
Raziskovalna dejavnost 2016 

Na 38. natečaju Mladi za Celje je naša šola  predstavila 26 raziskovalnih nalog iz področja strojništva, 

mehatronike in medijske tehnike, kar je rekordni dosežek v zgodovini srečanj. Polovica nalog se je uvrstila v 

prvo skupino, deset nalog pa v prvi krog državnega srečanja mladih raziskovalcev Slovenije. 

Tradicionalno 50. Srečanje mladih raziskovalcev Slovenije je potekalo 16.5.2016 v Murski Soboti. 

Zlato priznanje je prejela naloga Mobilna univerzalna hidravlična naprava. 

Srebrno priznanje so prejele naloge : Hladilni sistem za harmoniko, Nadgradnja multifunkcijskega 

avtonomnega vozila z robotsko roko, Dodatni varnostni sistem avta. 

Bronasto priznanje : Glasba na radiu,  Tehnološki vidik kromoterapije, Ultimativni robot, 

Qvadrokopter, BCbot naprava za pobiranje tenis žogic, Kako bo virtualna resničnost spremenila AV  

 

Mobilna univerzalna hidravlična naprava 

Raziskovalci: Martin Brečko, David Korez, Jan Napret Kaučič, S-4.a 

Mentorja: Jože Prezelj, uni. dipl. inž., Franc Horjak, str.teh. 

Uvrstitev: 1.skupina 

Za projektno nalogo smo si izbrali mobilno univerzalno hidravlično napravo. Naš cilj je bil, da bi ustvarili 

napravo, ki jo bomo lahko transportirali in bo imela  funkcijo montaže in demontaže puš, listnatih vzmeti in 

ležajev. Napravi smo dodali tudi funkcijo ravnanja aluminijastih platišč. 

Začetna ideja nas je vodila do prvih skic, le-te pa do izdelave 3D modela in na koncu do samega izdelka. 

 

Robotsko varjenje stikalnega bloka 

Raziskovalca : Tomo Pšeničnik, Matic Majer,  M-4.c 

Mentorja: mag. Andro Glamnik, univ. dipl. inž., Matej Veber, univ. dipl. inž 

Uvrstitev: 2.skupina 

V današnjem času si ne moremo predstavljati industrije brez robotov, ki nadomestijo človekova opravila. 

Roboti so zanesljivejši, hitrejši in natančnejši kakor ljudje. Zaradi robotizacije ogromno delavcev izgubi 

službo, kar ni ravno prednost. A vendar je dobro izhodišče za zaposlovanje novih, mladih programerjev in 

operaterjev,  ki robota nadzorujejo in ga ''naučijo'' različnih gibov. Varjenje je za delavca zelo neprijazno, saj 

vseskozi vdihuje različne, zdravju škodljive pline, ki pri tem nastajajo. Ob tem nastaja tudi močan snop 

svetlobe, zaradi katere se lahko varilcu čez čas poslabša vid. Te motnje na robota ne vplivajo, zato je idealno 

nadomestilo za delavca. Prav tako je delo hitrejše in natančnejše ter brez postanka, kar je razlog za hitro 

povrnitev investicije, ob vsem tem pa vseskozi ostaja tudi enaka karakteristika zvara 

 

 

 



 

Ultimativni robot 

Raziskovalci: Miha Krumpačnik, Nik Čurin, Denis Fale, M-2.f 

Mentorja: mag. Andro Glamnik, univ. dipl. inž., Matej Veber, univ. dipl. inž 

Uvrstitev: 1.skupina 

 

Za raziskovalno nalogo smo želeli izdelati mobilnega robota na kolesih, ki ga bomo vozili na daljinsko 

vodenje ter da bo v živo prenašal sliko na pametni telefon. Osnovo smo sestavili iz vseh potrebnih delov, ki 

smo si jih zamislili. Ker smo inovativni in želimo pridobiti novo znanje, smo se odločili, da bo našega 

robota poganjal mikroračunalnik Raspberry Pi 2 b+. Ker z njim ni imel izkušenj še nihče od nas, smo vedeli, 

da nas čaka trdo in težavno, vendar zabavno delo. Za vodenje samega robota smo razmišljali med dvema 

standardnima igralnima ploščkoma, in sicer med Xboxom ali Playstationom, ki delujeta na osnovi 

