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Uvod 
Ta priročnik je namenjen prijaviteljem raziskovalnih nalog na regijska srečanja mladih 
raziskovalcev Slovenije. V njem smo zbrali vse najpomembnejše informacije za prijavitelje, ki 
boste v informacijskem sistemu ZOTKiS oddali raziskovalne naloge. 

Sodelujoči pri prijavi 
Pri prijavi na srečanje sodelujeta skrbnik organizacije v sistemu ZOTKiS in eden od učiteljev, 
ki postane vodja srečanja. Vlogi sta združljivi. Če ne veste, kdo je skrbnik vaše organizacije, 
preverite pri kolegih, ki sodelujejo na tekmovanjih v organizaciji ZOTKS ali pa se obrnite na 
splošne informacije: sistem@zotks.si. 

Pregled postopka sodelovanja na srečanju 
Prijava in sodelovanje na srečanju mladih raziskovalcev preko sistema ZOTKiS poteka v štirih 
korakih, pri katerih sodelujeta skrbnik organizacije in prijavitelji s posamezne šole. 

1 Urejena baza organizacije / skrbnik organizacije 
Skrbnik organizacije v sistemu ZOTKiS poskrbi za urejeno bazo organizacije. Pred 
oddajo prijave na srečanje morajo v sistemu ZOTKiS obstajati vsi mentorji in vsi 
avtorji raziskovalnih nalog. 

Več podrobnosti na strani 4 

2 Skrbnik organizacije potrdi sodelovanje / skrbnik organizacije 
Organizacija lahko prijavo na srečanje odda šele takrat, ko skrbnik organizacije potrdi 
sodelovanje na srečanju in med učitelji na šoli določi vodjo srečanja (ali pa za vodjo 
določi sebe). 

Več podrobnosti na strani 6 

3 Prijava raziskovalne naloge / vsi učitelji v organizaciji 
Postopek prijave raziskovalnih nalog na regijsko srečanje je ob urejeni bazi šole zelo 
enostaven in vzame le nekaj trenutkov. 

Več podrobnosti na strani 8 

4 Vnos podrobnosti naloge in oddaja priloge / vsi učitelji v organizaciji 
Po oddani prijavi raziskovalne naloge morate do roka dodati še podrobnosti o 
raziskovalni in priložiti priponko v PDF obliki. 

Več podrobnosti na strani 13 

V tem priročniku bomo pojasnili vse štiri korake uspešne prijave raziskovalne naloge preko 
sistema ZOTKiS. Sledite povezavam pri posameznem koraku na podrobnosti. 

  

mailto:sistem@zotks.si
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Urejena baza organizacije 
Urejena baza organizacije v sistemu ZOTKiS pomeni, da: 

 v sistemu ZOTKiS obstajajo vsi avtorji (učenci, dijaki ali študenti) in mentorji (učitelji), 
ki bodo sodelovali pri raziskovalnih nalogah; 

 imajo vsi avtorji v sistemu ZOTKiS izpolnjene osebne podatke (ime, priimek, kraj in 
datum rojstva); 

Dostop do baze uporabnikov je preko levega menija Organizacija (1), nato pa izberete 
zavihek Uporabniki (2) kot kaže Slika 1. 

 
Slika 1: Dostop do baze organizacije 

S klikom na gumb Podrobnosti si lahko pogledate še preostale podrobnosti uporabnika in jih 
po potrebi uredite. 

Pomembno 
Urejanje podatkov uporabnika in ustvarjanje manjkajočih uporabnikov je na voljo 
skrbniku organizacije, medtem ko ostalim učiteljem na voljo vpogled v podatke. 

 
Nasvet 
Svoje osebne podatke lahko kadarkoli uredi tudi uporabnik samostojno, zato 
svetujemo, da uporabnikom razdelite dostop do sistema in jih povabite, da uredijo svoj 
profil. 

Kaj če uporabnika ni v bazi organizacije? 
Uporabnik lahko pridobi dostop do sistema in je vpisan v bazo organizacije na enega od treh 
načinov: 

1. preko uvoza uporabnikov, 
2. preko ročnega ustvarjanja uporabniškega računa ali 
3. preko samostojne registracije z zahtevkom za pridružitev. 

