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MESTNA OBeINA MARIBOR
2UPAN

Ulica heroja Staneta 1, Maribor

Na podlagi 20, elena Pravilnika o izvajanju programov za vzpodbujanje ustvarjalne dejavnosti mladih v Mestni ob6ini Maribor
(Medob6inski uradni vestnik, it. 15/2014 in 1 1/2016), Mestna ob6ina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Martbor,

v sodelovanju z Zvezo prijateljev Mladine Maribor, Razlagova ulica 16, 2000 Maribor,

obj av Ija

JAVNI NATECAJ

za program >Mladi za napredek Maribora 2022( - 39. sreeanje

I. PREDMET JAVNEGA NATEeAJA

Predmet javnega nate6aja za program Mladi za napredek Maribora 2022 je prijava in izbor najboljgih raziskovalnih nalog in
inovacijskih predlogov, ki jih izdelujejo u6enci in dijaki, vkljueeni v osnovne gole, srednje gole, domove za u6ence ter dijagke
domove s sede2em v Mestni ob6ini Maribor, Prijava oziroma oddaja izvirnih raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov sta dve
samostojno obravnavani podroeji nateeaja,

II. POGOJI ZA SODELOVAN JE OZ. PRIJAVO NA JAVNI NATEeAJ

Na javnem nate6aju kot avtorji izvirnih raziskovalnih nalog in inovacijskth predlogov (v nadaljevanju: raziskovaln th nalog)
sodelujejo ueenci od 7. do 9. razreda osnovnih Bol, dijaki vseh programov srednjih §ol in domov za ueence in dijake, ki
imajo sede2 v Mestni obeini Maribor (v nadaljevanju: avtorji),

Avtorjem prt pripravt raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov svetujejo mentorji - strokovni delavci §ole ali zunanji
strokovnjaki

Raziskovalne naloge tahko na javni nate6aj prijavijo osnovne gole, srednje iDle in domovi za u6ence in dijake, v katerih imajo
avtorji status u6enca ati dijaka, Ce so avtorji raziskovalne naloge u6enci oz, dijaki razli6nih aol, le-te na javni nate6aj lahko prijavi
samo ena iota,

Prijavljene tn oddane so lahko izvirne raziskovalne naloge na raziskovalnih podro6jih, ki so opredeljena v tem nate6aju. Seznama
raziskovalnih podro6ij za osnovne in srednje gole sta v pritogi nate6aja (priloga 1 A in 1 B). Raziskovalne naloge lahko posegajo na
eno raziskovalno podro6je, razen na interdisciplinarnem podro6ju, na katerem osnovnogolske raziskovalne naloge lahko
posegajo najve6 na dve, srednjegolske raziskovalne naloge pa najve6 na tri raziskovalna podro6ja, vendar z upogtevanjem
medsebojnega prepletanja/vpliva podro6ij.

Na nate6aj so lahko prijavljene le raziskovalne natoge, pri katerih sodelujejo najve6 trije avtorji in najve6 trije mentorji, pri
eemer mora en mentor raziskovalne naloge izvajati pedagogko ali strokovno dejavnost na ioli ali domu za u6ence ali
dijake, ki je prijavitelj naloge.

Mole so doline izvesti javno §olsko predstavitev vseh na goli izdelanih raziskovalnih nalog, golska prestavitev mora biti
izvedena pred javniml predstavitvami raziskovalnih nalog. Rok za oddajo poro6ila o golskih predstavitvah je 7. MAREC 2022.
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S prijavo in oddajo raziskovalnih nalog avtorji, mentorji in iole soglagajo zjavno objavo rezultatov nateeaja in ocenjenih
ter uvrieenih raziskovalnih nalog ter uporabo vseh podatkov iz prijave za izvajanje programa Mladi za napredek
Maribora 2022.

III. NAVODILA ZA PRIPRAVO RAZISKOVALNIH NALOG

Naslov, temo in raziskovalno podroeje raziskovalne naloge izbere gola oz. avtorji in mentorji, ki bodo raziskovalno nalogo
izdelovali

Pri pripravi raziskovalnih nalog je potrebno upogtevatt na6elo izvirnosti, izdelane morajo biti v skladu z uveljavljenimi standardi na
posameznih podro6jih raziskovalnega dela in navodili za pripravo raziskovalnih nalog, ki bodo objavljena na spletni strani do
roka za prijavo nalog,

IV. ROK IN NAe;IN ODDAJE PRtJAV RAZISKOVALNIH NALOG

Za posamezno osnovno golo, srednjo golo, dom za u6ence ali dijake vodi postopek oddaje prijav raziskovalnih nalog iolski
koordinator.