Bluetooth. Na koncu smo se odločili za Playstation igralni plošček. Ko smo dobili dele, smo pričeli s 

sestavljanjem robota, saj še nismo imeli ustreznega kabla za zagon Raspberryja. Ko smo platformo sestavili, 

smo vse moči usmerili v samo srce robota, in sicer v delo z Raspberry Pi. Čeprav so bile to za nas povsem 

nove dimenzije programiranja, smo se hitro naučili osnovne tehnike upravljanja. Ves čas pa smo se 

posvečali tudi samemu programu za vodenje in prenosu slike. Ko smo na Raspberry Pi namestili vso 

potrebno programsko opremo, smo pričeli s povezovanjem senzorjev in motorjev. Ker je v grobem vse 

delovalo pravilno, smo pričeli izpopolnjevati podrobnosti, dokler nismo prišli do zaključnega izdelka. 

 



 

BCbot naprava za pobiranje tenis žogic 

Raziskovalca: Lovro Eman, Niko Strahovnik, M-4.c 

Mentorja: mag. Andro Glamnik, univ. dipl. inž., Matej Veber, univ. dipl. inž 

Uvrstitev: 1.skupina 

Za opravljanje četrtega maturitetnega predmeta sva si izbrala raziskovalno nalogo. Zadala sva si cilj, da 

izdelava robota za pobiranje tenis žogic. Ideja je, da bi olajšal in pospešil delo na tenis igrišču, s tem, da 

igralcu ne bi bilo potrebno pobirati žogic in bi se lahko ta čas spočil. Projekt vsebuje vsa področja 

mehatronike - strojništvo, elektroniko, računalništvo in avtomatizacijo. Izvedba tega projekta ni lahka, saj se 

vse izdeluje na novo, ampak ob pomoči odličnih mentorjev bo izvedba mogoča, ne pa enostavna. Najtežje je 

zagotovo programiranje, saj nama je to področje dokaj neznano, vendar bo ob pomoči mentorjev in 

zagnanosti vse izvedljivo. Projekt je predvsem zanimiv, saj na internetu nisva zasledila robotov za pobiranje 

tenis žogic. Zato se nama zdi najin projekt, zelo inovativen in zelo zanimiv. 

 

 

 

 

 



 

Hladilni sistem za harmoniko 

Raziskovalca: Rok Hrovat, Rok Arnšek, M-4.c 

Mentorja: mag. Andro Glamnik, univ. dipl. inž., Matej Veber, univ. dipl. inž 

Uvrstitev: 1.skupina 

Za raziskovalno nalogo sva se odločila narediti hladilni sistem za hlajenje notranjosti kovčka za harmoniko. 

Naprave, ki bi to omogočala, še nisva zasledila, zato sva se odločila, da jo izdelava sama. O ideji sva 

povprašala tudi učitelja harmonike ter prišla do zaključka, da mora biti sistem lahek, baterija mora zdržati 

kar nekaj časa, sistem pa mora biti snemljiv, saj ga ne potrebujeva celo leto. Za krmiljenje sva uporabila 

mikrokrmilnik, saj nama omogoča vse, kar potrebujeva. Začele so nastajati prve ideje o izgledu sistema in 

tem, kako bo sploh deloval. Prišla sva do zaključka, da bi bilo najbolje, če bi sistem deloval na principu 

klime. Ohišje je precej preprosto, a izdelava je bila zelo zahtevna. Uporabila sva postopek frezanja z 

robotom, kar nama je vzelo precej časa. Prve ideje sva skicirala na list papirja, kmalu za tem pa so nastale 

prve računalniške slike ter modeli. 

