
 
SOCIOLOGIJA 
Avtorice: Lea Brnot, Maja Rejc – 9. razred; Tina Novak, Sara Pavlič – 8. razred 
(šolsko leto 2006/2007) 
Mentorica: Vilma Vrtačnik Merčun, prof.  
Naslov: KOMUNIKACIJA NA DALJAVO NEKO Č IN DANES 
 

 
 
Povzetek: 
V raziskovalni nalogi smo želele ugotoviti, kako so se mladi sporazumevali na daljavo 
pred 40-timi leti in kako danes. V raziskavo je bilo vključenih 21 starejših oseb, starih 
nad 40 let, in 100 šolskih otrok iz 4. in 8. razreda. Ugotavljamo, da je 95 % starejših 
anketirancev v mladosti pisalo pisma, 90 % jih je pošiljajo tudi razglednice. 57 % 
starejših še danes občasno napiše pismo, 81 % pa jih še piše razglednice. Mladi 
četrtošolci še ne pišejo pisem, med osmošolci pa je takšnih le 25 %. V času mladosti 
starejših anketirancev telefon še ni bil povsem običajna oblika komunikacije na 
daljavo. Uporabljalo ga je le 29 % anketirancev. Danes ga uporabljajo vsi, 86 % 
starejših pa ima tudi mobilne telefone. Med četrtošolci in osmošolci jih ima mobilni 
telefon okrog 65 %, ki ga uporabljajo tudi za SMS sporočila. Posebno pogost način 
komunikacije na daljavo med mladimi je danes uporaba Messengerja (MSN), 
uporablja ga kar 73 % osmošolcev in 32 % četrtošolcev. Večinoma se po MSN-ju 
pogovarjajo s prijatelji in sošolci vsak dan (65 %). Ugotavljamo, da so MSN fantje 
začeli uporabljati prej kot dekleta in da fantje pogosteje izkoriščajo druge možnosti 
pošiljanja (npr. animacije, glasbo, slike, filme), dekleta pa gosteje vključujejo smeške. 
Sklepamo, da ta razlika izvira iz vzgoje. Manjše število osmošolcev uporablja 
elektronsko pošto (28 %) in klepeta v spletnih klepetalnicah (13%). Zaključujemo, da 
danes mladi zaradi hitrega razvoja komunikacijskih sredstev veliko več komunicirajo 
na daljavo kot nekoč, verjetno pa imajo zaradi tega manj osebnih stikov.  
 
 
ETNOLOGIJA 
Avtorici: Monika Adler in Maša Žerjav – 8. razred (šolsko leto 2006/2007) 
Mentorica: Vilma Vrtačnik Merčun, prof. 
Naslov: OPREMA KOFUTNIKOVE DOMAČIJE V SREDNJIH JARŠAH 



 

 
 
Povzetek: 
V raziskovalni nalogi sva želeli ugotoviti, katere predmeti so bili v prostorih 400-let 
stare večinoma lesene Kofutnikove domačije in kako so bili ti razmeščeni v njih. 
Opravili sva natančen popis predmetov v stanovanjskem in gospodarskem delu 
domačije. Osrednji prostor je bil hiša, v kateri so imeli krušno peč, bogkov kot, mizo, 
klopi, dve postelji, šivalni stroj, pisalno mizo in omaro. V hiši so obedovali, molili, 
delali razna ročna dela ter se greli ob krušni peči. Oče, ki je bil 12 let župan, je imel v 
hiši pisalno mizo, mama pa je na šivalnem stroju šivala za domače potrebe. Vsak 
teden se je hiša spremenila v kopalnico, ko so se okopali v čebru. Kadar pa je kdo v 
družini umrl, je v hiši stal mrtvaški oder. V veži je kuhinjska omara ali kredenca, zidan 
štedilnik pa so podrli in postavili kovinskega na drva. V črni kuhinji je v glavnem še 
tako, kot je bilo, le police z lonci in zidanega svinjskega kotla ni več. V kamri sta dve 
omari, dve postelji in dve nočni omarici, v katerih so imeli včasih nočne posode. V 
njej so spale ženske, moški pa so spali v hiši. V hlevu, ki je bil pozidan, so imeli ob 
lesenem žlebu privezanega konja, kravo in eno do dve telici. Pozimi so imeli v hlevu 
tudi svinjak in kokošnjak. Hlev se nadaljuje v leseno šupo, v kateri so hranili listje in 
slamo za nastlijanje živini. Tam je bil tudi svinjak, stranišče na štrbunk in lopa za 
orodje, na tramove pa so obešali kose in grablje. Pod streho gospodarskega poslopja 
so hranili seno. Pred hišnim vhodom je bila vrtna uta, v kateri so poleti tudi obedovali. 
Pod nadstreškom so imeli zajčnik, dohod v kokošnjak, mizarsko mizo za razna 
popravila, stolico za žaganje drv in kotel za žganjekuho.  
 
