 
kdo podpira ta projekt in kako je sploh nastal. Ker nama 
mir veliko pomeni in se na prireditvi Pozdrav ptic miru 
trudimo širiti mir in ozaveščati ljudi o miru, naju je za-
nimalo, kaj si ljudje mislijo o tem gibanju in kaj jim mir 
predstavlja. O tem sva povprašali tudi celjsko podžupa-
njo Bredo Arnšek in celjsko svetnico Natašo Milohnoja. 
Bistvene podatke o projektu pa sva izvedeli iz pogovora 
z ravnateljico OŠ Lava Marijano Kolenko, ki je glavna 
pobudnica tega projekta, in z organizatorko projekta 
gospo Polono Gracer. 

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105166.pdf

Naslov naloge:

Pozdrav ptic 
miru
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Avtorici:      
Živa Kelgar in Ivana Malgaj Čretnik, 
obe 8. razred 

Mentorica: Tanja Koželnik
Strokovno področje: sociologija

Članice strokovne ocenjevalne komisije:
Katja Kolenc, mag. polit. (predsednica)
Valerija Zorko, prof. slov. in soc.
Tanja Oprešnik, univ. dipl. soc.

Naloga je prejela 71 točk in se uvrstila v 2. skupino.

Povzetek vsebine:
V Celju imamo številne odlične kulturne ustvarjalce, ven-
dar ogromno ljudi s tem sploh ni seznanjenih. V okviru 
raziskovalne naloge sva odkrili številna nova spoznanja 
na področju celjske kulture. Z anketo sva ugotovili, da 
zelo veliko ljudi kulturi še vedno ne pripisuje takšne 
vrednosti, kot si jo zasluži. S pomočjo intervjuja z gospo 
Marijano Kolenko sva spoznali, da velik del odnosa do 
kulture pridobimo že v mladih letih in da na tem mestu 
zelo veliko vlogo odigrajo starši ter učitelji v šolah. Prav 
zagotovo je področje, ki sva ga izbrali, zelo zanimivo in 
polno novih spoznanj. Upava, da bova s to raziskovalno 
nalogo spodbudili k večji kulturni zavednosti koga, ki 
kulturi prej ni priznaval velike vrednosti.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105165.pdf

Naslov naloge:

Celjski kulturni 
ustvarjalci

Avtorici:      
Lara Lipovšek in Pia Pungaršek Steiner, 
obe 9. razred  

Mentorica: Vanja Ocvirk Karner
Strokovno področje: psihologija in pedagogika

Članice strokovne ocenjevalne komisije:
mag. Jana Bervar (predsednica)
Tanja Peček, univ. dipl. psih.
Lea Gornjak, univ. dipl. psih.

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

Povzetek vsebine:
Z novimi generacijami učencev se pojavljajo potrebe po 
drugačnih, inovativnejših pristopih poučevanja in uče-
nja. Kako se učiti učinkovito, je pogosto vprašanje vsa-
kega najstnika. V raziskovalni nalogi sva želeli ugotoviti, 
ali učenci poznajo svoj prednostni učni stil in ali sploh 
vedo, kaj le-to je. Ker na najini šoli poudarjamo po-
membnost Fit pedagogike, sva želeli izvedeti, če učen-
ci pri svojem delu uporabljajo različne aktivne metode 
dela za doseganje dobrih učnih rezultatov. 

V uvodnem delu sva poudarili pomen komunikacije, 
predstavili vrste učnih stilov, opisali načine učenja, ki jih 
lahko učenci uporabljajo glede na posamezen učni stil. 
Kratko poglavje sva namenili Fit pedagogiki in njenemu 
pomenu.

Med osnovnošolci predmetne stopnje  sva izvedli anke-
tni vprašalnik, za globlji vpogled v področje raziskave pa 
sva intervjuvali  ravnateljico naše šole, gospo Marijano 
Kolenko, ter gospo Barbaro Konda, ustanoviteljico in 
vodjo projekta Fit International. Učinkovitost ene izmed 
fit metod sva preizkusili tudi v praksi (poizkus).  

S pomočjo anketnega vprašalnika sva prišli do ugoto-
vitve, da je področje učnih stilov med anketiranci precej 
nepoznano oziroma premalo ozaveščeno. Izkazalo se je 
tudi, da učenci kljub poudarku na Fit pedagogiki  le-teh 
pri svojem učenju aktivno ne uporabljajo.  Pomen uva-
janja novih učnih pristopov v procesu izobraževanja sta 
poudarili tudi obe intervjuvanki. 

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105167.pdf

Naslov naloge:

Učni stili in novi učni 
pristopi na naši šoli

Avtorici:      
Lea Lipovšek in Ajda Resinovič, 
obe 8. razred

Mentorica: Nina Senica
Strokovno področje: kemija

Člani strokovne ocenjevalne komisije:
mag. Mojca Alif, univ. dipl. inž. kem. 
(predsednica)
Marko Tukarič, univ. dipl. inž. kem. teh.
dr. Nataša Kovačič

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

Povzetek vsebine:
V raziskovalni nalogi sva spoznavali razlike med na-
ravno in kemijsko obdelano kozmetiko ter prednosti 
in slabosti obeh vrst. Opisali sva dobre in slabe učinke 
kozmetike ter se seznanili z njeno zgodovino. Učili sva 
se o pomembnosti njene uporabe in primerjali kemijsko 
obdelano in naravno kozmetiko na mnogih področjih.  

Med učenci predmetne stopnje naše šole sva izved-
li spletni vprašalnik. Rezultati so pokazali, da večina 
učencev uporablja kozmetiko, in sicer kemijsko obde-
lano. Ugotovili sva, da so najpogosteje začeli uporab-
ljati kozmetiko v starostnem obdobju od desetega do 
trinajstega leta in da jo uporabljajo za boljši videz, pa 
tudi zato, da je njihova koža bolj zdrava. Skoraj polovica 
učencev se zaveda pomembnosti uporabe kozmetike, 
večina tudi ni izkusila njenih slabih učinkov.

O kozmetiki sva se želeli naučiti še več, zato sva naredili 
intervju s kozmetičarko, specialistko dermatologije in 
profesorico s Srednje zdravstvene šole. 

S kemijskim poskusom sva dokazali, da tudi naravni 
kozmetični izdelki vsebujejo kemijsko obdelane sesta-
vine, saj bi imeli sicer prekratek rok trajanja. Ugotovili 
sva, da lahko sami narediva naravno kremo, vendar bo 
njen rok trajanja brez dodanih kemikalij kratek, lahko 
pa ga podaljšava s shranjevanjem v hladilniku. 

Pripravili sva še izdelek – komplet za nego ustnic. Sami 
sva naredili paletko šmink, vazelin in glos za ustnice v 
enem ter piling za usta. 

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105168.pdf

Naslov naloge:

Zdrava koža – 
zdrav človek
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Avtorici:      
Špela Uršič in Lana Leskovšek, 
obe 9. razred 

Mentorica: Marjeta Gradišnik Mirt
Strokovno področje: biologija

Člani strokovne ocenjevalne komisije:
Irena Zbašnik Zabovnik, pred. učit. bio. in 
kem. (predsednica)
Gregor Kalan, prof. bio. in kem.
Lavra Brglez, dipl. inž. živ. in preh.

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

Povzetek vsebine:
Ste že slišali za hrastove čipkarke? Čeprav imajo te žu-
želke zelo prijazno ime, so veliki škodljivci hrastovih 
dreves. Ime so dobile po čipkastem vzorcu na krilih. 
Hrastove čipkarke so tujerodna vrsta stenic, ki so bile 
v Slovenijo prenešene iz Severne Amerike. Prvič so jih 
opazili leta 2016, zato je njihova splošna prepoznavnost 
nekoliko slabša. Ugotavljali sva prisotnost hrastovih 
čipkark v gozdnih otočkih severovzhodnega dela Celja, 
od Bukovžlaka do Ljubečne. Prvo hipotezo, v kateri sva 
predvidevali, da bodo na vseh izbranih lokacijah goz-
dov prisotne hrastove čipkarke, sva s pomočjo zbranih 
podatkov potrdili. Tudi druga hipoteza, da na spodnji 
strani listov hrasta prevladujejo ličinke nad odraslimi 
osebki, skoraj v celoti drži. Ker so ličinke precej manjše, 
sva za štetje uporabili povečevalno steklo. Še lažje smo 
jih skupaj s prostovoljci v učilnici prešteli s pomočjo mi-
kroskopa. Tretjo hipotezo, da hrastove čipkarke v pov-
prečju poškodujejo več kot 40 % lista hrasta, z zbranimi 
podatki nisva potrdili. Za potrditev te hipoteze bi morali 
poiskati bolj dodelano metodo za ugotavljanje poško-
dovanosti listov. Hvaležni sva učencem prostovoljcem, 
ki so nama priskočili na pomoč pri preštevanju ličink in 
odraslih hrastovih čipkark na listih hrasta. Vsi skupaj 
smo na konkretnem primeru spoznali vpliv tujerodne 
vrste neposredno v domačem okolju.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105625.pdf

Avtorji:  
David Gajšek, Jan Kiker in Jakob Zidar, 
vsi 8. razred

Mentorica: Marjeta Gradišnik Mirt
Strokovno področje:  ekologija z varstvom okolja

Članice strokovne ocenjevalne komisije:
Petra Boštjančič, prof. biol. in gosp. 
(predsednica)
Nada Reberšek Natek, univ. dipl. inž. agr.
Urška Lorenčak, mag. prof. mat. in bio.

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

Povzetek vsebine:
Vzhodna Ložnica je edini malo večji vodotok, ki teče pre-
ko našega šolskega območja. Na določenih mestih ima 
zelo lepo ohranjeno naravno strugo z značilnimi domo-
rodnimi vrstami dreves in grmov. Vendar že dolgo časa 
v to naravno vodno okolje vdirajo tujerodne invazivne 
vrste rastlin. V okviru projekta LIFE ARTEMIS smo so-
delovali v Tednu popisa tujerodnih vrst 2020 in preučili 
Vzhodno Ložnico v spodnjem, srednjem in zgornjem 
toku. V raziskovalni nalogi smo imeli dve hipotezi. V prvi 
smo predvidevali, da bo ob spodnjem toku Vzhodne 
Ložnice uspevalo vsaj sedem različnih invazivnih tujero-
dnih vrst, naleteli pa smo celo na devet vrst. Med njimi 
so bile veliki pajesen, japonski in češki dresnik, enoletna 
suholetnica, žlezava nedotika, topinambur, orjaška zla-
ta rozga, navadna robinija, oljna bučka in peterolistna 
vinika. V drugi hipotezi smo predvidevali, da bomo v 
srednjem toku Vzhodne Ložnice od  avtoceste do ostan-
kov Avžnerjevega mlina našli največ tri različne vrste 
invazivnih tujerodnih rastlin, v zgornjem toku v Pristavi 
pa nobene. Žal se je pokazalo, da so le-te prodrle tudi 
v zgornji tok Vzhodne Ložnice, kjer smo našli velike in 
goste sestoje žlezave nedotike, sahalinskega dresnika 
in velikega pajesena. Najbolj zanimivo se nam je zde-
lo terensko delo, ker se preko neposrednih izkušenj in 
opazovanj največ naučimo.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105626.pdf

Naslov naloge: Naslov naloge:

Prisotnost hrastovih 
čipkark v gozdnih otočkih 
severovzhodnega dela Celja

Prisotnost invazivnih 
tujerodnih vrst rastlin ob 
Vzhodni Ložnici

Ra
zi

sk
ov

al
ne

 n
al

og
e 

| 
O

sn
ov

ne
 š

ol
e 

| 
O

sn
ov

na
 š

ol
a 

Lj
ub

eč
na

Avtorica:       
Ajda Žveplan, 
9. razred 

Mentorica: Marjeta Gradišnik Mirt
Strokovno področje: ekologija z varstvom okolja

Članice strokovne ocenjevalne komisije:
Petra Boštjančič, prof. biol. in gosp. 
(predsednica)
Nada Reberšek Natek, univ. dipl. inž. agr.
Urška Lorenčak, mag. prof. mat. in bio.

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

Povzetek vsebine:
Vsakodnevno zaznavanje odpadkov na vsakem koraku 
mi je vzbudilo željo po raziskovalni nalogi o odpadkih 
doma in ob šolskih poteh. Nikoli nisem razumela, kako 
lahko nekdo odvrže odpadek 50 metrov stran od koša. 
Opažala sem, da precej ljudem razvrščanje odpadkov 
v prave zabojnike ni pisano na kožo. S temi opažanji 
sem začela premišljevati o raziskovalnih vprašanjih za 
svojo raziskovalno nalogo. Postavila sem si štiri hipo-
teze. Prva hipoteza, kjer sem predvidevala, da bo naj-
bolj onesnažena šolska pot od trgovine Kea na Ljubečni 
do Picerije Limbo, ni bila potrjena, saj je bilo na poti od 
OŠ Ljubečna do Transportov Podpečan več odpadkov. 
Potrdim lahko drugo hipotezo, saj je bilo plastičnih od-
padkov na šolskih poteh res največ. Po končani spletni 
anketi z naslovom Ločevanje odpadkov sem po rezulta-
tih lahko potrdila tretjo hipotezo, da so dekleta od 6. do 
9. razreda uspešneje reševale anketo kot fantje. V četr-
ti hipotezi, ki se glasi: »Devetošolci bodo pri reševanju 
spletne ankete dosegli povprečno najvišje število točk«, 
pa me je rezultat presenetil, saj so največ točk povpreč-
no dosegli osmošolci. Po končanem naravoslovnem 
dnevu sem bila zadovoljna in hvaležna, da so mi bili 
učenci pripravljeni pomagati pri zbiranju podatkov za 
to raziskovalno nalogo.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105624.pdf

Avtorici:       
Lara Brance in Julija Bobek, 
obe 9. razred 

Mentorica: Suzana Miljević
Strokovno področje: sociologija

Člani strokovne ocenjevalne komisije:
Jerko Malinar, univ. dipl. kult. (predsednik)
Branka Lazarevič, univ. dipl. soc.
Sandra Stajnko, univ. dipl. soc.

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

Povzetek vsebine:
Prve asociacije, ko pomislimo na rasizem, so povezane s 
človeško preteklostjo oziroma z zgodovino, z Združeni-
mi državami Amerike in s suženjstvom. Ob vsestranskih 
napredkih družbe je težko verjeti, a je res, da je rasizem 
še vedno močno prisoten tudi v sodobni družbi. Z glo-
balizacijo in s tehnološkim napredkom, ki sta omogoči-
la pogoste in različne oblike medkulturne izmenjave, je 
spoznavanje in sprejemanje drugačnih kultur hitrejše in 
olajšano, a nepoznavanje drugačnih in drugačnosti se 
še vse prepogosto kaže v etiketiranju, konfliktih, nestrp-
nosti, celo v zatiranju in sovraštvu. Skupni imenovalec je 
neznanje oziroma nepoznavanje. Angleščina je lingua 
franca in smo vsakodnevno z njo obdani, saj je jezik me-
dijev, trgovine, politike, medicine, tehnologije, turizma 
idr. V raziskovalni nalogi se ukvarjamo z vprašanji, ali 
mladostniki, tj. učenci in učenke od 7. do 9. razreda, na 
Osnovni šoli Ljubečna znamo prepoznati rasistično ko-
munikacijo v tujem jeziku (angleščini), ali se na to od-
zivamo, kako se odzivamo ter kaj lahko mladostniki na 
Osnovni šoli Ljubečna naredimo, da ozavestimo previ-
dnejšo rabo tujega jezika.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105893.pdf

Naslov naloge:

Naslov naloge:

Poznavanje rasizma v 
angleškem jeziku in kulturi 
na Osnovni šoli Ljubečna

Odpadki doma in 
ob šolskih poteh
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Avtorica: 
Špela Klopčič, 
8. razred

Mentorica: Jasmina Oblak
Strokovno področje: etnologija

Članice strokovne ocenjevalne komisije: 
dr. Alenka Hren Medved (predsednica)
Andreja Klinc, univ. dipl. zgo.
Ana Cerar, prof. zgo. in um. zgo.

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

Povzetek vsebine:
V raziskovalni nalogi sem s pomočjo intervjuvancev že-
lela spoznati, kakšno je bilo življenje rudarskih družin v 
Sedražu in v okolici po drugi svetovni vojni do zaprtja 
premogovnika Brezno in ostalih premogovnikov v bliži-
ni Sedraža ter kako se je rudarstvo prepletalo z vaškim 
utripom. 

Skozi raziskovanje sem ugotovila, da se je po 2. svetovni 
vojni v Sedražu in okolici življenje večinoma vrtelo okrog 
rudarstva in vere. Premogovnik je pripomogel k razvoju 
krajev; tako so gradili šole in zdravstveni dom. Pri večini 
gradenj je premogovnik finančno pomagal. Rudarji so 
večji del dneva preživeli v rudniku, njihove žene so de-
lale na kmetiji; tiste iz »hausov« so pomagale okoliškim 
kmetom. Otroci so hodili v šole, popoldne delali doma, 
zvečer naredili domačo nalogo. 

Tisti, ki so živeli v hišah, so imeli glede na premože-
nje tudi živali – krave, koze, konje, kokoši, race, zajce, 
prašiče ... Na njivah so gojili žita, krompir in zelenjavo 
(krompir, zelje, solata, korenje ...). Ker so bili skoraj v 
celoti samooskrbni, so gojili tudi sadno drevje (jablane, 
hruške, slive), nekaj jih je gojilo tudi trto. Sadje so sušili 
in ga uporabljali v prehrani.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105704.pdf

Avtorici:  
Mojca Tošić in Aleksandra Derganc, 
obe 9. razred 

Mentorica: Jasmina Oblak
Strokovno področje: psihologija in pedagogika

Članice strokovne ocenjevalne komisije: 
Barbara Slatenšek, mag. psih. (predsednica)
mag. Jerneja Meža, univ. dipl. pedag.
Eva Esih, dipl. psih.

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

Povzetek vsebine:
Razred je družba v malem, na katerega vpliva ogrom-
no različnih dejavnikov. Učenci, zbrani v skupino, bolj 
ali manj naključno, skušajo ugotoviti, kako med seboj 
sodelovati, funkcionirati. Včasih je izkušnja pozitivna, 
včasih malo manj. 

V raziskovalni nalogi sva želeli ugotoviti, kateri tipi tem-
peramenta prevladujejo v najinih razredih, kako po-
samezni tipi temperamenta v razredu komunicirajo in 
kako zaznavajo razredno klimo.

S testom osebnosti sva ugotovili, da v obeh razredih 
prevladujejo koleriki, sledijo flegmatiki in v manjšem 
delu melanholiki in sangviniki. V enem oddelku je tudi 
veliko več mešanih tipov kot v drugem.

Učenci različnih temperamentov razredno klimo obeh 
oddelkov doživljajo zelo drugače. Koleriki imajo v b-od-
delku veliko bolj pozitivno mnenje kot v a. Melanholiki 
so bolj pozitivni kot flegmatiki, prav tako na razred in 
razredno klimo gledajo veliko bolj pozitivno sangviniki. 
Flegmatiki se v obeh razredih med seboj ne družijo po-
gosto, prav tako se izogibajo tesnejših stikov s čistimi 
koleriki. Odnos med flegmatiki in koleriki je v a-razredu 
veliko bolj pozitiven kot v b. Koleriki imajo ob sebi naj-
raje sangvinike, v a-oddelku se družijo tudi s flegmatiki, 
kar za b-oddelek ni značilno. 

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105703.pdf

Naslov naloge: Naslov naloge:

Vsakdan rudarskih družin 
in vpliv rudarstva na kraj 
Sedraž z okolico

Vpliv temperamenta na 
zaznavo razredne klime in 
medsebojno komunikacijo
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Avtorice: 
Brina Klepej, Lana Počivalšek 
in Tjaša Stupan, vse 9. razred

Mentorica: Jasmina Oblak
Strokovno področje: sociologija

Članice strokovne ocenjevalne komisije: 
Katja Kolenc, mag. polit. (predsednica)
Valerija Zorko, prof. slov. in soc.
Tanja Oprešnik, univ. dipl. soc.

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

Povzetek vsebine:
Učenci zadnje triade imajo na urniku poleg obveznih 
predmetov tudi obvezne izbirne predmete, ki so si jih 
izbrali že konec prejšnjega šolskega leta. Bodoče sed-
mošolce – v primerjavi z osmo- in devetošolci – čaka 
veliko več zbiranja informacij o vsebinah predmetov, ki 
so jim na voljo, in dvomov, ali so se prav odločili. To je 
logično, saj osmo- in devetošolci potek izbire, učitelje 
in vsebino predmetov že poznajo. Učenci morajo v vsa-
kem razredu obiskovati dve uri obveznih izbirnih vse-
bin, z dovoljenjem staršev lahko tudi tri. Vsi predmeti 
se poučujejo eno uro tedensko, razen tujih jezikov, ki se 
poučujejo dve uri na teden. Marsikdo obiskovanje glas-
bene šole izkoristi za priznanje vsaj ene ure pouka iz-
birnih predmetov. V raziskovalni nalogi želimo preveriti, 
koliko učenci zadnje triade treh osnovnih šol v občini 
Laško vedo o poteku izbire obveznih izbirnih predmetov 
ter kateri dejavniki vplivajo na njihov izbir. Ugotavljamo, 
da imajo učenci na splošno dovolj osnovnega znanja o 
procesu izbire obveznih izbirnih predmetov. Pri svoji 
odločitvi se predvsem sedmošolci najbolj zanesejo na 
informacije, združene na informativnih listih o vsebinah 
posameznega predmeta, ter na informacije, ki jih do-
bijo neposredno pri učiteljih posameznih predmetov in 
razrednikih. V veliko pomoč pri odločitvi so tudi družin-
ski člani, prijatelji in sošolci. Več kot polovica vseh an-
ketiranih učenk in učencev se za posamezne obvezne 
izbirne predmete odloči zaradi privlačnih in zanimivih 
vsebin ter znanja, ki ga bodo usvojili pri določenih pred-
metih. Vseeno opažamo, da je predvsem med osmo- 
in devetošolci kar nekaj takšnih, ki si določene izbirne 
predmete izberejo predvsem zaradi lažje poti pri prido-
bivanju dobrih ocen.  

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105702.pdf

Naslov naloge:

Dejavniki izbire obveznih 
izbirnih predmetov v 
zadnji triadi osnovne šole
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Avtorici:   
Nejka Ramšak in Blažka Konec, 
obe 9. razred 

Mentorica: Suzana Šafarič
Strokovno področje: psihologija in pedagogika

Članice strokovne ocenjevalne komisije: 
mag. Jana Bervar (predsednica)
Tanja Peček, univ. dipl. psih.
Lea Gornjak, univ. dipl. psih.

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

Povzetek vsebine:
V teoretičnem delu naloge sva predstavili pojem samo-
podoba, ki je naša lastna predstava o tem, kdo mislimo, 
da smo. Oblikuje se največ v otroštvu, nanjo pa vplivajo 
starši in okolje.  Deli se na več področij, kot so telesna, 
šolska, medosebna, čustvena in religiozna samopodo-
ba. Lahko je pozitivna ali negativna.

Z anketnim vprašalnikom sva ugotavljali, kakšna je sa-
mopodoba šesto- in devetošolcev. Zanimalo naju je, če 
je samopodoba povezana s športno aktivnostjo, ali je 
nižja pri starejših najstnikih in kaj bi anketirani pri sebi 
spremenili, da bi se njihova samopodoba izboljšala.

Analiza ankete je pokazala, da se večina devetošolcev 
ukvarja s športom (v klubih ali rekreativno) in da samo-
ocena samopodobe pri teh najstnikih ni nizka. Ugotovili 
sva, da bi dekleta na sebi najraje spremenila postavo, 
pri obeh spolih pa si kar nekaj najstnikov želi, da bi bili 
pametnejši. Tudi psihologinja, s katero sva opravili in-
tervju, je navedla, da je pogosta težava najstnikov, ki 
poiščejo pomoč, slaba telesna samopodoba. V anketi 
sva zaznali, da so prisotne različne oblike psihičnega 
nasilja med vrstniki, kar vpliva na slabo samopodobo.

Samopodobo lahko izboljšamo z zaupanjem vase in da 
na napake gledamo kot na izkušnje. Je pa res, da je sa-
mopodoba izrazito subjektivna in se od posameznika 
do posameznika razlikuje, zato so tudi različni načini, 
kako jo izboljšati.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202106025.pdf

Naslov naloge:

Samopodoba 
najstnikov
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Avtorica:  
Urška Ula Dobnik, 
8. razred

Mentorica: Jožica Novak
Strokovno področje: sociologija

Članice strokovne ocenjevalne komisije: 
Zdenka Zrinski, univ. dipl. soc. (predsednica)
Tanja Petelinšek, univ. dipl. komun.
Suzana Cekuta, mag. manag.

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

Povzetek vsebine:
Živimo v negotovih časih. Zajela nas je pandemija nove-
ga koronavirusa, ki je popolnoma spremenila naša živ-
ljenja. V teoretičnem delu pišemo o medijih nasploh, o 
njihovem vplivu v času epidemije, predstavimo definici-
jo in najpomembnejše podatke o novem koronavirusu, 
vplivu medijev na različne starostne skupine (mladi do 
25. leta in starejši nad 55 let), o preteklih epidemijah in 
vplivu medijev na ljudi. 

Rezultati raziskav v empiričnem delu so pokazali, da tra-
dicionalni mediji vplivajo na mlade in starejše podobno, 
da pa mladi v bistveno večji meri spremljajo tudi novice 
na družabnih medijih. Do novic v medijih smo večinoma 
kritični in znamo prepoznati resnične informacije od ne-
resničnih. Mladi znamo informacije preveriti.  