 

 



Avtomatizirano varjenje 

Raziskovalci: Kristjan Fišer, Urban Anton Aškerc, Aleksander Drovenik, M-4.c 

Mentorja: mag. Andro Glamnik, univ. dipl. inž., Matej Veber, univ. dipl. inž 

Uvrstitev: 2.skupina 

Za raziskovalno nalogo smo si zadali nalogo, kako zvariti kakovostni zvar. V raziskovalni nalogi smo 

predstavili komponente robotskega varjenja in programiranja. Raziskovali smo razlike varjenja okroglih 

polizdelkov oziroma obdelovancev z robotsko mizo DKP400 in brez nje. Primerjali smo robotske in ročne 

zvare pod različnim kotom, različnimi parametri varjenja ter hitrostjo varjenja. Primerjali smo tudi časovne 

in kakovostne razlike robotskega in ročnega varjenja.  

 

 

 

 

 

 

 



Dodatni varnostni sistem avta 

Raziskovalec : Nejc Tovornik, M-2.f 

Mentor: Robert Ojsteršek, mag. inž. 

Uvrstitev: 1.skupina 

V današnjem času in v današnjih avtomobilih se vedno pogosteje srečamo z operacijskimi sistemi, ki nudijo 

skoraj popolno nastavitev avtomobila le na dotik. Nastavlja se lahko vse, od obratovanja motorja do 

vizualnih učinkov na armaturi. Takšnih sposobnosti starejša vozila niso imela na voljo, zato sem se odločil, 

da raziščem in zgradim sistem, ki omogoča vsaj nekaj teh možnosti. 

Nadgradnja multifunkcijskega avtonomnega vozila z robotsko roko 

Raziskovalci: Miha Kajbič, Vid Černec, Žan Kramžar M-3.c 

Mentorji: Robert Ojsteršek, mag. inž, Matjaž Cize,j univ. dipl. inž., Stevo Romanić, dipl. inž.  

Uvrstitev: 1.skupina 

V današnjem času se vse več pozornosti namenja razvoju in izdelavi avtonomnih strojev in naprav, ki bi 

človeku olajšale delo ter ga nadomestile v morebitnih nevarnih situacijah. Lep zgled nam daje večina 

avtomobilskih korporacij z avtomobili, kjer za upravljanje ni potreben človeški faktor. Vso to tehnologijo je 

mogoče najti tudi v robotiki, ta pa nam je vzbudila zanimanje za koncept Kukine avtonomne robotske 

platforme, zaradi katere se je porodila ideja o nadgradnji vozila. Raziskovalni učni projekt predstavlja 

nadgradnjo in izboljšavo že obstoječega multifunkcijskega avtonomnega vozila. Ker na trgu že obstajajo 

podobne platforme, smo se v tem projektu odločili narediti tržno, kot tudi tehnološko konkurenčno vozilo in 

pri tem pridobiti največ znanja za nadaljnje projekte.   

 

 



Algoritmi vodenja, optimatizacije in regulacije 3D tiskalnika 

Raziskovalca : Blaž Blatnik, Valentin Bukovšek, M-4.c 

Mentor: Robert Ojsteršek, mag. inž. 

Uvrstitev: 2.skupina 

3D-tiskanje je vse popularnejše, saj si lahko marsikdo privošči tiskalnik in tiska doma. Drugod po svetu je 

3D-tiskanje uporabljeno v industriji, medicini, gradnji, modelarstvu, pri raznih raziskavah in celo v vesoljski 

industriji. Zato lahko rečemo, da je raba 3D-tiskanje v zadnjih letih v velikem porastu. To je sistem, ki je 

računalniško voden. Prostorsko tiskanje dobro opisuje naslednja poved: »3D-tiskanje, izumljeno leta 1986 s 

strani Chucka Hulla, je proces izdelave digitalne 3D-oblike in sprememba te datoteke v fizično obliko.« 

(Brian Krassenstein). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://3dprint.com/author/brian/


Qvadrokopter 

Raziskovalci : Dominik Nemec, Peter Planko, Gregor Oset, M-4.c 

Mentor: Robert Ojsteršek, mag. inž. 

