
 

OŠ Riharda Jakopiča      MOL, Mestna uprava 

Derčeva ulica 1      Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje  

1000 Ljubljana      Resljeva 18 

        1000 Ljubljana 

 

 

 

 

OBVESTILO O UVRSTITVI RAZISKOVALNIH NALOG NA 

DRŽAVNO SREČANJE 

 

Vsem, ki ste z zagovori na daljavo zaključili letošnje Srečanje mladih raziskovalcev in njihovih 

mentorjev mesta Ljubljana, čestitamo in se vam iskreno zahvaljujemo za vaše sodelovanje in 

zaupanje.  

 

Hkrati vas obveščamo, da smo na državno srečanje mladih raziskovalcev predlagali nalogo/-ge po 

priloženem seznamu.  

 

Rok za prijavo raziskovalnih nalog v Mursko Soboto je petek, 14. 5. 2021.  

Do tega dne morajo biti v sistem ZOTKIS vnesene naloge tudi v pdf obliki. Če tega ob prijavi na 

regijsko srečanje še niste uredili, to uredite zdaj. Prijavi mora biti priložena naloga v pdf obliki. 

 

Regijski koordinatorji lahko potrdijo napredovanje raziskovalcev na državno srečanje le, če je 

prijava popolna.  

 

Priporočljiva je tudi oddaja tiskanega izvoda naloge, ki jo pošljete na naslov: RC ZOTKS, Borovnjakova 

ulica 1, 9000 Murska Sobota. Tiskano nalogo lahko pošljete tudi po 14. 5. 2021. Oddali jo bodo v knjižnico. 

 

Nalog, ki so se uvrstile na državno srečanje, ne prijavljate ponovno, upošteva se prijava na regijsko 

srečanje.  

 

Ob morebitnih težavah se obrnite na go. Darjo Kozar Balek, darja@zotks.si, tel.: 02 530 42 70 ali  

030 32 32 52.  

 

Če želite prejeti ocenjevalne liste nalog, ki so uvrščene na državno srečanje, lahko v ponedeljek, 10. 5. 

2021, od 10.00 do 14.00 pokličete na tel: 01/500 46 51 ali pišete na andrej.pikovnik@guest.arnes.si.  

Posredovali vam jih bomo po e-pošti. 

 

 

Prevoz v Mursko Soboto bo tudi letos financirala Mesta občina Ljubljana v organizaciji naše šole. 

Po zaključenem 1. krogu državnega srečanja, se boste lahko prijavili na telefon:  

Andrej Pikovnik, 500 46 51 ali na e-naslov: andrej.pikovnik@guest.arnes.si.  

Objava rezultatov 1. kroga bo 14. junija 2021 po 15.00.  

 

Državno srečanje bo potekalo 28. in/ali 29. 6. 2021, predvidoma v Murski Soboti.  

       

 

 

                              Ljubica Jamnik 

                 Breda Pungerčar 

   vodji organizacijskega odbora 
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