
 
 

     OŠ Riharda Jakopiča 

  Derčeva ulica 1 

  1000 Ljubljana    

 

Številka: 1480/2014 

Datum: 10. 11. 2014 

 

 

VABILO 
 

 

za srednje in osnovne šole Mestne občine Ljubljana 

za predprijavo 

 

raziskovalnih aktivnosti, ki bodo predstavljene na 28. srečanju mladih raziskovalcev in 

njihovih mentorjev Ljubljane "Zaupajmo v lastno ustvarjalnost" v Ljubljani marca 2015. 

 

I. 

 

K sodelovanju vabimo učence – mlade raziskovalce in učitelje mentorje mestne občine  

Ljubljana. 

 

Pravico do sodelovanja na 28. srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev 

"Zaupajmo v lastno ustvarjalnost" imajo vsi, ki bodo: 

 

 - izdelali raziskovalno nalogo (učenci OŠ in SŠ) ali 

 

 - izdelali razvojno nalogo z izdelkom (učenci SŠ) ali 

 

 - napisali seminarsko nalogo (učenci OŠ) ali 

 

 - izdelali projektno nalogo (učitelji z učenci OŠ). 

 

Pri seminarskih nalogah, razvojnih nalogah z izdelkom in raziskovalnih nalogah lahko 

sodelujejo le tiste naloge, kjer bodo sodelovali največ trije učenci na nalogo ter glavni 

mentor in somentor.  

 

Vsi, ki želijo aktivno sodelovati na 28. srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev 

"Zaupajmo v lastno ustvarjalnost", morajo upoštevati naslednja 

 

p r a v i l a: 

- oddati predprijavo do 30. novembra 2014, 

            - oddati prijavo do 31. januarja 2015, 



 

 

 - oddati povzetek (abstrakt) za Zbornik povzetkov 28. srečanja mladih raziskovalcev 

in njihovih mentorjev  "Zaupajmo v lastno ustvarjalnost" do 16. marca 2015, 

 - oddati vse raziskovalne in razvojne naloge, seminarske  naloge in projektne naloge 

do 16. marca 2015,  

 - sodelovati na srečanju z javnim zagovorom (10 do 15 minut) in/ali na razstavi 

postrov 27. marca 2015, 

 - strinjati se z merili vrednotenja – ocenjevalnim listom, ki je sestavni del tega vabila, 

 - strinjati se, da so rezultati srečanja javno objavljeni in uporabljeni. 

 

Javno se zagovarjajo samo raziskovalne naloge. Seminarske in projektne naloge (OŠ) se 

predstavijo. 

 

Vsaka srednja šola bo lahko sodelovala na zagovorih z največ 20 nalogami. Srednje 

šole, ki bodo sodelovale z več kot 20 nalogami, same izberejo naloge za zagovor, ostale 

se predstavijo samo postrsko in v zborniku. 

 

Pridržujemo si pravico do selekcije  pri osnovnih šolah. 

 

Raziskovalne naloge morajo vsebovati naslednje elemente: 

 

1. Naslov. 

2. Prvo stran z vsemi potrebnimi informacijami o nalogi (naslov naloge, avtorja–je, razred, 

mentorja/mentorje, področje, vrsta naloge, leto izdelave in ime šole). 

3. Kazalo. 

4. Seznam prilog. 

5. Povzetek v slovenščini, po navodilih organizatorja. 

6. Uvod. 

7. Teoretičen del. 

8. Eksperimentalni ali empirični del. 

9. Rezultate. 

10. Razpravo. 

11. Zaključek. 

12. Literaturo. 

 

Vse naloge, razen nalog s področja tujih jezikov, morajo biti napisane v slovenščini. 

 

Naloge, ki ne bodo narejene v skladu z omenjenimi navodili, bodo izločene.  

 

Zaradi možnosti prehoda na državno srečanje je potrebno upoštevati tudi pravila, ki jih z 

razpisom izda organizator državnega srečanja, ki za svojo udeležbo pogojuje tudi udeležbo 

na mestnih ali regijskih srečanjih.  

 

Osnovne šole so dolžne do 16. marca 2015 organizirati javno predstavitev raziskovalnih, 

projektnih in seminarskih nalog, ki jih bodo oddale za 28. srečanje mladih raziskovalcev in 

njihovih mentorjev. Če je potrebno, šola med predstavljenimi nalogami opravi izbiro. 

 

Najboljša dela bodo posebej predstavljena. 

 

Najboljši udeleženci in najuspešneje šole 28. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih 

mentorjev "Zaupajmo v lastno ustvarjalnost" bodo prejeli plakete in nagrade. 

 



 

 

Vsi aktivni udeleženci 28. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev bodo prejeli 

pisno priznanje za sodelovanje. 

 

Zaključni prireditvi 28. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev "Zaupajmo v 

lastno ustvarjalnost" s podelitvijo priznanj in nagrad bosta 6. maja 2015 za srednje šole in 14. 

maja 2015 za osnovne šole. 

 

II: 

 

Po razglasitvi rezultatov 28. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo 

v lastno ustvarjalnost« je možna pritožba v roku 3 dni od razglasitve rezultatov srečanja. 

Pritožbeni organ je strokovni odbor organizatorja (organizatorice) srečanja, ki odloča o 

pritožbi v roku 7 dni od dneva vložitve pritožbe. 

 

III. 

 

Predlagamo, da v času 28. srečanja šole organizirajo dan odprtih vrat za njihove raziskovalne 

postaje (centre ali enote). 

 

 

Predprijave pošljite do 30. novembra 2014 na naslov:  

 

OŠ Riharda Jakopiča 

Derčeva ulica 1 

1000 Ljubljana 

 

 

Dodatne informacije lahko dobite pri Bredi Pungerčar, tel. 500 46 45, e-naslov: 

breda.pungercar@guest.arnes.si, ali Ljubici Jamnik, tel. 500 46 43, e-naslov: 
ljubica.jamnik@guest.arnes.si. 
 

 

 
Lep pozdrav! 

 

Dobrila Lazović,                                                                               Marija Fabčič, 

ravnateljica                                                         vodja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje                                                                       

                                                                          

 

Vodji projekta:      

Breda Pungerčar    

Ljubica Jamnik 

 

 

Priloženi obrazci: 

 

- Predprijava OŠ 

- Predprijava SŠ 

- Ocenjevalni listi 
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