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105733.pdf

Naslov naloge:

Vpliv medijev na oblikovanje 
mnenja o novem koronavirusu
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Avtorja:       
Emanuel Pintar in Mark Hlastec, 
oba 9. razred  

Mentorja: Urša Ribič Hribernik Urša in 
Mladen Pintar 
Strokovno področje: elektrotehnika in 
elektronika

Člani strokovne ocenjevalne komisije:
mag. Andrej Medved (predsednik)
Mitja Sitar, dipl. inž. el.
Drago Pungartnik, dipl. inž. el.

Naloga je prejela 95 točk in se uvrstila v 1. skupi-
no (naloga z izdelkom).

Povzetek vsebine:
V raziskovalni nalogi je bil cilj elektro spolirati ohišje za 
led lučko iz nerjavečega jekla. V raziskovalni nalogi  smo 
odkrivali področje elektro poliranja, ki temelji na osnovi 
elektrolize. S pomočjo elektrolize in pravega elektrolita 
lahko  z napetostjo in tokom odnašamo snov s predme-
ta, zaradi česar postane snov gladka. Naredili smo do-
mači elektrolit, s katerim smo poizkusili elektro spolirati 
baker, železo in nerjavečo kovino. Elektrolit smo najprej 
naredili  iz kuhinjske soli in destilirane vode, drugič smo 
elektrolit naredili iz modre galice in destilirane vode. Pri 
modri galici smo prišli do za nas novega odkritja, saj se 
nam je na posodi naredil bakreni sloj, ki smo ga lahko 
odstranili iz posode. Ugotovili smo, da bi z modro gali-
co lahko pobakrili razne kovine, vendar to ni bil naš cilj. 
Zadnji elektrolit, ki smo ga uporabili, je bil tovarniško 
izdelan elektrolit za elektro poliranje nerjavečih jekel. Ta 
industrijski elektrolit proizvaja »Brill Bomor«, ki pa ne 
proizvaja samo elektrolita, temveč tudi elektro polirne 
stroje. Pri tem elektrolitu pridemo do odličnih rezulta-
tov poliranja nerjaveče kovine in do odlične gladke in 
svetleče površine.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105736.pdf

Naslov naloge:

Elektro 
poliranje

Ra
zi

sk
ov

al
ne

 n
al

og
e 

| 
Pr

oj
ek

tu
 p

rid
ru

že
ne

 o
sn

ov
ne

 š
ol

e 
| 

O
sn

ov
na

 š
ol

a 
Lo

če

Avtorica:       
Tia Klenovšek, 
9. razred

Mentorji: Marko Jeran, Niharika Rawat in 
Milena Žohar
Strokovno področje: kemija

Člani strokovne ocenjevalne komisije:
mag. Mojca Alif, univ. dipl. inž. kem. 
(predsednik)
Marko Tukarič, univ. dipl. inž. kem. teh.
dr. Nataša Kovačič

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

Povzetek vsebine:
Fosfolipidne molekule se lahko v vodnih raztopinah 
organizirajo v fosfolipidne mehurčke oz. liposome. 
Ker je zgradba membrane liposomov podobna zgrad-
bi celične membrane, lahko na liposomih preučujemo 
nekatere lastnosti celične membrane in membrane ce-
ličnih organel. V raziskovalnem delu smo se ukvarjali s 
stabilnostjo orjaških fosfolipidnih mehurčkov (GUV) iz 
1-palmitoil-2-oleoil-sn-glicero-3-fosfoholina (POPC) in 
njegove mešanice s holesterolom (4 : 1), pripravljenih 
z metodo elektroformacije na Pt-elektrodah. Rezultati 
eksperimentalnega dela kažejo, da je stabilnost ume-
tnih celic oz. orjaških fosfolipidnih mehurčkov pogojena 
s časom. S staranjem pri sobni temperaturi mehurčki 
postanejo ohlapni in zelo dovzetni za efekte v suspenzi-
ji, kar privede do pokanja. Ugotovljeno je bilo, da imajo 
fosfolipidni mehurčki, tvorjeni iz mešanice POPC/hole-
sterol (4 : 1), najverjetneje zaradi holesterolne kompo-
nente bolj ojačano membrano in so na dražljaje iz oko-
liške raztopine manj odporni, zato pokajo počasneje. 
Pod invertnim svetlobnim mikroskopom viden efekt na 
membranah orjaških fosfolipidnih mehurčkov in mem-
branah eritrocitov človeške krvi kaže tudi detergent Tri-
ton-X-100. Delovanje je mogoče zaznati v spremembah 
oblik membran. Ker so orjaški fosfolipidni mehurčki 
lahko uporabni kot modeli celic, bi lahko z njihovo po-
močjo na njih študirali lastnosti novega koronavirusa 
SARS-Cov-2.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105732.pdf

Naslov naloge:

Stabilnost membrane 
orjaških fosfolipidnih 
mehurčkov, pripravljenih z 
metodo elektroformacije
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Avtor:        
Gašper Kolar, 9. razred 

Mentorica: Tatjana Hedžet
Strokovno področje: promet in logistika

Člani strokovne ocenjevalne komisije:
mag. Andrej Medved (predsednik)
Mitja Sitar, dipl. inž. el.
Drago Pungartnik, dipl. inž. el.

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

Povzetek vsebine:
Električni skiroji so vse pogostejše prevozno sredstvo 
tudi v Republiki Sloveniji (RS). Trenutna zakonodaja ne 
dovoljuje uporabe posebnih prevoznih sredstev, ki jih 
poganja motor in presegajo hitrost hoje pešcev, kamor 
uvrščamo tudi električni skiro.

Agencija RS za varnost prometa k spremembi zakono-
daje poziva Vlado RS že od avgusta 2020.  Ministrstvo 
za infrastrukturo RS je pripravilo Predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o pravilih cestne-
ga prometa, ki električne skiroje uvršča med lahka mo-
torna vozila, spreminja problematičen 97. člen starega 
zakona in predpisuje obvezno opremo na električnem 
skiroju. A predlog sedaj čaka na konec epidemije.

V letu 2020 je bilo zabeleženih 50 prometnih nesreč, v 
katerih so bili udeleženi vozniki električnega skiroja. Po-
lovica voznikov je bila mlajša od 25 let, 60 % voznikov 
električnega skiroja pa je bilo povzročiteljev prometne 
nesreče. Po podatkih Univerzitetnega kliničnega centra 
Ljubljana število padcev s skiroji narašča. Največ je po-
škodb glave in vratu prav pri mladoletnikih, ki so naša 
najbolj ranljiva skupina v prometu.

Uporaba električnih skirojev je bolj razširjena v večjih 
mestih, kjer je več prometnih površin. V zadnjih treh le-
tih se je znatno povečala. V manjših krajih je velik pro-
blem prometna infrastruktura.

Prav bi bilo, da se za uporabo električnih skirojev uredi-
jo pravila, ki bodo določala, kje se lahko električni skiroji 
uporabljajo in kdo jih sme voziti, potrebno pa je določiti 
tudi ustrezno opremo, ki bi zagotovila varno umestitev 
e-skirojev na prometne površine. Električni skiroji so 
namreč že na prometnih površinah, po rastoči prilju-
bljenosti sodeč pa bodo predstavljali pomembno obliko 
mobilnosti tudi v prihodnosti. 

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105734.pdf

Naslov naloge:

Električni skiro 
– dobra ali slaba 
izbira v prometu?

Avtor:        
Blaž Marčič, 8. razred 

Mentorica: Polona Bastič 
Strokovno področje: ekonomija in turizem

Članice strokovne ocenjevalne komisije:
Katja Teršek, univ. dipl. ekon. (predsednica)
Jožica Tamše, mag. ekon.
Nataša Marčič, prof. geo. in pedag.

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

Povzetek vsebine:
Zavedanje, kje so bila pridelana živila, ki jih osnovnošol-
cem ponujamo v šolskih kuhinjah, se je v zadnjih letih 
dvignilo. Vse, kar pojedo, ima vpliv na njihovo trenutno 
dobro počutje in ohranja zdravje za prihodnost.

Podatke, ki smo jih pridobili z Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, smo upo-
rabili za izračun količine, ki bi lahko bila na voljo posa-
meznemu učencu ob predpostavki, da bi bila celotna 
količina pridelanih živil z ekoloških kmetij v izbranih 24 
občinah dostavljena na 15 osnovnih šol (6.900 učencev).
Ugotovili smo, da je izbranih sezonskih ekoloških živil 
(jagod, orehov, kislega zelja, paradižnika, svežega zelja, 
bučk, korenja, čebule, zelene solate in kisle repe), ob 
upoštevanju priporočene velikosti porcije posamezne-
ga živila za učenca, dovolj za 12 tednov. 

V ponudbi ekoloških živil, ki so na razpolago večji del 
leta, izstopajo kokošja jajca. Dovolj je bilo v letu 2019 
pridelanega govejega mesa, kravjega mleka, jabolk in 
krompirja. Najmanj je bilo žita oziroma kaš (ajdova, pro-
sena, ječmenova) in pšeničnega zdroba. 

Ekološka živila dvignejo ceno obrokov, a pri tem ne gre 
zanemariti dviga kakovosti šolske prehrane. 

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105737.pdf

Naslov naloge:

Trajnostno partnerstvo 
med ekološko kmetijo in 
osnovno šolo
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Avtorica: 
Kaja Slana, 9. razred

Mentorica: Marjana Rojc
Strokovno področje: ekonomija in turizem

Članice strokovne ocenjevalne komisije:
Katja Teršek, univ. dipl. ekon. (predsednica)
Jožica Tamše, mag. ekon.
Nataša Marčič, prof. geo. in pedag.

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

Povzetek vsebine:
Film je v 4. členu Zakona o Slovenskem filmskem centru 
definiran kot »avdiovizualno delo, ne glede na njegovo 
trajanje ali nosilec slikovnega in zvočnega zapisa, ki je 
namenjeno javnemu, zlasti kinematografskemu načinu 
prikazovanja«. (UL št. 77/10, 40/12) Ko govorimo o dis-
tribuciji filma, pa imamo v mislih pot filma od ustvarjal-
ca do kinodvorane oz. gledalca. Distribucija praviloma 
poteka na dva načina ¬ film na tržišče lahko pride s pro-
dajo pravic distributerju ali pa z udeležbo na filmskem 
festivalu. 

V svoji raziskovalni nalogi sem raziskovala, kako poteka 
distribucija v Sloveniji, in sicer s treh vidikov – kako po-
teka distribucija slovenskega, evropskega in ameriške-
ga filma. Pregledala sem, katere so razlike v distribuciji 
le-teh, koliko časa traja proces enega, drugega in tretje-
ga, kakšne so finančne razlike in kako se omenjene dis-
tribucije zakonsko razlikujejo. Pri tem sem se opirala na 
podatke, ki sem jih s pomočjo polstrukturiranega inter-
vjuja pridobila od podjetja Cenex oz. Fivia Vojnik. V zad-
njem delu sem se posvetila še drugemu zornemu kotu – 
o procesu snemanja filma sem se pogovarjala z Mitjem 
Okornom, slovenskim režiserjem, ki dela predvsem v 
tujini, in se osredinila na vlogo režiserja in ustvarjalcev 
filma pri procesu distribucije, če jo seveda sploh imajo.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105750.pdf

Naslov naloge:

Filmska distribucija 
v Sloveniji

Avtor:        
Martin Ceraj, 8. razred

Mentorica: Rebeka Žagar
Strokovno področje: kemija

Člani strokovne ocenjevalne komisije:
mag. Mojca Alif, univ. dipl. inž. kem. 
(predsednica)
Marko Tukarič, univ. dipl. inž. kem. teh.
dr. Nataša Kovačič

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

Povzetek vsebine:
Z raziskovalno nalogo sem želel raziskati, na kakšen na-
čin in kako hitro se na različnih sredstvih v treh dneh na 
kovinskih materialih pojavi korozija. Želel sem ugotovi-
ti, kako posamezne tekočine (alkoholni kis, destilirana 
voda, morska voda, mineralna voda, čistilo – belilo (vari-
kina) in kokakola) vplivajo na vzorce različnih kovinskih 
materialov (aluminij, baker, medenina, konstrukcijsko in 
nerjaveče jeklo) ter kako hitro le-ti materiali korodirajo. 
Sestavil sem eksperimentalni delovni list, s katerim sem 
beležil nastale spremembe na vzorcih kovinskih materi-
alov. Raziskoval sem od decembra 2020 do marca 2021, 
in sicer doma, saj je to zaradi epidemije koronavirusa 
bil čas šolanja na daljavo. Posamezno opazovanje je 
potekalo tri dni. Ugotovil sem, da je sredstvo, ki najbolj 
pospeši nastanek korozije, čistilo – belilo (varikina), in 
sicer zaradi bazičnosti, in da zaradi tega najhitreje ko-
rodira aluminij. V kisu je bilo zelo malo pojava korozije, 
medtem ko v kokakoli pojava sploh ni bilo zaznati. Koro-
zija se v teh dveh sredstvih ni pojavila zaradi vsebnosti 
kisline. Ugotovil sem tudi, da zaradi poškodb površine 
materiala včasih zarjavi tudi nerjaveče jeklo. Ob koncu 
raziskave sem ugotovil, da ni vse odvisno od odpornosti 
materiala na korozijo. Na nastanek korozije imajo velik 
vpliv sredstva, ki so jim kovinski materiali izpostavljeni.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105735.pdf

Naslov naloge:

Kovine in 
korozija
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Avtorici:        
Lana Jošovc, 3. letnik, in Ardita Jashari, 
4. letnik, obe ekonomska gimnazija 

Mentorica: Helena Mešnjak
Strokovno področje: sociologija

Članice strokovne ocenjevalne komisije:
Polonca Bajc Napret, univ. dipl. soc. 
(predsednica)
Metka Selič Turnšek, univ. dipl. soc. in zgod.
Suzana Cekuta, mag. manag.

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

Povzetek vsebine:
V nalogi sva predstavili življenjske zgodbe ukradenih ot-
rok. Več desetletij so svoje zgodbe kot “ukradeni otroci“ 
delili v krogu svoje družine, a so se nekateri prej, drugi 
pa kasneje le odločili, da jih predstavijo javnosti. 

Zbirno taborišče je bila šola, danes l. osnovna šola Ce-
lje. V času vojne je bilo tam zbranih več kot 600 otrok, 
starih od nekaj dni do osemnajst let, v več okupatorje-
vih akcijah aretiranih skupaj s starši in kasneje nasilno 
ločenih ter s transporti odpeljanih v nemška prevzgojna 
taborišča. 

Starše otrok so imeli za talce v Starem piskru ali so jih 
odpeljali v delovna taborišča Auschwitz, Ravensbrück, 
Mauthausen in v druga, od koder se jih veliko ni vrnilo, 
otroci pa so po končani vojni dobili ime ukradeni otroci. 

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202104497.pdf

Avtorici:        
Šakira Grošić in Karin Klanšek, obe 1. letnik, 
program tehnik varovanja 

Mentorica: Barbara Slatenšek
Strokovno področje: psihologija in pedagogika

Članice strokovne ocenjevalne komisije:
mag. Jerneja Meža, univ. dipl. pedag. 
(predsednica)
Tanja Peček, univ. dipl. psih.
Karin Šket, univ. dipl. psih.

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

Povzetek vsebine:
V času izrednih razmer zaradi pojava epidemije smo bili 
učenci in učitelji primorani zapustiti šolske klopi in pouk 
izvajati na daljavo. Pouk na daljavo je med drugim pri-
nesel novosti oziroma drugačne pristope pri ocenjeva-
nju znanja. Zelo očitna sprememba je ta, da sta učitelj in 
učenec pri ocenjevanju prostorsko ločena. Namen raz-
iskovalne naloge je bil raziskati značilnosti ocenjevanja 
znanja na daljavo in morebitno goljufanje učencev pri 
ocenjevanju znanja. Na podlagi dobljenih rezultatov sva 
ugotovili, da učitelji pri pouku na daljavo uporabljajo 
več različnih metod ocenjevanja znanja kot v šoli (H 1), 
da učenci pri ocenjevanju znanja na daljavo pogosteje 
goljufajo kot v šoli (H 2) in da so učenci pri ocenjevanju 
znanja na daljavo odkrili nove načine goljufanja (H 3). 
Ugotovili sva tudi, da med osnovnošolci, srednješolci 
in študenti ni bistvene razlike v pogostosti goljufanja v 
času pouka na daljavo (H 4). Dobljeni rezultati opozar-
jajo na pogostost goljufanja in iznajdljivost učencev pri 
odkrivanju novih načinov goljufanja ter posledično na 
pomanjkanje zavedanja mladih, da je pomembno zna-
nje in ne zgolj »lepa« ocena. 

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202104501.pdf

Naslov naloge:

Naslov naloge:

Naj se 
ne pozabi

Ali učitelji pri pouku na 
daljavo ocenjujejo naše 
znanje ali našo iznajdljivost?
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Avtorice:         
Hanna Turnšek, Maruša Krk in Sara Grobel-
šek, vse 1. letnik 

Mentor: Miha Gartner
Strokovno področje: ekonomija in turizem

Člani strokovne ocenjevalne komisije:
Sandi Šarman, prof. zgod. in geo. (predsednik)
Janez Turnšek, univ. dipl. ekon.
Darinka Grešak, prof. geo.

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

Povzetek vsebine:
V raziskovalni nalogi smo želele ugotoviti, kakšen mora 
biti kmečki turizem, da bi ga potencialni turisti ocenili 
za popolnega.

V teoretičnem delu smo s pomočjo virov raziskale ra-
zvoj kmečkega turizma v Sloveniji in turistično ponudbo 
v Savinjski regiji. Zaradi epidemije smo morale razisko-
valni proces v ključnem delu naloge močno prilagoditi. 
Namesto turistov, ki bi jih anketirale na terenu, v turi-
stičnih krajih v Savinjski regiji, smo anketirale potenci-
alne goste, profesorje, dijake Gimnazije Celje - Center. 
Kljub epidemiji smo uspele anketirati nekaj lastnikov 
kmečkih turizmov v Savinjski dolini, s čimer smo lahko 
primerjale mnenje potencialnih gostov z mnenjem la-
stnikov kmečkih turizmov.

Ugotovile smo, da na privlačnost kmečkih turizmov 
le deloma vpliva turistična ponudba v njihovi okolici. 
Za turiste je najpomembnejša čistoča, odnos osebja, 
vzdrževanje objektov in raznolika, domača ter kvalite-
tna prehrana. Gostje se v veliki meri odločajo na podlagi 
lokacije kmečkega turizma, vendar imajo o tem, kakšna 
je popolna lokacija, zelo različne okuse. Eden pomemb-
nejših dejavnikov, na podlagi katerih se stranke odloča-
jo za počitnikovanje na kmečkem turizmu, je tudi njiho-
va dodatna ponudba.

Ugotovitve so lahko v pomoč obstoječim lastnikom 
kmečkih turizmov ali novim investitorjem, pri razvoju 
njihovega turističnega produkta v skladu z željami in 
pričakovanji bodočih ali obstoječih gostov.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105929.pdf

Avtorica:          
Maja Ermenc, 3. letnik

Mentorja: Miha Gartner, Marija Ermenc
Strokovno področje: ekonomija in turizem

Člani strokovne ocenjevalne komisije:
Sandi Šarman, prof. zgod. in geo. (predsednik)
Janez Turnšek, univ. dipl. ekon.
Darinka Grešak, prof. geo.

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

Povzetek vsebine:
Ob zavzetem spoznavanju kulturne dediščine Ljubnega 
z okolico sem že v osnovni šoli ugotovila, da se v kuhi-
njah naših gospodinj skriva pravi skriti zaklad.

Z raziskovalno nalogo sem želela najti čim več tradicio-
nalnih lokalnih jedi, preveriti, ali so vključene v gostin-
sko ponudbo, koliko jih gostje že poznajo, ugotoviti, ali 
jih te jedi zanimajo do te mere, da bi zaradi njih ponov-
no obiskali naše kraje, ter spodbuditi ponudnike gostin-
skih storitev k bolj aktivnemu povezovanju in vključeva-
nju tradicionalnih jedi v svojo ponudbo.

Ugotovila sem, da se je v občini Ljubno ohranilo veliko tra-
dicionalnih jedi. Gostje, ki so sodelovali v anketi, večine ne 
poznajo in bi jih z veseljem poizkusili. Žal gostinci teh jedi ne 
vključujejo v ponudbo, saj menijo, da turistov ne zanimajo.

Menim, da mora prihodnost turizma v naši občini te-
meljiti na spodbujanju in sodelovanju turističnih ponu-
dnikov, ki bo ob naravnih lepotah prepoznavnost gradil 
na kulinarični kulturni dediščini. Zato sem izdelala ze-
mljevid občine Ljubno s ponudniki tradicionalnih jedi. 
Menim, da mora Občina Ljubno spodbujati gostince k 
predstavitvi tradicionalne kulinarike na prireditvah, kot 
sta Flosarski bal ali Svetovni pokal v smučarskih skokih, 
ter ustvariti paleto tradicionalnih jedi, prirejenih okusu 
in navadam današnjega časa, ki bodo postale nova iko-
na naše prelepe Savinjske doline.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105928.pdf

Naslov naloge:

Naslov naloge:

Ali popolni kmečki 
turizem res obstaja?

Kulinarična tradicija Ljubnega 
ob Savinji – turistični potencial 
prihodnosti
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Avtorja:        
Ines Županec in Lovro Gubenšek, oba 2. 
letnik  

Mentorica: Majda Kamenšek Gajšek
Strokovno področje: biologija

Člani strokovne ocenjevalne komisije:
Gregor Kalan, prof. bio. in kem. (predsednik)
Irena Zbašnik Zabovnik, pred. učit. bio. in kem. 
Nada Reberšek Natek, univ. dipl. inž. agr.

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

Povzetek vsebine:
Raziskovala sva vse znano in neznano o virusu SARS-
-CoV-2, cepivu in odnosu mladih do cepljenja in spre-
jetih ukrepov. Za to temo sva se odločila, ker sva tudi 
sama dijaka, ki se soočava s težavami in spremembami 
v načinu življenja kot posledicami pojava virusa SARS-
-CoV-2 in se navajava nanje. Zanimalo naju je, kako se 
z njimi soočajo najini vrstniki, kaj je vplivalo na njihovo 
znanje o virusu, kakšno je njihovo upoštevanje/neupo-
števanje preventivnih ukrepov in kakšen je njihov od-
nos do cepljenja. Stanje sva ugotavljala z anonimno an-
keto, ki so jo izpolnjevali dijaki različnih celjskih srednjih 
šol (gimnazije, srednje strokovne šole in poklicne šole). 
Ugotovila sva, da je odnos mladih do virusa SARS-CoV-2 
odvisen od šole, ki jo obiskujejo in od predstavitve aktu-
alnih informacij v medijih. Tudi nepoenotene informa-
cije v medijih, razpete med kritiziranje in spodbujanje, 
jim povzročajo nezaupanje, kar je zagotovo problem, 
povezan tudi z obvladovanjem epidemije. Določen de-
lež dijakov bi se želel cepiti, določen ne, veliko pa se jih 
glede tega še ni odločilo. Razlog so različni dvomi o ce-
pivu. Prebolela okužba s covid-19 ne vpliva na mnenje 
dijakov. Mladi se poskušajo držati splošnih ukrepov za 
zajezitev širjenja virusa, vendar jih posledice sprejetih 
ukrepov zelo obremenjujejo, zato so nekateri do situ-
acije razvili negativen odnos. Pomembno je, da mlade 
naučimo razviti kritično presojo informacij v medijih, saj 
trenutno te krojijo našo prihodnost, in jim tako omogo-
čiti lažje soočanje z novo realnostjo, ki jo za vse prinaša 
pandemija.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105925.pdf

Avtorica:        
Tina Horvat, 4. letnik 

Mentorica: Helena Maher Resinovič
Strokovno področje: psihologija in pedagogika

Člani strokovne ocenjevalne komisije:
mag. Jerneja Meža, univ. dipl. pedag. 
(predsednica)
Tanja Peček, univ. dipl. psih.
Karin Šket, univ. dipl. psih.

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

Povzetek vsebine:
Navdih za temo raziskovalne naloge sem delno dobila 
zaradi bližnje osebe, ki se bori s socialno anksioznostjo, 
delno pa zaradi aktualne situacije s koronavirusom, ki 
nedvomno vpliva na nešteto ljudi, ki jih je strah ponov-
nih stikov, ko se bo pandemija končala. Pri mojem raz-
iskovanju me je v največji meri zanimalo poznavanje in 
razširjenost socialne anksioznosti med dijaki srednjih 
šol, vpliv socialnih omrežij ter družinskih dejavnikov. 
Ugotoviti pa sem želela povezanost te duševne bolezni 
s komunikativnostjo posameznika, željo po samomoru 
ter poiskati nekaj njihovih osebnostnih lastnosti.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105930.pdf

Naslov naloge: Naslov naloge:

Socialna anksioznost 
med mladimi

Znanje o cepivu in 
odnos mladih do njega
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Avtorica:        
Pia Jelena Džakulin, 4. letnik

Mentorica: Ana Metličar
Strokovno področje: jeziki

Članice strokovne ocenjevalne komisije:
Greta Jenček, prof. nem., univ. dipl. nov. 
(predsednica)
Duška Safran, prof. slov. in soc.
Barbara Vukovič, prof. slov.

Naloga je prejela 26 točk in se uvrstila med 
seminarske naloge.

