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Spoštovana mentorica, spoštovani mentor. 
 

V ponedeljek in torek, 28. in 29. junija 2021, bodo na Gimnaziji Murska Sobota in 

Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota, Šolsko naselje 12, 9000 Murska Sobota, 

potekali zagovori raziskovalnih nalog 55. Srečanja mladih raziskovalcev Slovenije.  

 

Raziskovalna naloga z naslovom   je uvrščena v 2. krog.  

 

Vljudno vas naprošamo, da skrbno preberete in upoštevate navodila v nadaljevanju.  

 

Zagovori bodo potekali ločeno po področjih in zaradi varnostnih ukrepov tudi ločeno za 

osnovnošolce in srednješolce (v živo v predavalnicah – razporeditev skupin je v prilogi). 

Osnovnošolci bodo oba dneva z zagovori pričeli ob 9.30, srednješolci pa ob 13.30. Izjema 

sta področji tehnika in t. i. druga področja, kjer bodo tudi srednješolci z zagovori pričeli ob 

9.30.  

 

Skupne otvoritve ne bo, ampak vas bodo ob prihodu pričakali študentje, ki vas bodo usmerili 

do predavalnic. Naprošamo vas, da pridete pravočasno in najpozneje do 9.10 oziroma 

13.10. 

 

V predavalnici boste mentorji opravili prijavo ter prejeli kupončke za kosilo. 

Za zagovore si pripravite predstavitev na USB ključku, ki ga prinesete s sabo. Za vsak 

primer priporočamo še dodaten alternativni način (predstavitev si pošljite na svoj e-mail ali jo 

naložite na strežnik). 

 

Zagovori bodo potekali ob upoštevanju predpisanih varnostnih protokolov. Zaradi 

zagotavljanja varnosti lahko mlade raziskovalce spremlja en mentor oz. spremljevalec.  

Obvezna je uporaba obrazne zaščitne maske, ki jo prinesete s seboj in si jo nadenete pred 

vstopom v stavbo. V predavalnicah bodo pripravljeni stoli s predpisano medsebojno razdaljo.  

Ob vstopu si obvezno razkužite roke (razkužilo bo zagotovljeno), ves čas pa vzdržujte 

medsebojno razdaljo vsaj 1,5 m (do članov drugih skupin oz. med skupinami).  

 

Po zagovorih vas vabimo na kosilo v jedilnico šole, ki se nahaja v pritličju. Kosilo za 

dopoldanske zagovore bo na voljo od 11.15 do 13.30 in za popoldanske od 15.00 do 16.30.  

 

Po opravljenem kosilu se vrnete v isto predavalnico, kjer ste imeli zagovor; tam bodo 

recenzenti razglasili rezultate in podelili priznanja.  

 

Parkiranje za avtomobile bo omogočeno na šolskem parkirišču, avtobusi pa lahko parkirajo 

na parkirišču trgovskega centra Maximus.  

 



  

Med 12.15 in 13.00 bomo za udeležence srečanja – učence, dijake in mentorje, v XXX izvedli 

dan odprtih vrat z zavodom Znanost na cesti (ZnC). Udeleženci srečanja se bodo lahko 

udeležili interaktivne delavnice z naslovom Materiali brez katerih si ne predstavljamo 

modernega življenja, ki jo bo vodil doc. dr. Blaž Belec, sodelavec zavoda ZnC. Blaž se bo na 

delavnici ukvarjal z magneti in nanodelci, njihovo uporabo ter kako jih opazovati pod 

mikroskopom. Obenem bo tudi v živo demonstriral, kako jih v laboratoriju pripravimo za 

nadaljnjo obdelavo. 

 

Organizatorji smo se zavedali, da bo tudi letošnja izvedba terjala veliko dodatnih aktivnosti in 

naporov. Kljub temu smo se odločili za ta izziv, ker želimo mladim raziskovalcem omogočiti 

predstavitev njihovega dela.  

 

Vse udeležence zato vljudno prosimo, da varnostne ukrepe sprejmejo z razumevanjem in 

se ves čas srečanja obnašajo samozaščitno, mentorje pa, da svoje mlade raziskovalce na to 

posebej opozorijo in vzpostavijo režim, kot je običajen v šoli. 

 

Še enkrat vam čestitamo k uspehu ob uvrstitvi na 55. državno Srečanje mladih raziskovalcev 

Slovenije in vam želimo veliko uspeha pri predstavitvi in zagovoru nalog. 

 

 

 

Lepo pozdravljeni! 

    

 Jožef Školč  doc. dr. Andreja Špernjak 

 glavni tajnik ZOTKS predsednica strokovnih komisij 
 

 

 

 

 

 

 

PONEDELJEK, 28. junij 2021 TOREK, 29. junij 2021  

astronomija ali fizika aplikativni inovacijski predlogi in projekti 

druga področja OŠ arhitektura, gradbeništvo ali promet 

druga področja SŠ- pričetek ob 9.30 biologija 

ekologija z varstvom okolja ekonomija ali turizem 

elektrotehnika, elektronika in robotika etnologija 

geografija ali geologija filozofija ali sociologija 

kemija ali kemijska tehnologija interdisciplinarna področja 

matematika ali logika računalništvo ali telekomunikacije 

psihologija ali pedagogika slovenski jezik ali književnost 

tehnika ali tehnologija (tekstil, lesarstvo, strojništvo 

idr.); OŠ  

tehnika ali tehnologija (tekstil, lesarstvo, strojništvo 

idr.); SŠ – pričetek ob 9.30 

zgodovina ali umetnostna zgodovina  