Uvoz uporabnikov 
Uvoz uporabnikov lahko izvede skrbnik organizacije. Postopek zahteva nekoliko več 
priprave, a omogoča hkraten uvoz večjega števila uporabnikov. Navodila za uvoz so 
objavljena v sistemu ZOTKiS med navodili v sklopu Skrbniki organizacij ali na neposredni 
povezavi. 

Ročno ustvarjanje uporabnika 
Postopek lahko prav tako izvede skrbnik organizacije in je primeren za ustvarjanje nekaj 
uporabnikov. Navodila za ročno ustvarjanje uporabnika so objavljena v sistemu ZOTKiS med 
navodili v sklopu Skrbniki organizacij ali na neposredni povezavi. 

https://sistem.zotks.si/help
https://sistem.zotks.si/assets/ZOTKiS_3_Uvoz_uporabnikov.pdf
https://sistem.zotks.si/assets/ZOTKiS_3_Uvoz_uporabnikov.pdf
https://sistem.zotks.si/help
https://sistem.zotks.si/assets/ZOTKiS_3_Ustvarjanje_uporabnika.pdf
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Samostojna registracija in pridružitev 
Postopek je namenjen starejšim uporabnikom in je sestavljen iz dveh korakov. V prvem si 
uporabnik sam ustvari uporabniški račun in zahteva pridružitev organizaciji. Zahtevek za 
pridružitev potrdi skrbnik organizacije. Navodila za samostojno registracijo in obravnavo 
zahtevka za pridružitev so objavljena v sistemu ZOTKiS med navodili v sklopu Uporabniki in 
Skrbniki organizacij ali na neposredni povezavah: samostojna registracija in obravnava 
zahtevka za pridružitev. 

Kdo je naš skrbnik organizacije? 
Če ne veste, kdo je skrbnik vaše organizacije, najprej preverite pri kolegih, ki sodelujejo na 
tekmovanjih v organizaciji ZOTKS ali pa se obrnite na splošne informacije: sistem@zotks.si.  

https://sistem.zotks.si/help
https://sistem.zotks.si/help
https://sistem.zotks.si/assets/ZOTKiS_3_Samostojna_registracija.pdf
https://sistem.zotks.si/assets/ZOTKiS_3_Obravnava_zahtevka_za_pridruzitev_organizaciji.pdf
https://sistem.zotks.si/assets/ZOTKiS_3_Obravnava_zahtevka_za_pridruzitev_organizaciji.pdf
mailto:sistem@zotks.si
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Skrbnik organizacije potrdi sodelovanje 
Prijava na srečanje je učiteljem v vaši organizaciji na voljo po potrditvi sodelovanja. Dokler 
skrbnik organizacije ne potrdi sodelovanja in določi vodje srečanja, sistem vsem učiteljem 
prikaže obvestilo kot kaže Slika 2. 

 
Slika 2: Obvestilo, da sodelovanje še ni potrjeno 

Skrbnik organizacije ima poleg obvestila na voljo tudi povezavo, kjer lahko sodelovanje na 
srečanju potrdi (Slika 3). 

 
Slika 3: Povezava na potrditev sodelovanja na srečanju 

V naslednjem koraku skrbnik organizacije s spustnega seznama izbere vodjo srečanja (1), 
določi lokacijo (2), če je le-teh na voljo več in klikne gumb Shrani in potrdi sodelovanje (3), 
kot kaže slika . 

 
Slika 4: Določitev vodje srečanja in potrditev sodelovanja 

Postopek je treba izvesti le enkrat.  

Vodja srečanja je lahko katerikoli učitelj v organizaciji, tudi skrbnik organizacije sam. Vodjo 
srečanja in izbrano lokacijo lahko skrbnik organizacije in trenutni vodja srečanja naknadno 
spremenita pod zavihkom Vloge in lokacije (1), kot kaže Slika 5 na strani 7. 
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Slika 5: Sprememba vodje srečanja ali lokacije 

Spremembo nastavitev potrdite s klikom gumba Shrani (2). 
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Prijava raziskovalne naloge 
Postopek prijave raziskovalne naloge vzame le nekaj trenutkov, če je baza organizacije 
prehodno urejena. 

Najprej na seznamu razpisanih srečanj mladih raziskovalcev izberemo pravo srečanje. V 
levem meniju kliknemo možnost Mladi raziskovalci (1), nato pa gumb Vstopi (2) kot kaže 
Slika 6. 