Povzetek vsebine:
Rodila sem se v družino bilingvističnih staršev, ki zelo 
cenita izobrazbo in že od majhnega se učim zelo veli-
ko jezikov. Predlani poleti pa sem dobila idejo, da bi se 
rada naučila osnove komunikacije vsaj desetih jezikov, 
na katerih bi lahko nato skozi življenje gradila in se jih 
skozi čas po potrebi bolje naučila. Začela sem s poglab-
ljanjem v temo učenja jezikov in razčiščevanja definicij, 
kot so npr. kdo je poliglot in kaj pomeni znati jezik, ven-
dar si na vprašanja še zdaleč nisem mogla odgovoriti 
le s pomočjo knjig in spleta. Kljub temu sem že takrat 
dobila idejo in sem si na liste zapisala fraze, ki bi jih rada 
v teh jezikih znala v prvi fazi. Okoli 20 A4-listov fraz sem 
10-krat kopirala in jih zložila v mapo. V upanju iskanja 
odgovorov sem se preko vodenega intervjuja pogovori-
la z vsemi poligloti oziroma osebami, ki se znajo dobro 
sporazumevati v vsaj štirih jezikih, na katere sem nale-
tela. Poleg tega sem se preko vodenega intervjuja po-
govorila še z manjšim vzorcev bilingvističnih oseb. V tej 
fazi raziskovanja sem bila v tretjem letniku gimnazije in 
v šoli smo se učili štiri jezike oziroma tri tuje. Razmišljala 
sem, da čeprav se ne znamo vsi dobro sporazumevati v 
vseh štirih, smo vsi na dobri poti postati poligloti. Zato 
sem se odločila, da bom z vprašalnikom poskrbela za 
dovolj velik vzorec; obiskala sem vse razrede splošne gi-
mnazije Gimnazije Celje - Center in I. gimnazije v Celju. 
Tudi po razpršenosti vprašanj se vidi, da sem še vedno 
imela odprtih ogromno vprašanj in sem poskušala čim 
bolj celovito tipati po področju večjezičnosti. Tistega po-
letja sem stopila v stik s prijatelji iz drugih držav, ki so 
me navdihnili k učenju tujih jezikov in z njihovo pomoč-
jo posnela video, preko katerega sem zainteresirane 
povabila k sodelovanju pri testiranju prve javne verzi-

Naslov naloge:

je univerzalnega priročnika za učenje komunikacijskih 
osnov kateregakoli tujega jezika. Med testiranjem sem 
uvidela, da mi je skozi dvoletni proces raziskovanja in 
premišljevanja postalo veliko bolj jasno, kaj točno želim 
še naprej raziskovati in ustvarila se mi je jasnejša vizija 
prihodnosti možnih implementacij mojih ugotovitev. V 
zadnjem delu sem želela ugotavljati, ali sploh obstaja 
potreba po takšnem priročniku, kar se mi je potrdilo z 
velikim zanimanjem med vsemi generacijami in zgod-
bo, ki so ji ljudje vseh starosti z radovednostjo sledili in 
del katere želijo biti tudi sami. Prav tako pa sem se žele-
la še poučiti o stališču mladostnikov Slovenije o učenju 
tujih jezikov in raziskati vpliv karantene na ta stališča. 
Skozi dve leti raziskovanja sem poskušala biti celovita v 
spoznavanju dejavnikov, ki vplivajo na učenje tujih jezi-
kov. Iz vseh izkušenj in informacij, ki sem jih pridobila, bi 
najbolj izpostavila to, da je bil priročnik med testiranjem 
v fokusni skupini res uspešen in da se že dogovarjam za 
testiranja nadaljnjih verzij, preko katerih bom poskusila 
s svojimi izkušnjami in idejami učenje tujih jezikov prib-
ližati in olajšati otrokom, učencem, dijakom, študentom, 
odraslim, upokojencem, osebam s posebnimi potreba-
mi, osebam z demenco, osebju v turizmu …

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105923.pdf

Kako postati 
poliglot?
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Avtorica:        
Eva Krejić, 2. letnik  

Mentorica: Simona Painkret
Strokovno področje: psihologija in pedagogika

Članice strokovne ocenjevalne komisije:
mag. Jerneja Meža, univ. dipl. pedag. 
(predsednica)
Tanja Peček, univ. dipl. psih.
Karin Šket, univ. dipl. psih.

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

Povzetek vsebine:
Epidemija covid-19 je povzročila, da so se v Sloveniji 16. 
marca 2020 zaprle vse izobraževalne ustanove in izo-
braževanje je potekalo na daljavo. Epidemiološka slika 
se je izboljšala šele maja, ko so se dijaki zaključnega le-
tnika vrnili v šole, ostali smo šolanje končali na daljavo. 
Popolno zaprtje šol se je nato ponovilo še oktobra 2020 
in je trajalo do januarja 2021, ko so se postopoma začeli 
sproščati ukrepi.

Šolanje na daljavo je povzročilo, da dijaki preživimo več 
časa pred računalniškimi (in drugimi) zasloni, kar posa-
mezniki sicer različno sprejemamo in doživljamo, vsem 
pa predstavlja dodatni stresor, ki spodbuja t. i. digitalni 
stres.

V raziskovalni nalogi sem predstavila rezultate raziska-
ve o doživljanju stresa dijakov Gimnazije Celje – Center 
med poukom na daljavo.

Za pridobitev podatkov sem uporabila anketo, ki je 
vključevala vprašanja o stopnji in pogostosti doživljanja 
stresa ter prisotnosti različnih stresorjev med poukom 
na daljavo. Zanimalo me je tudi, koliko časa dijaki preži-
vijo pred zasloni in kako je športna aktivnost povezana s 
soočanjem s stresom. V vzorec so zajeti dijaki Gimnazije 
Celje – Center; 451 dijakov vseh letnikov in izobraževal-
nih programov (gimnazija, umetniška gimnazija – likov-
na smer in predšolska vzgoja) je rešilo anketni vpra-
šalnik. Rezultati so pokazali, da dijaki med poukom na 
daljavo doživljajo v povprečju relativno močan stres ne-
kaj manj kot 4-krat tedensko. Največ stresa jim povzro-
čajo pouk in ostalo šolsko delo, medosebni odnosi, čas 
pred zasloni ─ za namene šolskega dela preživijo pred 
njimi v povprečju od 5 do 6 ur dnevno ─ in (pre)malo 

Naslov naloge:

stika s sošolci, vendar obenem zaznavajo manj stresa 
zaradi slabih odnosov s sošolci. Športno aktivnejši di-
jaki so ocenili, da stres v povprečju doživljajo redkeje 
in manj intenzivno. Z njim se učinkoviteje soočajo kot 
športno manj aktivni dijaki.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105924.pdf

Doživljanje stresa dijakov 
Gimnazije Celje – Center 
med poukom na daljavo
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Avtorica:        
Tea Simić, 3. letnik  

Mentorica: Valerija Zorko
Strokovno področje: sociologija

Članice strokovne ocenjevalne komisije:
Katja Kolenc, mag. polit. (predsednica)
Irena Romih, univ. dipl. soc. del.
Jožica Tamše, mag. ekon.

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

Povzetek vsebine:
Telesni ideali so postavljeni tako, da so pravzaprav 
nedosegljivi. Ta fenomen seže v zgodovino, a zlasti v 
postmoderni družbi pogosto povzroča frustracijo pri 
ženskah, kar se pa odraža tudi v želji po spreminjanju 
telesa. Z raziskovalno nalogo sem ugotovila, da dekleta 
Gimnazije Celje - Center zaradi telesnih idealov v medi-
jih čutijo družbeni pritisk in imajo nižjo telesno samopo-
dobo. Ta je razvidna iz množične uporabe različnih me-
tod za spreminjanje lastnega telesa, najbolj s pomočjo 
telesne aktivnosti, pri nekaterih je prisotna tudi želja po 
lepotni operaciji.

Želja po spreminjanju telesa, da bi to ustrezalo družbe-
nemu standardu, ni prisotna le pri dijakinjah GCC, tem-
več je razvidna tudi iz tujih raziskav, ki ugotavljajo vpliv 
telesnih idealov v medijih na percepcijo lastnega telesa 
ter kažejo vzročno povezavo s telesnimi podobami v ča-
sopisih, revijah, televizijah ipd.

Da bi dosegle popolno telo, so dijakinje telesno aktivne 
5-krat tedensko vsaj pol ure dnevno. Način prehranje-
vanja je zanje manj učinkovita metoda za doseganje 
popolnega telesa, večjo uspešnost pripisujejo lepotnim 
operacijam (povečanje ustnic, liposukcija, povečava 
prsi, face lift, eye lifting).

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105922.pdf

Avtor:         
Matevž Bervar, 4. letnik 

Mentorica: Valerija Zorko
Strokovno področje: jeziki

Članice strokovne ocenjevalne komisije:
Greta Jenček, prof. nem., univ. dipl. nov. 
(predsednica)
Duška Safran, prof. slov. in soc.
Barbara Vukovič, prof. slov.

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

Povzetek vsebine:
Želel sem ugotoviti, ali je mogoče nove besede predsta-
viti tako, da jih bodo ljudje, ki so do novih izrazov po-
navadi skeptični, sprejeli in namesto tujk začeli upo-
rabljati. Uporabil sem knjižne in spletne vire s področja 
memetike, da bi ugotovil, kaj vpliva na širjenje besed. S 
poskusom sem ugotavljal uspešnost dveh novih besed 
pri dijakih šole. Z anketo sem potrdil rezultate poskusa 
in se pozanimal o govornih navadah dijakov.

Ugotovil sem, da je zaradi velike razširjenosti mnogim 
ljubša uporaba angleških tujk, ne zmenijo se za sloven-
ske izraze, četudi jih kdo predlaga. A vendar je mogo-
če, da jih začno uporabljati, če jih aktivneje vključimo v 
proces sestavljanja besed in če poskrbimo, da zanje izve 
dovolj ljudi. Če se bomo bolj zanimali za svoj jezik in nje-
govo besedišče, lahko uspešno premagamo vpliv tujk.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105927.pdf

Naslov naloge:

Naslov naloge:

Vpeljava novih besed 
v jezik z uporabo 
memetike

Ženski telesni ideali v 
postmoderni družbi
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Avtorice:         
Nina Ožek, Liu Robnik in Lucija Lobnikar, 
vse 2. letnik 

Mentorica: Valerija Zorko
Strokovno področje: sociologija

Članice strokovne ocenjevalne komisije:
Katja Kolenc, mag. polit. (predsednica)
Irena Romih, univ. dipl. soc. del.
Jožica Tamše, mag. ekon.

Naloga je prejela 71 točk in se uvrstila v 2. skupino.

Povzetek vsebine:
V raziskovalni nalogi smo želele bolje spoznati avtizem 
in njegovo sprejemanje v družbi. Avtizem nas lahko po-
gosto spremlja v vsakdanjem življenju, čeprav se tega 
pogosto ne zavedamo. Morda srečamo avtista na ulici 
ali pa smo v stiku z njim v trgovini, morda se z njim celo 
pogovarjamo, vendar znakov niti ne opazimo.

Želele smo poglobiti naše znanje o osebah z avtistično 
motnjo in predstaviti mnoge ovire, ki jim jih ta motnja 
predstavlja. Poleg poglabljanja lastnega znanja nas je 
zanimalo tudi znanje dijakov naše srednje šole o obrav-
navani temi, ki pa smo ga preverile z anketo.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105926.pdf

Naslov naloge:

Avtizem in 
sprejemanje avtizma 
v družbi
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Avtorici:          
Kristina Bahč in Nika Lebeničnik, 
obe 4. letnik  

Mentorica: Vesna Gubenšek Bezgovšek
Strokovno področje: zgodovina in umetnostna 
zgodovina

Člani strokovne ocenjevalne komisije:
Marjana Gajšek, prof. zgo in geo. (predsednica)
mag. Damir Žerič, univ. dipl. zgo.
Andreja Klinc, univ. dipl. zgo.

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

Povzetek vsebine:
V nalogi sva raziskali boj za slovensko severno mejo in 
koroški plebiscit: kaj je do njega privedlo, kako so ga 
izpeljali, vpliv propagande in kakšne so bile razmere na 
Koroškem po njegovi izvedbi. Vključili sva tudi Libeliče, 
ki so se po dodelitvi Avstriji uprle, v uporu uspele in se 
tako osvobodile avstrijskega vpliva. Mnoge občine si 
tega niso upale, zato so bile podvržene nasilnemu po-
nemčevanju prebivalstva. Zaradi močne protislovenske 
politike so se bili mnogi zavedni Slovenci prisiljeni pre-
seliti v matično državo, kjer so ustanovili Klub koroških 
Slovencev, ki se z odboroma v Ljubljani in Mariboru še 
danes zavzema za pravice Slovencev na avstrijskem 
Koroškem. Posledica koroškega plebiscita je bila tudi 
preselitev Mohorjeve družbe v Celje, kjer deluje še da-
nes. Zanimalo naju je, kako so vse te vidike plebiscita 
doživljali na Celjskem, zato sva se poglobili v celjsko li-
beralno glasilo Nova doba, ki je izhajalo v tistem času, 
in analizirali članke, ki so bili povezani z dogajanjem na 
Koroškem. Zgodovinska dejstva sva obogatili z odlom-
ki iz literarnih del, ki so povezani z omenjeno tematiko. 
Vključili pa sva tudi anketo, s katero sva preverili znanje 
anketirancev o obravnavani tematiki. 

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105738.pdf

Avtor:          
Max Jerovčnik, 
2. letnik 

Mentorja: Tamara Kolarič in Urh Ferlež 
Strokovno področje: zgodovina in umetnostna 
zgodovina

Člani strokovne ocenjevalne komisije:
Marjana Gajšek, prof. zgo in geo. (predsednica)
mag. Damir Žerič, univ. dipl. zgo.
Andreja Klinc, univ. dipl. zgo.

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

Povzetek vsebine:
Francoščina je eden izmed najbolj razširjenih jezikov na 
svetu in je močno zaznamovala tudi Slovenijo, še po-
sebej močan vtis pa je pustila v razredih I. gimnazije v 
Celju. 

V teoretičnem delu naloge sem raziskal zgodovino fran-
coščine v Sloveniji, ki sega vse tja do Ilirskih provinc. 
Raziskal sem tudi položaj francoščine v slovenskem 
šolskem prostoru in opisal močan upad zanimanja za 
francoski jezik. V praktičnem delu naloge sem analiziral 
število dijakov francoščine na I. gimnaziji v Celju v zad-
njih sto letih, raziskal sem vse pomembnejše dogodke 
na I. gimnaziji v Celju, ki so bili povezani s francoščino. 
Izvedel sem anketo, s katero sem želel ugotoviti razloge 
za upad števila dijakov, ki se učijo francoščino, in izvedel 
šest intervjujev, s katerimi sem želel poiskati predloge 
za popularizacijo francoskega jezika med mladimi.

Ugotovil sem, da se razlogi za negativen trend števila 
dijakov, ki se učijo francoski jezik, skrivajo predvsem v 
njeni odsotnosti v našem jezikovnem okolju, hudi kon-
kurenci drugih tujih jezikov, predvsem nemščine in 
španščine, in stereotipih, ki o francoščini krožijo med 
mladimi. Za večjo popularizacijo francoščine bi bilo tre-
ba začeti predvajati francoske radiotelevizijske vsebine 
in prirejati velike dogodke v francoskem jeziku, saj bi le 
na ta način francoščina dijakom „zlezla pod kožo“. 

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105739.pdf

Naslov naloge: Naslov naloge:

Celjska zgodba brezmejnega  
in brezčasnega koroškega  
plebiscita

Mon Kajuh. Notre Kajuh. 
Zgodovina francoščine na I. 
Gimnaziji v Celju

Ra
zi

sk
ov

al
ne

 n
al

og
e 

| 
Sr

ed
nj

e 
šo

le
 |

 I.
 G

im
na

zi
ja

 v
 C

el
ju



4544

Avtor:          
Žan Luka Umičevič, 1. letnik

Mentorica: Ana Lavbič 
Strokovno področje: slovenščina

Članice strokovne ocenjevalne komisije:
Greta Jenček, prof., univ. dipl. nov. 
(predsednica)
Duška Safran, prof. slov. in soc.
Barbara Vukovič, prof. slov.

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

Povzetek vsebine:
V teoretičnem delu raziskovalne naloge sem se najprej 
posvetil jeziku v elektronskem sporočanju, kasneje pa 
tudi emotikonom in spremembam ter novostim, ki jih 
le-ti prinašajo. Opredelil sem osnovne teoretične pojme 
(čustvenček, emoji, znamenka ...), se posvetil zgodovi-
ni in razvoju emotikona ter pojasnil ostale pomembne 
značilnosti, ki so potrebne za nadaljnje razumevanje 
tematike. V empiričnem delu sem s pomočjo metode 
anketiranja raziskal rabo in interpretacijo emotikonov 
med dijaki in profesorji ter ju tudi primerjal. Anketira-
ni (dijaki in profesorji) v medsebojni komunikaciji sicer 
uporabljajo emotikone, vendar v manjši meri. Največja 
mera uporabe emotikona v pogovoru je pri vseh priso-
tna v pogovoru z vrstniki oziroma prijatelji. Razlogi za to 
in za splošno rabo emotikona se razlikujejo, prav tako 
se razlikujejo elektronski mediji, preko katerih dijaki in 
profesorji uporabljajo emotikone. Dandanes obstaja 
zelo veliko emotikonov, kar prinaša razširjene možnosti 
uporabe in obenem omogoča vsakemu izbiro emoti-
kona, ki ga najpogosteje uporablja. Dijaki in profesorji 
imajo različna stališča, saj se eni precej bolj nagibajo 
rabi določenega emotikona kot drugi. Interpretacija 
emotikonov se pri anketnih skupinah (dijaki in profe-
sorji) razlikuje, predvsem pa se pojavi razlika v doje-
manju emotikonov, saj si nekateri emotikone razlagajo 
bolj interpretativno in jih v takšnem smislu tudi upora-
bljajo, drugi pa jih razumejo nekoliko bolj dobesedno. 
Interpretacija je odvisna od posameznika in se glede na 
izbrani emotikon spreminja. 

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105740.pdf

Avtor:          
Dejan Kokanović, 3. letnik

Mentorica: Nataša Marčič 
Strokovno področje: geografija in geologija

Člani strokovne ocenjevalne komisije:
Marjana Gajšek, prof. zgo in geo. (predsednica)
mag. Damir Žerič, univ. dipl. zgo.
Andreja Klinc, univ. dipl. zgo.

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

Povzetek vsebine:
Svetlobno onesnaženje škoduje vsem živimi bitjem, tudi 
nam ljudem. Večinoma se vpliva svetlobnega onesna-
ženja na nas in okolico sploh ne zavedamo. Razlogi za 
svetlobno onesnaženje so neustrezna razsvetljava in 
njena prekomerna uporaba. Z uporabo bolj ekološke 
razsvetljave lahko svetlobno onesnaženje zmanjšamo. 
V svoji nalogi sem želel raziskati, kako je svetlobno one-
snaženo območje mesta Celje, kateri so glavni viri one-
snaženja, kakšni so ukrepi za njegovo zmanjšanje ter 
katera območja so najbolj onesnažena. S pomočjo an-
ket, literature, terenskega dela, intervjujev sem ugoto-
vil, da je glede na meritve sija neba območje Celja pre-
cej svetlobno onesnaženo. MOC je že leta 2018 sprejel 
načrt javne razsvetljave, s katerim naj bi zmanjšali delež 
neekoloških svetilk, ki v Celju še vedno prevladujejo. Po 
izdelavi karte svetlobnega onesnaženja sem ugotovil, 
da je največja razlika v onesnaženosti med ruralnimi 
in urbanimi predeli. Ugotovil sem, da je sicer večina 
prebivalcev MOC seznanjena s pojmom, vendar ga ne 
dojemajo kot velik ekološki problem, zato sem pripravil 
načrt za izpeljavo naravoslovnega dne, s katerim bi lah-
ko povečali ozaveščenost o tej problematiki med učenci 
in dijaki. 

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105744.pdf

Naslov naloge: Naslov naloge:

Temno nebo nad območjem 
Celja – med željo in realnostjo, 
svetlobno onesnaženje na 
območju Celja

Raba in interpretacija 
emotikonov med gimnazijci 
in  profesorji –  primerjava 
in analiza
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Avtor:          
Jon Žnidarčič, 3. letnik

Mentorica: Nataša Marčič 
Strokovno področje: promet in logistika

Člani strokovne ocenjevalne komisije:
Miran Gaberšek, univ. dipl. inž. prometa 
(predsednik)
Matej Založnik, univ. dipl. inž. teh. prom.
mag. Elvis E. Herbaj

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

Povzetek vsebine:
Savinjska razvojna regija ima sicer dobro prometno 
lego, vendar hiter razvoj doživljajo predvsem kraji, ki 
ležijo ob glavnih prometnicah, drugi pa v razvoju zaos-
tajajo. Z vidika gospodarstva je posebej neustrezna po-
vezava sever–jug, tako v sami regiji, kjer je preobreme-
njena glavna cestna povezava med Velenjsko in Celjsko 
kotlino, kakor tudi navezava na sosednje razvojne regije 
Koroško, Zasavsko in Posavsko. Zato je gradnja tretje 
razvojne osi, ki se je v Velenjski kotlini že začela, nujna 
za enakomernejši regionalni razvoj. Trasa od Velenja do 
avtoceste A1 pa je razdelila javnost, saj je bilo načrtova-
nih več opcij, odločili so se za (za mnoge neustrezno) 
traso F2-2. V raziskovalni nalogi sem želel raziskati ar-
gumentiranost umeščenosti posameznih tras v pros-
tor, odnos prebivalcev do njih in kako bo hitra cesta na 
trasi F2-2 spremenila njihov način življenja. S pomočjo 
različnih raziskovalnih metod sem ugotovil, da je veli-
ko prebivalcev na načrtovani trasi že izseljenih. Trasi F6 
so bolj naklonjeni v Spodnjesavinjski in Osrednjeceljski, 
F2-2 pa v Savinjsko-Šaleški subregiji. Lokalne skupnosti 
tudi ocenjujejo, da se bo promet še povečal in bo treba 
dograditi še en pas na avtocesti A1 do priključka pri Ce-
lju na nadaljnjo tretjo razvojno os.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105742.pdf

Avtor:          
Marcel Majcen Koprivnik, 4. letnik

Mentorica: Martina Šmid Horvat 
Strokovno področje: psihologija in pedagogika

Članice strokovne ocenjevalne komisije:
mag. Jerneja Meža, univ. dipl. pedag. 
(predsednica)
Tanja Peček, univ. dipl. psih.
Karin Šket, univ. dipl. psih.

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

Povzetek vsebine:
V nalogi sem raziskoval, kako sta pandemija COVID-19 
in popolna karantena leta 2020 vplivali na spremembe 
znotraj družinskih odnosov v družinah dijakov I. gim-
nazije v Celju ter posledično tudi na njihov razvoj. Za-
nimala me je količina doživetega stresa pri dijakih, naj-
pogostejši stresorji za dijake I. gimnazije v Celju, ali so 
okoliščine v karanteni vplivale na doživetje katere izmed 
oblik nasilja (fizično, psihično, verbalno ali drugo). Stres 
ima vpliv na odnose v družini in posledično na konflik-
te, ki lahko vodijo do nasilja. Primerjal sem tudi količino 
konfliktov med karanteno in pred njo, saj me je zanima-
la povezava med številom konfliktov in odnosi. Konflikti 
so neposredno povezani s komunikacijo med člani dru-
žine, zato se je ena izmed hipotez nanašala tudi na to. 
Rezultati naloge so prikazali, da je bilo stanje v družinah 
dijakov I. gimnazije v Celju za večino anketirancev prib-
ližno enako stanju pred karanteno. Velika večina dijakov 
je še vedno šolo doživljala kot največji stresor in komu-
nikacija s starši je za večino udeležencev bila podobna 
tisti pred popolnim zaprtjem. Pozitivna ugotovitev je, da 
večina dijakov ni doživljala fizičnega, psihičnega, verbal-
nega ali katerega koli drugega nasilja znotraj družine.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105743.pdf

Naslov naloge:

Naslov naloge:

Adolescent in družina: 
vpliv pandemije COVID-19 na 
odnose v družinah dijakov I. 
gimnazije v Celju

Tretja razvojna os – 
alternativa ali nuja? Odnos 
prebivalcev delov Savinjske 
razvojne regije do gradnje 
tretje razvojne osi sever
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Avtorica:           
Ula Dobovičnik, 4. letnik

Mentorica: Nina Trojner 
Strokovno področje: sociologija

Članice strokovne ocenjevalne komisije:
Katja Kolenc, mag. polit. (predsednica)
Irena Romih, univ. dipl. soc. del.
Jožica Tamše, mag. ekon.

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

Povzetek vsebine:
V raziskovalni nalogi sem preučevala navade, počutje 
in doživljanje samoizolacije med mladimi v 1. in 2. valu 
koronavirusa. Raziskavo sem izpeljala z anketiranjem 
(dve anketi) dijakov I. gimnazije v Celju. Temelji torej 
na primerjavi, v anketah zajetih parametrov, v posame-
znem valu. Moje raziskovalno delo je potekalo skoraj 
eno leto. Zanimalo me je, kako so na šolanje od doma 
gledali dijaki, ali se je njihov odnos do šole spremenil 
v času med obema valoma. Spraševala sem se o tem, 
kako so se med obema obdobjema spreminjale različ-
ne vrednote, počutje in mnenja. Želela sem ugotoviti, 
kako je samoizolacija vplivala na naše odnose z drugi-
mi, predvsem bližnjimi osebami, npr. družinskimi člani 
in ožjimi prijatelji. Zastavila sem si štiri hipoteze, od teh 
sem tri potrdila. Rezultati anket so namreč pokazali, da 
je večina mladih šolanje od doma doživljala bolj stresno 
v drugem kot v prvem valu samoizolacije in da je v dru-
gem valu bilo slabše tudi njihovo počutje. Odnosi znot-
raj družin pa se niso poslabšali. V nekaterih primerih so 
se celo izboljšali. Na splošno je moja raziskava pokazala, 
da v času drugega vala samoizolacije mladi bolj cenimo 
vrednote, kot so zdravje, družina, prijatelji, svoboda, 
denar in zabava, in jih jemljemo za manj samoumevne.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105741.pdf

Naslov naloge:

Mladi in doživljanje 
samoizolacije v 1. in 
2. valu koronavirusa
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Avtorji:            
Neža Kasesnik, 1. letnik, Gimnazija Lava, 
Uroš Sevšek in Leon Povše, 4. letnik, 
oba Srednja šola za strojništvo, mehatroniko 
in medije

Mentorja: Darja Povše in Igor Kastelic   
Strokovno področje: zgodovina in umetnostna 
zgodovina

Člani strokovne ocenjevalne komisije:
Marjana Gajšek, prof. zgo in geo. (predsednica)
mag. Damir Žerič, univ. dipl. zgo.
Andreja Klinc, univ. dipl. zgo.