Oddajo prijav raziskovalnih nalog iole in domovi opravijo z elektronsko prijavnico, ki bo objavljena na spletnih straneh Zveze
prijateljev mladine Maribor (www.zpm-mb,si). Ob prijavi gole in domovi pogljejo tudi seznam vseh prijavljenih raziskovalnih nalog
z 2igom gole oz, doma ter podpisom ravnatetja in koordinatorja,

Rok za prijavo raziskovalnih nalog je 12. 0KTOBER 2021. Vga navodila v zvezi z elektronsko prijavo in gesla bodo gole in
domovi prejeli do 30. septembra 2021.

Pravilnost prijavnic glede na nate6aj se ne preverja, za pravilnost prijavnic in oddanih raziskovalnih nalog je odgovorna gola oz
dom za u6ence in dijake.

v. ROK IN NAeIN ODDAJE RAZISKOVALNIH NALOG NA JAVNI NATEeAJ

Za posamezno osnovno gOID, srednjo golo, dom za u6ence ali dijake vodi postopek oddaje raziskovalnih nalog iolski
koordinator,

ROK ZA ODDAJO RAZISKOVALNIH NALOG je 15. FEBRUAR 2022. Prijava je popolna in pravo6asna, de je raziskovalna
naloga oddana in prijavljena v predpisanem roku in vsebuje vse zahtevane podatke in spremljajo6a gradiva.

Raziskovalne naloge je potrebno oddati v enem tiskanem izvodu, razen na interdisciplinarnem podroeju, na katerem je
potrebno oddati raziskovalno nalogo v toliko izvodih, na kolikor raziskovalnih podro6ij posega.

Vse raziskovalne naloge in seznam vseh raziskovalnih nalog (z 2igom gole oz. doma in podpisom ravnatelja) je potrebno oddati
osebno ali poslati po pogti, v enem paketu, do 15. FEBRUARJA 2022, na naslov Zveza prijateljev mladine Maribor,
Razlagova IG, 2000 Maribor, s pripisom na paketu >NE 0DPIRAJ - Raziskovalne naloge za nateeaj Mladi za napredek
Maribora 2022<, Raziskovalne naloge, ki bodo prtspele po tem roku in ne bodo opremljene ali posredovane v skladu z
nate6ajem, bodo zavr2ene.

En izvod raziskovalne naloge je potrebno oddati v elektronski obliki. Obvezna navodila za pripravo nalog v e-obliki so
prilo2ena nate6ajni dokumentaciji (priloga 3). Raziskovalne naloge pogljite na e-naslov raziskovalci@zpm-mb.si. Rok za oddajo
raziskovalnih nalog v e-obliki je 15. FEBRUAR 2022. lzvod raziskovalne naloge v elektronski obliki mora biN idenU6en izvodu
raziskovalne naloge v tiskani obliki.

Oddajo raziskovalnih nalog je potrebno potrditi s pomoejo elektronske prijavnice. Z njo se potrdijo povzetki raziskovalnih
nalog z osnovnim} podatki o raziskovaln ih nalogah. Natan6na navodila in rok za posredovanje povzetkov bodo vsem golam in
domovom, ki bodo oddali prijavnice za sodelovanje v programu, posredovani v januarju 2022
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Postopek oddaje raziskovalne naloge obsega:
a) oddajo raziskovalne naloge v tiskanem izvodu,
b) oddajo raziskovalne naloge v elektronskem izvodu in
c) potrditev prijave s pomoejo elektronske prijavnice.

6ole lahko oddajo praviloma do 3 raziskovalne naloge in do 3 inovacijske predloge na posameznem raziskovalnem
podroeju,

VI. OCENJEVANJE RAZISKOVALNIH NALOG

Ocenjevanje raziskovalnih nalog izvajajo ocenjevalne komistje, imenovane za posamezna strokovna podroi;ja, v dveh fazah
• ocenjevanje pisnega dela raziskovalne naloge in
• ocenjevanjejavne predstavitve raziskovalne naloge.

