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RAZPIS 
za 

organizacijo  22., 23., 24. in 25. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev 
»Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« 

 v letih 2009-2012 
 
 
 
Eden izmed najpomembnejših projektov v okviru programa mladinske raziskovalne dejavnosti v 
Ljubljani je celoletni projekt "Zaupajmo v lastno ustvarjalnost" z zaključkom  na srečanju mladih 
raziskovalcev in njihovih mentorjev. Projekt povezuje raziskovalno dejavnost mladih na 
osnovnih in srednjih šolah v Ljubljani. 
 
Vsako leto organiziramo srečanje mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev s približno 400 
raziskovalnimi nalogami (SŠ 150 in OŠ 200). Predstavitev zajema približno 350 nalog. 
 
Vabimo vas k sodelovanju, to je k organizaciji 22., 23., 24. in 25. srečanja mladih raziskovalcev 
in njihovih mentorjev v skladu z okvirnimi načrti v razpisih letnih srečanj »Zaupajmo v lastno 
ustvarjalnost« MOL in organizatorjev Republiških srečanj mladih raziskovalcev in njihovih 
mentorjev »Gibanje-Znanost mladini«. Te razpise vsako leto prejmejo vse ljubljanske osnovne in 
srednje šole. 
 
V ponudbo posameznega letnega srečanja »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« štejemo: 
 
1. organizacijo srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev za OŠ in SŠ Mestne občine 
Ljubljana s postrsko predstavitvijo in zagovori nalog za najboljše  mlade raziskovalce v prostorih 
šole ter organizacijo spremljajočih aktivnosti srečanja, 
 
2. pripravo in tisk zbornika letnega srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev ter tisk 
priznanj z distribucijo in 
 
3. organizacijo zaključne prireditve posebej za osnovne šole in za srednje šole. 
 
 
K1 
 
Organizacija letnega srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev zajema naslednje 
pomembnejše sklope v skladu z roki razpisa srečanja in šolskim koledarjem: 
 
- prevzem nalog, povzetkov in seznamov šolskih selekcij, 
- pregled nalog, ki so bile izbrane na šolskih srečanjih mladih raziskovalcev in njihovih 
mentorjev, če izpolnjujejo formalne pogoje za mladinsko raziskovalno nalogo, 
- izdelavo evidenc o vseh prejetih nalogah, o nalogah, ki so bile izbrane na šolskih srečanjih 
mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev in o povzetkih, 
- izdelavo evidenc (po šolah) o prevzetih, neustreznih in zavrnjenih nalogah, 



- organizacijo recenzij, 
- organizacijo recenzentov ali skupin za zagovore nalog, 
- organizacijo osnovnošolskih in srednješolskih zagovorov in predstavitev (ločeno za OŠ in SŠ), 
- otvoritveno slovesnost oziroma pozdrav, 
- tiskovno konferenco o srečanju, 
- predstavitev posterjev za čas srečanja za vse mlade raziskovalce, ki so pravilno oddali svoje 
raziskovalne naloge, 
- festival projektnega in seminarskega dela OŠ, 
- zbir rezultatov raziskovalnih nalog, ki so imele zagovore po šolah in po področjih posebej za 
OŠ in za SŠ, 
- seznam sodelujočih recenzentov, 
- odgovore na morebitne pritožbe in mnenja udeležencev srečanja (vse naloge in opravila, ki jih 
izvaja organizator srečanja),  
- druge manjše naloge, pomembne za izvedbo srečanja. 
 
 
K2 
 
Organizacija pri izdelavi zbornika, priznanj in distribuciji zajema: 
 
a) izdelavo in oblikovanje zbornika (diskete s povzetki pošljejo šole) v dosedanjem obsegu in 

kvaliteti, tiskanje obrazcev za priznanja sodelujočim, kaligrafsko pisanje priznanj za 
nagrajene udeležence, laserski izpis potrdil, distribucija priznanj (približno 1500), 

b)  tiskanje do 900 izvodov zbornika.      
 