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

Povzetek vsebine:
Naloga prikazuje starodavne orgle v vasi Strmca (La-
ško), ki imajo status umetniškega spomenika. Opisuje 
jih s tehniškega, likovnega in zgodovinsko-umetniškega 
vidika. Ugotavlja, da so v slabem stanju in nujno potreb-
ne restavracije. Domačini želijo, da pri obnovi sodeluje-
jo tako država kot lokalna skupnost in Cerkev. Morda 
bo ta naloga majhen kamenček v mozaiku interesov, ki 
bodo privedli do obnove.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105787.pdf

Naslov naloge:

Orgle v cerkvi Sv. Krištofa na 
Strmci pri Laškem in odnos 
domačinov do njih
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Avtorja:            
Domen Srebočan in Nino Pihler, 
oba 3. letnik 

Mentorica: Klavdija Kopše Kaljun  
Strokovno področje: arhitektura in gradbeništvo

Člani strokovne ocenjevalne komisije:
Primož Rotovnik, mag. inž. grad. (predsednik)
Darja Zabukovec, univ. dipl. ing. arh.
Iza Šentjurc, absolv. arhitekture

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

Povzetek vsebine:
V raziskovalni nalogi sva opisala razliko med zidano in 
montažno gradnjo ter parametre, ki vplivajo na izbiro 
načina gradnje. Investitor se pred procesom gradnje 
objekta namreč sooči z vprašanjem, ali graditi zidano 
ali montažno hišo. Trenutni trend gradenj so montažni 
objekti, vendar imajo investitorji še vedno predsodke 
glede zadostne izolacije in togosti samega objekta. V 
raziskovalni nalogi sva se poglobila v prednosti in sla-
bosti posameznega tipa objekta z vidika konstrukcijskih 
lastnosti in cenovne dostopnosti gradnje. Raziskala sva 
tudi morebitne razlike v gradnji objekta po gradbenih 
fazah.
S pomočjo analize razpoložljivih strokovnih in znanstve-
nih virov in z izvedbo ankete med potencialnimi investi-
torji sva ugotovila, da je pri izbiri načina gradnje (skozi 
oči investitorja) najpomembnejši čas, ki ga ima investi-
tor na voljo za dokončanje investicije, upoštevajoč raz-
položljiva finančna sredstva v tem času.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202106026.pdf

Naslov naloge:

Zidana ali montažna 
gradnja? Primerjava vplivov 
na uporabnika in okolje
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Avtorja:            
Sebastjan Lah in Jan Gutenberger, 
oba 4. letnik  

Mentor: Gregor Kramer  
Strokovno področje: elektrotehnika in 
elektronika

Člani strokovne ocenjevalne komisije:
mag. Andrej Medved (predsednik)
mag. Roman Tušek
Mitja Sitar, dipl. inž. el.

Naloga je prejela 95 točk in se uvrstila v 1. skupino 
(naloga z izdelkom).

Povzetek vsebine:
Za raziskovalno nalogo sva si izbrala vodenje robota 
na Wi-Fi povezavo. Na začetku sva si zastavila hipoteze, 
na podlagi katerih sva prioritizirala pomembnejše in se 
kasneje osredotočila na manj pomembne. Začela sva 
z iskanjem primernega ohišja, nato sva načrtovala in 
naročila tiskano vezje, nazadnje pa sva se lotila progra-
miranja. Opisano je delovanje programov in način ko-
munikacije med različnima mikrokrmilnikoma. Opisani 
so uporabljeni mikrokrmilniki in ostali elementi. Opre-
deljeni so tudi večji problemi, s katerimi sva se soočala, 
ter kako sva te probleme rešila. Na koncu so potrjene 
zastavljene hipoteze, predstavljene so ugotovitve in po-
dani tudi programi, ki sva jih napisala.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202106006.pdf

Avtor:             
Alen Jakopič, 
4. letnik 

Mentor: Gregor Kramer  
Strokovno področje: elektrotehnika in 
elektronika

Člani strokovne ocenjevalne komisije:
mag. Andrej Medved (predsednik)
mag. Roman Tušek
Mitja Sitar, dipl. inž. el.

Naloga je prejela 96 točk in se uvrstila v 1. skupino 
(naloga z izdelkom).

Povzetek vsebine:
Za raziskovalno nalogo sem se odločil izdelati napravo, 
ki bo na mero rezala žice ali pa kakšen drug element. 
V raziskovalni nalogi sem najprej opisal princip delova-
nja naprave, ki sem jo izdelal. Potem sem postavil cilje 
naloge in pa hipoteze, kako naj bi naprava delovala kot 
končni izdelek. Naloga se nadaljuje z opisom načrtova-
nja, oziroma postopkom načrtovanja, ki sem ga ubral, to 
pa se deli na električno in strojno načrtovanje. Opisana 
je izdelava električnega dela in vezanje električnih kom-
ponent, ki pa imajo naprej tudi vsaka svoj opis. Sledi na-
črtovanje programa in pa program, ki je uporabljen pri 
napravi. Opisana je tudi izdelava strojnega dela izdelka, 
to je izdelava individualnih elementov in potem združi-
tev vseh v eno konstrukcijo. Potem je opisana še združi-
tev in uskladitev strojnega dela z električnim. Na koncu 
pa so potrjene oziroma ovržene hipoteze, postavljene 
na začetku, in pa ugotovitve ob koncu raziskave.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105931.pdf

Naslov naloge: Naslov naloge:

Robot na wi-fi 
vodenje

Naprava za avtomatsko 
rezanje žice
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Avtorji:            
Sara Kovač Šumah, Benjamin Tržan in Žan 
Seničar, vsi 4. letnik

Mentor: Boštjan Lubej   
Strokovno področje: računalništvo

Člani strokovne ocenjevalne komisije:
Žan Močivnik, prof. mat. in rač. (predsednik)
Aleksander Bastl, univ. dipl. inž. prog. opr.
dr. Miha Kovačič, univ. dipl. inž. str.

Naloga je prejela 94 točk in se uvrstila v 1. skupino 
(naloga z izdelkom).

Povzetek vsebine:
Da bi urejanje dokumentacije postalo prijetnejše in 
predvsem lažje in hitrejše opravilo, smo izdelali spletno 
in mobilno aplikacijo Pametni fascikel. To je virtualni fa-
scikel, v katerega se shrani optično prebran dokument 
in vpišejo njegovi podatki (ime, tip dokumenta, datum 
poteka...). V izogib pozabljenim potekom garancij, po-
godb itd. je aplikacija zasnovana tako, da uporabnika 
obvesti o poteku teden dni prej. Uporabnik lahko kas-
neje dostopa do dokumentov kjerkoli in kadarkoli le s 
prijavo, vsi dokumenti pa so na tak način shranjeni traj-
no, pregledno in varno.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202106024.pdf

Avtorji:            
Sebastjan Obrez, Tjan Kajba in David Drame, 
vsi 4. letnik

Mentor: Boštjan Lubej   
Strokovno področje: računalništvo

Člani strokovne ocenjevalne komisije:
Luka Zlatečan, univ. dipl. inž. rač. in mat. 
(predsednik)
Tine Prislan, univ. dipl. inž. el.
Rok Veternik, inž. inform.

Naloga je prejela 80 točk in se uvrstila v 2. skupino 
(naloga z izdelkom).

Povzetek vsebine:
V raziskovalni nalogi je predstavljeno, kaj je pomembno 
za spletno stran. V okviru raziskovalne naloge smo na 
podlagi empiričnih podatkov, pridobljenih s pomočjo 
ankete, ugotovili, da je funkcionalnost najpomembnejši 
del pri izdelavi spletne strani.  V zaključku raziskovalne 
naloge so navedene končne ugotovitve raziskave anke-
te. 

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202106007.pdf

Naslov naloge: Naslov naloge:

Pametni 
fascikel

Alumni 
ŠCC KER
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Avtorici:             
Nuša Alja Kralj in Maja Škorjanc, 
obe 4. letnik 

Mentor: Boštjan Lubej   
Strokovno področje: računalništvo

Člani strokovne ocenjevalne komisije:
Luka Zlatečan, univ. dipl. inž. rač. in mat. 
(predsednik)
Tine Prislan, univ. dipl. inž. el.
Rok Veternik, inž. inform.

Naloga je prejela 97 točk in se uvrstila v 1. skupino 
(naloga z izdelkom).

Povzetek vsebine:
Cilj raziskovalne naloge je bil ugotoviti, kakšen vpliv ima 
uporaba športnih aplikacij na posameznika ter raziskati 
tekmovalnost in primerjanje dosežkov, ki se z njimi po-
javljajo. Za odpravljanje nezdrave tekmovalnosti in pri-
merjanja, ki imajo na posameznika negativen vpliv, smo 
izdelali športno aplikacijo Active. Z njo ima posameznik 
dostop le do svojih športnih dosežkov in spremlja le 
svoj napredek. 

V okviru raziskovalne naloge smo na podlagi empiričnih 
podatkov, pridobljenih s pomočjo ankete, ugotovili, da 
večina anketirancev pri športnih aplikacijah ne zaznava 
nezdrave tekmovalnosti. Kljub temu bi nekoliko manj 
kot dve tretjini anketirancev verjetno raje uporabljalo 
aplikacijo, s katero bi spremljali le svoje športne aktiv-
nosti. 

V zaključku raziskovalne naloge so navedene končne 
ugotovitve rezultatov raziskovalne naloge in vizija apli-
kacije v prihodnosti. 

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202106009.pdf

Avtorji:              
Domen Kuder, Anže Ačkun in Žan Lukač, 
vsi 4. letnik

Mentor: Boštjan Lubej   
Strokovno področje: računalništvo

Člani strokovne ocenjevalne komisije:
Luka Zlatečan, univ. dipl. inž. rač. in mat. 
(predsednik)
Tine Prislan, univ. dipl. inž. el.
Rok Veternik, inž. inform.

Naloga je prejela 80 točk in se uvrstila v 2. skupino 
(naloga z izdelkom).

Povzetek vsebine:
Pomen inventure je popisovanje sredstev in virov 
sredstev na določen dan in ugotavljanje razlik v primer-
javi s stanjem v poslovnih knjigah. S popisom se uskladi-
jo knjižna stanja z dejanskim stanjem. S popisom ugoto-
vljene razlike med evidentiranimi in dejanskimi podatki 
je treba uskladiti in tako zagotoviti, da so knjižna stanja 
podlaga za čim bolj realne in torej tudi kakovostne ra-
čunovodske informacije. S tem razlogom mora biti letni 
popis točen, postopek pa učinkovit in brez napak. Popis 
izvaja popisna komisija, ki naj bi vključno s predsedni-
kom imela vsaj tri člane. Sklep o imenovanju popisnih 
komisij sprejme poslovodstvo ali upravni organ. Namen 
naše raziskovalne naloge je ugotoviti, kako bi lahko 
olajšali postopek inventure Šolskega centra Celje. S tem 
bi lahko vsem tistim, ki na Šolskem centru Celje izvajajo 
inventuro, postopek zelo olajšali in jim prihranili veliko 
časa. Ugotovili smo, da ima Šolski center Celje postopek 
izvajanja letnega popisa zelo zamuden in problemati-
čen za uporabo. S to ugotovitvijo smo prišli do zamisli, 
da bi naredili program, ki bo enostaven za uporabo, 
hkrati pa dovolj učinkovit za hitro izvedbo.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202106008.pdf

Naslov naloge: Naslov naloge:

Izdelava športne 
aplikacije

Inventura Šolskega 
Centra Celje
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Avtorja:             
Nejc Rehar in Matic Tovornik, 
oba 4. letnik 

Mentor: Boštjan Lubej   
Strokovno področje: računalništvo

Člani strokovne ocenjevalne komisije:
Žan Močivnik, prof. mat. in rač. (predsednik)
Aleksander Bastl, univ. dipl. inž. prog. opr.
dr. Miha Kovačič, univ. dipl. inž. str.

Naloga je prejela 87 točk in se uvrstila v 2. skupino 
(naloga z izdelkom).

Povzetek vsebine:
Z raziskovalno nalogo sva želela ustvariti svojo robot-
sko roko. Predvidevala svo, da to lahko stori vsak brez 
konkretnega predhodnega znanja in z minimalnim 
orodjem.

Pri raziskovanju smo si pomagali s spletno dokumen-
tacijo, shemami in podporno skupino na spletni strani 
Facebook.

Rezultati naše raziskave so nas vodili k odgovorom: 
robotske roke ne mora ustvariti vsak brez predhodnega 
znanja, za izdelavo potrebujemo veliko raznovrstnega 
znanja.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105995.pdf

Avtorja:             
Aljaž Kidrič in Marcel Jelšnik, 
oba 4. letnik  

Mentor: Boštjan Lubej   
Strokovno področje: računalništvo

Člani strokovne ocenjevalne komisije:
Luka Zlatečan, univ. dipl. inž. rač. in mat. 
(predsednik)
Tine Prislan, univ. dipl. inž. el.
Rok Veternik, inž. inform.

Naloga je prejela 45 točk in se uvrstila med semi-
narske naloge (naloga z izdelkom).

Povzetek vsebine:
V raziskovalni nalogi sva se lotila izvedbe inventure ozi-
roma letnega popisa. Raziskala sva probleme pri inven-
ture na Šolskem centru Celje ter se dotaknila postopka 
izdelovanja programa, ki bo te probleme preprečil.

Raziskovalna naloga je nastajala kar nekaj časa, saj nam 
je koronska kriza preprečila dostop do določenih stvari, 
s katerimi sva si pomagala pri raziskavi. Izvedbo naloge 
je zelo otežila tudi prekinitev pouka v šoli, vseeno pa 
sva raziskavo pravočasno končala in se lotila funkcio-
nalnega dela naloge. Zanj sva porabila največ časa. Ker 
nama je manjkalo še kar nekaj praktičnega znanja, sva 
si pomagala s spletom in literaturo. Največ težav nama 
je predstavljalo povezovanje baz s funkcionalnim delom 
programa, a sva tudi to rešila. Cilj raziskovalne naloge je 
bil olajšati letni popis na Šolskem centru Celje oziroma 
ga s pomočjo programa bolj obvladati.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105987.pdf

Naslov naloge:

Naslov naloge:

Izdelava 
robotske 
roke

Inventura na Šolskem 
Centru Celje, Srednja šola 
za kemijo, elektrotehniko in 
računalništvo
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Avtor:             
Jože Lavrič, 
4. letnik 

Mentor: Boštjan Lubej   
Strokovno področje: računalništvo

Člani strokovne ocenjevalne komisije:
Žan Močivnik, prof. mat. in rač. (predsednik)
Aleksander Bastl, univ. dipl. inž. prog. opr.
dr. Miha Kovačič, univ. dipl. inž. str.

Naloga je prejela 85 točk in se uvrstila v 2. skupino 
(naloga z izdelkom).

Povzetek vsebine:
V raziskovalni nalogi sem obravnaval vidik komunikacije 
med različnimi sistemi. Osredinil sem se predvsem na 
posebno vrsto komunikacije, tisto med odjemalcem in 
strežnikom. Naloga odgovarja na teoretična vprašanja, 
kot so, kaj je dokumentacija podatkov in kako te ohra-
nimo varne, kaj je komunikacija med sistemi ter zakaj je 
oboje pomembno. Teoretično sem povzel jezik Python, 
jezik, s katerim sem implementiral svojo rešitev. Veli-
ko vlogo pri grajenju programa je igrala tudi knjižnica 
Urwid, ki sem ji prav tako namenil nekaj besed.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202106002.pdf

Avtorja:              
Domen Hribernik in Tilen Koren, 
oba 4. letnik 

Mentor: Timej Pirš  
Strokovno področje: računalništvo

Člani strokovne ocenjevalne komisije:
Žan Močivnik, prof. mat. in rač. (predsednik)
Aleksander Bastl, univ. dipl. inž. prog. opr.
dr. Miha Kovačič, univ. dipl. inž. str.

Naloga je prejela 92 točk in se uvrstila v 1. skupino 
(naloga z izdelkom).

Povzetek vsebine:
Glavni namen raziskovalne naloge je bil raziskati delo-
vanje tehnologije OCR in jo uporabiti za pomoč gibalno 
oviranim osebam pri parkiranju. Prav problem parkira-
nja danes pesti veliko število gibalno oviranih oseb, ki bi 
si želeli na tem področju videti spremembe. Eden izmed 
glavnih problemov je zloraba parkirnih mest za gibalno 
ovirane osebe.

V nadaljevanju je predstavljen program, ki deluje tako, 
da se preko registracije uporabnikovi podatki vpišejo v 
podatkovno bazo, od koder jih na mestu parkiranja pro-
gram preveri in uporabnika ob uspešnem preverjanju 
spusti na parkirni prostor. Preverjanje na mestu par-
kiranja zmanjša možnost zlorabe ter gibalno oviranim 
osebam omogoči nemoteno možnost parkiranja.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202106000.pdf

Naslov naloge:

Naslov naloge:

Python-Cyberus

OCR algoritem za 
pomoč gibalno 
oviranim osebam
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Avtorja:             
Tilen Trkulja in Blaž Hrastnik, 
oba 4. letnik  

Mentor: Timej Pirš    
Strokovno področje: računalništvo

Člani strokovne ocenjevalne komisije:
Luka Zlatečan, univ. dipl. inž. rač. in mat. 
(predsednik)
Tine Prislan, univ. dipl. inž. el.
Rok Veternik, inž. inform.

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

Povzetek vsebine:
Vdor v omrežje ali hekanje po navadi povezujemo z 
vohunskimi filmi ali pa s trilerji, a dandanes so postali 
kruta resničnost. Ta raziskovalna naloga potrjuje resnič-
nost tega dejstva. 

V raziskovalni nalogi je predstavljena zgodovina heka-
nja od prvega primera vdora. Nato so opisane vrste he-
kerjev. Raziskala sva tudi, kakšne tehnike hekerji upora-
bljajo najpogosteje in se najbolj poglobila v DOS/DDOS. 
Predstavila sva tudi znane primere hekanja po svetu in 
znane hekerje, ki to izvedejo.

Ob koncu sva z anketo ugotovila, da večina ljudi pri 
brskanju na spletu ne poskrbi za varnost pred vdorom 
v račun ali podobno. Statistika ankete je prikazala, da 
velika večina ljudi ne spreminja redno svojega gesla.  

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105999.pdf

Avtorji:             
Andraž Gobec, Jan Čobec in Žiga Matjaž, 
vsi 4. letnik  

Mentor: Timej Pirš    
Strokovno področje: računalništvo

Člani strokovne ocenjevalne komisije:
Luka Zlatečan, univ. dipl. inž. rač. in mat. 
(predsednik)
Tine Prislan, univ. dipl. inž. el.
Rok Veternik, inž. inform.

Naloga je prejela 77 točk in se uvrstila v 2. skupino 
(naloga z izdelkom).

Povzetek vsebine:
V aktualni koronavirusni epidemiji se veliko dijakov in 
študentov zateka k umetnosti zaradi osebnih razlogov. 
Raziskali smo, kako umetnost vpliva na duševne motnje 
ter slabo počutje. Izdelali smo tudi spletno stran – soci-
alno omrežje, ki je namenjeno vsem, ki imajo motivacijo 
za ustvarjanje, brez potrebnih umetniških talentov ali iz-
kušenj. Glavni cilj socialnega omrežja je podpora in raz-
bremenitev uporabnikov s pomočjo deljenja umetnosti 
in brez prejemanja negativnih povratnih informacij. Na 
podlagi rezultatov ankete bi spletno stran najbolj upo-
rabljali dijaki in študenti.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202106001.pdf

Naslov naloge: Naslov naloge:

Vdor v 
omrežje

Vpliv umetnosti na 
duševne motnje
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Avtor:              
Timotej Kroflič, 
4. letnik  

Mentor: Boštjan Resinovič    
Strokovno področje: računalništvo

Člani strokovne ocenjevalne komisije:
Žan Močivnik, prof. mat. in rač. (predsednik)
Aleksander Bastl, univ. dipl. inž. prog. opr.
dr. Miha Kovačič, univ. dipl. inž. str.

Naloga je prejela 90 točk in se uvrstila v 1. skupino 
(naloga z izdelkom).

Povzetek vsebine:
Raziskovalna naloga je pot do razvoja dveh kosov pro-
gramske opreme, ki skupaj tvorita en izdelek. Ta izdelek 
je daljinec za računalnik z operacijskim sistemom Win-
dows, na katerega naložiš program, ki omogoča apli-
kaciji na pametnem telefonu s platformo Android, da 
se nanj poveže in preko njega upravlja računalnik. Glav-
nina raziskave se usmerja v komunikacijo med dvema 
napravama po lokalnem omrežju in Bluetooth povezavi, 
del pa še na delovanje knjižnic operacijskega sistema 
Windows, ki omogočajo upravljanje računalnikov s tem 
operacijskim sistemom. Daljinec omogoča upravljanje z 
glasnostjo zvočnih naprav, premikanje miške, vnos pre-
ko tipkovnice na telefonu in še nekatera manjša opravi-
la, ki povečajo funkcionalnost.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105997.pdf

Avtor:              
Alen Cigler, 
4. letnik 

Mentor: Boštjan Resinovič    
Strokovno področje: računalništvo

Člani strokovne ocenjevalne komisije:
Žan Močivnik, prof. mat. in rač. (predsednik)
Aleksander Bastl, univ. dipl. inž. prog. opr.
dr. Miha Kovačič, univ. dipl. inž. str.

Naloga je prejela 98 točk in se uvrstila v 1. skupino 
(naloga z izdelkom).

Povzetek vsebine:
Glavni namen raziskovalne naloge je bil raziskati senčil-
ne tehnike, ki jih lahko uporabijo tako posamezniki kot 
tudi večja podjetja, ki se ukvarjajo z zabavno industrijo. 
Poudarek je bil predvsem na alternativnih metodah, ki 
uporabijo senčilnike še za druge namene in ne le za na-
vadno senčenje objektov. 

Ker je to področje povezano z računalniško grafiko, so 
najprej predstavljeni grafični cevovod in delovanje ter 
zgradba senčilnikov, nato pa so predstavljene alterna-
tivne metode, ki se v industriji vse več uporabljajo ter 
njihova implementacija v pogonu iger Unity. Vse pred-
stavljene metode se lahko implementirajo tudi v drugih 
pogonih iger ali aplikacijah za upodabljanje računalni-
ške grafike.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202106005.pdf

Naslov naloge:Naslov naloge:

Oddaljeno nadziranje 
računalnika

Alternativne senčilne metode 
za računalniško grafiko
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Avtorica:             
Maša Kraner, 4. letnik 

Mentor: Boštjan Resinovič    
Strokovno področje: računalništvo

Člani strokovne ocenjevalne komisije:
Žan Močivnik, prof. mat. in rač. (predsednik)
Aleksander Bastl, univ. dipl. inž. prog. opr.
dr. Miha Kovačič, univ. dipl. inž. str.

Naloga je prejela 96 točk in se uvrstila v 1. skupino 
(naloga z izdelkom).

Povzetek vsebine:
Cilj raziskovalne naloge je bila nadgradnja aplikacije 
ProGrafi, ki sem jo naredila v sklopu lanske raziskovalne 
naloge. Želela sem ustvariti medpredmetno poveza-
vo med matematiko in programiranjem. Nadgrajena 
aplikacija ProGrafi 1.1 zna izrisovati vse elementarne 
funkcije, torej linearno, kvadratno, potenčno, korensko, 
eksponentno, logaritemsko, polinomsko in racionalno 
funkcijo ter vsebuje različne tipske naloge, ki pomagajo 
dijakom pri lažjem razumevanju le-teh. Aplikacija upo-
rablja programsko platformo Windows Forms Appli-
cation, napisana je v Visual Studiu s pomočjo bližnjice 
ZedGraph, ki omogoča risanje grafov.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105998.pdf

Avtor:             
Benjamin Lipnik, 4. letnik 

Mentor: Davor Zupanc    
Strokovno področje: elektrotehnika in 
elektronika

Člani strokovne ocenjevalne komisije:
mag. Andrej Medved (predsednik)
mag. Roman Tušek
Mitja Sitar, dipl. inž. el.

Naloga je prejela 96 točk in se uvrstila v 1. skupino 
(naloga z izdelkom).