 
Slika 6: Seznam razpisanih srečanj in vstop v izbrano srečanje mladih raziskovalcev 

Na zavihku Potek srečanja najdete trenutni in prihajajoče korake v poteku srečanja in 
bližnjice do možnosti, ki so vam v določenem trenutku na voljo. Če želite dodati prijavo, 
kliknite Ustvari prijavo (1) ali se pomaknite na zavihek Prijava (2), kot kaže Slika 7. 

 
Slika 7: Potek srečanja 

Nasvet 
Pazite, da izberete pravilno raziskovalno področje. 

Najprej izberite raziskovalno področje (1), nato kliknite gumb Dodaj nalogo (2), kot kaže Slika 
8. 

 
Slika 8: Izbira raziskovalnega področja prijave 
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Nato v raziskovalno skupino dodate vse avtorje in mentorje. Postopek je praktično enak pri 
obeh, zato bomo pokazali le pri avtorjih. Kliknite gumb Dodaj avtorja (1) kot na sliki Slika 9. 

 
Slika 9: Prvi korak dodajanja avtorja v raziskovalno skupino 

Pojavi se spustni meni, s katerega po kliku puščice (1) izberete učenca (dijaka, študenta) z 
vaše organizacije (2). Pri tem lahko uporabite tudi iskalnik (3), ki omeji izbor, kot kaže slika 
Slika 10. 

 
Slika 10: Izbira avtorja 

Ko potrdite izbiro s klikom možnosti na spustnem seznamu, se vnos shrani samodejno (Slika 
11). 

 
Slika 11: Uspešno dodan prvi avtor k raziskovalni skupini 
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Na podoben način dodate še preostale avtorje in mentorje. Končno podobo ene 
raziskovalne skupine predstavlja Slika 12, kjer imate na voljo možnost odstranitve 
posameznega avtorja (1) ali mentorja (2) ali pa odjave celotne raziskovalne skupine (3).  

Gumb Podrobnosti in oddaja naloge (4) vas odpelje k zadnjemu koraku oddaje raziskovalne 
naloge, s katerim se ukvarjamo v zadnjem delu tega priročnika. 

 
Slika 12: Ogled izpolnjene raziskovalne skupine 

Zunanji avtorji in mentorji z uporabniškim računom v sistemu ZOTKiS 
V prvem delu poglavja »Prijava raziskovalne naloge« je predstavljena možnost prijave 
avtorjev in mentorjev z domače organizacije, torej tiste, kateri pripada prijavitelj (vodja 
srečanja, učitelj).  

Zunanje uporabnike lahko v vlogo avtorja ali mentorja dodamo tako, da v iskalno polje 
(oznaka 3 na Slika 10, stran 9 v tem priročniku) vpišemo polno uporabniško ime uporabnika 
in potrdimo s klikom tipke Enter na tipkovnici. 

Če smo vpisali pravo uporabniško ime, se pojavi ime in priimek uporabnika in konkretni 
uporabnik je povezan v našo med-organizacijsko raziskovalno skupino. 

Pomembno 
Pazite, da se na konkretni prijavi upoštevajo določila glede zunanjih mentorjev iz 
razpisa srečanja. 

Zunanji mentorji brez uporabniškega računa v sistemu ZOTKiS 
Kadar zunanji mentorji nimajo uporabniškega računa v sistemu ZOTKiS ali pa njihova matična 
organizacija sploh ne obstaja v sistemu ZOTKiS, lahko dodajanje takšnega mentorja v tem 
koraku izpustite in ga boste dodali v podrobnostih raziskovalne naloge. 

Pregled prijavljenih raziskovalcev in raziskovalnih nalog 
Seznam sodelujočih raziskovalnih nalog je dostopen v treh različnih oblikah: 

1. na seznamu prijav (zavihek Prijava) s poudarkom na urejanju raziskovalnih skupin, 
2. na seznamu sodelujočih (zavihek Sodelujoči) s poudarkom na posameznikih v 

različnih raziskovalnih skupinah in 
3. na seznamu raziskovalnih nalog (zavihek Raziskovalne naloge) s poudarkom na 

naslovih raziskovalnih nalog. 
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Seznam prijav 
Pogled na zavihku Prijava ponuja pogled na raziskovalne skupine s prvenstvenim 
poudarkom na oddaji novih prijav ali urejanju članov (avtorjev, mentorjev) v posamezni 
raziskovalni skupini. Vmesnik (Slika 13) smo podrobneje predstavili že v poglavju Prijava 
raziskovalne naloge na strani 8. 