Pri raziskovalnih nalogah ocenjevalne komisije ocenjujejo (merila za ocenjevanje):
izvirnost,

samostojnost pri oblikovanju raziskovalne naloge,
raziskovalni pristop,
metode dela in rezultate,

sistemati6nost in smiselnost podanega gradiva ter

splogno znanje.

•
•
e

•
e

•

Kriteriji
•

za ocenitev pisne razi$kovalne naloge:
kakovost izblre problema: izvirna izbira in jasna opredelitev problema ter ustrezna te2avnost, ustrezna izbira
raziskovalnega podro6ja (0–10 to6k);
kakovost obdelave problema: izvirnost in ustrezna te2avnost obdelave, popolnost regitve, predvidena mo2na koNst -
inovacijski predlog, predvideno novo spoznanje – raziskovalna naloga (0–20 to6k);
kakovost podajanja reiitve: utemeljevanje sklepov, ustrezna stopnja kriti6nosti, nova vpraganja (0–20 toek);
metodologija: ustrezen izbor metodologije, doslednost pri zbiranju, obdelavi in uporabi podatkov, kakovost hipotez (0–
10to6k)

uporaba literature: smise tn obseg in uporaba literature, pravilno in dosledno cittranje (0–10 loCk);
urejenost naloge: skrbno in pregledno urejena, natan6na in dosledna dokumentacija (0–10 to6k);
jezik: slog, jezikovna pravilnost (0–10 toek);
stopnja osredotoeenosti na izbrano stroko (enopodroena)/stopnja pnpletanja $trok (interdisciplinarna):
(0–10 to6k)
upoitevanje dru2bene odgovornosti: spoznana skrbnost do ljudi in narave (0–10 to6k);
nadomestni kriterij (lahko nadomesti enega od zgoraj navedenih kriterijev, pri 6emer se upogtevajo toC;ke

nadome96enega kriterija),

•

•

•

+

•

e

•

•

•

Pri ocenjevanju pisnega dela raziskovalnih nalog se upogteva na6elo anonimnosti avtorjev in prijaviteljev,

Kriteriji
e

za ocenitev predstavitve - zagovora raziskovalne naloge:
struktura, vsebina, predstavibv: jasna predstavitev dela, racionalno izrabljen das, celovitost in izvirnost vizualne
predstavitve raziskovalne naloge; plakat, izdelek, projekcija (0–10 to6k);
komunikativnost: predstavitev brez branja; teksti samo za oporo, nazorna, bogata, domiselna in suverena razprava (0–
10 to6k)

jezik: jasno izra2anje, uporaba ustrezne terminologije (0–10to6k);
znanje: poznavanje glrgega podro6ja (0–10 to6k);
obvladovanje snovi : avtor obvlada podrobnosti v zvezi z nalogo (0–10 to6k);
stopnja osredoto6enosti na izbrano stroko (enopodro6na)/stopnja pnpletanja strok (interdisciplinarna)
(0–10 to6k);

nadomestni kriterij (lahko nadomesU enega od zgoraj navedenih kriterijev, pri i;emer se upogtevajo toC;ke
nadome96enega kriterija) ,

•

e
e
e
e

•

V roku oddane raziskovalne naloge ocenjevalne komisije pregledajo, potrdijo in ocenijo.
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Ocenjevalna komisija lahko pisni del raziskovalne naloge zavrne s pisno obrazloiitvijo. Raziskovalna naloga oztroma
inovacijski predlog se zavrne:

• Ce ocenjevalna komisija ugotovi, da raziskovalna naloga po vsebini, kakovosti, obliki, podro6ju raziskovanja ali drugih
kriterijih ne ustreza nate6ajnim pogojem;

• Ce ni izdelana/izdelan v skladu z zahtevami javnega nate6aja (ne vsebuje vseh predpisanih sestavin) ali je kako druga6e
neustrezna;

• Ce se bistveni podatki iz elektronske prijave ne ujemajo s podatki, ki so zapisani v raziskovalni nalogi;
• de raziskovalna naloga nl izvirno delo avtorja;
• ee ni upogtevano na6elo anonimnosti.