K3 
 
Organizacija zaključnih prireditev letnega srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev 
posebej za osnovne in za srednje šole zajema predvsem: 
 
         - zagotovitev prostorov zaključne prireditve, 
         - odprtje, 
         - pozdravni nagovor župana MOL, 
         - predstavitve najboljših in najzanimivejših osnovnošolskih nalog in projektov ter 
predstavitev evalvacije recenzentov za osnovnošolske zagovore, 
         - predstavitve najboljših srednješolskih raziskovalnih nalog oz., predstavitev evalvacije 
recenzentov za srednješolske zagovore, 
         - razglasitev rezultatov in nagrad, 
         - vročilo nagrad, 
         - kulturni program, ki je po vsebini in obsegu primeren srečanju mladih raziskovalcev in  
            njihovih mentorjev, v obsegu največ 40 % celotnega srečanja skupaj s povezovanjem 
delov programa. 
 

I POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU 
 
 
Na razpis se lahko prijavijo le vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 
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vlagatelji so lahko pravne osebe, ki jih je ustanovila MOL in so ustanovljene v naslednjih 
pravnoorganizacijskih oblikah na podlagi zakona in so skladno s svojimi ustanovitvenimi akti 
registrirane za opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano področje sofinanciranja:  
- osnovne šole,  
- vzgojno- izobraževalni zavodi. 
 
Vlagatelji morajo izpolnjevati tudi druge pogoje, če so sestavni del razpisne dokumentacije. 
 

II SPLOŠNA MERILA ZA IZBOR PROJEKTOV  
 

Merila oz. kriteriji vsebinskega ocenjevanja, s pomočjo katerih bo strokovna komisija izbrala 
vlagatelja: 
 
 Splošna merila: 
 
- ustreznost glede na predmet razpisa, 
- možnost vključevanja strokovnjakov drugih šol in institucij, ki opravljajo raziskovalno 

dejavnost,  
- razpoložljivost lastnih (šolskih) resursov   
 
Merila za ocenjevanje: 
 

Merila                 Točke 
 
Kakovost vloge 
Vloga v celoti ustreza glede na splošna merila in pogoje 
za kandidiranje ter ponuja nove kakovostne  
rešitve za nadaljnji razvoj gibanja »Zaupajmo 
 v lastno ustvarjalnost«.          15 
 
Vloga v celoti ustreza glede na splošna merila in pogoje 
za kandidiranje in je možno pričakovati uspešno  
realizacijo projekta »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«.      10 
 
Vloga v celoti ustreza glede na splošna merila in pogoje 
za kandidiranje, na določenih področjih bi bila  
potrebna strokovna in prostorsko- materialna pomoč za  
uspešno realizacijo projekta »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«.        5 
 
                     Reference vlagatelja 
 
Vlagatelj ima zelo razvejano in aktivno večletno delovanje  
na področju mladinske raziskovalne dejavnosti, vidne  
rezultate pri organizaciji projektov MRD (organizacije, 
usposabljanja, metodike in promocije).           8 
 
Vlagatelj ima zelo razvejano in aktivno delovanje na  
področju mladinske raziskovalne dejavnosti in vidne  
rezultate na področju raziskovalne dejavnosti ter organizacije 
MRD.               5 
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Vlagatelj ima zelo razvejano in aktivno delovanje na  
področju mladinske raziskovalne dejavnost in vidne  
rezultate na področju raziskovalne dejavnosti.           3 
 
 
Vključevanje strokovnjakov znanstveno raziskovalnih in izobraževalnih podsistemov 
 
Vlagatelj ima razvito večletno sodelovanje s strokovnjaki 
raziskovalnih in izobraževalnih podsistemov  (mreža 
 mentorjev in recenzentov).             8 
 
Vlagatelj ima razvito sodelovanje s strokovnjaki 
raziskovalnih in izobraževalnih podsistemov  (mreža 
 mentorjev in recenzentov).             5 
 
Vlagatelj sodeluje s strokovnjaki raziskovalnih in  
izobraževalnih podsistemov.             3 
 