Uvrstitev: 1.skupina 

Odločili smo se, da bomo naredili napravo, ki jo bomo upravljali preko mobilnega telefona. Želeli smo 

nadgraditi svoje znanje iz preteklih let, zato smo se odločili, da bomo naredili nekaj, kar bo letelo po zraku 

in kar je možno upravljati s pametnim telefonom. Tako smo si izbrali qvadrokopter. Skupaj z mentorjem 

smo se pogovorili in si zamislili izgled drona. Nato smo izdelali 3D-model z računalniškim programom 

SolidWorks ter vse strojniške načrte. Ko smo izdelali sestavne dele in jih spojili, smo začeli z izdelavo 

elektronike. Pri tem smo imeli nekaj težav, vendar smo jih timsko odpravili. Raziskovali smo naprej in našli 

kar nekaj zanimivih nadgradenj. 

Snovanje, konstruiranje in izdelava 3D tiskalnika 

Raziskovalca : Alen Klevže, Gregor Kušar M-4.c 

Mentor: Robert Ojsteršek, mag. inž. 

Uvrstitev: 1.skupina 

3D-tiskanje je vse popularnejše, saj si lahko marsikdo privošči tiskalnik in tiska doma. Drugod po svetu 

uporabljajo to metodo v gradbeništvu, medicini in proizvodnji, zato lahko rečemo, da je 3D-tiskanje v 

zadnjih letih v velikem porastu. To je sistem, ki je računalniško voden. Ta metoda je uporabljena povsod, 

kjer potrebujejo kakršnekoli prototipne izdelke.  

 



Kako bo virtualna resničnost spremenila AV medij 

Raziskovalka: Tea ES, M-4.e 

Mentor: Alen Pavšar, inž. multimedije 

Uvrstitev: 1.skupina 

Živimo v svetu, ki je obdan s tehnologijo. Ta se neverjetno hitro spreminja in nadgrajuje, zato je včasih 

težko ostajati v koraku s časom. Raziskovalna naloga je osredotočena na eno izmed najnovejših vej 

tehnologije, in sicer virtualno resničnost. O njej smo leto nazaj le razmišljali, zdaj pa lahko že na vseh 

socialnih omrežjih spremljamo njen napredek.  

To, da je virtualna resničnost tehnologija prihodnosti, dokazujejo zavidljive številke in statistike. Vse se je 

začelo, ko je facebook, eno izmed vodilnih socialnih omrežij, za kar 2 bilijona dolarjev kupilo podjetje 

Oculus Rift. Prav tako je pomemben podatek, da so podjetja, kot sta Google in Disney, v Magic Leap vložila 

že 1,4 milijarde dolarjev. Da podjetja ne vlagajo velikih vsot denarja v ničvredno tehnologijo, potrjuje 

ocenjena 142 % letna rast v naslednjih petih letih, do leta 2020 pa je predviden tudi 150 milijard dolarjev 

vreden trg virtualne in napredne resničnosti ter mobilnih motilcev. Do istega leta so po zaslugah virtualne 

resničnosti pričakovani še prihodki v višini 21,8 milijard dolarjev, leta 2018 pa naj bi imeli kar 171 

milijonov uporabnikov.  

 

Prikrita sporočila 

Raziskovalci: Dominik Aljoša Martinović, Primož Gaber, Vid Velunšek M-4.e 

Mentor: Špela Kumer, prof. 

Uvrstitev: 1. skupina 

Za raziskavo smo izbrali prikrita sporočila. Vsebina se nam je zdela zelo zanimiva in odločili smo se, da jo 

bomo podrobneje raziskali. Gre za vpliv različnih medijev in vsebin na našo podzavest, kar s pridom 

izkoriščajo različni oglaševalci, ki nam, na primer v TV reklami prodajajo sir, z glasbo, ki se predvaja v 

ozadju, pa nam poskušajo v podzavest vsiliti reklamo za nov film, ki se bo vrtel v kinematografih. Moramo 

pa poudariti, da je to tema, o kateri imajo ljudje zelo deljena mnenja. Nekateri se s tem preprosto ne 

obremenjujejo, drugi iz tega ustvarjajo teorije zarote. Kje vmes je resnica, z gotovostjo ne moremo trditi. V 

nalogi smo zato navajali dejstva, ki so vredna pozornosti in spodbujajo k postavljanju vrste vprašanj. 