Zavrnjene raziskovalne naloge se ne vklju6ijo v drugi del ocenjevanja –javne predstavitve raziskovalnih nalog

VII. OBDOBJE IN NACIN IZVAJAN JA PREDSTAVITEV TER ZAGOVOROV RAZISKOVALNIH NALOG

Avtorji raziskovalnih nalog morajo svoje delo predstavtti na javni predstavitvi vseh v nate6aj vklju6en}h raziskovalnih nalog, k
bodo potekale v 6asu med 8. in 19. MARCEM 2022,

Predstavitev posamezne raziskovalne naloge je 6asovno omejena na najve6 15 minut (predstavttev do 10 minut in razprava do 5
rninut)

Raziskovalne naloge naj bodo predstavljene tudi vizualno (plakati, izdelki, projekcija), kar je tudi predmet ocenjevanja.
lzdelki in gradiva za vizualno predstavitev morajo biti opremljeni z osnovnimi podatki: naslov raziskovalne naloge, podro6je
raziskovanja, avtor, mentor, gola oz, dom. Plakate ali druge izdelke za vizualno predstavitev raziskovalne naloge avtorji
prinesejo na pred$tavitev raziskovalne naloge.

Po zaklju6ku predstavitev ocenjevalne komisije dolo6ijo razvrstitev raziskovalnih nalog glede na dose2ene ocene pisnih izdelkov
in predstavitev ter uskladijo razvrstitev in nagrade na nivoju celotnega nate6aja, Avtorji raziskovalnih nalog brez opravljene javne
predstavitve ostanejo brez uvrstitve na nate6aju

VIII. JAVNA OBJAVA REZULTATOV RAZ}SKOVALNIH NALOG, PRIZNAN JA IN NAGRADE

Rezultati raziskovalnih nalog se objavijo javno na zaklju6ni prireditvi, ki bo predvidoma APRILA 2022, v posebni publikaciji in na
spletnih straneh Zveze pr}jateljev mladine Maribor (mw.zpm-mb,si) in na spletnih straneh Mestne ob6ine Maribor
(www.maribor.si).

Vse ocenjene raziskovalne naloge, oddane v skladu z navodili za pripravo nalog v e-obliki, bodo po zaklju6ni prireditvi objavljene
na sptetnih straneh Zveze prijateljev mtadine Maribor (www,zpm-mb,si),

Priznanja in nagrade se podelijo na zaklju6ni prireditvi. Avtor, mentor in gola so tahko za raziskovalno nalogo nagrajeni z:
• bronastim, srebrnim ali zlatim priznanjem,
• z matorialno nagrado,
• nagradnim izletom,

IX. INFORMAC} JE v ZVEZI z JAVNIM NATEeAJEM

Vse informacije, obvestila in navodila v zvezi z izvajanjem programa Mladi za napredek Maribora 2022 bodo vsem golam in
domovom, ki bodo oddali prijavnice za sodelovanje v programu, posredovane tekom izvajanja programa,

Dodatne informacije v zvezi z nate6ajem so vam na voljo na naslovu Zveza prijatetjev mladine Maribor, Razlagova ulica 16, 2000
Maribor. Kontaktna oseba: Urga 2iger, telefon 02 229 69 15, e-pogta ursa@zpm-mb.d.
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x. OBJAVA JAVNEGA NATEeAJA

Nate6aj je v celoti objavljen na spletnih straneh Mestne ob6ine Maribor (www.maribor.si) in Zveze prijateljev Mladine Maribor
(www.zpm-mb,si) ter dosegljiv na Zvezi prijateljev mladlne Maribor, Razlagova ulica 16, Maribor, soba 2.4.

Za izvedbo nate6aja (oddajo in odp}ranje raziskovalnih nalog, dopolnitev nepopolnih raziskovalnih nalog, prito2beni postopek v
primerih zavr2enja ali zavrnitve raziskovalnih nalog oziroma zoper ocene raziskovalnih nalog ter drugo) se uporabljajo dolo6be
Pravilnika o izvajanju programov za spodbujanje ustvarjalne dejavnosti mladih v Mestnl ob6ini Maribor (Medob6inski uradni
vestnik, it. 15/2014 in 1 1/2016),

Nate6aj »Mladi za napredek Maribora« ftnanc ira Mestna ob6ina Maribor, Zveza prijateljev mladine Maribor nate6aj izvaja v
sodelovanju s Strokovno komis}jo za izbor, usklajevanje in vrednotenje programov za mlade in Organizacijskim odborom ter
ocenjevalnimi komisijami nate6aja »Mladi za napredek Maribora«

