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Natečaj raziskovalnih nalog 
»Moja, tvoja, naša biodiverziteta« 

 
1. Splošna pravila sodelovanja  

Na razpis se lahko prijavijo učenci zadnje triade osnovne šole (od 7. do 9. razreda) v šolskem letu 
2020/2021, v sodelovanju z njihovim mentorjem in po potrebi somentorjem. Raziskovalno nalogo 
lahko učenci izdelajo samostojno ali v skupinah do največ treh učencev. Temo raziskovalne naloge 
dorečeta mentor (somentor) in učenec(ci) po lastni presoji in iniciativi, razdeljene pa naj bodo v 
razpisane kategorije.  

 

2. Kategorije  
  

• Travnik 
• Gozd 
• Vode 
• Mesto 

 

3. Kako sodelovati  

Na razpis se prijavite tako, da na elektronski naslov life.naturaviva@nib.si do 30. junija 2021 pošljete 
izpolnjen prijavni obrazec in raziskovalno nalogo v PDF formatu. 

Prispela dela bomo pregledali in zmagovalce razglasili jeseni 2021.  

 

4. Koledar  
  

• Začetek razpisa: september 2020  
• Rok za prijavo: 30. junij 2021  
• Pregled prijav: julij - september 2021  
• Razglasitev zmagovalcev in podelitev priznanj: oktober 2021  
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5. Žirija  

Raziskovalne naloge bo ocenjevala tričlanska žirija, ki jo bodo sestavljali predstavniki Nacionalnega 
inštituta za biologijo. Po potrebi se bo žirija posvetovala še z dodatnimi strokovnjaki.  

Raziskovalne naloge bo žirija ocenjevala v vsaki kategoriji posebej. Ocenjevala jih bo na podlagi 
samostojnosti pri pripravi naloge, izvirnosti izbrane teme, kakovosti zastavljenih hipotez, 
raziskovalnega pristopa in navajanja literature, korektnosti metod dela in rezultatov ter njihove 
interpretacije, sistematičnosti podanega gradiva ter prispevka naloge k varovanju in poznavanju 
lokalne biodiverzitete. Odločitve žirije so dokončne.  

  

6. Priznanja  

Žirija bo v vsaki kategoriji podelila eno priznanje za najboljšo raziskovalno nalogo. Zmagovalci bodo 
prejeli priznanje in simbolično nagrado. 

  

7. Obveščanje  

Vsi udeleženci natečaja bodo preko e-pošte prejeli poročilo o rezultatih. Rezultati bodo objavljeni tudi 
na spletni strani projekta.  

  

8. Avtorske pravice in varovanje osebnih podatkov  

Udeleženec(ci) se zavezujejo k avtorstvu končnega dela. Vso uporabljeno literaturo je potrebno 
ustrezno citirati in navesti uporabljene vire. Za zaščitene vsebine je potrebno predhodno pridobiti 
dovoljenje avtorja. Zaželeno je, da so uporabljene avtorske fotografije, v primeru da to ni mogoče, je 
potrebno ustrezno navesti vir fotografije in po potrebi pridobiti dovoljenje avtorja.  

Prosti grafični material (fotografije) je dostopen na: 

• Open Font Library: http://openfontlibrary.fontly.org/ 
• Pexels: https://www.pexels.com/ 
• Unsplash: https://unsplash.com/ 
• Pixabay: https://pixabay.com/images/search/cc/ 
• Freepik: https://www.freepik.com/ 

Osebni podatki, ki jih vnese udeleženec v prijavo, bodo uporabljeni samo za stik s sodelujočimi v zvezi 
z natečajem in potrebami poročanja za projekt. Sodelujoči v natečaju se strinjajo s hrambo in obdelavo 
podatkov za potrebe natečaja in poročanja za projekt.  

 

http://openfontlibrary.fontly.org/
https://www.pexels.com/
https://unsplash.com/
https://pixabay.com/images/search/cc/
https://www.freepik.com/
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9. Elementi, ki jih mora vsebovati raziskovalna naloga: 

1.  Naslovna stran, ki vsebuje vse potrebne informacije o nalogi (Naslov, avtorja/je, razred, mentor/je, 
ime šole, leto izdelave in kategorija izbrane teme) 

2. Kazalo vsebine in kazalo slik,  

3. Povzetek v slovenščini (do 200 besed) 

4. Uvod (s cilji raziskovalne naloge in hipotezami)  

5. Pregled literature 

6. Metode dela 

7. Rezultati 

8. Razprava 

9. Zaključek 

10. Viri 

11. Priloge (niso obvezne) 

 

Obseg naloge je lahko največ 20 strani in do 10 strani prilog.  

 

10. Organizator  

Natečaj organizira Nacionalni inštitut za biologijo, v okviru projekta LIFE Naturaviva, Biodiverziteta – 
umetnost življenja (LIFE16 GIE/SI/000711), ki je sofinanciran iz sredstev LIFE, finančnega instrumenta 
Evropske unije za Okolje in podnebne ukrepe ter Ministrstva za okolje in prostor.  
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