V teoretičnem delu smo raziskali, kaj so prikrita sporočila, kakšen je njihov namen in podrobneje predstavili 

določene primere, ki so se pojavljali v medijih. Mislimo, da se ljudje premalo zavedajo obstoja in pomena 

prikritih sporočil. Naš namen je tudi ozaveščanje, spodbujanje k opazovanju in prepoznavanje teh sporočil.  

V praktičnem delu naloge smo najprej izvedli anketo, s katero smo preverili, ali se anketirani zavedajo 

obstoja prikritih sporočil in kakšno mnenje imajo o namenskem vplivanju na našo podzavest. Na ta 

vprašanja smo vezali tudi hipoteze, ki smo jih ob koncu raziskovanja potrdili ali pa ovrgli. Ustvarili smo 

kratek film iz primerov v raziskovalni nalogi, da bi s tem dokazali našo raziskavo in nazorno prikazali 

primere prikritih sporočil, ki jih zasledimo na spletu. 

 

 



 

Mesto Celje je turistična destinacija za mladinski turizem 

Raziskovalca: Nika Seško, Jan Skok M-4.e 

Mentorja: Špela Kumer,prof. 

Uvrstitev: 2.skupina 

Zavod Celeia Celje je med temami, ki bi bile zanimive in koristne za raziskovanje, predlagal naslov Mesto 

Celje je turistična destinacija za mladinski turizem. Ker smo mladi in tudi sami želimo potovati, nas je tema 

pritegnila. Želeli smo preveriti, koliko turistične ponudbe v Celju je ciljno naravnane za mlade.  

V raziskovalni nalogi smo raziskali lokacije in dogodke, s katerimi bi v mesto privabili mlade turiste. 

Zavedamo se, da ima Knežje mesto bogato zgodovino, a zagotovo bi lahko ciljni skupini približali še kaj 

drugega.  

Tako smo se v teoretičnem delu posvetili iskanju zanimivih lokacij s področja zgodovine, kulture, športa, 

kulinarike in lokacij za zabavo. Izpostavili smo ceno vseh aktivnosti in preverili možnosti prevoza z vidika 

mladega popotnika.  

Izdelali smo anketo, ki je bila zasnovana na podlagi hipotez. Že prej smo predvideli, da je Celjski grad 

najbolj znana znamenitost v Celju, z anketo pa smo to potrdili in ugotovili, da bi mladi turista največkrat 

napotili prav tja.  

Ker mladi večinoma komuniciramo preko telefonov, smo se odločili, da bo naloga popestrena z izdelavo 

aplikacije za pametni telefon. Ker se izobražujemo po programu medijski tehnik, smo brez večjih težav 

zasnovali predlog grafične podobe aplikacije, ki so jo dijaki naše šole programa mehatronik oživili. 

 

Tehnološki vidik kromoterapije 

Raziskovalki: Polona Kotnik, Sara Urankar, M-4.e 

Mentor: Marko Radosavljević, prof. 

Uvrstitev: 1.skupina 

V raziskovalni nalogi smo se ukvarjali s kromoterapijo oz. z zdravljenjem z barvami, osredotočili pa smo se 

na ključne podporne komponente kromoterapije – to sta svetloba in barva ter tehnologija, ki je potrebna za 

izvedbo zdravljenja. 

V Sloveniji redko najdemo kromoterapevta s strokovnim znanjem, čeprav kromoterapijo različni 

sprostitveni centri vključujejo v svoje programe (savne, kopeli,...). Naše raziskave tako temeljijo na 

sproščanju s kromoterapijo. S tega področja nas je zanimalo, ali barve res vplivajo na človekovo počutje, ali 

je kromoterapija prepoznavna v Sloveniji in ali zaupamo alternativni medicini. Raziskali smo, po kakšnih 

metodah se izvaja, s kakšnimi pripomočki in elektroniko, s katero ustvarjamo elektromagnetno valovanje 

različnih valovnih dolžin. 