 
 
SLOVENSKI JEZIK 
Avtorici: Tjaša Jerman in Vesna Prašnikar – 8. razred (šolsko leto 2006/2007) 
Mentorici: Vilma Vrtačnik Merčun, prof. in Sabina Burkeljca, dipl. bibl., prof.  
Naslov: STARA HIŠNA IMENA V SREDNJIH IN SPODNJIH JARŠAH   
 



 
 
Povzetek: 
V raziskovalni nalogi sva ugotavljali, kakšna so stara hišna imena v Srednjih in 
Spodnjih Jaršah. Za osnovni pisni vir sva vzeli Status animarum, ki ga hranijo v 
mengeškem župnijskem uradu. Na osnovi tega in s pomočjo domačinov sva izdelali 
karto, iz katere je razvidno, kje so se ta stara hišna imena ohranila do danes. 
Ugotovili sva, da večina hišnih imen izvira iz imen lastnikov hiš (41 %), npr. Jozeljček, 
Tomažek, Žibert, Mohor, Janček, Pepa itd. Veliko je hišnih imen, ki izvirajo iz 
poklicev, npr. Malenska (mlinska), Kovač,  Stari mežnar, Šuštar in poimenovanja 
živali, npr. Mur∂nc, Kravar, Zajec, Polž, Mlakar. Ostala stara hišna imena izvirajo iz 
priimkov, stvarnih ali ledinskih imen,  območja, od koder se je kdo priselil (npr. 
Gorenc, Štaj∂rka), po rastju, hrani itd. Posebej zanimivo je hišno ime pri Bunkež, ki je 
nastalo s pogosto grožnjo lastnika po kaznovanju otrok. Domačini stara hišna imena 
skoraj brez izjeme izgovarjajo v gorenjskem narečju. Posebej pogosta je 
samoglasniška krnitev, ko se samoglasniki ne izgovarjajo, npr. p∂r Borc, p∂r Hodnik, 
p∂r Stelet, p∂r Šol, p∂r Zajc, p∂r Gmajnšk itd. ali pa se izgovarjajo kot polglasnik, npr. 
p∂r Jozelčk∂, p∂r Šunkarj∂, p∂r Šuštarj∂, p∂r Plevn∂, p∂r Pintarj∂, u Maln∂. Imamo tudi 
primer ukanja, ko se o sredi besede izgovori kot u, npr. p∂r Kuvač, p∂r Mučivnk, p∂r 
Kubalc, primer, ko se ž na koncu  besede spremeni v š, npr. p∂r Bunk∂š in p∂r Čajš 
in primer, ko se pripornik g spremeni v h, npr. p∂r Groh. Razveseljivo je, da je večina 
starih hišnih imen med domačini še vedno živa in v uporabi.  
 
 
 
GEOGRAFIJA 
Avtorja: Matic Mestek in Jan Mihelič, 8. razred (šolsko leto 2006/2007) 
Mentorja: Vilma Vrtačnik Merčun, prof. in Marko Drobne, prof. 
Naslov: NOVO NASELJE V SPODNJIH JARŠAH 
 



 
 
Povzetek: 
Cilj raziskovalne naloge je bil ugotoviti, kdo so prebivalci novega naselja in kakšna je 
gostota pozidave ter dograjenost stavb. Z anketiranjem 25 stanovalcev novega 
naselja sva ugotovila, da so odrasli prebivalci novega naselja stari večinoma 31 do 
50 let in živijo v štiričlanskih družinah.  Večina se jih je priselila iz Ljubljane. Med 
odraslimi prevladuje visokošolska ali višješolska izobrazba (49 %), zaposleni pa so v 
Ljubljani (77 %), kamor se vozijo z osebnim avtomobilom. Prvi lastniki novih hiš so 
pričeli z gradnjo leta 2002, večina pa leta 2004. Ta kraj so izbrali zaradi lepe okolice 
ob Kamniški Bistrici (46 %) in zaradi ugodne cene (28 %). Večina hiš je podkletenih 
(88 %). Vse hiše so stanovanjske, le ena ima poleg tega tudi obrtno dejavnost. 
Prevladujejo majhne parcele, velike do 300 m2 (64 %), kar kaže na gosto pozidavo. 
Zemljišče okoli hiš je najpogosteje izrabljeno za zelenice in dvorišča, vrtov je malo. 
Vse hiše imajo vodovod, električno napeljavo in kanalizacijo, večina pa tudi 
telefonsko povezavo, slaba polovica hiš ima internetno povezavo in satelitsko 
televizijo. Večina prebivalcev je zadovoljnih z lokacijo (84 %), predvsem zaradi bližine 
nakupovalnih in zaposlitvenih središč, dobre prometne lege in lepe okolice. Nekatere 
moti prevelika gostota pozidave in hrup, verjetno zaradi gradnje še nedograjenih 
stavb. S kartiranjem sva ugotovila, da je bilo v zadnjih petih letih zgrajenih 43 novih 
stanovanjskih objektov, od katerih je 30 enostanovanjskih hiš, štiri dvojčki, sedem 
četvorčkov in dve večstanovanjski zgradbi z 12 stanovanji. Samo pet stavb še ni 
dokončanih. Ko bodo vse dograjene, bo v naselju skupaj 90 novih stanovanj. Če 
predpostavljamo, da bo v vsakem stanovanju živela štiričlanska družina, to pomeni, 
da se bo v novo naselje priselilo 360 prebivalcev. Novo naselje se lahko še širi na 
vmesna nepozidana zemljišča na Groharjevi in Jakopičevi ulici, medtem ko sta 
Šubljeva in Smoletova ulica že povsem pozidani.  
 