Nate6ajno dokumentacijo sestavljajo:
• Javni nate6aj za program »Mladi za napredek Maribora 2022< – 39. sre6anje (JN-MNM 2022-1)
• Seznam raziskovalnih podro6ij – osnovne Mole (priloga 1 A), (JN-MNM 2022-2)
• Seznam raziskovalnlh podro6ij – srednje gole (priloga 1 B), (JN-MNM 2022-3)
• Vzorocnaslovnice (priloga 2), (JN-MNM 2022-4)
• Navodila za oddajo nalog v elektronski obliki (priloga 3), (JN-MNM 2022-5)

IBIElIHlllIHllllIHll IIBMIIIIFHIIIHIIIHIHIIIIHIIIHHIIHIIHII
Stevilka: 4102-816/2021-1

Datum: 24. G. 2oa4

2UPAN MESTNE OBelb
Aleksander Saga AB
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PRILOGA 1 A

SEZNAM RAZISKOVALNIH PODROeIJ - OSNOVNE gaLE

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10
11

12
13
14
15
16
17

18

19

20
21

22
23.

BIOLOGIJA
FIZIKA, ASTRONOMIJA
GEOGRAFIJA, GEOLOGIJA
INTERDISCIPLINARNO PODROeJE -
KEMIJA
KNJI2EVNOST
MATEMATIKA
NARAVNA IN KULTURNA DEDlgeINA
PREHRANA, GOSPODINJSTVO
PROIZVODNO-TEHNIeNO PODROeJE
PSIHOLOGIJA IN PEDAGOGIKA
RA6uNALNIgTvo IN INFORMATIKA
SLOVENSKI JEZIK
SOCIOLOGIJA
gPORT
TUJI JEZIKI
TURIZEM
UMETNOST
VARNOST V CESTNEM PROMETU
VARSTVO OKOLJA
VETERINARSTVO
ZDRAVSTVO
ZGODOVI NA

' Interdisciplinarno podroeje zajema in prepleta spoznanja iz vee strok (raziskovalnih podro6ij).

OPOMBE

• Programu se bodo aktivno priklju6ila posamezna podjetja, ki bodo ponujala svoje sodelavce kot mentorje ali
razpisala teme kot predlog za raziskovanje. Seznam vseh potencialnih mentorjev in predlaganih tem bo
objavljen na spletni strani www,zpm-mb,si. Vee informacij je na voljo pri koordinatorici programa Urgi Ziger,

• Ustreznost umei6anja raziskovalne naloge na posamezno podroeje glede na prijavo: Ocenjevalne
komisije lahko na osnovi povzetka predlagajo prerazporeditev raziskovalne naloge na ustreznejge podro6je,

• de zainteresirani avtorji, mentorji ali gole potrebujejo strokovno pomo6 pri odlo6itvah o uvrstitvi raziskovalnih
nalog na raziskovalno podro6je, se lahko mentorji posvetujejo s predsedniki ocenjevalnih komisij. Seznam
predsednikov ocenjevalnih komisij z e-naslovi prejmejo pri koordinatorici programa Urgi 2iger, Mentorji niso
nujno u6itelji. Posvetovanje je moino do 11. februarja 2022.
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PRILOGA 1 B

SEZNAM RAZISKOVALNIH PODROeIJ - SREDNJE gaLE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30.

BIOLOGIJA
BIOTEHNOLOGIJA. KMETIJSTVO, 2IVILSTVO
EKONOMIJA
ELEKTROTEHNIKA, ELEKTRONI KA
FILOZOFIJA
FIZI KA, ASTRONOMI JA
GEOGRAFIJA. GEOLOGIJA
GRADBENIgTvo. ARHITEKTURA
INTERDISCIPLINARNO PODRO6JE ‘
KEMIJA. KEMIJSKA TEHNOLOGIJA
KNJl2EVNOST
LESARSTVO, GOZDARSTVO
MATEMATIKA
NARAVNA IN KULTURNA DEDlgeINA
OBLIKOVANJE
PSIHOLOGIJA IN PEDAGOGIKA
RAeUNALNIgTVO IN tNFORMATIKA
SLOVENSKI JEZIK
SOCIOLOGIJA
STROJNIgTVO
gPORT
TEKSTILSTVO
TRAJNOSTNA MOBILNOST IN PROMET
TUJI JEZIKI
TURIZEM
UMETNOST
VARSTVO OKOLJA
VETERINARSTVO
ZDRAVSTVO
ZGODOVINA

* Interdisciplinarno podro6je zajema in prepleta spoznanja iz vee strok (raziskovalnih podroeij).