Preizkusili smo kopel in savno. Opravili smo tudi intervju z vodjo področja LifeClass Terme&Wellness v 

Portorožu. Anketirali smo njihove obiskovalce. Da smo se poučili o lučeh in tehničnih specifikacijah, smo 

intervjuvali predstavnika laboratorija elektronike v podjetju Odelo, ki se sicer ukvarja z avtomobilskimi 

lučmi. 

 

Vloga napovedovalca v radijskem programu 

Raziskovalca: Pilar Jelen, Sara Mahmutovič, M-4.e 

Mentor: Dušan Vešligaj, dipl. medijske produkcije 

Uvrstitev: 3.skupina 

Kljub temu, da je danes množičnih medijev veliko, je radio še vedno med nami. Poslušanost in 

prepoznavnost radia je predvsem odvisna od radijskega napovedovalca. Brez medijev si v današnjem času 

več ne predstavljamo življenja. Ti prav tako vplivajo na naše razpoloženje in počutje. Torej je za radio, ki ga 

prav gotovo štejemo med najpomembnejše medije, pomemben dober in izkušen napovedovalec - moderator. 

Pomembni sta pristnost in izvirnost. Ker poslušalci napovedovalca ne vidijo in njegove besede sproti 

izginjajo, mora ta imeti dar, da zbudi pozornost z besedami in načinom govora. To je čar tega poklica in dela 

na radiu.  Četudi ga poslušamo samo v avtu, je radijski voditelj ključen v radijskem programu.  

 

Glasba na radiu  

Raziskovalki: Petra Šuhel, Monika Potočnik M-4.d 

Mentor: Dušan Vešligaj, dipl. medijske produkcije 

Uvrstitev: 1.skupina 

V raziskovalni nalogi smo se ukvarjali s slovensko glasbo na radiu in jo sistematično ter smiselno 

predstavili. Želeli smo raziskati, ali zavestno poslušamo slovensko glasbo ali radijske postaje vrtijo to glasbo 

samo zaradi zakona ipd.  

Raziskovalno nalogo smo delali kar nekaj časa. V prvem delu smo predstavili začetke slovenske glasbe in 

kaj vse sploh spada pod to glasbo. V nadaljevanju smo razčlenili naslov radio. Posvetili smo se tudi novim 

glasbenim kvotam. Glavni del naloge pa predstavljajo anketa in intervjuji z radijskimi postajami. S pomočjo 

tega smo prišli do zanimivih ugotovitev. 

Zvok v multimediji 

Raziskovalke: Tadeja Čander, Kaja Škorjanc, Monika Škorjanc, M-4.d 

Mentor: Dušan Vešligaj, dipl. medijske produkcije 

Uvrstitev: 3.skupina 

V raziskovalni nalogi smo se ukvarjali s slovensko glasbo na radiu in jo sistematično ter smiselno 

predstavili. Želeli smo raziskati, ali zavestno poslušamo slovensko glasbo ali radijske postaje vrtijo to glasbo 

samo zaradi zakona ipd.  



Raziskovalno nalogo smo delali kar nekaj časa. V prvem delu smo predstavili začetke slovenske glasbe in 

kaj vse sploh spada pod to glasbo. V nadaljevanju smo razčlenili naslov radio. Posvetili smo se tudi novim 

glasbenim kvotam. Glavni del naloge pa predstavljajo anketa in intervjuji z radijskimi postajami. S pomočjo 

tega smo prišli do zanimivih ugotovitev. 

Stop motion v filmu 

Raziskovalki: Patricija Brvar, Špela Štojs M-4.d 

Mentor: Dušan Vešligaj, dipl. medijske produkcije 

Uvrstitev: 2.skupina 

Za raziskovalno nalogo smo si izbrali temo stop motion v filmu. 

