
LIONS KLUB TREBNJE
razpisuje natečaj za 

NAJBOLJŠO RAZISKOVALNO NALOGO
pod okvirnim naslovom

TEMA RAZISKOVALNE NALOGE: 
Tema raziskovalne naloge se mora navezovati na poslanstvo Mednarodne zveze Lions klubov: »Ustvarjati 
in krepiti duha sporazumevanja med ljudmi vsega sveta za človekoljubne potrebe in prostovoljno pomagati 
v ožjih in širših skupnostih«. Geslo Lionsov je »Pomagamo«.

VSEBINA IN OBLIKA RAZISKOVALNE NALOGE: 
Raziskovalne naloge naj bodo napisane strnjeno, pregledno in v skladu z obliko, ki ustreza uveljavljenim 
standardom na posameznih znanstvenih področjih ali vedah. Raziskovalne naloge morajo vsebovati: 
• naslovno stran z naslednjimi podatki: naslov naloge, ime šole, ime in priimek avtorjev, mentorja in 

somentorja, datum in kraj izdelave, 
• kazalo, 
• povzetek, v katerem naj bo podan kratek pregled ali izvleček dela (do 1500 znakov s presledki)
• uvod, v katerem so predstavljene dosedanje raziskave ter natančno opredeljen cilj naloge, 
• vsebinski del, ki naj bo strukturiran v skladu s standardi na posameznem raziskovalnem področju, 
• zaključek, v katerem naj bodo podane avtorjeve ugotovitve in možnost nadaljnjih raziskav, 
• seznam literature in zaporedno označene reference med besedilom raziskovalne naloge.

MENTORJI: Vsaka skupina bo imela mentorja iz vrst učiteljev in somentorja iz Lions kluba Trebnje. 

IZBOR NAJBOLJŠIH RAZISKOVALNIH NALOG IN NAGRADA: 
Raziskovalne naloge bo ocenila komisija za nagrade, imenovana pri Lions klubu Trebnje. 
Tri najboljše raziskovalne naloge bodo nagrajene z denarnimi sredstvi za nakup knjig za šolsko knjižnico 
ali za izvedbo enodnevnega izleta. Nagradni sklad je 1.000 evrov.

POMEMBNI DATUMI:
• prijava na natečaj: do vključno 18. oktobra 2017 na e-naslov bojana.rebolj@gmail.com, 

zadeva Raziskovalna naloga Lions kluba Trebnje
• do 23. oktobra 2017 bo Lions klub Trebnje določil somentorje, ki bodo kontaktirali prijavljene ekipe
• oddaja raziskave:  30. april 2018
• razglasitev zmagovalca in predstavitev najboljših raziskovalnih nalog: maj 2018 

POMAGAM, POMAGAŠ, POMAGAMO

LIONS KLUB TREBNJE

predsednica Tatjana FINK

LIONS KLUB 
TREBNJE

K izdelavi raziskovalne naloge se lahko 
prijavijo učenci osnovnih šol: 
Mirna, Mokronog, Šentrupert, Trebnje 
in Veliki Gaber. 
Sodeluje lahko skupina vsaj treh učencev.