Povzetek vsebine:
Ker me zanima področje elektronike, sem si za nalogo 
zadal izziv: doma izdelati uporabno elektronsko napra-
vo – bias lighting svetilo. Raziskal sem, kako naprava de-
luje. Cilj moje naloge je bil, da naredim delujoč izdelek, 
ki ga lahko uporabim doma. Da bi dosegel cilj, je bilo 
potrebno branje literature, laboratorijsko raziskovanje, 
eksperimentiranje ter analiziranje pridobljenih podat-
kov. Ugotovil sem, da je bias lighting svetilo mogoče 
narediti doma in ga koristno uporabiti za prijetnejšo 
izkušnjo gledanja v različne zaslone. Domača izdelava 
je po delovanju primerljiva s kupljenim izdelkom, omo-
goča pa še možne nadaljnje nadgradnje. Z vidika cene 
je doma izdelana naprava, če upoštevamo le materialne 
stroške, občutno cenejša od kupljene. Uspešno razisko-
vanje mi je omogočilo srednješolsko znanje s področja 
elektrotehnike, a potrebno je bilo tudi samostojno delo 
in poglabljanje v številne, na spletu dostopne podatke.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202106004.pdf

Naslov naloge: Naslov naloge:

Program za delo 
s funkcijami

Izdelava bias-
lighting svetila
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Avtorja:         
Matic Marcen in Žan Pekošak, oba 3. letnik 

Mentor: Davor Zupanc    
Strokovno področje: elektrotehnika in 
elektronika

Člani strokovne ocenjevalne komisije:
mag. Andrej Medved (predsednik)
mag. Roman Tušek
Mitja Sitar, dipl. inž. el.

Naloga je prejela 92 točk in se uvrstila v 1. skupino 
(naloga z izdelkom).

Povzetek vsebine:
V določeni točki časa so nama čez radar prešli droni in 
ostala zračna plovila, ki jih izdelujejo modelarji. Kot di-
jaka elektrošole naju je fasciniralo njihovo delovanje in 
pa seveda zabava pri uporabi. Z  raziskovalno nalogo 
sva si želela odgovoriti na vprašanja, ali lahko z naji-
nim znanjem, spretnostmi in razpoložljivimi materiali 
izdelava plovilo, ki ne bo le igrača in zabava modelarja, 
ampak tudi industrijski pripomoček, ki bi se lahko kosal 
z izdelki velikih korporacij. Najina glavna cilja sta bila, 
da bo lahko letel sam, torej avtonomno, in pa njegova 
modularnost, kar bi mu omogočalo opravljati široko 
paleto različnih del. Skozi snovanje, izbiranje delov in 
sestavljanje sva se naučila in izkusila marsikatero lekcijo 
iz delovnika inženirjev in razvijalcev velikih korporacij, s 
katerimi sva želela kopter enačiti. Naloga ima velik po-
tencial nadaljnjega raziskovanja, ki ga bi lahko razvila v 
veliko različnih vej. Konec koncev bi lahko z nekaj nad-
gradnjami, umetno inteligenco in računalniško vizijo 
postal produkt oz. orodje, uporabljeno v vsakodnevnem 
življenju.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202106003.pdf

Naslov naloge:

Avtonomen, modularen 
heksakopter

Ra
zi

sk
ov

al
ne

 n
al

og
e 

| 
Sr

ed
nj

e 
šo

le
 |

 Š
CC

, S
re

dn
ja

 š
ol

a 
za

 k
em

ij
o,

 e
le

kt
ro

te
hn

ik
o 

in
 r

ač
un

al
ni

št
vo



5958

Avtorja:             
Aljaž Lednik in Urška Plahuta,
oba 4. letnik 

Mentor: Roman Krajnc   
Strokovno področje: sociologija

Članice strokovne ocenjevalne komisije:
Polonca Bajc Napret, univ. dipl. soc. 
(predsednica)
Metka Selič Turnšek, univ. dipl. soc. in zgod.
Suzana Cekuta, mag. manag.

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

Povzetek vsebine:
Povpraševanje po logističnem kadru se povečuje, zato 
nas mlade, ki smo se odločili za logistično šolo, ni strah, 
da ne bi našli zaposlitve po končanem šolanju. V nalogi 
smo med drugim tudi predstavili vse srednje šole in fa-
kultete, ki imajo programe, vezane na logistiko. Pri tem 
smo ugotovili, da v Sloveniji ni srednješolskega izobra-
ževanja, ki bi izobraževal bodoče voznike (za mladino) 
in skladiščnike. Glede na navedena dejstva menimo, da 
bi morala resorna ministrstva poskrbeti, da bi se začel 
izvajati program Voznik motornih vozil, ali mogoče Vo-
znik - manipulant. S tem bi mladini, ki jo zanimajo tovr-
stne poklicne kariere, pomagali pri poklicni odločitvi in 
pripomogli k rešitvi vse večjega problema pomanjkanja 
voznikov in skladiščnikov.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105771.pdf

Avtorji:             
Anej Štante, Miha Verdev in Žiga Blatnjak, 
vsi 4. letnik

Mentorica: Ksenja Rožanski Fidler   
Strokovno področje: promet in logistika

Člani strokovne ocenjevalne komisije:
Miran Gaberšek, univ. dipl. inž. prometa 
(predsednik)
Matej Založnik, univ. dipl. inž. teh. prom.
mag. Elvis E. Herbaj

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

Povzetek vsebine:
Zadnji kilometer, kar predstavlja mobilnost do konč-
nega potrošnika oziroma uporabnika ali potnika v 
mestnih središčih, zahteva posebno pozornost. Eno 
izmed rešitev vidimo v praktičnem, majhnem, lahkem, 
hitrem in dostopnem električnem skiroju. Okolju naj-
bolj prijazna in trajna rešitev, ki bi vključevala tudi javno 
izposojo takšnih skirojev, bi olajšala mobilnost potnikov 
znotraj mestnih središč. Za tovrstno izposojo je potreb-
no urediti področje zakonodaje in tehnične ustreznosti 
električnih skirojev.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105862.pdf

Naslov naloge:Naslov naloge:

Razvoj prometno-
logističnih poklicev

E-skiro – zadnji kilometer 
mestne mobilnosti
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Avtor:          
Borut Fajs, 
4. letnik

Mentor: Martin Amon   
Strokovno področje: strojništvo

Člani strokovne ocenjevalne komisije:
Igor Lah, univ. dipl. inž. stroj. (predsednik)
mag. Erazem Polutnik, dipl. inž. stroj.
Mitja Funkl, dipl. inž. stroj.

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

Povzetek vsebine:
V raziskovalni nalogi sem raziskoval in primerjal vplive, 
ki jih varjenje pušča na zdravju varilcev. Začel sem s 
spletno raziskavo glavnih dokazanih vplivov, ki jih ima 
varjenje na zdravje človeka, kasneje pa sem se osredinil 
na lastno raziskavo s pomočjo anket na spletni strani 
1KA, kjer sem raziskoval, ali se amaterski ter profesi-
onalni varilci zavedajo vplivov, ki jih varjenje pušča na 
zdravje. Izvedel sem tudi anketo, s katero sem deloda-
jalce, ki imajo zaposlene varilce, povprašal, če in kako 
skrbijo za zdravje svojih varilcev. Pri tem sem se najbolj 
posvetil cepivu za akutno pljučnico, za katero letno 
umre več varilcev.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105812.pdf

Avtor:          
Vid Kunej, 
2. letnik

Mentorja: Martin Amon in Peter Klaus    
Strokovno področje: strojništvo

Člani strokovne ocenjevalne komisije:
Igor Lah, univ. dipl. inž. stroj. (predsednik)
mag. Erazem Polutnik, dipl. inž. stroj.
Mitja Funkl, dipl. inž. stroj.

Naloga je prejela 92 točk in se uvrstila v 1. skupino 
(naloga z izdelkom).

Povzetek vsebine:
Tračni brusilnik je stroj, ki s postopkom abrazivne ob-
delave brusi vse vrste materialov, predvsem pa kovino 
in les. V raziskovalni nalogi je podrobneje predstavljena 
raziskava trga, analiza, potek konstruiranja in izdelava 
tračnega brusilnika. Na koncu sta predstavljena tudi iz-
račun hitrosti in cenik izdelave.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105811.pdf

Naslov naloge: Naslov naloge:

Vpliv varjenja 
na zdravje
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Avtorja:             
Vid Pikelj in Andrej Belej, 
oba 4. letnik 

Mentor: Martin Amon 
Strokovno področje: strojništvo

Člani strokovne ocenjevalne komisije:
Igor Lah, univ. dipl. inž. stroj. (predsednik)
mag. Erazem Polutnik, dipl. inž. stroj.
Mitja Funkl, dipl. inž. stroj.

Naloga je prejela 96 točk in se uvrstila v 1. skupino 
(naloga z izdelkom).

Povzetek vsebine:
Vsakodnevno se srečujemo z različnimi vrstami športov. 
Tako kot se razvija svet, se razvijajo tudi športi in špor-
tne aktivnosti. Poleg njih se razvijajo tudi športni pri-
pomočki. Z izdelavo raziskovalne naloge sva predelala 
SUP v električno gnanega. SUP je športni pripomoček, 
ki se uporablja za supanje. V tujini je ta vrsta športne 
aktivnosti veliko bolj prepoznavna kot pri nas. Z njegovo 
predelavo sva prikazala nek nov in bolj zabaven pristop 
k temu športu.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105887.pdf

Avtorja:             
Miha Planinc in Jan Kreže, 
oba 4. letnik 

Mentor: Martin Amon 
Strokovno področje: strojništvo

Člani strokovne ocenjevalne komisije:
Igor Lah, univ. dipl. inž. stroj. (predsednik)
mag. Erazem Polutnik, dipl. inž. stroj.
Mitja Funkl, dipl. inž. stroj.

Naloga je prejela 86 točk in se uvrstila v 2. skupino 
(naloga z izdelkom).

Povzetek vsebine:
V raziskovalni nalogi sva ugotovila oziroma poizkusila 
ugotoviti, kako izdelati električni bas, tako da bo lahek 
in ergonomičen. To pomeni, da bi moral biti bas lahek, 
vendar vseeno trden, njegove prečke pa usmerjene 
tako, da bi imel glasbenik bolj naravno pozicijo roke, kar 
bi mu omogočalo dlje igrati, preden se utrudi. Najverje-
tneje bo tak bas izdelan iz mešanice lesa in kompozitnih 
materialov, najverjetneje tudi iz nekaj kovine za samo 
togost določenih elementov, da dosežemo maksimalno 
trdnost in lahkotnost, vseeno pa obdržimo videz tra-
dicionalnega instrumenta in njegovo funkcionalnost. 
Same prečke bodo rahlo pod kotom, ki pa se pregiba 
v drugo stran na določeni točki, da bo tudi igranje na 
višjem predelu vratu oziroma prečk lažje in pozicija roke 
bolj naravna. Meniva, da bo do večjih težav prišlo pri 
intonaciji, saj z ročnim delom res težko lovimo majhne 
mere. Večinska zamisel same izvedbe pa je recikliranje, 
to pomeni, da z nakupom minimalnega materiala dobi-
mo delujoč inštrument.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105907.pdf

Naslov naloge: Naslov naloge:

Električni pogon sup 
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Avtorji:             
Alen Fuks, Lara Furman in Živa Sivka, 
vsi 4. letnik 

Mentorja: Peter Arlič in David Korošec  
Strokovno področje: telekomunikacije in 
medijska tehnika

Člani strokovne ocenjevalne komisije:
doc. dr. Srečko Natek, univ. dipl. ekon. 
(predsednik)
Igor Pečoler, dipl. multimed. producent
Neža Penca, mag. obl. vizual. kom.

Naloga je prejela 99 točk in se uvrstila v 1. skupino 
(naloga z izdelkom).

Povzetek vsebine:
Vpliv digitalnega sveta predstavlja vedno večjo nadmoč 
nad analognimi vsebinami. Pa je res tako? Poglobili 
smo se v raziskavo interakcije analognih, digitalnih ter 
interaktivnih vsebin in njihov trenutni položaj na trgu. 
Poglobili smo se v področja analognega in digitalnega 
trženja, združitve le-teh, nevromarketinga, interaktivno-
sti v digitalnih vsebinah, trenutne aktualne teme, vpliva 
COVID-19 na potrošnike revij ter starostni generaciji Y 
in Z. Z izdelkom, revijo Iconic, smo se osredinili na ciljno 
skupino ljudi (t. i. predstavnike generacije Y in Z). Tudi 
avtorji naloge smo del Z-generacije, kar pa je bil povod 
za nastanek ne samo revije v analogni obliki (tiskani), 
ampak tudi v digitalni ter nadgrajeni interaktivno-di-
gitalni. S ključnima metodama anketiranja in pregleda 
svetovne literature smo ovrgli morda že znano trditev, 
da tisk počasi umira, saj naj bi ga povozil digitalni svet. 
Interaktivnost sicer privablja potrošnike, sploh zaradi 
veččutne izkušnje, in zahteve ukrepanja, a še ne prese-
ga analognih vsebin, ki spodbujajo senzorično vključe-
nost, imajo daljši življenjski cikel ter ponujajo možnost 
vnovičnega prebiranja. Dobro oblikovana analogna 
revija bo vzpostavila trajno zvestobo blagovni znamki. 
Ko gre za dejavnike, kot sta zanesljivost in zapomnitev, 
digitalni marketing ne more konkurirati analognemu. 
Najbolj učinkovito trženje revije združuje povezovanje 
analogne oblike z digitalno.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105894.pdf

Avtorica:             
Blažka Žnidar, 
4. letnik

Mentor: Peter Arlič  
Strokovno področje: telekomunikacije in 
medijska tehnika

Člani strokovne ocenjevalne komisije:
doc. dr. Srečko Natek, univ. dipl. ekon. 
(predsednik)
Igor Pečoler, dipl. multimed. producent
Neža Penca, mag. obl. vizual. kom.

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

Povzetek vsebine:
Množični mediji so sredstva komuniciranja, ki delujejo 
v velikih razsežnostih in dosegajo skoraj vsakega po-
sameznika v družbi. Mediji poročajo o dogodkih, ki jih 
imajo za najpomembnejše, in o tistih, za katere pred-
videvajo, da bo zanimanje čim večje, saj imajo od več-
jega zanimanja večje koristi. Tako odločilno sodelujejo 
pri sooblikovanju popularne kulture. Medijska kultura 
sodeluje pri oblikovanju dominantnega razumevanja 
sveta in najpomembnejših vrednot, definira, kaj je dob-
ro ali slabo, pozitivno ali negativno, moralno ali nemo-
ralno. Ker smo v času, ko svetu vlada pandemija, je bil 
namen raziskati, kakšno je trenutno stanje glede zau-
panja medijem med mladimi v Sloveniji. Ugotovitve so, 
da mediji vplivajo na mnenje in odločitve posameznikov 
ne glede na spol; da mediji bolj vplivajo na tiste, ki me-
dije spremljajo več časa; da so mediji povzročili strah 
pred koronavirusom tako med moškimi kot tudi med 
ženskami; da se je zmanjšalo zaupanje v medije ne gle-
de na spol. Dobljeni rezultati so skladni z ugotovitvami 
predhodnih raziskav v tujih državah.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105898.pdf

Naslov naloge: Naslov naloge:

Interakcija analogne 
in digitalne vsebine
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Avtor:           
Aljoša Videtič, 
4. letnik

Mentor: Peter Arlič
Strokovno področje: telekomunikacije in 
medijska tehnika

Člani strokovne ocenjevalne komisije:
doc. dr. Srečko Natek, univ. dipl. ekon. 
(predsednik)
Igor Pečoler, dipl. multimed. producent
Neža Penca, mag. obl. vizual. kom.

Naloga je prejela 82 točk in se uvrstila v 2. skupino 
(naloga z izdelkom).

Povzetek vsebine:
Cilj naloge je izdelati spletno stran za promocijo in tr-
govanje kriptokovanca. Teoretični del naloge primerja 
prednosti in slabosti centralizirane in decentralizirane 
ureditve na mnogih področjih. Že dolgo časa se v glo-
baliziranem svetu pojavlja tovrstna napetost med raču-
nalniškimi aplikacijami, načini oglaševanja, plačilnimi 
sistemi, na področju človekovih pravic in tudi na podro-
čju vprašanj o zasebnosti in javnem. Priča smo boju za 
dostop do podatkov in posledično želji po vse večji cen-
tralizaciji tudi v digitalnem svetu. Naloga skuša poiskati 
pot h kvalitetnemu življenju z uporabo decentraliziranih 
platform.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105902.pdf

Avtorja:          
Jakob Kokovnik in David Škorjanec, 
oba 4. letnik 

Mentorja: Aleš Ferlež, Žan Podbregar
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 64 točk in se uvrstila v 2. skupino.

Povzetek vsebine:
Zaradi vedno pogostejše gradnje elektrarn, ki za proi-
zvodnjo električne energije uporabljajo obnovljive vire 
energije, mora vsak bodoči strojnik ali mehatronik razu-
meti delovanje takšnih elektrarn. Glede na to, da je več 
kot petina vse elektrike na svetu proizvedene z izkori-
ščanjem vodne energije, je potrebno poznati delovanje 
hidroelektrarn. Namen najine raziskovalne naloge je, 
da koncipirava ter nato konstruirava učni model hidro-
elektrarne, na katerem naj bi bila možna menjava med 
Peltonovo, Francisovo in Kaplanovo turbino ter s tem 
pomagati dijakom pri boljšem razumevanju hidroelek-
trarn. Ugotovila sva, da je izdelava modela, na katerem 
bi lahko menjali vse tri turbine, neizvedljiva.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105847.pdf

Naslov naloge: Naslov naloge:

Decentralizirane 
platforme

Učni model 
hidroelektrarne

Ra
zi

sk
ov

al
ne

 n
al

og
e 

| 
Sr

ed
nj

e 
šo

le
 |

 Š
CC

, S
re

dn
ja

 š
ol

a 
za

 s
tr

oj
ni

št
vo

, m
eh

at
ro

ni
ko

 in
 m

ed
ij

e

Avtorji:         
Jakob Florjan, Jakob Jurak in Klemen Javer-
šek, vsi 4. letnik

Mentorja: Andro Glamnik in Matjaž Cizej  
Strokovno področje: mehatronika in robotika

Člani strokovne ocenjevalne komisije:
dr. Aleš Lesnika, univ. dipl. inž. stroj. 
(predsednik)
mag. Evgen Zgoznik, univ. dipl. inž. el.
doc. dr. Gašper Gantar, univ. dipl. inž. str.

Naloga je prejela 85 točk in se uvrstila v 2. skupino 
(naloga z izdelkom).

Povzetek vsebine:
Po celem svetu obstajajo ljudje, ki zaradi raznih razlo-
gov postanejo invalidni. Raziskovalci smo opazili, da 
ostajajo kljub dani tehnologiji invalidski vozički še po 
veliko letih precej nespremenjeni. Zato smo se odločili, 
da bomo področje raziskali in dano nadgradili. Najprej 
smo raziskali trg in ugotovili, da je večina naprednejših 
vozičkov zelo dragih, zato smo se odločili, da bomo po-
skusili narediti cenejšo verzijo pametnega vozička. Skle-
nili smo, da bomo sestavili voziček s pomočjo 3D-tiska-
nja in ga programirali z Raspberry Pi. S pomočjo naših 
mentorjev in spleta smo uspeli narediti najboljši načrt 
za voziček.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105895.pdf

Avtorja:        
Rok Drame in Srečko Čakš, 
oba 4. letnik 

Mentor: Andro Glamnik   
Strokovno področje: mehatronika in robotika

Člani strokovne ocenjevalne komisije:
dr. Aleš Lesnika, univ. dipl. inž. stroj. 
(predsednik)
mag. Evgen Zgoznik, univ. dipl. inž. el.
doc. dr. Gašper Gantar, univ. dipl. inž. str.

Naloga je prejela 75 točk in se uvrstila v 2. skupino 
(naloga z izdelkom).

Povzetek vsebine:
Na traktorju je hidravlika poleg motorja in menjalnika 
eden izmed pomembnejših delov. Pomembna je, saj z 
njeno pomočjo traktor izkoristimo in nanj priklopimo 
priključke. Skozi leta razvoja so proizvajalci poskuša-
li hidravliko izpopolniti do stopnje, da bi uporabniku 
zagotavljala varno in preprosto uporabo. Prav tako je 
pomembna tudi cena njene izdelave. Vse to nas je pri-
peljalo do razmišljanja, da na traktor Steyr 9094, na ka-
terega je bila montirana ena izmed prvih EHR-hidravlik, 
namestimo popolnoma nov in cenejši sistem, ki bo upo-
rabniku omogočal preprosto upravljanje. Spisali smo 
program, ga preizkusili, izdelali prototip in ga na koncu 
vgradili v traktor. Ta prototipna izvedba deluje pravilno, 
brez motenj in ima možnost nadgradnje za profesional-
no izvedbo.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105906.pdf

Naslov naloge: Naslov naloge:
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Avtorji:          
Luka Rečnik, Sebastjan Robič in Svit Šket, 
vsi 4. letnik

Mentor: Andro Glamnik
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 
(naloga z izdelkom).

Povzetek vsebine:
V raziskovalni nalogi smo raziskovali tricikel na elek-
trični pogon, in sicer njegovo sestavo, vrsto pogona ter 
prednosti in slabosti v primerjavi s konkurenčnimi izdel-
ki. S pomočjo spleta smo poiskali ponudbe na trgu in s 
tem tudi izboljšave. Ugotovili smo, da so izdelki večino-
ma na sprednji pogon, kar je v našem primeru slabost, 
zato smo se odločili za izboljšavo in tako naredili pogon 
na zadnja kolesa. Naknadno smo se odločili, da bomo 
baterijski sklop sestavili sami, saj so sklopi takšne nape-
tosti in kapacitete izjemno dragi.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202106027.pdf

Avtorji:          
Andraž Grat, Maj Črešnar in David Pšeničnik, 
vsi 3. letnik

Mentorji: Gašper Grat, Aleš Ferlež in Igor 
Grofelnik 
Strokovno področje: strojništvo

Člani strokovne ocenjevalne komisije:
Igor Lah, univ. dipl. inž. stroj. (predsednik)
mag. Erazem Polutnik, dipl. inž. stroj.
Mitja Funkl, dipl. inž. stroj.

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

Povzetek vsebine:
Danes bi lahko s pomočjo obnovljivih virov energije 
oskrbovali in nadomestili porabo električne energije v 
dveh tretjinah svetovnega povpraševanja. Uporaba so-
dobnih zelenih tehnologij prispeva k zmanjšanju toplo-
grednih plinov, hkrati pa je v bližnji prihodnosti potreb-
no drastično zmanjšati trenutno porabo fosilnih goriv. 
Na področju razvoja novih tehnologij lahko v prihodno-
sti pričakujemo spremembe tudi na področju proizvo-
dnje energije. Vodik predstavlja eno bolj obetavnih in 
zanimivih rešitev. Poudariti je potrebno, da zanimanje 
za preučevanje sodobnih vodikovih tehnologij narašča, 
veča pa se tudi zanimanje za uporabo vodikovih teh-
nologij v transportu, saj postaja uporaba le-teh tudi 
ekonomsko sprejemljiva. Vodik predstavlja tudi dobro 
rešitev v povezavi s sezonsko proizvodnjo električne 
energije z obnovljivimi viri, saj lahko proizvedeno ener-
gijo pretvorimo v plin, ga skladiščimo in uporabimo 
kasneje, ko se poveča potreba po energiji na trgu odje-
malcev. S pomočjo sistematičnega pregleda znanstve-
ne literature smo ugotavljali trenutno stopnjo razvoja 
tehnologij na področju skladiščenja, proizvodnje in 
distribucije vodika. Prav tako smo ugotavljali trend ra-
zvoja in širjenja infrastrukture, ki bo v prihodnosti moč-
no povezana z uporabo vodika za namene transporta. 
Ugotavljali smo tudi trenutne značilnosti tehnologij, na-
menjenih skladiščenju vodika, saj zanesljivost vodikove 
infrastrukture predstavlja nujni pogoj za javno sprejetje 
in širšo implementacijo.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105896.pdf

Naslov naloge: Naslov naloge:

Tricikel na 
električni 
pogon

Analiza tehnologij 
pridobivanja vodika in 
njegove hrambe v polnilnici
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Avtorja:      
Hanan Dizdarević in Žan Močnik, 
oba 1. letnik 

Mentorica: Veronika Hribar 
Strokovno področje: biologija

Člani strokovne ocenjevalne komisije:
Gregor Kalan, prof. bio. in kem. (predsednik)
Irena Zbašnik Zabovnik, pred. učit. bio. in kem. 
Nada Reberšek Natek, univ. dipl. inž. agr.

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

Povzetek vsebine:
Nenaden vnos novega koronavirusa (COVID-19) v dr-
žavo je pošteno spremenil strukturo našega dne in 
naše življenjske navade, dijakom pa način šolanja, in 
sicer z uvedbo šolanja na daljavo. Vzporedno z ukrepi 
za preprečevanje širjenja okužb v času epidemije so se 
posledično spremenile tudi prehranjevalne navade in 
prehrana mladostnikov. Želela sva ugotoviti, kako so se 
dijakom spremenile prehranjevalne navade in prehrana 
v času šolanja na daljavo ter ugotovitve primerjati z ob-
dobjem pred epidemijo.

Zastavila sva si več hipotez, ki sva jih preverjala s po-
močjo spletne anonimne ankete. Na medmrežju sva jo 
objavila v programu 1KA.SI (EnKlikAnketa). Vprašalnik 
smo v januarju 2021 posredovali dijakom celjskih sre-
dnjih šol. Izpolnilo jo je 1063 dijakov Šolskega centra 
Celje, Srednje zdravstvene in kozmetične šole Celje in 
Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje.