 
Slika 13: Vmesnik na zavihku Prijava 

Seznam sodelujočih 
Pogled na zavihku Sodelujoči ponuja pogled (Slika 14) na avtorje raziskovalnih nalog, kjer 
lahko uporabite iskalnik (1) za iskanje konkretnega avtorja ali avtorje na določenem področju, 
si ogledate podrobnosti raziskovalne naloge (2) ali izvozite vse sodelujoče avtorje (3). 

 
Slika 14: Vmesnik na zavihku Sodelujoči 

Seznam raziskovalnih nalog 
Zadnja oblika seznama, povezana s srečanji mladih raziskovalcev, je pogled na zavihku 
Raziskovalne naloge, kjer so prvenstvena tema raziskovalne naloge in njihovi naslovi. Kot 
kaže Slika 15 na strani 12, je tudi v tem pogledu na voljo iskalnik (1), poleg povezave do 
podrobnosti raziskovalne naloge (2) pa tudi možnost odjave (3) določene raziskovalne 
naloge in izvoz nalog (4) ter izvoz priponk (5). 

Nasvet 
Oba izvoza (naloge in priponke) delujeta tako, da v izvoz vključita vse raziskovalne 
naloge, ki so prikazane glede na izrabe filtre. Primer: Če seznam nalog filtrirate na 
določeno področje, bodo v izvozu zajete raziskovalne naloge ali priponke iz tistega 
področja. 
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Slika 15: Vmesnik zavihka Raziskovalne naloge 
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Vnos podrobnosti naloge in oddaja priloge 
Prispeli ste na zadnji, najbolj vsebinski korak oddaje raziskovalne naloge na regijsko srečanje 
mladih raziskovalcev. 

Do podrobnosti raziskovalne naloge dostopate preko gumbov Podrobnosti, podrobneje 
predstavljenih v razdelkih Seznam prijav, Seznam sodelujočih in Seznam raziskovalnih nalog. 
Podrobnosti v vsakem od predstavljenih pogledov usmeri na isti vmesnik, kjer: 

1. določite vloge povezanih posameznikov na konkretni raziskovalni nalogi, 
2. vnesete podrobnosti raziskovalne naloge in 
3. oddate prilogo raziskovalne naloge v PDF obliki. 

Vmesnik s podrobnostmi določene raziskovalne naloge kaže slika X. 

TODO: Slika splošnega vmesnika, če je možno v polni velikosti brez vsakršnih vnosov. 

Vse spremembe podrobnosti shranite s klikom gumba Shrani spremembe. Pri tem je treba 
vnesti vse obvezne podrobnosti raziskovalne naloge. 

Nasvet 
Ob vsakem shranjevanju se v sistemu ustvari različica vnosov, zato lahko v polja 
vnesete tudi osnutke posameznih podrobnosti. Pri tem pazite, da bodo končne 
različice naslova, ključnih besed in povzetka oddane do roka za ažuriranje podrobnosti 
raziskovalnih nalog. 

 
Pomembno 
Shranjevanje podrobnosti in oddaja priponke sta mogoče šele takrat, ko so izpolnjena 
vsa obvezna polja podrobnosti raziskovalne naloge. Dokler ta pogoj ni izpolnjen, gumb 
Shrani spremembe ni aktiven. 

Vloge v raziskovalni nalogi 
Vloge v raziskovalni nalogi določajo podrobne informacije o vseh sodelujočih na raziskovalni 
nalogi. Avtorje in mentorje lahko enkrat prenesete iz skupine s klikom gumba Prenesi 
podatke iz skupine (1), vse morebitne zunanje sodelavce pa dodajte naknadno s klikom 
gumba Dodaj vlogo (2), kot kaže slika X. 

TODO: Slika s poudarkom na vlogah v raziskovalni skupini 

Pomembno 
Po prenosu podatkov iz skupine preverite, če imajo avtorji in mentorji nastavljene 
prave vloge in organizacije. 

