
Specifikacija nalog letnega srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v 
lastno ustvarjalnost«  vsebina projekta 
 
 
 
 
Srečanje mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« 
zajema: 
 
1. organizacijo letnega srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev za OŠ in SŠ Mestne 
občine Ljubljana s predstavitvijo posterjev 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 postrov 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),  
- realizacija nagrad, 
- druge manjše naloge, pomembne za izvedbo srečanja. 
 
 
K2 
 
Organizacija  izdelave zbornika, priznanj in distribucije 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. 
 
 
Predvidena razpoložljiva sredstva za izvedbo projekta letnega 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,  
- oblikovanje in izdelava 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 letnega 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 postrsko 
predstavljenih nalog. Vsaka šola  prejme toliko deležev, kolikor je delež njenih oddanih in 
postrsko predstavljenih nalog.) 
 
 
Skupna sredstva financiranja so največ do 37.000,00 EUR. 
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