Raziskovali smo o samem začetku animacije kako se je začela uporabljati, njen napredek. Poglobili smo se v 

specifično vrsto animacije(stop motion), kje se še danes uporablja, kako se uporablja in kako je prepoznavna 

ta animacija med ljudmi. Glavni del naloge pa predstavlja anketa. S pomočjo katere smo prišli do zanimivih 

ugotovitev. Ker je napredek animacije tako močno napredoval se sploh ne zavedamo, da nas spremlja v 

vsakdanjem življenju. 

 

 

Primerjava programa Radio 1 in Radio Celje 

Raziskovalki: Mojca Drofenik, Maša Arčan M-4.d 

Mentor: Dušan Vešligaj, dipl. medijske produkcije 

Uvrstitev: 3.skupina 

Za temo raziskovalne naloge smo se odločili zato, ker smo želeli ugotoviti, ali vsebina radijskega programa 

vpliva na izbor poslušalcev. Radio Celje in Radio 1 sta se nam zdela zelo različna po predvajanem 

glasbenem programu, pristopu voditeljev, podanih informacij itd.  

Pri raziskovalni nalogi smo si pomagali s teoretičnim znanjem o radiu in s spletom. S pomočjo spletne 

ankete smo želeli ugotoviti, na podlagi česa se poslušalci odločajo za izbor radijske postaje. V intervjuju pa 

smo izvedeli, kako na  Radio 1 in Radio Celje gleda Igor Kukovec, ki sodeluje pri oblikovanju radijskega 

programa na obeh radijskih postajah. 

Ugotovili smo, da je glavni razlog za izbiro radijskega programa glasbena vsebina, ki jo radio predvaja.  

 

Učinkovitost radijskega oglaševanja 

Raziskovalec: Žan Krumpak M-4.d 

Mentor: Dušan Vešligaj, dipl. medijske produkcije 

Uvrstitev: 3.skupina 



Osnovni cilj raziskovalne naloge je, da se podrobneje seznanimo z oglaševanjem na splošno in tudi bolj 

specifično na področju radijskega oglaševanja. Na začetku smo opredelili oglaševanje kot del tržnega 

komuniciranja, predstavili cilje oglaševanja in opisali pozitivne in negativne plati. V drugi polovici 

teoretičnega dela smo predstavili radio in radijsko oglaševanje. 

Radio je danes prisoten povsod, kar je njegova največja moč. Novejši mediji ga ne bodo nadomestili, saj je 

najbolj prilagodljiv in najhitrejši medij. Oglaševanje na radiu se je z leti spreminjalo in s tem tudi njegova 

učinkovitost. Merjenje učinkovitosti oglaševanja je zelo zapletena in kompleksna naloga. 

 

Kako filmski žanri vplivajo na čustva ljudi 

Raziskovalki: Daša Šeligo, Jana Kliček, M-4.d 

Mentor: Dušan Vešligaj, dipl. medijske produkcije 

Uvrstitev: 2.skupina 

V raziskovalni nalogi smo se ukvarjali s vplivi filmskih žanrov na človekova čustva. Želeli smo raziskati, ali 

filmski žanri vplivajo na ljudi in kateri so tisti dejavniki, s katerimi filmski ustvarjalci poskušajo vplivati na 

nas. Najprej smo se osredotočili na film in filmske žanre. Ugotavljali smo, kako se filmski žanri že v osnovi 

razlikujejo med seboj. Pozanimali pa smo se tudi o čustvih in vplivih medijev ter filmov nasploh na ljudi. 

Ker pa vemo, da barve vplivajo na ljudi in da jih gledamo tudi v filmih, smo raziskali vplive posameznih 

barv. Izvedli smo dva intervjuja in anketo ter se pozanimali o filmskih žanrih in njihovih vplivih. 

Ali korekcija barv vpliva na čustva gledalcev pri filmu 

Raziskovalca: Gal Ancelj, Andraž Štok, M-4.e 

Mentor : Dušan Vešligaj, dipl. medijske produkcije 

Uvrstitev: 2.skupina 

V raziskovalni nalogi smo se ukvarjali s pomenom barvne korekcije pri filmu. Vemo, da je barvna korekcija 

spreminjanje, dodajanje, odvzemanje in popravljanje barv, ki se uporablja predvsem pri medijih, kot so tisk, 

grafika, fotografija in navsezadnje tudi film. 

