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MESTNA OBČINA CELJE
Oddelek za družbene dejavnosti

RAZPISUJE
javni razpis za prijavo raziskovalnih nalog,
ki bodo predstavljene na 42. srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev
»MLADI ZA CELJE«
I. POGOJI RAZPISA
K sodelovanju vabimo mlade raziskovalce in mentorje z osnovnih in srednjih šol Mestne občine Celje. Pravico
do sodelovanja na srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »MLADI ZA CELJE« imajo vsi učenci
od vključno 6. razreda osnovne šole naprej in dijaki, ki bodo izdelali raziskovalno nalogo v raziskovalnem letu
2019/2020.
II. RAZISKOVALNA PODROČJA
Na srečanju razpisujemo naslednja področja:
- agronomija in živilstvo,
- arhitektura in gradbeništvo,
- biologija,
- ekologija z varstvom okolja,
- ekonomija in turizem,
- elektrotehnika in elektronika,
- energetika,
- etnologija,
- farmacija,
- fizika in astronomija,
- geografija in geologija,
- glasba,
- jeziki,
- kemija,
- likovna vzgoja,
- matematika in logika,
- mehatronika in robotika,
- promet in logistika,
- psihologija in pedagogika,
- računalništvo,
- slovenščina,
- sociologija,
- strojništvo,
- šport,
- tehnika in tehnologija (lesarstvo, tekstil, …),
- telekomunikacije in medijska tehnika,
- vzgoja in izobraževanje,
- zdravstvo,
- zgodovina in umetnostna zgodovina.

III. PRIJAVE
Vsi, ki želijo aktivno sodelovati na 42. srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev, morajo upoštevati
naslednja p r a v i l a:
1. Oddati PREDPRIJAVO do 11. novembra 2019, na spletni strani projekta www.mladizacelje.si, v
zavihku Prijavni sistem.
2. Potrditi KONČNO PRIJAVO do 13. januarja 2020, v prijavnem sistemu na spletni strani projekta
www.mladizacelje.si.
3. ODDATI osnovnošolske raziskovalne naloge 3. marca 2020
Oddati en tiskan izvod raziskovalne naloge brez navedbe avtorja - s šifro na Mestno občino Celje,
Oddelek za družbene dejavnosti, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje ter elektronsko verzijo raziskovane
naloge brez navedbe avtorja – s šifro na spletni strani projekta: https://www.mladizacelje.si/net/ v
zavihku prijavni sistem.
V raziskovalni nalogi brez navedbe avtorja - s šifro morajo biti ustrezno prekriti podatki iz katerih je
možno razbrati avtorja, mentorja in šolo.
Raziskovalna naloga mora biti pripravljena v skladu s Smernicami za pripravo raziskovalnih nalog, ki
so objavljene na spletni strani projekta.
4. ODDATI srednješolske raziskovalne naloge 10. marca 2020
Oddati en tiskan izvod raziskovalne naloge brez navedbe avtorja - s šifro na Mestno občino Celje,
Oddelek za družbene dejavnosti, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje ter elektronsko verzijo raziskovane
naloge brez navedbe avtorja – s šifro na spletni strani projekta: https://www.mladizacelje.si/net/ v
zavihku prijavni sistem.
V raziskovalni nalogi brez navedbe avtorja - s šifro morajo biti ustrezno prekriti podatki iz katerih je
možno razbrati avtorja, mentorja in šolo.
Raziskovalna naloga mora biti pripravljena v skladu s Smernicami za pripravo raziskovalnih nalog, ki
so objavljene na spletni strani projekta.
5. V roku 7 dni po javnem zagovoru mladih raziskovalcev je potrebno oddati končno verzijo
raziskovalne naloge v elektronski obliki z navedbo avtorja na spletni strani projekta:
https://www.mladizacelje.si/net/ v zavihku prijavni sistem ter posredovati en (1) tiskan izvod
raziskovalne naloge, ki bo arhivirana v Osrednji knjižnici Celje na naslov:
Osrednja knjižnica Celje
G. Srečko Maček
Muzejski trg 1a
3000 Celje
6. Javni zagovor raziskovalnih nalog za učence osnovnih šol in dijake srednjih šol se opravi pred
strokovnimi ocenjevalnimi komisijami po posameznih strokovnih področjih in traja praviloma do 15
minut.
7. Šole morajo pred oddajo same opraviti izbor raziskovalnih nalog, ki jih bodo učenci oz. dijaki predstavili
na srečanju mladih raziskovalcev. Šolske predstavitve naj približajo opravljeno delo sošolcem,
pedagoškim delavcem in tudi staršem.
8. Vse dodatne informacije dobite na Oddelku za družbene dejavnosti na Mestni občini Celj pri Jerneji
Svetko na tel. št.: 03/42 65 858 oz. elektronskem naslovu jerneja.svetko@celje.si
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III. PREDSTAVITEV RAZISKOVALNIH NALOG
Javni zagovor raziskovalnih nalog za učence osnovnih šol bo 18. marca 2020 na Osnovni šoli Hudinja,
Mariborska 125, Celje.
Javni zagovor raziskovalnih nalog za dijake srednjih šol bo 25. marca 2020 na Šolskem centru Celje, Pot na
Lavo 22, Celje.
IV. ROK ZA PRITOŽBO
Pisno pritožbo na oceno posreduje avtor s soglasjem mentorja raziskovalne naloge preko koordinatorja na
šoli. Sopodpisnik pritožbe je ravnatelj. Pritožba se naslovi na Komisijo »Mladi za Celje« na naslov Mestna
občina Celje, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, najkasneje 3 delovne dni po
predstavitvi ocene na javnem zagovoru naloge.
V. NAGRADA
Najboljše avtorje, raziskovalce celjskih osnovnih in srednjih šol, katerih raziskovalne naloge so uvrščene v I.
skupino Mestna občina Celje nagradi s strokovno ekskurzijo ali praktično nagrado.
VI. DOSTOPNOST RAZISKOVALNIH NALOG
Raziskovalne naloge bodo shranjene v Osrednji knjižnici Celje in javno dostopne, tudi v bazi COBISS/Opac in
na spletnem naslovu www.mladizacelje.si.
Sprejela Komisija Mladi za Celje, na 5. redni seji dne, 23. 9. 2019.

Katja Esih l.r.
predsednica Komisije Mladi za Celje

Polona Ocvirk l.r.
vodja Oddelka
dejavnosti
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