Ugotovili smo, da med šolanjem na daljavo anketirani 
srednješolci pogosteje zajtrkujejo, imajo več obrokov 
dnevno in zaužijejo več toplih obrokov. Srednješolci 
v času pouka na daljavo zaužijejo manj hitre hrane in 
alkoholnih pijač, kar je najverjetneje povezano z epide-
miološkimi ukrepi. Dijaki ocenjujejo, da imajo v času šo-
lanja na daljavo boljše prehranjevalne navade in uživajo 
bolj uravnoteženo ter zdravo prehrano kot pred uvedbo 
epidemije. Povečalo se je število dijakov, ki v času epide-
mije uživajo farmacevtske pripravke z vitaminom D. Di-
jaki so v večini seznanjeni s pozitivnimi učinki vitamina 
D na delovanje imunskega sistema.

Naslov naloge:

Prehrana dijakov 
v času pouka na 
daljavo

Med šolanjem na daljavo dijaki več pozornosti nameni-
jo dobrim prehranjevalnim navadam in uživanju kvalite-
tnejše, bolj zdrave prehrane.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105885.pdf
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Avtorja:      
Jakob Arlič in Urban Pušnik, 
oba 3. letnik 

Mentor: Martin Amon
Strokovno področje: mehatronika in robotika

Člani strokovne ocenjevalne komisije:
dr. Aleš Lesnika, univ. dipl. inž. stroj. 
(predsednik)
mag. Evgen Zgoznik, univ. dipl. inž. el.
doc. dr. Gašper Gantar, univ. dipl. inž. stroj.

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

Povzetek vsebine:
Mini droni so brezpilotna zračna plovila (UAV), ki jih s 
pomočjo daljinskega upravljalnika upravljamo na dalja-
vo in spadajo v velikostni obseg, predpisan s predpono 
»MINI«.

Raziskovalna naloga vsebuje podrobnejšo predstavitev 
sestave drona, samo izdelavo okvirja, primerjavo in raz-
iskavo celotne zmogljivosti dronov.

Prvi sklop raziskovalne naloge vsebuje zastavljena 
vprašanje in hipoteze. V drugem sklopu je podrobneje 
opisana delitev dronov in njihove splošne značilnosti. 
Tretji sklop zajema opis komponent in potek sestave 
dronov. V četrtem sklopu so opisane baterije. Peti sklop 
govori o 3D-tehnologiji in digitalnem okolju. Šesti sklop 
vsebuje potek sestave izdelanih dronov. Sedmi sklop 
govori o konfiguraciji. Osmi razdelek govori o dodatnih 
komponentah, vključenih v naš projekt, v devetem pa 
so predstavljeni rezultati. Deseta točka predstavlja ana-
lizo projekta in podaja ugotovitve. V enajstem sklopu pa 
je opisana zakonodaja, ki jo je potrebno upoštevati pri 
uporabi drona.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105836.pdf

Avtorji:  
Jan Dančič, Anže Knez in Anej Horvat, 
vsi 4. letnik

Mentorja: Žan Podbregar in Dušan Vešligaj  
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 66 točk in se uvrstila v 2. skupino.

Povzetek vsebine:
Stiskanje plastenk s pomočjo bata je v uporabi že več 
let, mi pa smo se pa odločili, da ta izdelek izboljšamo. 
V raziskovalni nalogi podrobneje predstavljamo zamisel 
o izboljšavi stiskalnika za plastične plastenke in njeno 
izdelavo. V prvem sklopu smo raziskali trg in primerja-
li naše zamisli z drugimi proizvajalci. V drugem sklopu 
raziskovalne naloge smo na splošno predstavili napravo 
za stiskanje plastenk s pomočjo grelca in pnevmatskih 
batov ter njeno delovanje. V tretjem sklopu smo napi-
sali razvoj. V četrtem sklopu smo opisali modeliranje 
vsakega sestavnega dela. V petem sklopu smo opisali 
izdelavo, v šestem smo pa naredili cenovno in časovno 
analizo.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105899.pdf

Naslov naloge:

Naslov naloge:

Mini dron
Naprava za stiskanje 
plastične embalaže
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Avtorji:  
Peter Mansutti, Žan Mauer in Aljaž 
Orehovec, vsi 4. letnik

Mentor: Žan Podbregar
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 96 točk in se uvrstila v 1. skupino 
(naloga z izdelkom).

Povzetek vsebine:
Horizontalni mešalnik mesa je električni stroj, ki je na-
menjen mešanju mesa in ostalih sestavin. Uporabljamo 
ga za lažjo in hitrejšo obdelavo mesa. V raziskovalni 
nalogi podrobneje predstavljamo zamisel o izboljša-
vi mešalnika in njegovo izdelavo. V prvem sklopu smo 
raziskali trg in primerjali horizontalni mešalnik mesa z 
mešalnikii drugih proizvajalcev. V drugem sklopu raz-
iskovalne naloge smo predstavili mešalnik in njegovo 
delovanje na splošno. V tretjem sklopu smo napisali ra-
zvoj. V četrtem sklopu smo opisali modeliranje vsakega 
sestavnega dela. V petem sklopu smo opisali izdelavo, v 
šestem pa smo naredili cenovno in časovno analizo. Cilj 
raziskovalne naloge je narediti mešalnik mesa, ki je ce-
novno ugodnejši, varnejši in enostavnejši za uporabo.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105900.pdf

Avtorici: 
Zala Benko in Nina Rugole Đogić, 
obe 3. letnik 

Mentorica: Natalija Talan Fošnarič 
Strokovno področje: telekomunikacije in 
medijska tehnika

Člani strokovne ocenjevalne komisije:
doc. dr. Srečko Natek, univ. dipl. ekon. 
(predsednik)
Igor Pečoler, dipl. multimed. producent
Neža Penca, mag. obl. vizual. kom.

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

Povzetek vsebine:
Zaradi široke izbire podobnih izdelkov se proizvajalci 
sprašujejo, kaj bo pritegnilo pozornost kupca. Uspešna 
podjetja so tista, ki imajo jasen in nepozaben imidž. Iz-
delek z oblikovanjem je prva stvar, po kateri kupec sodi 
izdelek, ko ga prvič vidi, in zadnja priložnost proizvajal-
ca, da izdelek proda. Naloga embalaže je, da s svojim 
videzom prepriča kupca bolj kot konkurenčna ponudba. 
Zadnje čase ima izdelek z boljšim oblikovanjem pred-
nost na policah pred izdelkom, s katerim imajo potro-
šniki izkušnje. Ti na prvo mesto ne postavljajo več tradi-
cije, ampak barve, tipografijo in materiale embalaže. Cilj 
naloge je najti tako oblikovanje embalaže, ki bi v nakup 
prepričala našo ciljno skupino potrošnikov. Raziskovali 
smo vpliv embalaže dobrin, njihovega oblikovanja, upo-
rabljenih tipografij, barv in oblik na potrošnike različnih 
starosti. Z anketo smo potrošnike razdelili po starosti v 
pet skupin. Najmlajše potrošnike predstavljajo vsi stari 
do 15, naslednja skupina so od 15 do 30 let, odgovarjali 
so tudi od 30 do 40 let, od 40 do 50 let, najstarejši pa 
so bili predstavniki od 50 let naprej. Zanimale so nas 
preference potrošnikov: katere barve jih privlačijo, kako 
izbirajo med izdelki in kako so pozorni na oblikovanje. 
Na koncu smo na podlagi rezultatov podali smernice za 
oblikovalce.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105905.pdf

Naslov naloge:

Naslov naloge:

Horizontalni 
mešalnik mesa

Vpliv embalaže na 
nakup dobrin v različnih 
starostnih obdobjih
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Avtorja:      
Tilen Sotlar in Tjaša Gregorin, oba 3. letnik 

Mentorica: Natalija Talan Fošnarič 
Strokovno področje: telekomunikacije in 
medijska tehnika

Člani strokovne ocenjevalne komisije:
doc. dr. Srečko Natek, univ. dipl. ekon. 
(predsednik)
Igor Pečoler, dipl. multimed. producent
Neža Penca, mag. obl. vizual. kom.

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

Povzetek vsebine:
Film je ena izmed najmlajših umetnosti, ki združuje 
glasbo, besedo, ples in likovno umetnost. Ljudje imajo 
v današnjem času na razpolago mnogo zvrsti filmov in 
serij: akcije, kriminalke, komedije, grozljivke, romantič-
ne, fantazijske filme, drame, dokumentarce, filme ka-
tastrofe, zgodovinske, pustolovske in biografske filme. 
Gledanost je prvi pogoj, da lahko nastane serija, ki jo 
lahko ljudje gledajo v daljšem časovnem obdobju, vsak 
dan ali vsak teden. V raziskovalni nalogi je predstavljena 
korelacija med osebnostjo posameznika in njegovimi 
najljubšimi vrstami filmov in serij. Cilj naloge je ugoto-
viti, kakšna je povezava med osebnostjo anketirancev 
in izbiranjem posameznih žanrov filma. Zanimalo nas je 
tudi, katere žanre gledajo izbrane skupine anketirancev 
in kakšna je njihova frekvenca gledanja. Uporabili smo 
model šestnajstih osebnosti, ki določi osebnost na pod-
lagi štirih variabilnosti (razmišljanje, energija, narava 
in taktika) ter skupine anketirancev umestili v eno od 
šestnajstih možnosti.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105904.pdf

Avtorici:   
Pika Penko in Patricija Mlakar, obe 3. letnik  

Mentorica: Natalija Talan Fošnarič 
Strokovno področje: telekomunikacije in 
medijska tehnika

Člani strokovne ocenjevalne komisije:
doc. dr. Srečko Natek, univ. dipl. ekon. 
(predsednik)
Igor Pečoler, dipl. multimed. producent
Neža Penca, mag. obl. vizual. kom.

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

Povzetek vsebine:
Današnji čas od mladih zahteva precejšnjo iznajdlji-
vost. Že zgodaj se morajo odločiti, kam po srednji šoli. 
Ta odločitev pa je lahko za marsikoga travmatična, saj 
ne ve, kakšne so njegove želje. Da se devetošolec sploh 
lahko odloči, kaj si želi postati v življenju, mora vede-
ti, kakšni so njegovi interesi, sposobnosti, prav tako pa 
tudi osebnostne lastnosti. Osnovni cilj raziskovalne na-
loge je podrobnejša raziskava, kateri dejavniki najbolj 
vplivajo na odločitev mladih, kam po končani osnovni 
šoli. V teoretičnem delu naloge sva preučili teorije izbire 
poklica oz. nadaljnjega izobraževanja. Opredelili sva de-
javnike, ki najbolj vplivajo na odločitve mladih pri vsto-
pu v neko čisto novo, neznano okolje, torej v srednjo 
šolo. Zanimalo naju je, kdo ima na devetošolce največji 
vpliv: je to svetovalna služba, starši, vrstniki, učitelji ali 
celo socialna omrežja in mediji. Z anketo sva izvedli tudi 
raziskavo med mladimi o vplivu izbranih dejavnikov na 
izbiro srednje šole.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105886.pdf

Naslov naloge: Naslov naloge:

Korelacija med filmom 
in osebnostjo

Vpliv dejavnikov na 
izbiro poklica

Ra
zi

sk
ov

al
ne

 n
al

og
e 

| 
Sr

ed
nj

e 
šo

le
 |

 Š
CC

, S
re

dn
ja

 š
ol

a 
za

 s
tr

oj
ni

št
vo

, m
eh

at
ro

ni
ko

 in
 m

ed
ij

e

Avtorici:   
Karin Založnik in Julia Pristovnik, obe 2. letnik  

Mentorica: Natalija Talan Fošnarič 
Strokovno področje: telekomunikacije in 
medijska tehnika

Člani strokovne ocenjevalne komisije:
doc. dr. Srečko Natek, univ. dipl. ekon. 
(predsednik)
Igor Pečoler, dipl. multimed. producent
Neža Penca, mag. obl. vizual. kom.

Naloga je prejela 88 točk in se uvrstila v 2. skupino 
(naloga z izdelkom).

Povzetek vsebine:
Raziskovali sva, kakšen vpliv bi imela infotočka za dosto-
panje do informacij na dijake, profesorje in obiskovalce. 
Spodbudilo nas je to, da se infotočke nahajajo vsepov-
sod okoli nas, najpogosteje v trgovskih centrih, mestnih 
jedrih in v večjih podjetjih, a v Sloveniji na šolah niso 
aktualne. Rezultate raziskave sva pridobivali z metodo 
ankete, poleg tega pa sva raziskovali tudi program, s 
katerim sva izdelali prototip aplikacije. Preučili sva lite-
raturo, obiskali spletne strani in raziskali uporabo inte-
raktivnih zaslonov po svetu. Cilj naloge je bil na podlagi 
izdelane infotočke na Srednji šoli za strojništvo, meha-
troniko in medije ugotoviti vpliv in ustreznost uporabe 
aplikacije pri dijakih in profesorjih. Z ugotovitvami smo 
bližje realizaciji projekta na naši šoli.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105888.pdf

Avtorja:  
Sven Skubic in Anže Kužnar, oba 4. letnik 

Mentorja: Matej Veber in Matjaž Cizej   
Strokovno področje: mehatronika in robotika

Člani strokovne ocenjevalne komisije:
dr. Aleš Lesnika, univ. dipl. inž. stroj.
 (predsednik)
mag. Evgen Zgoznik, univ. dipl. inž. el.
doc. dr. Gašper Gantar, univ. dipl. inž. stroj.

Naloga je prejela 73 točk in se uvrstila v 3. skupino 
(naloga z izdelkom).

Povzetek vsebine:
V današnjem svetu se srečujemo s pandemijo korona-
virusa, zato ga želimo ustaviti in preprečiti njegovo šir-
jenje. Odločila sva se, da narediva razkuževalnik za roke 
na UV-svetlobo, ki popolnoma uniči bakterije in mikro-
organizme na rokah. Najprej sva z iskanjem po spletu in 
z lastnim znanjem naredila primerno konstrukcijo. Sle-
dilo je 3D-tiskanje ohišja in nato vstavljanje vseh ostalih 
komponent. Končni izdelek je videti kot moderna škatla 
iz plastike s fotouporom, UV-C-žarnico, LCD-zaslonom 
in krmilnikom. Izdelek sva opremila s programsko opre-
mo in sledilo je testiranje celotne naloge. Uspelia sva 
izdelati avtomatski covid razkuževalnik in upava, da na 
tak način uspemo.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105903.pdf

Naslov naloge: Naslov naloge:

Izdelava interaktivne 
točke na šoli

Avtomatski 
covid razkuževalnik
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Avtorji: 
Matevž Pečnik, Primož Petek in Luka Rušnik, 
vsi 4. letnik

Mentor: Matej Veber 
Strokovno področje: mehatronika in robotika

Člani strokovne ocenjevalne komisije:
dr. Aleš Lesnika, univ. dipl. inž. stroj.
 (predsednik)
mag. Evgen Zgoznik, univ. dipl. inž. el.
doc. dr. Gašper Gantar, univ. dipl. inž. stroj.

Naloga je prejela 95 točk in se uvrstila v 1. skupino 
(naloga z izdelkom).

Povzetek vsebine:
Dandanes se dogaja vedno več naravnih nesreč, v ka-
terih imajo glavno vlogo reševalci. Z namenom, da bi 
jim olajšali delo, ki ga opravljajo, in da bi izboljšali var-
nostne razmere, smo se odločili izdelati konstrukcijo 
za hibridnega polavtonomnega reševalnega robota. 
Ta naj bi bil sposoben nadomestiti človeka pri reševa-
nju ponesrečencev. (Ta robot se je udeležil svetovnega 
prvenstva RMRC, ki je  potekalo letos junija v Franciji.) 
V raziskovalni nalogi smo raziskali možnost uporabe 
hibridnega pogona pri polavtonomnem reševalnem 
robotu. Robota smo v večini izdelali sami s pomočjo 
programov za 3D-modeliranje in s 3D-tiskalnikom. Vse 
komponente, ki jih nismo izdelali sami, smo iskali v čim 
nižjem cenovnem razredu oz. smo uporabili že rabljene. 
Kljub vsem dosedanjim izboljšavam je za napredek še 
vedno veliko prostora in upamo, da bo realiziran z naše 
strani oz. s strani naših naslednikov. Pri delu smo prido-
bili veliko novih znanj in neprecenljivih izkušenj za našo 
nadaljnjo strokovno pot.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105869.pdf

Avtorja: 
Lan Senica in Oskar Šonc, 
oba 4. letnik 

Mentor: Matej Veber
Strokovno področje: mehatronika in robotika

Člani strokovne ocenjevalne komisije:
dr. Aleš Lesnika, univ. dipl. inž. stroj.
 (predsednik)
mag. Evgen Zgoznik, univ. dipl. inž. el.
doc. dr. Gašper Gantar, univ. dipl. inž. stroj.

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

Povzetek vsebine:
V današnjem svetu si ne moremo predstavljati življenja 
brez vseh mogočih avtomatskih sistemov, ki nam ga 
olajšujejo. Večina avtomatskih sistemov je krmiljena z 
mikroračunalniki, zato sva se odločila, da se lotiva nji-
hovega raziskovanja in analize njihove uporabe. Ugo-
toviti sva želela, kateri mikroračunalnik je najprimer-
nejši za upravljanje reševalnega robota za tekmovanje 
RoboCup Rescue RMRC, ki je letos potekalo v virtualni 
obliki zaradi pandemije. Najprej sva se odločila, katere 
specifikacije mikroračunalnika so pomembne za nalogo 
vodenja reševalnega robota. V raziskovalni nalogi sva 
podrobneje raziskala šest specifikacij in jih primerjala 
med tremi različnimi mikroračunalniki. Ob tem sva pri-
dobila veliko novega znanja, se izboljšalaq v timskem 
delu in pridobila izkušnje za prihodnost.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105897.pdf

Naslov naloge: Naslov naloge:

Polavtonomni reševalni 
robot s hibridnim pogonom 
gosenice/kolesa

Analiza uporabnosti 
različnih mikroračunalnikov 
pri reševalnem robotu
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Avtorji: 
Timotej Jezernik, Žiga Horvat in Gašper 
Mirnik, vsi 4. letnik  

Mentor: Roman Zupanc
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 95 točk in se uvrstila v 1. skupino 
(naloga z izdelkom).

Povzetek vsebine:
V raziskovalni nalogi je predstavljena izdelava avtomat-
skega sistema za pokrivanje prikolice Pronar T663/4. 
Odločitev za izdelavo je bila pogojena predvsem z za-
konodajo, ki določa, da tovor ne sme onesnaževati 
vozišča. Na trgu obstaja kar nekaj različnih sistemov 
pokrivanja prikolic, ki imajo prednosti in slabosti za naš 
primer uporabe. Primerjali smo obstoječe sisteme in po 
analizi ter razumevanju delovanja izbrali zahteve, ki jih 
želimo vnesti v svoj izdelek. Izdelek smo od začetka do 
konca snovali in izdelali doma, v domači delavnici. Po 
končani izdelavi smo ga tudi temeljito preizkusili in na-
redili ekonomsko in časovno analizo. Naš sistem se od 
ostalih loči predvsem po načinu pogona in po možnosti 
hitre montaže in demontaže na obstoječo prikolico, kar 
je njegova največja prednost.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105901.pdf

Avtorji: 
Nejc But, Alen Knez in Matic Koražija, 
vsi 4. letnik

Mentor: Roman Zupanc
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 95 točk in se uvrstila v 1. skupino 
(naloga z izdelkom).

Povzetek vsebine:
V raziskovalni nalogi je predstavljen celoten postopek 
izdelave tračne žage. Prav tako je prikazan razvoj izdel-
ka. Predstavili smo vse posamezne dele, jih opisali in 
predstavili možnosti za morebitne bodoče spremem-
be ali nadgraditve. Naša žaga je vertikalna dvokolutna 
žaga za les. Sestavljena je iz glavnega ogrodja, dveh 
koles, napenjalnega in vodilnega sistema, varnostnih 
ščitov in delovne mize z naklonom. Žaga je popolnoma 
prilagojena našim potrebam in prostoru (delavnici). S 
takim načinom razvijanja izdelka smo se srečali prvič. 
Vse dele je bilo potrebno natančno zmodelirati, jih se-
staviti in velikokrat popraviti ali dodelati. Pri tem smo se 
veliko naučili, ne le uporabljati računalnik kot pripomo-
ček, ampak tudi postopke različnih obdelav s pomočjo 
CNC-strojev in uporabo standardiziranih delov, kot so 
vijaki, matice, ležaji … Poleg tega smo izdelali funkcio-
nalno orodje, ki nam bo v bodoče služilo pri ustvarjanju 
izdelkov iz lesa.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105884.pdf

Naslov naloge: Naslov naloge:

Sistem avtomatskega 
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Avtorici: 
Špela Dobaj in Lana Kotnik, 
obe 2. letnik 

Mentorica: Marija Artiček 
Strokovno področje: zdravstvo

Članice strokovne ocenjevalne komisije:
prim. Nuša Konec Juričič, dr. med., spec. 
javn. zdravja (predsednica)
mag. Hilda Maze, dipl. m. s., univ. dipl. org.
Miljana Žitko Mastnak, dr. med.

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

Povzetek vsebine:
Dedne oziroma gen(et)ske bolezni se prenašajo iz gene-
racije v generacijo in so zato genetsko pogojene. Vzroki 
dednih bolezni so poškodbe in podedovane spremem-
be genov oziroma kromosomov. Nekatere dedne bolez-
ni povzročajo spremembe kromosomov, ki so posledica 
napak v gametogenezi oziroma v mejozi pri nastajanju 
spolnih celic (jajčeca, spermiji). Kromosomske nepravil-
nosti se v celici odražajo kot spremembe v številu ali v 
sestavi/strukturi posameznih kromosomov. Do njih lah-
ko pride spontano zaradi napake pri delitvi celice, lahko 
pa jih tudi povzročijo reaktivne kemijske spojine ali ioni-
zirajoče sevanje. Pojavijo se pri približno 5 % populacije.
Najpogostejša genska kronična dedna bolezen je cistič-
na fibroza, katere prenašalec je vsak trideseti Evrope-
jec. V azijskih in afriških državah se pogostost cistične 
fibroze manjša.

V Sloveniji deluje Društvo za cistično fibrozo Slovenije, 
ki nudi pomoč in oporo bolnikom s CF in njihovim svoj-
cem. Simbol cistične fibroze pa je rdeča vrtnica.

S pomočjo intervjujev z bolniki in njihovimi starši sva 
spoznali njihovo življenje, z anketo pa sva ugotovili, da 
so mladi o tej bolezni premalo ozaveščeni. 

Glavni namen raziskovalne naloge je ozavestiti tudi na-
jine sovrstnike o tej bolezni in natančneje spoznati vzro-
ke ter simptome te bolezni.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105851.pdf

Avtorici: 
Pika Šunta in Nika Paradis, 
obe 2. letnik  

Mentorica: Petra Boštjančič  
Strokovno področje: zdravstvo

Članice strokovne ocenjevalne komisije:
prim. Nuša Konec Juričič, dr. med., spec. 
javn. zdravja (predsednica)
mag. Hilda Maze, dipl. m. s., univ. dipl. org.
Miljana Žitko Mastnak, dr. med.

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

Povzetek vsebine:
Dobro zdravje ustne votline je nepogrešljiv sestavni del 
zdravega življenja, ki nam omogoča dobro počutje, iz-
boljšanje samozavesti ter socialnih stikov, osebno zado-
voljstvo in splošno blaginjo. Motnje ustne votline vodijo 
do zmanjšanja telesne mase in raznovrstnih sistemskih 
bolezni, zato je nujno spodbujati k izboljševanju splo-
šnega in ustnega zdravja.

Cilj naloge je pregled strokovne literature in analiza do-
bljenih podatkov o higieni in zdravju ustne votline pri 
mladostnikih in starejših. Z nalogo sva želeli dopolniti 
informacije o zdravju ustne votline pri mladostnikih in 
starejših. 

Naloga temelji na kombinaciji različnih metodoloških 
pristopov in je razdeljena na teoretični in empirični 
del. Anektirali sva 489 raziskovancev v celjski regiji, 392 
žensk in 97 moških. 

Rezultati so pokazali, da skrb za higieno ustne votline 
s starostjo pada, kar vpliva na negativno samopodobo 
in nižjo kakovost življenja. Polovica anketirancev (53 % 
žensk in 46 % moških) odlično skrbi za zdravje in higi-
eno ustne votline, saj si zobe umivajo večkrat na dan. 
Število obiskov pri zobozdravniku ni odvisno od spola. 
84 brezzobih raziskovancev kot razlog za izgubo zob na-
vaja pojav bolezni ustne votline, karies. 49 % anketiran-
cem nasmeh daje samozavest.

Skrb za zdravje ustne votline je javnozdravstveni pro-
blem, ki se je v času pandemije še bolj poglobil.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105808.pdf

Naslov naloge: Naslov naloge:

Cistična fibroza 
med nami

Oralno zdravje pri 
mladostnikih in starejših
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Avtorica: 
Pina Seme, 
1. letnik  

Mentorica: Petra Boštjančič  
Strokovno področje: sociologija

Članice strokovne ocenjevalne komisije:
Polonca Bajc Napret, univ. dipl. soc. 
(predsednica)
Metka Selič Turnšek, univ. dipl. soc. in zgod.
Suzana Cekuta, mag. manag.

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

Povzetek vsebine:
V raziskovalni nalogi sem opozorila na tragedijo samo-
mora pri najstnikih, ki velja za nacionalni in globalni 
pojav. Opisala sem dejavnike tveganja za samomor pri 
najstnikih, na katere bi se lahko racionalno usmerili pre-
ventivni postopki, in predstavila ugotovitve nekaterih 
raziskav, ki nakazujejo, da se največ samomorov pojavi 
med najstniki z duševnimi ali karakternimi motnjami.

Cilj naloge je pregled strokovne literature, analiza do-
bljenih podatkov o pojavu samomorilnosti med najstni-
ki in na podlagi teh predvidevanje o vplivu dejavnikov 
tveganja na samomorilnost. Z nalogo želim dopolniti 
informacije o prisotnosti samomorilnih misli med naj-
stniki.

