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Regijskim in mestnim koordinatoricam ter koordinatorjem srečanj mladih raziskovalcev  

 

 

Zadeva: Usklajevanje datumov prijave in oddaje raziskovalnih nalog ter izvedba državnega srečanja 

 

Spoštovani, 

 

zaradi razmer je tudi v tem letu bila onemogočena nemotena priprava raziskovalnih nalog, kar se 

zavedamo tudi v ZOTKS in smo iskali primerno rešitev ter pripravili prilagojen načrt za izvedbo 

srečanja mladih raziskovalcev   

 

Predvideni roki v razpisu 56. Srečanja mladih raziskovalcev Slovenije se bodo tako spremenili, hkrati 

pa bodo dobili mladi raziskovalci nekoliko časa, da zaključijo svoje raziskovalne naloge.  

 

Razpis 56. Srečanja mladih raziskovalcev Slovenije se dopolni tako, da razpišejo novi roki in 

sicer:  

- 20. april 2022- rok za oddajo in prijavo raziskovalnih nalog na državno srečanje, 

- 10. maj 2022 po 15. uri- objava rezultatov 1. kroga,  

- 56. Srečanje mladih raziskovalcev Slovenije- zagovori nalog 2. kroga v Murski Soboti 

ostane predviden datum 16. maj 2022.  

 

Obveščamo vas, da bodo prijave letos potekale v prenovljenem prijavnem sistemu ZOTKIS, ki je 

dosegljiv na naslovu https://sistem.zotks.si/.  Tako mentorji (učitelji) kot avtorji (učenci/dijaki) se 

morajo vpisati v sistem, šolski skrbnik pa jih potrdi. Pomembna novost je, da bodo pred prijavo morali 

šolski skrbniki sistema ZOTKIS potrditi vodjo tekmovanja na šoli in šele nato bo omogočena prijava. 

S potrditvijo se tako šola strnja s prijavami. Vljudno vas naprošamo, da poskrbite tudi za svoj vpis 

(tudi regijski koordinator). Predvidoma pred počitnicami bomo izvedli tudi izobraževanje za regijske 

koordinatorje o vzpostavitvi in uporabi prijavnic.  

 

Vljudno vas naprošamo, da prilagoditev izvedbo regijskih srečanj novim rokom ter o tem obvestite 

tudi mentorje.  

 

Zahvaljujemo se vam za vaše prizadevno delo in potrpežljivost. 

 

S prijetnimi pozdravi,  

 

Pripravila:        glavni tajnik ZOTKS  

Darja Kozar Balek            Jožef Školč   
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