
 

                                                                                                                                           
Občina Žiri in Osnovna šola Žiri 

 

 

OBJAVLJATA 

RAZPIS 

 

  

gibanja 

MLADI RAZISKOVALCI ZA RAZVOJ ŽIROV 

za prijavo raziskovalnih  nalog za šolsko leto 2021/2022 

 

 

 

PREDMET RAZPISA 

 

Vabimo učence naše šole in njihove mentorje, da sodelujejo na razpisu z raziskovalnimi nalogami. 

 

Raziskovalne naloge lahko predložijo udeleženci razpisa po lastni presoji ali na predlog gospodarskih družb 

ali zavodov v občini Žiri. Udeleženci so lahko tudi iz sosednjih občin, če se z njimi sklene dogovor. 

 

 

TEMATSKA PODROČJA 

 

Okvir za izbor tem  raziskovalnih nalog predstavljajo naslednja področja: 

 

Naravoslovne vede: kemija, fizika, matematika, geologija; 

tehniške vede: elektrotehnika in elektronika, računalništvo in informatika, 

gradbeništvo in arhitektura, strojništvo ter proizvodnje tehnologije 

in sistemi; 

biotehniške vede: biologija, ekologija, zdravstvo in farmacija, veterina, kmetijstvo in 

gozdarstvo;  

humanistične vede: zgodovina (tudi umetnostna), etnologija, muzikologija, jezik in 

književnost; 

družboslovne vede: filozofija, geografija, sociologija, psihologija, pedagogika in 

ekonomija. 

 

 

PRAVICA SODELOVANJA 

 

Učenci 6., 7., 8. in 9. razreda devetletke Osnovne šole Žiri. 

 

Posamezni avtor lahko prijavi samo eno nalogo. Nalogo lahko praviloma 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, ki jih dobijo kandidati po oddaji prijavnice. 

Naloge, ki bodo odstopa od navodil, ne bodo uvrščene. 

 

Predložene naloge po lastni presoji avtorjev so last predlagateljev. Pri nalogah, ki jih predlagajo 

gospodarske družbe ali zavodi, velja za avtorske pravice pisni odgovor, ki ga ob začetku izvajanja naloge 

skleneta predlagatelj in izvajalec naloge. 

 

Elektronsko različico naloge objavimo na spletni strani OŠ Žiri pod zavihkom Projekti (Mladi raziskovalci za 

razvoj Žirov ).  

  

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. Predlaga se, da naravoslovne naloge vključujejo 

predvsem eksperiment, medtem ko so pri družboslovnih nalogah v ospredju predvsem informatorji (ankete, 

intervjuji). 

 

Avtorji bodo svoje naloge javno predstavili v konec marca 2022. 

 

 

PRIZNANJE IN NAGRADE 

 

Avtorji raziskovalnih nalog  prejmejo diplome, majice in darilni bon DZS.  

 

 

ROKI 

 

Prijava raziskovalne naloge mora v skladu s tem razpisom obsegati: 

 

- PRIJAVA mora biti vložena do 15. 10. 2021. 

- RAZISKOVALNE NALOGE morajo biti oddane v dveh izvodih do 07. 03. 2021. 

 

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

 

 

SODELOVANJE Z ZVEZO ZA TEHNIČNO KULTURO SLOVENIJE 

 

Vse izdelane in uspešno predstavljene naloge se uvrstijo tudi na območno in posledično (v kolikor dosežejo 

dovolj visoko število točk) na državno tekmovanje Mladih raziskovalcev Slovenije, in sicer pod okriljem 

Zveze za tehnično kulturo Slovenije.  

 

 

PRIJAVE 

 

Prijave sprejema organizator gibanja, OŠ Žiri. Vse informacije v zvezi z razpisom lahko dobite pri 

koordinatorici projekta, Petri Novak. 

 

 



 

                                                                                                                                           
Žiri, 15. 9. 2021 


