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OSNOVNIM IN SREDNJIM ŠOLAM 

 
 

Tekmovanje učencev in dijakov v znanju geografije 
 
 

OBVESTILO 
 
 
Spoštovani tekmovalci, mentorji in ravnatelji. 
 

Obveščamo vas, da bo državna raven tekmovanja v znanju geografije za osnovne in srednje šole zaradi 
pandemije COVID skladno s Pravilnikom o tekmovanju osnovnošolcev in srednješolcev v znanju geografije 
prilagojena. 
 

Državna raven bo zaradi epidemioloških razmer potekala spletno v soboto, 24. 4. 2021, pod naslednjimi 
pogoji: 
- Tekmovanje bo obsegalo le teoretični del (sklopa A in B) v obsegu 30 točk.  
- Pisanje bo trajalo 50 minut. 
- Ob 8.40 se boste vsi tekmovalci prijavili na Zoom povezavo, ki jo boste našli na uvodni spletni strani 

strežnika DMFA, kamor dostopate s svojim uporabniškim imenom in geslom, ki ste ga uporabili že na 
šolski ravni tekmovanja. 

- Do 9.00 bo potekal uvodni pozdrav ter urejanje morebitnih napak. Kamera vsakega tekmovalca (npr. 
premična kamera ali s telefona, če ima ta možnost uporabe aplikacije Zoom) naj bo postavljena tako, da 
bo zajemala celotno delovno površino. Na ta način bomo zagotovili pregled nad delovnim prostorom 
tekmovalcev.  

- Ob 9.00 bodo nadzorniki na DMFA strežniku omogočili reševanje tekmovalnih pol. Zaradi možnosti 
tehničnih težav bo  prijavno okno odprto 10 minut, v tem času bodo tekmovalci morali pričeti z 
reševanjem nalog. 

- Po preteku 50 minut bo možnost reševanja nalog avtomatsko zaustavljena. 
- Izbrane mentorje prosimo, da pri nadzoru v Zoom sobah sodelujejo enako, kot bi sodelovali pri 

tekmovanju v živo. Nadzorniki bodo do srede, 21. 4. 2021, s strani Državne tekmovalne komisije prejeli 
povezavo do ustrezne sobe Zoom in ostala tehnična navodila. 

 

Za seznanitev s postopkom tekmovanja in v izogib tehničnim težavam bomo v sredo, 21. 4. 2021, med 
15.00 in 16.00 izvedli poskusno prijavo v sistem ter reševanje modela nalog. Do takrat (tj. do 21. 4. 2021 
ob 15.00) bomo na strežniku uredili vse spremembe in potrebne nastavitve. Morebitne tehnične težave 
boste nato lahko javili na infoserver@dmfa.si. 
 

Tekmovalci morajo za udeležbo imeti delujoč računalnik s tipkovnico, zvočnik ali slušalke, premično 
kamero in mikrofon ter nemoteno internetno povezavo. Za lažje reševanje nalog priporočamo uporabo 
računalniške miške, v izogib motečih zunanjih zvokov pa tudi uporabo slušalk (lahko so običajne za mobilni 
telefon). Če posamezen tekmovalec teh pogojev doma nima, prosimo matične šole, da tem tekmovalcem 
omogočijo tekmovanje v šolskih prostorih pod enakimi pogoji, kot veljajo za ostale tekmovalce. Za to 
poskrbijo šolske tekmovalne komisije matičnih šol. 
 

Zaradi izrednih razmer bomo v tem šolskem letu vpoglede in možnosti ugovorov omogočili prek DMFA 
strežnika. O tehničnih podrobnostih boste obveščeni do objave neuradnih rezultatov. Neuradni rezultati 
bodo objavljeni do 29. 4. 2021 do 22.00. Možnost vpogleda in vlaganja ugovorov bo tri delovne dni – do 
vključno 4. 5. 2021. Objava uradnih rezultatov, odgovorov na ugovore, dobitnikov srebrnih in zlatih priznanj 
bo do 10. 5. 2021 do 17.00 na strežniku  DMFA.  
 

Mentorje in ravnatelje prosimo, da tekmovalce seznanijo s temi navodili. Zavedamo se, da se bo ob tej 
pionirski spletni izvedbi tekmovanja na ZRSŠ porodilo mnogo vprašanj. Hitro in učinkovito jih bomo 
poskušali rešiti; zato se vam že vnaprej zahvaljujemo za potrpežljivost pri čakanju na ustrezne odgovore. 
Hkrati se vam zahvaljujemo, da se skupaj z nami trudite tekmovanje izpeljati do konca. Želimo vam uspešno 
pripravo na tekmovanje in vas lepo pozdravljamo. 
 
 

Borut Stojilković, l.r. 
predsednik Državne tekmovalne komisije 

dr. Nataša Potočnik, l.r. 
koordinatorica tekmovanj na ZRSŠ 

 


