
 

                                                                                                                                           
Občina Žiri in Osnovna šola Žiri 

 
 

OBJAVLJATA 

RAZPIS 
 

gibanja 
MLADI RAZISKOVALCI ZA RAZVOJ ŽIROV 

za prijavo raziskovalnih  nalog za šolsko leto 2019/2020 
 

PREDMET RAZPISA 
 
Vabimo učence Osnovne šole Žiri ter mentorje, da sodelujejo na razpisu z raziskovalnimi nalogami. 
Soudeleženci pri izdelavi razsikovalnih nalog so lahko tudi kot somentorji iz gospodarskih družb ali 
zavodov v občini Žiri; prav tako so lahko tudi iz sosednjih/drugih občin oz. iz drugih 
raziskovalnih/izobraževlanih ustanov, če se z njimi sklene dogovor.  
 

TEMATSKA PODROČJA 
 
Okvir za izbor tem  raziskovalnih nalog predstavljajo naslednja področja, skladna tudi z razpisom 
Zveze za tehnično mladino Slovenije: 
 

1. astronomija ali fizika, 
2. biologija, 
3. ekologija z varstvom okolja, 
4. etnologija, 
5. matematika ali logika, 
6. kemija ali kemijska tehnologija, 
7. psihologija ali pedagogika, 
8. ekonomija ali turizem, 
9. geografija ali geologija, 
10. slovenski jezik ali književnost, 
11. filozofija ali sociologija, 
12. zgodovina ali umetnostna zgodovina, 
13. interdisciplinarna področja, 
14. elektrotehnika, elektronika in robotika, 
15. arhitektura, gradbeništvo ali promet, 
16. računalništvo ali telekomunikacije, 
17. tehnika ali tehnologija (tekstil, lesarstvo, strojništvo idr.), 
18. aplikativni inovacijski predlogi in projekti. 

 
Na interdisciplinarno področje sodijo naloge, katerih vsebina se navezuje na vsaj dve raziskovalni 
področji in morata biti zapisani na nalogi. 
 
 
 

 



 

                                                                                                                                           
PRAVICA SODELOVANJA 

 
Učenci 6., 7., 8. in 9. razreda Osnovne šole Žiri. 
 
Posamezni avtor lahko prijavi samo eno nalogo. Nalogo lahko izdelujejo največ trije avtorji. 
Posamezni mentor je lahko mentor trem prijavljenim nalogam, pri več nalogah pa lahko sodeluje 
kot somentor. 
 

IZDELKI 
 
Raziskovalne naloge morajo biti izdelane v skladu z navodili, objavljenimi na spletni strani OŠ Žiri 
(http://mrosziri.splet.arnes.si/) oz. bodo z njimi seznanjeni tudi mentorji. 
 Predložene naloge po lastni presoji avtorjev so last predlagateljev. Pri nalogah, ki jih predlagajo 
gospodarske družbe ali drugi zavodi, velja za avtorske pravice pisni odgovor, ki ga ob začetku izvajanja 
naloge skleneta predlagatelj in izvajalec naloge. 
Elektronska različica vseh izdelanih raziskovalnih nalog bo objavljena na spletni strani OŠ Žiri pod 
zavihkom Projekti (Mladi raziskovalci za razvoj Žirov: http://mrosziri.splet.arnes.si/raziskovalne-
naloge/).  

  
KRITERIJI ZA OCENJEVANJE NALOG 

 
Raziskovalne naloge, ki bodo oddane do razpisanega roka in bodo ustrezale pogojem razpisa, bodo 
pregledali in ocenili člani strokovnih komisij za pregled in oceno raziskovalnih nalog v skladu s 
pravilnikom o vrednotenju raziskovalnega dela in nalog. Oceno raziskovalnega dela tvori po sprejeti 
metodologiji ocena predložene raziskovalne naloge in ocena ustnega zagovora.  
Avtorji bodo svoje naloge javno (na šolski predstavitvi) predstavili v marcu 2020. 
Vse naloge, ki bodo uspešno zagovarjane na šolski predtavitvi, se bodo uvrstile na območno 
tekmovanje Mladih razsikovalcev Slovenije. 
 
 

PRIZNANJA IN NAGRADE 
 
Avtorji raziskovalnih nalog  prejmejo diplome, majice in darilni bon DZS. Priznanja in nagrade bomo 
javno podelili na eni izmed šolskih prireditev.  
 

ROKI 
 
- PRIJAVA mora biti vložena najkasneje do 25. oktobra 2019. 
- RAZISKOVALNA NALOGA mora biti oddana v pisnem in e-izvodu dveh izvodih do 16. marca 

2020. 
Skupaj s prijavo potrdi raziskovalec tudi soglasje za javno objavo naloge in rezultatov. 
 

PRIJAVE 
 
Prijave sprejema organizator gibanja. Vse informacije v zvezi z razpisom lahko dobite pri 
koordinatorici projekta, Petri Novak. 
 
Žiri, 23. september 2019 
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