OPOMBE:

Programu se bodo aktivno priklju6ita posamezna podjetja, ki bodo ponujala svoje sodelavce kot mentorje ali
razpisala teme kot predlog za raziskovanje. Seznam vseh potenclalnih mentorjev in predlaganih tem bo
objavljen na sp}etni strani www.zpm-mb.si. Vee informacij lahko zainteresirani dobijo pri koordinatorici
programa Urgi 2iger,

Ustreznost umeieanja raziskovalne naloge na posamezno podroeje glede na prijavo: Ocenjevaine
komisije lahko na osnovi povzetka predlagajo prerazporeditev raziskovalne naloge na ustreznejge podro6je,

e ee zainteresirani avtorji, mentorji ali gole potrebujejo strokovno pomo6 pri odlo6itvah o uvrstitvi raziskovalnih
nalog na raziskovalno podro6je, se lahko mentorji posvetujejo s predsedniki oconjevalnih komisij. Seznam
predsednikov ocenjevalnih komisij z e-naslovi prejmejo pri koordinatorici programa Urgi 2iger. Mentorji niso
nujno u6itelji, Posvetovanje je moino do 11. februarja 2022.
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PRILOGA 2 – VZOREC NASLOVNICE

wMladi za napredek Maribora 2022«
39. sretanje

V NALOGENASLO

Raziskovalno podro6je

Raziskovalna naloga ali inovacijski predlog (navesti ustrezno)

Maribor, 2022
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PRILOGA 3

NAVODILA ZA ODDAJO NALOG V ELEKTRONSKI OBLIKI

En izvod raziskovalne naloge in/ali inovacijskega predloga (v nadaljevanju: raziskovalne naloge) je potrebno
oddati v elektronski obliki, v .pdf formatu in v velikosti do najvee 5 MB. Raziskovalne naloge pogljite na
naslov raziskovalci@2zpm-mb,si. Rok za oddajo raziskovalnih nalog v e-obI iki je 15. februar 2022.

lzvod naloge v elektronski obliki mora biti identieen izvodu v tiskani obliki. Ker mora pisno ocenjevanje
raziskovalnih nalog ustrezati kritertju anonimnosti, na naslovnici, posameznih straneh ali delih dokumenta ne
smejo biti navedeni naziv, oznaka iole in drugi identifikacijski podatki o §oli, avtorjih ali mentorjih
raziskovalne naloge. Tudi izvodi raziskovalnih nalog v elektronski obliki bodo predani v ocenjevanje 61anom
ocenjevalnih komisij, Neupogtevanje krtterija anonimnosti je razloq za zavrnitev raziskovalnih na log.

Ime datoteke v .pdf formatu naj bo obtikovano v naslednjem vrstnem redu

Vrsta iole_Raziskovalno podroeje_Naslov naloge.pdf, pri 6emer je

• vrsta gole Og (osnovna gola) all Sg (srednja iota);
• raziskovalno podro6je, npr. Biologija
• naslov raziskovalne naloge (zapis naslova z vee besedami skrajgamo na zapis s pwlmi gtirimi

besedami),

Primer:

Og_Biologija_Razvoj_paglavcev,pdf
S£_Biotehnologija_Protimikrobni_u6inki_6ebeljega_medu,pdf

Dokumente, ki bodo nepravilno pretvorjeni v ,pdf format in dokumente, ki bodo za96iteni z geslom, bomo zavrniFI.
Prav tako bodo zavrnjeni preveliki dokumenti (velikosti dokumenta do najve6 5 MB).

Oddaja nalog bo popolna, ko bodo naloge oddane v tiskani obliki (en izvod) in v ustrezni elektronski obliki
(poslane na naslov raziskovalci@zpm-mb,si),

V Enoti za domoznanstvo Univerzitetne knji2nice Maribor bodo hranili vse raziskovalne naloge programa Mladi za
napredek Maribora v tiskani obliki. Od leta 2009 so naloge dostopne tudi v elektronski obliki na spletnem naslovu
www.ukm,si, in www.zpm-mb,si. Avtorji so z elektronsko oddajo raz+skovalnih nalog strinjajo z objavo nalog na
obeh omenjenih spletnih naslovih