Prostori in oprema 
 
Vlagatelj razpolaga z zelo kakovostnimi prostori  
za izvedbo projekta »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost 
ter ima na voljo vso potrebno sodobno tehnologijo za  
doseganje rezultatov opredeljenih v vlogi           8 
 
 
Vlagatelj razpolaga z zadovoljivimi prostori  
za izvedbo projekta »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« 
ter ima na voljo potrebno tehnologijo za  
doseganje rezultatov, opredeljenih v vlogi.           5 
 
Vlagatelj razpolaga s kakovostnimi prostori  
za izvedbo projekta »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« 
ter ima na voljo potrebno  tehnologijo za  
doseganje rezultatov opredeljenih v vlogi, pa bi potreboval  
pomoč drugih sodelujočih.             3 
 
 

III VIŠINA SREDSTEV 
 

 
Predvidena razpoložljiva sredstva za izvedbo posameznega letnega projekta srečanja 
mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« so 
21.200,00 EUR, od tega za: 
 
-    organizacijo srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev s predstavitvami in  
      zagovori raziskovalnih nalog za osnovne in srednje šole do višine 11.684,00 EUR,  
- organizacijo in izvedbo zaključne prireditve s kulturnim programom in podelitvijo nagrad za 

dosežke za osnovne in srednje šole do višine 4.423,00 EUR,  
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- oblikovanje in izdelavo zbornika (do 900 izvodov) ter distribucijo do višine 4.090,00 EUR,  
- oblikovanje, pisanje, tisk in distribucijo priznanj za nagrajence srečanja do višine 835,00 

EUR, 
- realizacijo denarnih izplačil šolam (stroški, delo) za sodelovanje pri projektu do višine 

168,00 EUR.  
 
Predvidena sredstva za izplačila sodelujočim šolam (stroški raziskovalnega dela in 
mentorsko delo) za sodelovanje pri projektu za vsako oddano in postrsko predstavljeno 
nalogo v skladu z navodili 21. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev 
»Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« so največ 15.800,00 EUR. (Sredstva za izplačila 
sodelujočim šolam v znesku 15.800,00 EUR se delijo s številom oddanih in predstavljenih nalog. 
Vsaka šola  prejme toliko deležev, kolikor je delež njenih oddanih in predstavljenih nalog.) 
 
Skupna letna sredstva financiranja so največ do 37.000,00 EUR. 
 
 

IV ROK PORABE DODELJENIH SREDSTEV 
 

Dodeljena sredstva za posamezno razpisno leto morajo biti porabljena v letu organizacije 
tekočega srečanja »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«, ki je praviloma v prvih šestih mesecih leta. 
 
 

V ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG IN NAČIN PREDLOŽITVE 
 
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna 
občina Ljubljana, p p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 15. 11. 2008 (datum 
poštnega žiga).  
 
Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena naziv in naslov vlagatelja.  
 
Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z navedbo »Vloga za organizacijo srečanj 
mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev«.  
 
 
 

VI ODLOČANJE V POSTOPKU RAZPISA IN OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA 
 
Na podlagi predloga strokovne Komisije v sestavi predsednik Vladimir Koprivnikar ter članici 
Vanda Straka Vrhovnik in Barbara Repovš, ki bo ocenila vloge, bo o izbrani vlogi po pooblastilu 
župana s sklepom odločil podžupan MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL.  
 
 
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa najkasneje v roku 30 dni po zaključku 
razpisa. 
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VII KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO RAZPISNO 
DOKUMENTACIJO 
 

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni 
strani MOL: 
http://www.ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/default.html ali pa jo lahko v tem roku 
zainteresirani dvignejo vsak delovni dan, in sicer 
med 9. in 14. uro v tajništvu oddelka: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo in 
izobraževanje, Resljeva 18, Ljubljana. 
 
 

VIII DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPISOM 
 

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak delovni dan 
od 9. do 12. ure oziroma po  e-pošti, in sicer: 
- tel. št. 01/306 40 33 (Vladimir Koprivnikar), 
- e-pošta: vladimir.koprivnikar@ljubljana.si  
 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
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