Barvna korekcija se uporablja na vsakdanjem nivoju, ampak le malo ljudi ve, da z barvno korekcijo 

montažerji, režiserji in direktorji fotografije dosežejo pri gledalcu želen učinek. To so čustva. Res je, da 

zgodba ogromno pripomore k dojemanju čustev, enako tudi barva v filmu. 

 

Kako televizijska reklama vpliva na nakup 

Raziskovalki: Adrijana Zera, Maruša Ravnjak, M-4.e 

Mentor: Dušan Vešligaj, dipl. medijske produkcije 

Uvrstitev: 3.skupina 



Za raziskovalno nalogo smo izbrali temo, kako televizijska reklama vpliva na nakup, saj skoraj vsak dan 

posedamo pred televizijo vsaj eno uro. V tej uri vedno naletimo na množico oglasov in tako se nam je 

porodila ideja, da bi to raziskali. Večino ljudi oglasi pritegnejo k ogledu, nekateri se tudi odločijo za nakup 

izdelkov oziroma storitev, drugi pa jih sploh ne gledajo.Na podlagi ankete smo raziskali, kakšnega mnenja 

so gledalci in tako prišli do zanimivih ugotovitev. 

Trženje znanja mladostnikov 

Raziskovalki: Maša Škotnik, Sabina Selimović, M-4.e 

Mentor: mag. Peter Arlič, univ. dipl. oblik. 

Uvrstitev: 1.skupina 

Mladi so soočeni z nezaposlenostjo, klasični poklici in znanja pa ne zadostujejo. Zaradi razvoja digitalnega 

sveta se odpirajo nove možnosti zaslužka, spreminja pa se tudi način dela. Izobraževalni sistemi se morajo 

posodobiti in nuditi fleksibilno izobraževanje. 

Raziskali smo spremembe pri upravljanju poklicev in skušali poiskati odgovor na stalna vprašanja o izbiri 

poklica oz. študija. Prav tako nas je zanimalo vključevanje neformalnega znanja v proces učenja v šoli in 

kakšen vpliv bo imelo na poklice prihodnosti. Zaradi sprememb na delovnem področju bo potrebno novo 

znanje oziroma veščine. Da bi mladim učinkovito prikazali spremembe v izobraževanju, poklicih in novih 

načinih zaslužka, je potrebno najprej razumeti dejavnike, ki so in bodo še naprej vplivali na ta področja. 

Skozi prebiranje literature in s pomočjo anket smo prav tako navedli nekaj negativnih posledic, ki naj bi 

vplivale na nas kot posameznika. Ugotovili smo, ali so mladi dobro informirani o poklicih, ki bodo v 

prihodnosti aktualni, in ali je podpora mladim v Sloveniji dovolj dobra. 

 

Vizualizacija podatkov 

Raziskovalki: Sara Krištof, Špela Sotlar,  M-4.d 

Mentor: Iztok Virant, prof. 

Uvrstitev: 2.skupina 

V raziskovalni nalogi smo raziskovali, kako na zanimiv grafičen način predstaviti podatke  

in kako vpliva infografika na ljudi. Infografika oz. informacijska grafika je predstavitev  

pomembnejših podatkov, informacij in znanj od manj pomembnih. Podatki so  

predstavljeni na zanimiv način, s pomočjo grafičnih elementov in so odlične vsebine za  

deljenje preko družbenih omrežij.  Ker se infografika vse večpojavlja na spletu in prav  

tako v tiskanih medijih, v Sloveniji pa je to še vedno neznano področje, nas je zanimalo,  

koliko ljudi sploh ve, kaj je infografika, kje so jo že zasledili, ali se jim zdi uporabna in kaj  

jih pritegne k ogledu.  

Opravili smo krajšo spletno anketo, v kateri smo zajeli statično in interaktivno infografiko  

ter interaktivne spletne strani. 