Naloga temelji na kombinaciji različnih metodoloških 
pristopov in je razdeljena na teoretični in empirični del. 
Anketirala sem 416 najstnikov s Srednje zdravstvene in 
kozmetične šole Celje, 368 dijakinj in 48 dijakov.

Rezultati so pokazali, da je o samomoru kot rešitvi težav 
že razmišljalo 38,5 % najstnikov, med njimi pogosteje 
dekleta. Dejavnik tveganja samomorilnosti pri najstni-
kih je najpogosteje pojav depresije (53,7 % pri dekletih 
in 4,9 % pri fantih). O samomoru najstniki ne želijo spre-
govoriti zaradi strahu, jeze, nevednosti in prepričanja, 
da se njim samomor ne more zgoditi. V zadnjih šestih 
mesecih je o samomoru razmišljalo 37,1 % naših dija-
kov. Delež je bil pri fantih višji za 6,3 %. Pandemija je 
tovrstne težave še poglobila.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105801.pdf

Avtorica: 
Ema Metulj, 
4. letnik

Mentor: Peter Čepin Tovornik   
Strokovno področje: sociologija

Članice strokovne ocenjevalne komisije:
Katja Kolenc, mag. polit. (predsednica)
Irena Romih, univ. dipl. soc. del.
Jožica Tamše, mag. ekon.

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

Povzetek vsebine:
Namen raziskovalne naloge je ugotoviti razlike pri zapo-
slovanju, ki se pojavijo med dijaki in delodajalci, cilj pa 
ozavestiti dijake o željah in pričakovanjih delodajalcev 
ter pomagati pri nadaljnji izbiri zaposlitve. 

V teoretičnem delu je opisana zgodovina in sodobnost 
izobrazbe, izobrazba Slovencev in mladih v Evropi. Opi-
sana je zdrava komunikacija na delovnem mestu in po-
slovnem razgovoru, karakteristika zaposlenih in primer-
na oblačila z etiko tetovaž in piercingov, pomembnost 
ocen in priznanj ter razlike med spoloma. 

Osnova za empirični del je 696 anketnih vprašalnikov, 
od teh so jih 141 izpolnili delodajalci (ravnatelji, medi-
cinske sestre in kozmetičarke), 555 pa dijaki s Srednje 
zdravstvene in kozmetične šole Celje ter Gimnazije Ce-
lje - Center. Izvedla sem tudi tri intervjuje. Več kot 85 % 
dijakov daje velik pomen poslovnemu razgovoru, 75 % 
delodajalcem se zdi pomemben. Pri zaposlovanju daje 
85,7 % kozmetičark prednost izkušnjam pred izobrazbo, 
sledijo medicinske sestre z 51,2 % in ravnatelji z 41,7 %. 
Najpomembnejše lastnosti zaposlenih po mnenju anke-
tirancev so odgovornost in spoštljivost (95 %). Dijaki (62 
%) poudarjajo, da jim primanjkuje znanja za življenje. 
Tattooje na vidnih mestih delodajalci tolerirajo, piercin-
ge manj. Večina anketiranih delodajalcev si želi glede na 
spol uravnotežen kolektiv. 

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105809.pdf

Naslov naloge:Naslov naloge:

Samomorilnost 
najstnikov

Pogled na zaposlitev s strani 
dijakov in delodajalcev
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Avtorica: 
Tina Šket, 3. letnik

Mentor: Peter Čepin Tovornik 
Strokovno področje: arhitektura in gradbeništvo

Člani strokovne ocenjevalne komisije:
Primož Rotovnik, mag. inž. grad. 
(predsednik)
Darja Zabukovec, univ. dipl. ing. arh.
Iza Šentjurc, absolv. arhitekture

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

Povzetek vsebine:
Namen raziskovalne naloge je ugotoviti, ali je Slovensko 
ljudsko gledališče Celje prilagojeno gibalno oviranim 
osebam. Cilj je spodbuditi gledališča k prilagajanju pro-
storov za gibalno ovirane osebe. V teoretičnem delu je 
opisano SLG Celje, njegova zgodovina in gledališče da-
nes. Opisane so gibalno ovirane osebe, invalidski vozič-
ki in zakonodaja glede pravic gibalno oviranih oseb. Os-
nova empiričnega dela so izpolnjeni anketni vprašalniki 
(243), izveden intervju in ogled Slovenskega ljudskega 
gledališča Celje. Iz rezultatov anketnega vprašalnika za 
dijake/-inje (241) je razvidno, da 81,3 % pozna SLG Ce-
lje, ki ga obiskujejo različno pogosto, 34 % pa ga še ni 
obiskalo. 83,8 % ne pozna gibalno oviranih igralcev ali 
igralk, 90,9 % si ni ogledalo predstav, kjer bi nastopali 
gibalno ovirani. Iz rezultatov dveh  anketnih vprašalni-
kov za gibalno ovirani osebi pa je ugotovljeno, da osebi 
poznata SLG Celje, sta že bili v prostorih gledališča, a sta 
navedli tudi pomanjkljivosti v dvorani glede prostora 
za invalidski voziček. Izveden je tudi intervju z gibalno 
oviranim igralcem, predstavljeno je tudi njegovo delo 
in življenje. Prikazan je tudi opis SLG Celje, kjer je iz sli-
kovnega materiala razvidno, da je gledališče za gledalce 
in igralce delno prilagojeno gibalno oviranim osebam.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105806.pdf

Avtorici: 
Taja Hernavs in Sumeja Kasupović,  2. letnik 

Mentorica: Urška Lorenčak  
Strokovno področje: biologija

Člani strokovne ocenjevalne komisije:
Gregor Kalan, prof. bio. in kem. (predsednik)
Irena Zbašnik Zabovnik, pred. učit. bio. in 
kem. 
Nada Reberšek Natek, univ. dipl. inž. agr.

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

Povzetek vsebine:
V raziskovalni nalogi sva raziskali vpliv genetskih bo-
lezni na življenje obolelih in njihove svojce. Najprej sva 
predstavili teoretična izhodišča, s katerimi sva pojasnili 
nekaj osnovnih dejstev, povezanih z najinim raziskoval-
nim delom. Razložili sva, kaj je kromosom in kaj gen. Nato 
sva predstavili, kaj je genetika, kaj so genetske bolezni, 
kako genetske bolezni nastanejo, kako jih preučujejo in 
določajo. Vpliva genetskih bolezni na življenje obolelih in 
njihove svojce v uvodni del nisva vključili, saj sva le-tega 
v empiričnem delu raziskovalne naloge podrobneje razi-
skali in predstavili.

Cilj naloge je pregled relevantne strokovne literature, 
povezane s temo naloge, s tem pridobiti novo znanje o 
genetskih boleznih, zbrati podatke, ki sva jih za razisko-
valno nalogo potrebovali, ter jih ustrezno analizirati in 
prikazati. Z nalogo želiva širiti pridobljeno znanje naprej 
in tako vplivati na znanje posameznikov ter jih ozavestiti 
o življenju ljudi z genetskimi boleznimi. 

Naloga je razdeljena na dva dela, teoretični in empirični 
del. V teoretičnem delu so predstavljena teoretična izho-
dišča na podlagi strokovne literature. V empirični del pa 
sva vključili dva anketna vprašalnika. Prvi anketni vpra-
šalnik je izpolnilo 414 dijakov s Srednje zdravstvene in 
kozmetične šole Celje. Na drugi anketni vprašalnik pa so 
odgovarjali strokovnjaki na področju genetskih bolezni, 
specialna defektologinja in zaposleni v društvu Sožitje 
Žalec in društvu Sožitje Velenje ter mati otroka, ki ima 
genetsko bolezen.

Rezultati naloge so pokazali, da pojav genetske bolezni 
pri otroku popolnoma spremeni način življenja družine. 
Svojci se morajo velikokrat odpovedati staremu načinu 
življenja in se navaditi na način življenja, kot ga narekuje 
bolezen. Oboleli se karakterno razlikujejo od zdravih lju-
di, a so zelo ljubeznivi in dobrosrčni. Osebe z genetskimi 
boleznimi so v družbi dobro sprejete. Trenutne razmere, 
povezane s Sars-Cov-2, pa vplivajo tudi na obolele in nji-
hove svojce.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-celje.
si/raziskovalne/4202105856.pdf

Naslov naloge:Naslov naloge:

Kaj pa če sem gibalno ovirana 
oseba in sanjam o Slovenskem 
ljudskem gledališču Celje?

Vpliv genetskih 
bolezni na obolele in 
njihove svojce

Ra
zi

sk
ov

al
ne

 n
al

og
e 

| 
Sr

ed
nj

e 
šo

le
 |

 S
re

dn
ja

 z
dr

av
st

ve
na

 in
 k

oz
m

et
ič

na
 š

ol
a 

Ce
lj

e

Ra
zi

sk
ov

al
ne

 n
al

og
e 

| 
Sr

ed
nj

e 
šo

le
 |

 S
re

dn
ja

 z
dr

av
st

ve
na

 in
 k

oz
m

et
ič

na
 š

ol
a 

Ce
lj

e

Avtorica: 
Neja Turnšek, 3. letnik

Mentor: Peter Čepin Tovornik 
Strokovno področje: promet in logistika

Člani strokovne ocenjevalne komisije:
Miran Gaberšek, univ. dipl. inž. prometa 
(predsednik)
Matej Založnik, univ. dipl. inž. teh. prom.
mag. Elvis E. Herbaj

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

Povzetek vsebine:
Strah pred vožnjo je del prometnega vsakdana tudi v 
Sloveniji, ki prizadene oba spola. Namen naloge je ugo-
toviti, v kolikšni meri se ljudje v Sloveniji spopadajo s 
strahovi, fobijami in tesnobo v prometu in za volanom. 
Cilj naloge je, da se ljudi poduči in opozori na strahove, 
ki jih doživljajo osebe med vožnjo. 

V teoretičnem delu je opisan strah, fobije in anksiozne 
motnje ter zakonodaja (ali ljudje s temi motnjami lahko 
vozijo in pod kakšni pogoji).

Osnova za obdelavo podatkov je bilo 214 anketnih vpra-
šalnikov, ki so jih izpolnili prebivalci Republike Slove-
nije starejši od 15 let na spletnih straneh in družabnih 
omrežjih, in sicer 171 (79,9 %) žensk in 43 (20,1 %) moš-
kih. Rezultati so pokazali, da se kar 53 % anketirancev 
spopada s strahovi v prometu, bodisi kot vozniki ali kot 
sopotniki. Od tega je 49 % žensk in  69 % moških. 67 % 
anketirancev s strahovi v populaciji je mlajših od 31 let. 
Anketirance je med vožnjo najbolj strah prometne nes-
reče (40 %), pri 47 % pa se je strah pojavil po nesreči oz. 
travmatskem dogodku. Največ (31 %) anketirancev išče 
pomoč pri svojcih in prijateljih. 

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105807.pdf

Avtorica: 
Tinkara Studen, 2. letnik

Mentor: Peter Čepin Tovornik 
Strokovno področje: promet in logistika

Člani strokovne ocenjevalne komisije:
Miran Gaberšek, univ. dipl. inž. prometa 
(predsednik)
Matej Založnik, univ. dipl. inž. teh. prom.
mag. Elvis E. Herbaj

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

Povzetek vsebine:
Namen raziskovalne naloge je pridobitev novega zna-
nja o sladkorni bolezni, kako so o tej kronični bolezni 
ozaveščeni inštruktorji šole vožnje in kako se počutijo 
kandidati s sladkorno boleznijo. Cilj pa je širjenje prido-
bljenega znanja o prometni varnosti oseb s sladkorno 
boleznijo.
V teoretičnem delu je zapis o sladkorni bolezni, vrstah, 
akutnih zapletih, zdravljenju in vplivu sladkorne bolezni 
na vožnjo ter zakonodajo s tega področja.

Osnova za empirični del so izpolnjeni anketni vprašalni-
ki, 32 so jih izpolnili inštruktorji šole vožnje, 14 pa slad-
korni bolniki. Naloga vsebuje tudi intervju z dr. Jelko 
Zaletel Vrtovec. Rezultati so pokazali, da se 56 % anketi-
ranih inštruktorjev še ni srečalo s sladkornim bolnikom 
na delu. Skoraj vsi inštruktorji (97 %) pa so izpostavili, da 
želijo, da jih kandidat pred prvo uro obvesti o diagnozi. 
72 % anketiranih inštruktorjev ne ve, kako bi odreagirali 
ob pojavu akutnih zapletov. 50 % kandidatov od inštruk-
torja šole vožnje ne pričakuje ničesar. Kar 84 % anketira-
nim inštruktorjem delodajalec ne nudi izobraževanja o 
sladkorni bolezni, čeprav se 72 % anketiranim tovrstna 
izobraževanja zdijo potrebna ter posledično pomemb-
na za prepoznavanje nevarnosti komplikacij v smislu 
zagotavljanja varnosti v prometu.

Vsebina naloge dostopna na: http://www.knjiznica-ce-
lje.si/raziskovalne/4202105810.pdf

Naslov naloge:

Naslov naloge:

Strahovi voznikov 
med vožnjo

Ozaveščenost 
inštruktorjev šole vožnje 
o sladkorni bolezni
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Državno srečanje 
mladih raziskovalcev,
Murska Sobota, 
28. in 29. junij 2021

Zlato priznanje

Naslov naloge

Drugačna šola 
prihodnosti

Električni pogon SUP 
deske

Poznavanje rasizma na 
osnovni šoli Ljubečna

Vsakdan rudarskih 
družin in vpliv 
rudarstva na kraj 
Sedraž z okolico

Elektropoliranje

Tretja razvojna os – 
alternativa ali nuja?

Temno nebo nad 
območjem Celja – med 
željo in realnostjo 
Svetlobno onesnaženje 
na območju Celja

Raba in interpretacija 
emotikonov med gim-
nazijci in profesorji: 
primerjava in analiza

Analiza uporabnosti 
različnih mikroraču-
nalnikov pri reševal-
nem robotu

Stabilnost membrane 
orjaških fosfolipidnih 
mehurčkov, pripravlje-
nih z metodo elektro-
formacije

Osnovna šola Lava

Šolski center Celje, Sre-
dnja šola za strojništvo, 
mehatroniko in medije

Osnovna šola Ljubečna

Osnovna šola Antona 
Aškerca Rimske Toplice

Osnovna šola Loče

I. gimnazija v Celju

I. gimnazija v Celju

I. gimnazija v Celju

Šolski center Celje, Sre-
dnja šola za strojništvo, 
mehatroniko in medije

Osnovna šola Primoža 
Trubarja Laško

Šola

Tina Lipovšek in 
Ana Pungeršek

Vid Pikelj in 
Andrej Belej

Lara Brance in 
Julija Bobek

Špela Klopčič

Emanuel Pintar 
in Mark Hlastec

Jon Žnidarčič

Dejan Kokanović

Žan Luka Umičevič

Oskar Šonc in 
Lan Senica

Tia Klenovšek

Avtor/-ji

Urh Kodre

Martin Amon

Suzana Miljevič

Jasmina Oblak

Urša Ribič 
Hribernik in 
Mladen Pintar

Nataša Marčič

Nataša Marčič

Ana Lavbič

mag. Matej Veber

Marko Jeran, 
Niharika Rawat 
in Milena Žohar

Mentor/-ji
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Srebrno priznanje

Naslov naloge

Naslov naloge

Slovenščina, a ne v 
Sloveniji

Danes Izletnik Celje in 
nikdar več

Skiro in smerokazi

Odpadki doma in ob 
šolskih poteh

Električni skiro - dobra 
ali slaba izbira v 
prometu?

Prisotnost hrastovih čip-
kark v gozdnih otočkih 
severovzhodnega dela 
Celja

Priljubljenost 
McDonald's prehrane 
med učenci naše šole

Tračna žaga

I. osnovna šola Celje

IV. osnovna šola Celje

Osnovna šola Hudinja

Osnovna šola Ljubečna

Osnovna šola Vojnik

Osnovna šola Ljubečna

Osnovna šola Hudinja

Šolski center Celje, Sre-
dnja šola za strojništvo, 
mehatroniko in medije

Šola

Šola

Tea Belak

Ajda Hrušovar

Tjaš Kmecl in 
Marko Rašić

Ajda Žveplan

Gašper Kolar

Špela Uršič in 
Lana Leskovšek

Luka Zupanc in 
Gal Julij Čoper

Alen Knez, 
Nejc But in 
Matic Koražija

Avtor/-ji

Avtor/-ji

Črt Močivnik

Jerneja Pavlič

Uroš Kalar

Marjeta Gradišnik 
Mirt

Tatjana Hedžet

Marjeta Gradišnik 
Mirt

Nika Cvirn

Roman Zupanc

Mentor/-ji

Mentor/-ji

Adolescent in družina- 
vpliv pandemije 
covid-19 na odnose v 
družinah dijakov I. 
gimnazije v Celju

Mon Kajuh. Notre Kajuh. 
Zgodovina francoščine 
na I. gimnaziji v Celju

I. gimnazija v Celju

Marcel Majcen 
Koprivnik

Max Jerovčnik Tamara Kolarič 
in Urh Ferlež

I. gimnazija v Celju Martina Šmid

Ra
zi

sk
ov

al
ne

 n
al

og
e 

| 
D

rž
av

no
 s

re
ča

nj
e 

m
la

di
h 

ra
zi

sk
ov

al
ce

v



7978

Naslov naloge

OCR algoritem za 
pomoč gibalno 
oviranim osebam

E skiro- zadnji kilome-
ter mestne mobilnosti

Tricikel na električni 
pogon

Polavtonomni reševalni 
robot s hibridnim pogo-
nom gosenice/kolesa

Celjska zgodba brez-
mejnega in brezčasne-
ga koroškega plebiscita

Kulinarična tradicija 
Ljubnega ob Savinji 
– turistični potencial 
prihodnosti

Doživljanje stresa 
dijakov Gimnazije Celje 
- Center pri pouku na 
daljavo

Orgle v cerkvi Sv. 
Krištofa na Strmci 
pri Laškem in odnos 
domačinov do njih

Pametni fascikel

Izdelava bias-lighting 
svetila

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

Šolski center Celje, Sre-
dnja šola za storitvene 
dejavnosti in logistiko

Šolski center Celje, Sre-
dnja šola za strojništvo, 
mehatroniko in medije

Šolski center Celje, Sre-
dnja šola za strojništvo, 
mehatroniko in medije

I. gimnazija v Celju

Gimnazija Celje - 
Center

Gimnazija Celje - 
Center

Šolski center Celje, 
Gimnazija Lava

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

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

Šola

Domen Hribernik 
in Tilen Koren

Anej Štante, 
Miha Verdev in 
Žiga Blatnjak

Luka Rečnik, 
Sebastjan Robič 
in Svit Šket

Matevž Pečnik, 
Luka Rušnik in 
Primož Petek

Kristina Bahč in 
Nika Lebeničnik

Maja Ermenc

Eva Krejić

Uroš Sevšek, 
Neža Kasesnik 
in Leon Povše

Sara Kovač Šumah, 
Benjamin Tržan 
in Žan Seničar

Benjamin Lipnik

Avtor/-ji

Timej Pirš

Ksenija Rožanski 
Fidler

mag. Andro 
Glamnik

mag. Matej Veber

Vesna Gubenšek 
Bezgovšek

Miha Gartner in 
Marija Ermenc

Simona Painkret

Darja Povše in 
Igor Kastelic

Boštjan Lubej

Davor Zupanc

Mentor/-ji
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Naslov naloge

Mini dron

Horizontalni mešalec 
mesa

Šolski center Celje, Sre-
dnja šola za strojništvo, 
mehatroniko in medije

Šolski center Celje, Sre-
dnja šola za strojništvo, 
mehatroniko in medije

Šola

Jakob Arlič in 
Urban Pušnik

Žan Mauer, 
Aljaž Orehovec in 
Peter Mansutti

Avtor/-ji

Martin Amon

Žan Podbregar

Mentor/-ji

Bronasto priznanje

Naslov naloge

Kakovost umivanja rok 
osnovnošolcev v času 
epidemije COVID-19

I. osnovna šola Celje

Šola

Sara Prepadnik 
in Zala Godnik

Avtor/-ji

Breda Krajnc

Mentor/-ji

Razvoj stripa na Sloven-
skem in Denis Polanc

Razvoj plesni in aktiv-
nost kvasovk v priso-
tnosti različno obdela-
ne limonine lupine

Osnovnošolci v 
primežu predsodkov

I. osnovna šola Celje

Osnovna šola Hudinja

Osnovna šola Hudinja

Bor Laznik

Ajda Čurman, 
Ana Krošl in 
Ema Leban

Arabela Kostanjevec 
in Gaja Ramšak

Taja Naraks

Boštjan Štih

Petra Galič

Vpliv temperamenta 
na zaznavo razredne 
klime in medsebojno 
komunikacijo

Vpliv medijev na 
oblikovanje mnenja o 
novem koronavirusu

Trajnostno partnerstvo 
med ekološko kmetijo 
in osnovno šolo

Učni stili in novi učni 
pristopi na naši šoli

Osnovna šola Antona 
Aškerca Rimske Toplice

Osnovna šola Franja 
Malgaja Šentjur

Osnovna šola Vojnik

Osnovna šola Lava

Aleksandra Derganc 
in Mojca Tošić

Urška Ula Dobnik

Blaž Marčič

Lara Lipovšek in 
Pia Pungaršek Steiner

Jasmina Oblak

Jožica Novak

Polona Bastič

Vanja Ocvirk 
Karner
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Naslov naloge

Avtonomen, modularen 
heksakopter

Naprava za avtomatsko 
rezanje žice

Oddaljeno nadziranje 
računalnika

Program za delo s 
funkcijami

Analiza tehnologij 
pridobivanja vodika 
in njegove hrambe v 
polnilnici

Interakcija analogne in 
digitalne vsebine

Vpliv varjenja na 
zdravje

Tračni brusilni stroj

Ali učitelji pri pouku 
na daljavo ocenjujejo 
naše znanje ali našo 
iznajdljivost

Izdelava športne 
aplikacije

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

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

Šolski center Celje, Sre-
dnja šola za strojništvo, 
mehatroniko in medije

Šolski center Celje, Sre-
dnja šola za strojništvo, 
mehatroniko in medije

Šolski center Celje, Sre-
dnja šola za strojništvo, 
mehatroniko in medije

Šolski center Celje, Sre-
dnja šola za strojništvo, 
mehatroniko in medije

Ekonomska šola Celje

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

Šola

Matic Marcen 
in Žan Pekošak

Alen Jakopič

Timotej Kroflič

Maša Kraner

David Pšeničnik, 
Maj Črešnar in 
Andraž Grat

Alen Fuks, 
Lara Furman 
in Živa Sivka

Borut Fajs

Vid Kunej

Šakira Grošić in Karin 
Klanšek

Nuša Alja Kralj 
in Maja Škorjanc

Avtor/-ji

Davor Zupanc 
in Andrej Grilc

Gregor Kramer

mag. Boštjan 
Resinovič

mag. Boštjan 
Resinovič

Gašper Grat, 
Igor Grofelnik 
in Aleš Ferlež

mag. Peter Arlič 
in David Korošec

Martin Amon

Martin Amon 
in Peter Klaus

Barbara Slatenšek

Boštjan Lubej

Mentor/-ji
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Naslov naloge

Vpliv embalaže na na-
kup dobrin v različnih 
starostnih obdobjih

Korelacija med filmom 
in osebnostjo

Decentralizirane 
platforme

Decentralizirane 
platforme

Sistem avtomatskega 
pokrivanja prikolice

Strahovi voznikov 
med vožnjo

Ozaveščenost 
inštruktorjev šole 
vožnje o sladkorni 
bolezni

Kaj pa če sem gibalno 
ovirana oseba in 
sanjam o Slovenskem 
ljudskem gledališču?