Dodajanje vlog zunanjih mentorjev brez računa v sistemu ZOTKiS 
Mentorje, ki so sodelovali pri pripravi raziskovalne naloge in niso vključeni v raziskovalni 
skupini ker nimajo uporabniškega računa v sistemu ZOTKiS, preprosto dopišete v sklopu 
Vloge v raziskovalni nalogi. 

Pri tem vnesite morebitno akademsko predpono (dr. ali mag.), ime, priimek, ustanovo ter 
vlogo. 

Pomembno 
Zunanji mentorji imajo zaradi omejitev v razpisu praviloma vlogo somentorja. 
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Podrobnosti raziskovalne naloge 
V sklopu Podrobnosti raziskovalne naloge vpišete vse podrobnosti o izbrani raziskovalni 
nalogi, kot kaže Slika 16. 

 
Slika 16: Vnosna polja pri podrobnostih raziskovalne naloge 

Posamezna vnosna polja (Slika 16) predstavljamo v preglednici: 

Oznaka Vnosno polje Opis in komentar 

1 Naslov Vpišite naslov raziskovalne naloge 

2 Podnaslov V primeru, da ima vaša raziskovalna naloga podnaslov, 
ga vpišite v to polje. Sicer pustite prazno. 

3 Ključne besede Zapišite od 3 do največ 5 besed ali besednih zvez, s 
katerimi najbolje predstavite vsebino raziskovalne 
naloge. Zapišite jih po abecednem vrstnem redu, 
ločene z vejic. 
Primer: biologija, dedovanje, genetika, prenos lastnosti 

4 Povzetek Vnesite povzetek raziskovalne naloge.  

5 Sekundarno področje Kadar je področje raziskovalne naloge 
interdisciplinarno ali druga področja vpišite sekundarno 
(eno ali več) področij raziskovalne naloge. Za vsa 
druga raziskovalna področja pustite polje prazno. 

 
Nasvet 
Polja v angleškem jeziku so priporočljiva, niso pa obvezna. 

Priloga raziskovalne naloge 
V zadnjem delu vnosa podrobnosti raziskovalne naloge preko obrazca oddate prilogo 
raziskovalne naloge v PDF obliki. Največja dovoljena velikost priponke je 5 MB. 

V vmesniku poiščete gumb Browse (Slika 17), nato na svojem računalniku poiščite datoteko. 
Nalaganje datoteke poženete s klikom gumba Shrani spremembe. 
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Slika 17: Izbira priponke v PDF obliki 

Pomembno 
Gumb za shranjevanje sprememb omogoča oddajo in nalaganje priponke šele takrat, 
ko so izpolnjene vse obvezne podrobnosti raziskovalne naloge. 

  



 

16 

 

Kam po pomoč? 
V tem priročniku smo zbrali vse najpomembnejše informacije, potrebne za uspešno oddajo 
raziskovalne naloge na srečanje mladih raziskovalcev. Če se vam kljub temu kje ustavi, se 
obrnite na enega od spodnjih naslovov. 

1 Spletno mesto pomoči  
Navodila in vodiče sistema ZOTKiS smo objavili na spletni strani Pomoč v sistemu 
ZOTKiS. 

2 Regijski koordinator srečanja 
Če na strani s pomočjo ne najdete odgovora na vaš izziv, se najprej obrnite na 
regijskega koordinatorja. Enako velja, če imate vsebinska vprašanja, povezana s 
konkretnim regijskim srečanjem mladih raziskovalcev.  

Kontaktne informacije najdete na spletni strani regijskega koordinatorja oziroma 
organizatorjev regijskega srečanja. 

3 Koordinator srečanj na državni ravni 
Če z regijskim koordinatorjem ne uspete odpraviti težave, se obrnite na državnega 
koordinatorja srečanj mladih raziskovalcev. Kontakt najdete na spletni strani Pomoč v 
sistemu ZOTKiS. 

4 Tehnična pomoč 
Če ste naleteli na nepričakovano delovanje sistema ZOTKiS, se obrnite na tehnično 
pomoč. Kontakt najdete na spletni strani Pomoč v sistemu ZOTKiS.  

 

https://sistem.zotks.si/help
https://sistem.zotks.si/help
https://sistem.zotks.si/help
https://sistem.zotks.si/help
https://sistem.zotks.si/help
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