
33. SREČANJE MLADINSKE RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI  
»ZAUPAJMO V LASTNO USTVARJALNOST« 2020 

 
Spoštovani raziskovalci, raziskovalke, mentorji, mentorice, koordinatorji raziskovalnih 

dejavnosti in vsi, ki ste kakorkoli sodelovali pri organizaciji in izvedbi  33. srečanja. 

 

Letošnje srečanje je bilo tako kot marsikaj v tem letu nekoliko drugačno. Večino dejavnosti 

smo morali prilagoditi ukrepom, ki so bili sprejeti za preprečevanje širjenja okužb z novim 

korona virusom. Ves čas smo morali prilagajati termine izvedb posameznih dejavnosti in 

načine njihove izvedbe. 

Že ob oddaji  nalog smo se zavedali, da bo letošnje srečanje moralo potekati nekoliko drugače 

kot običajno. Oddaja nalog je še potekala po zastavljenem cilju. 6. 3. 2019 ste  v prostorih OŠ 

Riharda Jakopiča osnovnošolci oddali 128 nalog, srednješolci pa 91.  

Osnovnošolci ste prihajali iz 35, srednješolci iz 19 šol. 

Osnovnošolske raziskovalne naloge je ustvarjalo 200 raziskovalcev, ki jih je vodilo 72 

mentorjev. 141 srednješolskih raziskovalcev je vodilo 58 mentorjev in 26 somentorjev. 

Naloge smo po načrtovanem planu uspeli predati recenzentom v ocenjevanje, izvedbo 

zagovorov pa je žal onemogočilo zaprtje šol. Verjeli in upali smo, da bomo le s prestavitvijo 

časa zagovorov uspeli izvesti zagovore tako kot vsako leto. Zaradi vseh ukrepov, ki so ostajali 

v veljavi do konca šolskega leta, smo se skupaj z vami odločili, da izvedemo predstavitve in 

zagovore nalog na daljavo. Organizirala se je skupina učiteljev OŠ Riharda Jakopiča, ki je 

preučila vse tehnične zmožnosti in omejitve za izvedbo zagovorov na daljavo. Oblikovali so 

načrt dela, pripravili navodila za udeležence in vas povabili k sodelovanju.  

Zagovori so potekali v videokonferenčnem okolju Mickrosoft Teams. Večjih tehničnih težav 

ni bilo. Izvedbe so potekale od ponedeljka, 25. 5., do srede, 27. 5. 2020. 

Nekateri od vas ste se odločili, da prestavite zagovore nalog za prihodnje srečanje, večina pa 

vas je pristopila k novemu izzivu in opravila predstavitev ter zagovor naloge na daljavo. 

Naslednja težava je bila izvedba državnega srečanja, ki je tokrat potekalo v ponedeljek, 14. 9., 

in torek, 15. 9. 2020, v Mariboru. 

Močno smo morali prilagoditi tudi razglasitev rezultatov in podelitev nagrad. Verjeli smo, da 

nam bo konec oktobra uspelo srečanje na zaključni prireditvi, kjer bi razglasili končne 

rezultate, podelili priznanja in nagrade. Zaradi slabšanja epidemiološke slike smo morali tudi 

od tega odstopiti in tako vam rezultate srečanja, nagrade in priznanja posredujemo le v pisni 

obliki. 



Kot večino dejavnosti so seveda prilagojene tudi nagrade. Te so za vsakega nagrajenega 

raziskovalca in nagrajenega mentorja: vstopnici za ogled predstave po izboru v Kinoteki in 

USB ključek. 

Kljub težjim pogojem ste osnovnošolci oddali 13 plakatov, srednješolci pa 11. Ocenil jih je 

dr. Peter Krečič in večino predlagal za razstavo v Mestni hiši. 

Razstava bo odprta od ponedeljka, 16. 11., do sobote, 5. 12. 2020.  O načinu odprtja vas bomo 

obvestili.  

Najuspešnejši raziskovalci/-ke in mentorji/-ce boste prejeli posebna priznanja župana. Potek  

podelitve bo prilagojen takratni epidemiološki sliki. 

Sredi novembra boste prejeli povabilo k sodelovanju na 34. srečanju mladih raziskovalcev in 

njihovih mentorjev Mestne občine Ljubljana in Zbornik 33. srečanja.  

V decembru bomo izvedli izobraževanje mentorjev, ki ga bomo prilagodili glede na takratno 

situacijo. V primeru sedaj veljavnih omejitev bomo izobraževanje izvedli na daljavo. 

Lepo vabljeni. 

Na koncu bi se zahvalili vsem raziskovalcem/-kam, mentorjem/-icam, recenzentom in vsem, 

ki ste kakorkoli pomagali, da je kljub vsemu tudi letošnje srečanje potekalo v ustvarjalnem 

vzdušju. Zahvaljujemo se vsem ravnateljicam in ravnateljem, ki so kljub težkim pogojem dela 

omogočili vsem nam, da smo lahko opravili željene dejavnosti. 

Posebna zahvala pa predstavnikom Mestne občine Ljubljana, ki vsa leta moralno in finančno 

podpirajo projekt.  

Hvala ge. Mariji Fabčič in vsem njenim sodelavcem za vso podporo ter pomoč pri izvajanju 

vseh dejavnosti projekta. 

Nazadnje pa še hvala našemu največjemu podporniku in ljubitelju projekta županu Zoranu 

Jankoviću. Brez njegove podpore, vztrajnosti in dobre volje ne bi zmogli vsega tega in prav 

gotovo se projekt Zaupajmo v lastno ustvarjalnost ne bi izvajal v takem obsegu, in kljub vsem 

neprijetnim situacijam preživel 33 let.  

Gospod župan, hvala Vam. 

 

Za organizacijski tim projekta zapisala: 

Ljubica Jamnik 

Od 6. 11. 2020 ste šole prejele:  

- Podatke o udeležencih in nagrajencih. 

- Potrdila o udeležbi. 

- Plakete in nagrade za nagrajence raziskovalnih nalog. 

- Nagrade za ustvarjalce plakatov. 


