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Seznam tekmovanj, sofinanciranih na osnovi Javnega razpisa za sofinanciranje šolskih tekmovanj v šolskem letu 2020/2021  

(Uradni list RS, št. 81/2021 in 94/2021) 

 

Organizator tekmovanja Naziv tekmovanja Višina sofinanciranja 

Društvo Doves - FEE Slovenia Ekokviz za srednje šole 12.837 EUR 

Društvo Doves - FEE Slovenia Ekokviz za osnovne šole 6.371 EUR 

Društvo matematikov, fizikov in astronomov 
Slovenije 

Tekmovanje v znanju astronomije za Dominkova 
priznanja 

3.028 EUR 

Društvo matematikov, fizikov in astronomov 
Slovenije 

Tekmovanje osnovnošolcev v znanju fizike za 
Stefanova priznanja 

2.508 EUR 

Društvo matematikov, fizikov in astronomov 
Slovenije 

Tekmovanje srednješolcev v znanju fizike za 
Stefanova priznanja 

5.266 EUR 

Društvo matematikov, fizikov in astronomov 
Slovenije 

Tekmovanje srednješolcev v znanju matematike 
za Vegova priznanja 

1.247 EUR 

Društvo matematikov, fizikov in astronomov 
Slovenije 

Tekmovanje dijakov srednjih tehniških in 
strokovnih šol v znanju matematike 

1.376 EUR 

Društvo matematikov, fizikov in astronomov 
Slovenije 

Tekmovanje dijakov srednjih poklicnih šol v 
znanju matematike 

1.729 EUR 
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Društvo matematikov, fizikov in astronomov 
Slovenije 

Tekmovanje v znanju poslovne in finančne 
matematike ter statistike za srednje šole 

1.930 EUR 

Društvo matematikov, fizikov in astronomov 
Slovenije 

Tekmovanje študentov v znanju matematike za 
Vegova priznanja 

1.458 EUR 

Društvo Planet Zemlja Zeleno pero, državno tekmovanje v pripravi 
novinarskega prispevka na ekološke teme 

1.800 EUR 

Društvo za antične in humanistične študije 
Slovenije 

Državno tekmovanje iz latinščine   16 EUR 

Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in 
gimnazija Ljubljana 

Festival mladinske ustvarjalnosti Videomanija 2.579 EUR 

Gimnazija Jurija Vege Idrija Tekmovanje iz znanja klekljanja za priznanje 
Ivanke Ferjančič 

2.943 EUR 

Gimnazija Moste Tekmovanje iz kemijskih poskusov za osnovne 
šole 

 126 EUR 

Institut Jožef Stefan 16. tekmovanje ACM iz računalništva in 
informatike 

2.106 EUR 

Mladinska knjiga založba d.d. Tekmovanje v znanju Vesela šola 25.047 EUR 

Prirodoslovno društvo Slovenije Tekmovanje iz znanja biologije za OŠ za 
Proteusovo priznanje 

1.645 EUR 

Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika 
IATEFL Slovenia 

Državno tekmovanje iz znanja angleščine za 
učence 7. razreda osnovne šole 

 861 EUR 

Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika 
IATEFL Slovenia 

Državno tekmovanje iz znanja angleščine za 
dijake 2. letnika srednje šole 

 813 EUR 

Slovensko društvo učiteljev španščine - SDUŠ Šolsko in državno srednješolsko  tekmovanje iz 
španščine - Povej po špansko -  Dilo en Espanol 

2.747 EUR 

Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper Državno tekmovanje iz znanja ekonomije 1.543 EUR 

Šolski center Velenje Poliglot - tekmovanje iz angleškega jezika za 
strokovne in poklicno tehniške šole 

1.859 EUR 

Šolski center Velenje Poliglot 3 - tekmovanje iz angleškega jezika za 
poklicne šole 

1.923 EUR 

UL, Fakulteta za elektrotehniko Tekmovanje v znanju tehnologij  500 EUR 

UL, Fakulteta za računalništvo in informatiko ACM tekmovanje iz računalniškega mišljenja 
Bober 

  40 EUR 
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Ustanova Hiša eksperimentov Tekmovanje Videl, premislil, odklenil! 1.100 EUR 

Ustanova Hiša eksperimentov Tekmovanje elastomobilov 1.183 EUR 

Zveza Glasbene mladine Slovenije 10. slovenska glasbena olimpijada 1.649 EUR 

Zveza za tehnično kulturo Slovenije Državno tekmovanje iz znanja kemije za dijake za 
Preglove plakete 

7.361 EUR 

Zveza za tehnično kulturo Slovenije Državno tekmovanje iz znanja psihologije za 
dijake SŠ 

1.889 EUR 

Zveza za tehnično kulturo Slovenije Tekmovanje iz znanja konstruktorstva in 
tehnologij obdelav 

6.840 EUR 

Zveza za tehnično kulturo Slovenije Državno tekmovanje iz znanja logike za dijake in 
študente 

4.221 EUR 

Zveza za tehnično kulturo Slovenije Festival inovativnih tehologij (FIT) Državno 
tekmovanje iz znanja računalništva za učence in 
dijake 

4.067 EUR 

Zveza za tehnično kulturo Slovenije Festival inovativnih tehnologij (FIT) Državno 
tekmovanje iz znanja programiranja za učence in 
dijake 

3.991 EUR 

Zveza za tehnično kulturo Slovenije Državno tekmovanje iz znanja biologije 3.628 EUR 

Zveza za tehnično kulturo Slovenije Tekmovanje iz znanja računalništva za šole s 
prilagojenim programom Z računalniki skozi okna 
in Z miško v svet 

2.601 EUR 

Zveza za tehnično kulturo Slovenije Državno tekmovanje iz naravoslovja za dijake 1. 
in 2. letnikov SŠ 

4.608 EUR 

 