Pogled na zaposlitev 
s strani dijakov in 
delodajalcev

Oralno zdravje pri 
mladostnikih in 
starejših

Šolski center Celje, Sre-
dnja šola za strojništvo, 
mehatroniko in medije

Šolski center Celje, Sre-
dnja šola za strojništvo, 
mehatroniko in medije

Šolski center Celje, Sre-
dnja šola za strojništvo, 
mehatroniko in medije

Šolski center Celje, Sre-
dnja šola za strojništvo, 
mehatroniko in medije

Šolski center Celje, Sre-
dnja šola za strojništvo, 
mehatroniko in medije

Srednja zdravstvena in 
kozmetična šola Celje

Srednja zdravstvena in 
kozmetična šola Celje

Srednja zdravstvena in 
kozmetična šola Celje

Srednja zdravstvena in 
kozmetična šola Celje

Srednja zdravstvena in 
kozmetična šola Celje

Šola

Nina Rugole Đogić 
in Zala Benko

Tilen Sotlar in 
Tjaša Gregorin

Aljoša Videtič

Aljoša Videtič

Timotej Jezernik, 
Žiga Horvat in 
Gašper Mirnik

Neja Turnšek

Tinkara Studen

Tina Šket

Ema Metulj

Pika Šunta in 
Nika Paradis

Avtor/-ji

Natalija Talan 
Fošnarič

Natalija Talan 
Fošnarič

Peter Arlič

Peter Arlič

Roman Zupanc

Peter Čepin 
Tovornik

Peter Čepin 
Tovornik

Peter Čepin 
Tovornik

Peter Čepin 
Tovornik

Petra Boštjančič

Mentor/-ji
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23. županov 
sprejem
najuspešnejših devetošolcev 
in učencev Glasbene šole 
Mestne občine Celje

I. osnovna šola Celje

Gaia Korošec 
Aurora Pekošak
Gašper Bervar    
Maša Starič    
Belma Ljutić    
Eva Žlavs

Osnovna šola Frana Roša

Lamija Berisalić  
Leon Horvat    
Ula Polutnik    
Ela Velepec    
Špela Žičkar

III. osnovna šola Celje

Manca Ernst  
Martin Jager    
Žan Luka Umičevič    
Van Rakita    
Sara Zorko    
Ema Šarman

Osnovna šola Lava

Julija Deželak  
Ela Leskovšek Čomič    
Nejc Kikelj    
Paulina Kastelic    
Sara Praznik    
Nina Vengust

II. osnovna šola Celje

Erazem Hren  
Filip Narat    
Nina Ellen Blake    
Sara Jovanović    
Ajda Drnovšek    
Domen Bedeničar

Osnovna šola Hudinja

Neža Mikic  
Lara Bračun    
Sara Hrastnik    
Hugo Kostanjevec    
Vid Kalamiza     
Luka Maček 

IV. osnovna šola Celje

Martin Črepinšek  
Luka Minić    
Valentina Rkman    
Petar Ničić    
Tine Preložnik     
Festina Thaqi

Osnova šola Ljubečna 

Pia Sajovic  
Zala Košec    
Aneja Vrečko    
Zala Gorjak     
David Kolar    
Tjaša Jekl

Osnovna šola Frana Kranjca

Eva Založnik  
Gašper Koprivc    
Tea Horvatič    
Nace Esih    
Klara Klinc    
Ana Špan

Osnovna šola Glazija

Rebeka Korez  
Nik Senekovič Pečovnik

Glasbena šola Celje

Lara Kramer  
Vita Živa Pečak    
Ema Bornšek    
Zala Zupan    
Jurij Svečak    
Jakob Zimšek
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26. županov 
sprejem
dijakov, ki so dosegli izjemen učni uspeh 
na splošni maturi na srednjih šolah Mestne 
občine Celje v šolskem letu 2019/2020

Naziv šole maturanta

Opomba: Maturant s 34 točkami 
je maturant, ki je dosegel najvišje 

število možnih točk.

Ime in priimek Občina bivališča

I. gimnazija v Celju Anamarija Mežnar

Eva Nograšek

Jana Ušen

Janez Tomšič

Mia Malinger

Nika Pavlin

Tea Dular

Tjaša Šuc

Eva Posilovič

Lara Gobec

Luka Horjak

Matija Kocbek

Tilen Brečko

Zarja Križnik

Jan Žekar

Lara Kristina Golmajer

Nika Gradišek

Sven Pungartnik Rauter

Zala Božanić

Zala Gazvoda

Hana Marija Žibert

Šoštanj

Radeče

Žalec 

Polzela

Celje

Žalec

Celje

Šmarje pri Jelšah

Zreče

Celje

Rimske Toplice

Celje

Šentjur

Žalec

Šentjur

Celje

Kozje

Celje

Celje

Šentjur

Šoštanj

34

33

33

33

32

32

32

32

31

31

31

31

31

31

30

30

30

30

30

30

30

Število točk maturanta

Gimnazija Celje Center Nika Drašković Rogaška Slatina 30

Šolski Center Celje, 
Gimnazija Lava

Brina Prah

Jaka Baš

Lina Kovač

Maruša Žučko

Laško

Zagorje ob Savi

Polzela

Polzela

33

32

30

30

26
. ž

up
an

ov
 s

pr
ej

em
 |

 S
pl

oš
na

 m
at

ur
a



8786

26. 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 2019/2020

Naziv šole maturanta Ime in priimek Občina bivališča

Ekonomska šola Celje, 
Gimnazija in srednja šola

Domen Kovač

Eva Mastnak

Rok Mazej

Sevnica

Celje

Nazarje

22

22

22

Število točk maturanta

Gimnazija Celje Center

Srednja šola za gostinstvo 
in turizem Celje

Aljaž Stropnik

Ana Zeme

Eva Ocepek

Kaja Pešec

Lara Strgaršek

Marija Rozoničnik

Martina Lenko

Nives Žagar

Patricija Bele

Rebeka Govedič

Jovana Miladinović

Julija Atelšek

Lucija Užmah

Maruša Kajzba

Nina Gračner

Nika Muzel

Sara Bokal

Sara Korenjak

Tjaša Ravnikar

Tjaša Gradišnik

Marko Stoklas

Bianca Thieme

Matic Beršnak

Nina Melavc

Braslovče

Šentjur

Velenje

Sevnica

Zagorje ob Savi

Mozirje

Ljubno

Celje

Rogatec

Podčetrtek

Celje

Polzela

Žalec

Vojnik

Laško

Celje

Trbovlje

Celje

Laško

Laško

Šmarje pri Jelšah

Podčetrtek

Sevnica

Luče

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

23

22

22

22
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Srednja zdravstvena 
šola Celje

Šolski center Celje - Srednja 
šola za gradbeništvo in 
varovanje okolja

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

Anja Žveglič

Barbara Brzović

Ema Pikl

Kim Abouda

Matic Jelen

Matic Pinter

Slavko Grašič

Ajda Žerovnik

Anja Kotnik

Fazli Gashi

Laura Žagar

Matic Omerzu

Miha Aravs

Nina Deželak

Nuša Gračnar

Jasmina Merdanović

Sara Marija Poharc

Zala Koštomaj-Valenčak

Nika Guček

Ana Slomšek

Marko Vrečer 

Sara Vehovar 

Špela Popovič 

Tina Selič 

Jaka Bračič 

Tim Vehovar 

Sevnica

Braslovče

Vransko

Tabor

Polzela

Rimske Toplice

Rogatec

Gornji Grad

Zreče

Celje

Celje

Šoštanj

Šmartno ob Paki

Laško

Šentjur

Celje

Rogaška Slatina

Celje

Hrastnik

Šentjur

Celje

Šentjur

Štore

Laško

Celje

Rogatec

23

23

23

23

23

23

23

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

23

23

23

23

23

22

22

Naziv šole maturanta Ime in priimek Občina bivališča Število točk maturanta
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Šolski center Celje - 
Srednja šola za strojništvo, 
mehatroniko in
medije

Šolski center Celje – Srednja 
šola za storitvene dejavnosti 
in logistiko

Uroš Kukovič

Dejan Zorenč

Jaka Zamrnik

Jaša Samec

Jure Tojnko

Lenart Marovt

Luka Turk

Marko Skale

Marko Žvegler

Mihael Arčan

Nik Berčnik

Kristjan Marić

Žan Jurkošek

Nejc Podkoritnik

Šentjur

Kozje

Luče

Laško

Šmarje pri Jelšah

Vransko

Štore

Šentjur

Šentjur

Celje

Celje

Celje

Laško

Žalec

23

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

Naziv šole maturanta Ime in priimek Občina bivališča Število točk maturanta

Opomba: Maturanti s 23 točkami 
so maturanti, ki so dosegli najvišje 

število možnih točk.
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16. županov 
sprejem
dijakov srednjega poklicnega izobraževanja, 
ki so opravili zaključni izpit s pohvalo v Mestni 
občini Celje v šolskem letu 2019/2020

Naziv šole maturanta Ime in priimek Občina bivališča

Srednja zdravstvena 
šola Celje

Šola za hortikulturo in 
vizualne umetnosti Celje

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

Elvira Susuri 

Evgenija Sokolova 

Hana Dolinšek

Jerneja Štarkel

Lea Verdel

Manja Mihev

Sonja Završnik

Tamara Brglez

Ana-Marija Okorn

Nina Gomilšek

Blaž Lavbič

Tilen Peček

Jure Gaber

Uroš Kolarič 

Žan Zorko

Anže Robnik

Leon Goronja

Matevž Sternad

Vojnik

Celje

Velenje

Žalec

Velenje

Podvelka 

Braslovče

Slovenske Konjice

Polzela

Celje

Šentjur

Prebold

Celje

Laško

Laško

Luče

Celje

Braslovče
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Šolski center Celje, Srednja 
šola za storitvene dejavnosti 
in logistiko

Ana Božnik

Ana Kladnik

Bilal Ademi

Domen Artnik Šuster

Florijan Uduč

Karmen Gagič

Lara Mirnik

Lea Pintarič

Lovro Sinkar

Maruša Črep

Medea Pesjak

Metka Ducman

Nina Babić

Nina Rosc

Nika Hlupič

Suzana Markuš

Špela Remšak

Tilen Zalesnik

Timotej Jug

Tim Čater

Veronika Fajfer

Dobrna

Šentjur

Celje

Žalec

Laško

Šentjur

Slovenske Konjice

Šmartno Ob Paki

Šentjur

Velenje

Dobrna

Rogaška Slatina

Zreče

Velenje

Žalec

Žalec

Žalec

Gornji Grad

Šmarje pri Jelšah

Celje

Laško

Naziv šole maturanta Ime in priimek Občina bivališča
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V Regijskem študijskem središču smo se v pe-
tek, 25. 9. 2020, že deveto leto zapored priključili 
evropskemu projektu Noči raziskovalcev, ki tradi-
cionalno poteka vsak zadnji petek v mesecu sep-
tembru v številnih evropskih državah. 

Dogajanje v okviru Dneva raziskovalcev je lani 
potekalo precej drugače kot prejšnjih osem let. 
Pestro dogajanje na stojnicah, kjer smo si ogledo-
vali raziskovalno opremo, sodelovali pri različnih 
eksperimentih, smo morali zaradi izrednih raz-
mer preselili na splet. Na spletni platformi YouTu-
be smo ustvarili stran namenjeno Dnevu razisko-
vanja, kjer se je s prispevki na temo raziskovanja 
in znanosti predstavilo več kot 15 partnerjev, tako 
izobraževalnih kot raziskovalnih inštitucij.

Dan raziskovalcev smo zaokrožili z zdaj že tradici-
onalnim posvetom na temo mladinskega razisko-
valnega dela v Celju, ki je bil posvečen raziskoval-
nemu dela na Osnovni šoli Ljubečna, eni izmed 
najbolj uspešnih šol na področju raziskovanja na 
Celjskem. V 22 letih raziskovalnega dela na šoli so 
učenci izdelali 144 raziskovalnih nalog, številne 
med njimi so bile nagrajene z zlatimi nagradami 
na državnem srečanju mladih raziskovalcev.

Na posvetu, ki smo ga organizirali v živo v prosto-
rih Osrednje knjižnice Celje ob upoštevanju vseh 
epidemioloških ukrepov, so sodelovali nekdanji 
učenci in mladi raziskovalci Osnovne šole Ljubeč-
na:
• dr. Anton Potočnik (raziskovalec v raziskovalnem 
inštitutu IMEC v Belgiji),

Dan raziskovalcev 
2021

• dr. Ana Kroflič (analitičarka na področju 
spektrometrije v Krki, d. d.),
• Urh Ferlež (diplomant slovenščine in francoščine, 
avtor sedmih raziskovalnih nalog),
• Simon Cirkulan (biolog in ustanovitelj Tropske 
hiše v Celju),
• Sabrina Janežič (pevka, mednarodno izobražena 
učiteljica petja in novinarka).

Program, ki so ga z glasbenimi točkami popestrili 
učenci OŠ Ljubečna, je povezovala Maja Ratej, no-
vinarka in voditeljica oddaje Frekvenca X na Valu 
202.

Na posvetu so gostje ugotavljali, kako pomemb-
ni so bili začetki raziskovalnega dela na osnovni  
šoli in izpostavili pomembno podporo neutrudne 
dolgoletne mentorice, gospe Marjete Gradišnik 
Mirt, pri spodbujanju vedoželjnosti in raziskova-
nju. Ob zaključku posveta je ravnatelj g. Martin 
Grosek poudaril, da je za spodbujanje raziskoval-
nega duha med mladimi posebej pomembna vlo-
ga učitelja, ki ni samo tisti, ki prenaša znanje na 
učence, ampak tisti, ki jih navdušuje in usmerja 
pri samostojnem pridobivanju znanja.

Posnetek posveta je dostopen tudi na youtube 
kanalu Dneva raziskovalcev. Prijazno vas vabimo 
k ogledu.

Katja Esih,
direktorica Regijskega 

študijskega središča
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posveta
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Kadar dobre ideje najdejo pot do ljudi, ki so jih 
pripravljeni nadalje razvijati in nadgrajevati, je 
rezultat takšnega sodelovanja vselej nekaj, kar 
prispeva k pozitivnim spremembam nekega pros-
tora in časa.
 
Takšni so bili tudi začetki sodelovanja med Sploš-
no bolnišnico Celje in I. osnovno šolo Celje, ki sta 
se pred dobrimi tridesetimi leti odločili zgradi-
ti prve temelje za delovanje bolnišnične šole. V 
nekaterih bolnišnicah v Sloveniji je bilo izvajanje 
pouka za hospitalizirane učence že dolgoletna 
izkušnja, zato sta takratni predstojnici otroških 
oddelkov začutili potrebo, da se mreži že delujo-
čih bolnišničnih šol pridružimo tudi v Celju. Zara-
di takratnih zelo dolgih ležalnih dob je za večino 
otrok odsotnost od pouka namreč predstavljala 
velik problem pri ponovnem vključevanju v učni 
proces. Zato se je veselje ob uspešni ozdravitvi pri 
starših in otrocih večkrat prepletalo s strahom, 
kako bo mogoče ob vrnitvi v šolo nadoknaditi vse 
zamujeno in hkrati uspešno slediti tekoči snovi.  
 
Nov način izvajanja vzgojno-izobraževalnega 
dela je predstavljal za vodstvo šole in učitelje svo-
jevrsten izziv, saj smo želeli ob spoznavanju že 
ustaljenih praks oblikovati takšen model, ki ga bo 
mogoče na daljši rok z majhnimi posegi prilaga-
jati morebitnim spremembam na strokovnem in 
organizacijskem področju. To nam je v celoti us-
pelo, saj smo ga z namenom posodobitve ciljev, 
ki smo si jih že na začetku zelo jasno zastavili, tudi 
večkrat uspešno nadgradili.  
 
Prvi dve leti, ko smo izvajali pouk v enem oddelku 
na razredni in v enem na predmetni stopnji, sta 
bili namenjeni tudi skrbni spremljavi, beleženju 
in analizi vseh dejavnikov, na osnovi katerih smo 

I. osnovna 
šola Celje
Ob 30-letnici 
bolnišnične šole (BŠ)

lahko v soglasju z ministrstvom v naslednjem 
letu število oddelkov podvojili. Za učence razre-
dne stopnje je to pomenilo, da so lahko dnevno 
obiskovali bolnišnično šolo pet ur. Delo je bilo 
mogoče načrtovati tako, da je bilo več časa na-
menjenega tudi ustvarjanju ter sprostitvenim in 
razvedrilnim dejavnostim, kar tudi v času hospi-
talizacije sodi v nabor otrokovih elementarnih 
potreb. Ugodna čustvena klima, ki se pri tem 
ustvarja, pa zagotovo pripomore k lažji asimilaciji 
v bolnišnično okolje in posledično tudi k uspešne-
mu poteku zdravljenja.
 
Za učence predmetne stopnje nam v začetku šte-
vilo priznanih ur ni omogočalo oblikovati pred-
metnika, ki bi lahko po naši strokovni presoji 
zadostil večini potreb hospitaliziranih učencev. 
Na osnovi izkušenj poučevanja v rednih oddelkih 
smo tako pripravili izbor tistih predmetov, pri ka-
terih smo predvidevali, da bi lahko imeli učenci 
ob povratku v šolo zaradi nastalih primanjkljajev 
največ težav. Povratne informacije, ki smo jih do-
bili od učencev, njihovih staršev in učiteljev, so že 
vsa leta dokaz, da je bila naša odločitev pravilna. Z 
odobritvijo povečanega  števila ur pouka smo lah-
ko v teh letih predmetnik še nekoliko razširili, ne-
katere, že od začetka izbrane predmete, pa smo 
lahko začeli izvajati v večjem obsegu. Več časa je 
bilo mogoče nameniti tudi nudenju individualne 
učne pomoči dijakom.
 
V prerezu tridesetletnega delovanja bolnišnične 
šole je mogoče opaziti kar nekaj različnih plasti, ki 
prikazujejo način in organizacijo dela v posame-
znem obdobju. Z doslednim upoštevanjem pri-
poročil zdravstvenih delavcev glede specifičnega 
statusa vsakega posameznega otroka, skladno s 
tem pa s prilagajanjem oblik in metod dela, smo 
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učitelji s svojim strokovnim pristopom poskrbeli 
za to, da med temi plastmi ni nastajalo nepotreb-
nih razpok. Pri svojem delu smo upoštevali dej-
stvo, da je obiskovanje bolnišnične šole otrokova 
pravica, zato je bil cilj, ki smo si ga vselej prizade-
vali doseči, odvisen tudi od individualne priprave 
vsakega učenca na pouk in od ustrezne motivaci-
je. Že bežen pogled na to obdobje nam nariše sli-
ko, na kateri so jasno vidni vsi detajli specifičnega 
modela naše bolnišnične šole. Modela, ki je bil v 
slovenskem prostoru ovrednoten kot zelo dober, 
in je kot takšen pomenil dobro izhodišče za načr-
tovanje dela v nekaterih drugih, po velikosti pri-
merljivih bolnišničnih šolah.  
 
Dejstvo je, da zgodbo o uspehu lahko zapiše ena 
oseba, ne zmore pa takšne zgodbe sama, brez 
drugih deležnikov, tudi graditi. V teh tridesetih 
letih se je v teh različnih, a med sabo tesno pove-
zanih vlogah, zvrstilo veliko število zdravstvenih 
delavcev, učiteljev, učencev in staršev. Preveč, da 
bi se lahko med sabo poznali in v vsakem skupno 
preživetem obdobju tudi dodobra spoznali. Zago-
tovo pa je skupno vsem, da smo si vsak na svo-
jem področju vselej prizadevali, da bi bili pri delu 
uspešni, predvsem pa, da bi v krajših ali daljših 
obdobjih sobivanja složno hodili po poteh, ki vo-
dijo do skupnega cilja: po zaključenem zdravlje-
nju omogočiti otrokom lažjo ponovno vključitev 
v matično šolo.
 

Vodja BŠ
Alenka Laptoš, prof.
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Stari nogometni rek pravi: »Življenje je igra, no-
gomet je resna zadeva!« Nič čudnega, saj govo-
rimo o najbolj priljubljeni postranski stvari na 
svetu, s katero naj bi se po oceni evropske nogo-
metne organizacije ukvarjalo okoli 18,5 milijonov 
registriranih nogometašic in nogometašev. Od 
tega je 1,3 milijona registriranih nogometašic, ta 
odstotek pa se v zadnjih letih še povečuje. 

Tudi v Celju imamo radi nogomet in ga tudi ura-
dno igramo že dobrih 100 let. Predlani smo v Ce-
lju praznovali častitljivi jubilej, 100 let obstoja in 
delovanja Nogometnega kluba Celje. Lani smo 
dočakali in doživeli zgodovinski dosežek, osvo-
jitev prvega naslova državnih prvakov, letos pa 
je Celje bilo eno izmed štirih slovenskih mest, 
ki so gostila največji športni dogodek v Sloveniji 
–  evropsko nogometno prvenstvo mladih nogo-
metašev do 21 let. Mesto Celje se lahko pohvali s 
privilegijem, da je bilo ponosni gostitelj treh te-
kem prvenstva. Med njimi je bila za nas vsekakor 
najbolj zanimiva tista, ko je 27. marca slovenska 
izbrana vrsta igrala proti češkim vrstnikom. 

Poslikave ob 
prazniku Mestne 
občine Celje
Nogomet v Celju

Celjanke in Celjani stremimo k spoštovanju in 
sprejemanju različnosti, drugačnosti ter ena-
kopravnosti, pri čemer smo na svoje, ne le špor-
tne, dosežke izjemno ponosni. Prav zato smo 
se ob letošnjem občinskem prazniku v mesecu 
aprilu že 25. leto zapored odločili izobesiti velike 
oglasne plakate, s katerimi smo mimoidoče ne le 
opozarjali na našo nogometno dediščino in pri-
hajajoči veliki nogometni dogodek, temveč smo 
k aktivnemu udejstvovanju in igranju nogometa 
želeli spodbuditi tudi nežnejši spol. Naša želja je, 
da se »zdrav duh v zdravem telesu« razvija tudi 
že pri najmlajših nogometašicah. Tudi one bodo 
nekega dne morda dosegale največje uspehe. 
Take, kot so jih doslej že številni celjski športniki 
in športnice v različnih športnih panogah in na 
največjih tekmovanjih. 

Stevan Polimac
Mestna občina Celje
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I. Osnovna šola Celje
Avtorice: Lara Bevk, Anja Simič, 

Tara Ana Fošnarič, Barbara Dovečar
in Tijana Dragutinovič
Mentorica: Taja Naraks 

II. Osnovna šola Celje
Avtorji: Nia Benčina, Zoja Ferlež, Jan Hvalc, Peter 
Pavlič, Stela Jazbec in Jakob Baumgartner
Mentorica: mag. Marlenka Drevenšek 
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III. Osnovna šola Celje
Avtorji: Talysha Bagarelli, Zoja Dolar, Anes Felić, Špela Geršak, 
Sabahudin Husejdinović, Lana Jovanovič, Maša Korošec, Kenan Ramić, 
Jaka Rebov, Tajana Šarčević, Val Špiljar, Adlana Veladžić, Tara Ema 
Žnidar, Maksimiljan Camlek, Val Korber, Anej Rajh, Filip Utranker, Mia 
Jenček, Zala Kregar in Živa Verzegnassi
Mentorica: Katarina Kurnik 

IV. Osnovna šola Celje
Avtorji: 1. B razred  

Mentorici: Ksenija Leskovšek Korber in 
Nevenka Mulej 

Osnovna šola Frana Roša
Avtorice: Melanie Bezenšek, Andrea 

Ježovnik, Klara Kosaber, Lea Koštomaj, 
Kiara Plaznik, Eva Lucija Podjaveršek, Zoja 

Štancar Risteski In Anja Turenšek
Mentorica: Lijana KlančnikOsnovna šola Frana Kranjca

Avtorji: Živa Zorko Centrih, Anja Titan, 
Urban Skok, Jasmina Deželak Čater, Tia 
Pilih In Benjamin Slaplnik
Mentor: Cveto Prevodnik
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Osnovna šola Glazija
Avtorji: Loti Vončina, Ema Beriša, Nik Lebič, 

Nika Raušer, Ana Rezar, Ajdin Hadžić, 
Leonita Krasniqi in Mateja Maček

Mentorica: Vesna Videčnik

Osnovna šola Hudinja
Avtorji: Marko Rašić, Nika Husinec, Maruša Melanšek, Maša 
Potočnik, Sara Huber, Ana Krošl in Melani Sokolova
Mentorica: Lilijana Jelen

Osnovna šola Ljubečna
Avtorice: Sara Sešel, Lara Brance, Julija Bobek, Lana 

Košec, Nika Šmarčan, Nuša Kolar in Sara Zupanc
Mentorica: Urška Glavnik

Osnovna šola Lava
Avtorice: Živa Gril, Kaja Guček, Trinda Haxhiu, 
Pia Krajnc, Lara Sumrak, Pia Vrešnjak 
in Zoja Zlodej
Mentor: Urh Kodre
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Vrtec Anice Černejeve
Avtorji: Rok Feliks Drobne, Maks Koren Horvat, Jonas Koren Horvat, Maks Zorko, 
Lan Slokan, Vita Jevšenak, Mia Jevšenak, Vanesa Vrbnjak, Leon Strašek, Ajdin 
Čavkić, Lana Ževart, Julija Hafner, Tanaj Vaupotič, Elena Grbić, Lily Šket, Hana 
Zekan, Helena Stefanović, Iva Kalušević, Inja Mavrin in Inja Podgrajšek
Mentorici: Jera Pušnik in Sanja Poznič

Vrtec Danijelov levček
Avtorji: Jan Bučar, Lukas Novak, Špela Košak, Daniel Verhovšek, Andraž Kotnik, 
Neja Salobir, Lana Golec, Urban Robič, Tjaž Zagoričnik, Jon Kralj, Mojca Moleh, 

Neža Lorenčič, Amalija Vodušek, Patrik Mlinar in Julija Ravnjak Tomc
Mentorica: Mojca Žohar

Vrtec Zarja
Avtorji: Ajda Pečolar, Oskar Kovačič, Julijan Oštir, Filip Vlaović, Eva Marn, 
Kim Luzar, Filip Krašovec, Anastasija Vukovič, Klara Šupek In Iva Kariž
Mentorica: Suzana Križanec

Vrtec Tončke Čečeve
Avtorji: Mia Žagar, Zala Kokotec, Teodor Kučič, Nik 

Drobne, Nadija Softić  in Nik Volavšek
Mentorica: Nataša Šibanc
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Društvo otroci otrokom
Avtorice: Aneja Ignjatič Topčič, Andrea 

Jovičič, Ana Kuder in Ajda Kuder
Mentorica: Dona Pratnekar

Gimnazija Celje - Center
Avtorice: Manca Matelič, Laura Penšek 
Kozmelj in Eva Šket
Mentorica: Andreja Džakušič

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje
Avtorice: Lara Ilijaš, Marina Operčkal in 
Eva Urankar
Mentorica: Petra Pižmoht

Srednja šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
Avtorice: Laura Simončič, Taja Klaužin Tajda Šprajc

Mentor: Matjaž Pustoslemšek
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Celjski mladinski center - MCC
Avtorja: Sašo Wimmer in Sabina Tržan
Mentor: Tilen Križnik

PUM - Zavod za vas živim
Avtorji: Lucijan Jakopanec, Martin Kožuh in Lina Zore

Mentorica: Barbara Kotnik
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