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Ustvarjalnost za prihodnost 
za izdelavo in prijavo raziskovalnih nalog za šolsko leto 2021/2022 

 
Predmet razpisa 

 

 Vabimo učence Osnovne šole Železniki s podružnicami ter mentorje, da sodelujejo na razpisu 
z raziskovalnimi nalogami. 
 

 Raziskovalne naloge lahko predložijo udeleženci razpisa po lastni presoji ali na predlog 
gospodarskih družb ali zavodov občine Železniki. 
 

Tematska področja 
 

 Okvir za izbor tem raziskovalnih nalog predstavljajo naslednja področja: 
 

naravoslovne vede: kemija, fizika, matematika, geologija ipd. 
tehniške vede: elektrotehnika in elektronika, računalništvo in informatika, gradbeništvo in 

arhitektura, strojništvo ipd. 
biotehniške vede: biologija, ekologija, zdravstvo, veterina, kmetijstvo in gozdarstvo ipd. 
humanistične vede: zgodovina, umetnost, glasba, šport, prehrana, etnologija, jeziki in 

književnost, turizem ipd. 
družboslovne vede: filozofija, geografija, sociologija, psihologija, pedagogika, ekonomija ipd. 
drugo: Raziskovalne naloge se lahko nanašajo tudi na druga področja. 

 

Pravica sodelovanja 
 

 Na razpisu lahko sodelujejo učenci Osnovne šole Železniki ter podružnic Davča, Dražgoše, 
Selca in Sorica. 
 

 Posamezen avtor lahko praviloma prijavi samo eno nalogo, več pa le izjemoma v soglasju 
z mentorji. Nalogo lahko praviloma izdeluje največ pet avtorjev, na razredni stopnji pa tudi 
več. Število učencev za posamezno raziskovalno nalogo je izjemoma lahko večje, če mentor 
presodi, da je zaradi težavnosti ali obsega naloge to potrebno. 
 

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

Izdelki 
 

 Raziskovalne naloge so lahko enoletne ali dveletne in morajo vsebovati: 
1. Naslov, ki naj poda jasno informacijo o raziskovalni nalogi. 
2. Prvo stran z vsemi potrebnimi informacijami o nalogi (naslov naloge, avtorje, mentorje, 

področje, leto izdelave in ime šole). 
3. Kazalo. 
4. Seznam prilog. 
5. Uvod, v katerem je natančno opredeljen namen naloge. 
6. Teoretični del, ki vsebuje kratek opis predmeta raziskovalne naloge. 



7. Eksperimentalni del, ki zajema opis metod dela, ki ga je avtor opravil glede na potrebe in 
značaj raziskovalnega področja (prikaz poteka raziskave, zbiranje gradiva, pristop, 
analiziranje, ocenjevanje, eksperimentiranje). 

8. Rezultate, predstavljene s pomočjo tabel, grafov, diagramov ali na drug ustrezen način. 
9. Zaključek, v katerem so podane avtorjeve ugotovitve. 
10. Povzetek, kjer je podan kratek pregled ali izvleček dela v slovenskem, lahko pa tudi v 

angleškem jeziku. 
11. Literaturo, uporabljeno pri pripravi na raziskovalno delo in med njim. Navajajo se samo tista  

dela, ki jih je avtor neposredno uporabil pri svojem delu. Avtorji, navedeni v citatih 
raziskovalne naloge, morajo biti navedeni tudi v literaturi. 

 

 Raziskovalne naloge morajo biti izdelane v skladu z navodili, ki jih dobijo kandidati po oddaji 
prijavnice. 
 

 Predložene naloge so last avtorjev. 
 

 Pisni izvod vsake naloge se shrani v knjižnici Osnovne šole Železniki, v elektronski obliki pa 
se objavi na spletni strani šole. 
 

Kriteriji za ocenjevanje nalog 
 

 Raziskovalne naloge, ki bodo oddane do razpisnega roka in bodo ustrezale pogojem razpisa, 
bodo pregledali in ocenili člani strokovnih komisij za pregled in oceno raziskovalnih nalog v skladu 
s predhodno določenimi pravili. Oceno raziskovalnega dela sestavlja ocena predložene raziskovalne 
naloge in ocena ustnega zagovora. 
 Kriteriji za ocenjevanje raziskovalnih nalog so razvidni iz priloženega ocenjevalnega obrazca. 
 

 Avtorji bodo svoje naloge javno predstavili v aprilu ali kasneje v tem šolskem letu, 
dveletne naloge pa v skladu z razpisom za naslednje šolsko leto. 
 

Priznanja in nagrade 
 

 Avtorji najboljših raziskovalnih nalog prejmejo diplome in praktične nagrade. Priznanja in 
nagrade bomo podelili na svečani zaključni slovesnosti. Za vse udeležence bo organiziran enodnevni 
izlet. 
 

Roki 
 

 Upoštevali bomo raziskovalne naloge, ki bodo ustrezale naslednjim pogojem: 
- Prijava mora biti vložena do 26. 11. 2021. 
- Raziskovalna naloga mora biti v pisni in elektronski obliki oddana do 15. 04. 2022, 

če je dveletna, pa do razpisanega roka za naslednje šolsko leto. Rok za oddajo 
raziskovalnih nalog lahko ravnatelj podaljša do dne predstavitve nalog. 

 

Prijave 
 

 Prijave sprejemajo razredniki v Osnovni šoli Železniki in podružnicah. Vse informacije v 
zvezi z razpisom lahko dobite pri ravnatelju Francu Rantu. 
 
V Železnikih, 06. 10. 2021 Franc Rant, 

ravnatelj OŠ Železniki 
Priloga: 

− obrazec za prijavo raziskovalne naloge. 
 
Poslano: 

− vsem učiteljem (eAsistent), 
− v zbornico, 
− v arhiv. 


