
  
 
  
   

NAVODILA ZA VREDNOTENJE 
Državno tekmovanje s področja geografije za srednjo šolo  

2021/2022 
Tekmovalni skupini: Srednja šola A in Srednja šola B 

 
SPLOŠNE SMERNICE 
- Ocenjevalci naj sledijo navodilom za vrednotenje za posamezno tekmovalno polo. V primeru nejasnosti naj 

se posvetujejo s predsednico/predsednikom tekmovalne komisije. 
- Če tekmovalec/tekmovalka poleg pravilne rešitve zapiše še napačno, se odgovor ovrednoti z nič točkami. 
- Če tekmovalec/tekmovalka na vprašanje ni odgovoril/-a, se v strežnik DMFA vnese X. 
- Če tekmovalec/tekmovalka k tekmovanju ni pristopil/-a, ocenjevalci v strežnik DMFA ne vnašajo ničesar. 
 REŠITVE DODATNA NAVODILA 
SKLOP A 
1.  A 0/1 
2.  E 0/1 
3.  B 0/1 
4.  A 0/1 
5.  D 0/1 
6.  A 0/1 
7.  E 0/1 
8.  D 0/1 
9.  D 0/1 
10.  A 0/1 
11.  E 0/1 
12.  A 0/1 
13.  E 0/1 
14.  D 0/1 
15.  D 0/1 
16.  B 0/1 
17.  D 0/1 
18.  B 0/1 
19.  D 0/1 
20.  C 0/1 
SKLOP B 
21.  Leontopodium alpinum 0/1 
22.   Ime 

vrh A Raduha/Velika Raduha 
planota B Menina planina 
planota C Velika planina 
dolina D Robanov kot 
vrh E Olševa/Govca 

 

0/1/2 
5 pravilnih odgovorov 
ovrednotimo z 2 točkama, 4 ali 3 
pravilne odgovore ovrednotimo z 
1 točko, 2 ali 1 ali 0 pravilnih 



2 
 

odgovorov ovrednotimo z 0 
točkami. 

23.  C 0/1 
24.   Ime 

vrh A Jalovec 
dolina B Zadnja Trenta 

 

0/1/2 

25.  Ravnovesna črta/ravnovesna meja (ledenika) 0/1 
26.  Možna odgovora: 

- Zglajeno površje/Zglajene skale. 
- Ledeniške raze (v isti smeri). 

0/1 

27.  Možni odgovori: 
- Ohranitev ledenika omogoča nadmorska višina. Zaradi visoke 

nadmorske višine je tam nižja temperatura, ki obvaruje 
ledenik pred taljenjem.  

- Ledenik se nahaja na osojni strani gore/gorovja ter tako 
prejema manj sončnih žarkov. 

- Ohranitev ledenika omogoča tudi odsotnost večjega števila 
ljudi, ki bi lahko s svojimi aktivnostmi negativno vplivali na 
strukturo in temperaturo ledenika. 

0/1/2 
Upoštevamo vsak drug vsebinsko 
smiseln in strokovno sprejemljiv 
odgovor. 

28.  Predelica: B 
Gačnik: A 
Možnica: C 
Koritnica: B 
Kozjak: D 

0/1 
Celotno pravilno kombinacijo 
odgovorov ovrednotimo z 1 točko. 

29.  A C D F 0/1/2 
4 pravilne odgovore ovrednotimo 
z 2 točkama, 3 pravilne odgovore 
ovrednotimo z 1 točko, 2 ali 1 ali 0 
pravilnih odgovorov ovrednotimo 
z 0 točkami. 

30.  Možni odgovori: 
- Speljane morajo biti po dolinah, kjer je bila prej cesta, da pešci 

dobijo novo pot. 
- Pot mora biti privlačnejša/zanimivejša. 
- Pot mora biti primerno označena in varna. 
- Pot mora biti mirna. 

0/1/2 
3 pravilne odgovore ovrednotimo 
z 2 točkama, 2 pravilna odgovora 
ovrednotimo z 1 točko, 1 ali 0 
pravilnih odgovorov ovrednotimo 
z 0 točkami. 
Upoštevamo vsak drug vsebinsko 
smiseln in strokovno sprejemljiv 
odgovor. 

31.  Dodaten pomen je njegova tranzitnost, saj povezuje Zgornjesavsko 
dolino oz. Gorenjsko s Posočjem. 

0/1 
Z eno točko so bili ovrednoteni 
odgovori, ki so vključevali omembo 
tranzitnosti in povezavo 
Zgornjesavske doline/Gorenjske s 
Posočjem. 

32.  - Jadranje ob gorskih pregradah zaradi lažjega dvigovanja ptice 
v zrak. 

- Ptiča nimata plenilcev v zraku (zaradi velikosti) in posledično 
v zraku ne opazujeta okolice okrog sebe. 

0/1/2 
3 pravilne odgovore ovrednotimo 
z 2 točkama, 2 pravilna odgovora 
ovrednotimo z 1 točko, 1 ali 0 
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- Dolgo iščeta plen, med iskanjem plena na tleh imata (zaradi 
povečane pozornosti) zožano vidno polje.  

pravilnih odgovorov ovrednotimo 
z 0 točkami. 

33.  Možni odgovori: 
- visoka odkupna vrednost proizvedene energije; 
- subvencije za odkup zelene energije; 
- subvencije za postavitev vetrnih elektrarn; 
- večja samooskrba z različnimi viri energije; 
- dovolj velika prevetrenost na določenih gorskih območjih. 

0/1 
2 pravilna odgovora ovrednotimo 
z 1 točko, 1 ali 0 pravilnih 
odgovorov ovrednotimo z 0 
točkami. 
Če je eden od odgovorov 
nepravilen ali pomanjkljiv, se 
odgovora ovrednotita z 0 točkami. 

34.  Možni odgovori: 
- nadelava in markiranje poti, 
- gradnja slovenskih koč, 
- plezanje težavnih smeri/osvajanje prvenstvenih smeri v 

stenah, 
- fizični obračuni/pretepi, 
- uničevanje nemškega imetja, 
- nakup vrha Triglava, 
- knjižica z opisi gora/pristopov,  
- časopis planinskega društva. 

0/1/2 
3 pravilne odgovore ovrednotimo 
z 2 točkama, 2 pravilna odgovora 
ovrednotimo z 1 točko, 1 ali 0 
pravilnih odgovorov ovrednotimo 
z 0 točkami. 

35.  - Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev./Kraljevina SHS. 
- (Kraljevina) Italija. 

0/1 
2 pravilna odgovora ovrednotimo 
z 1 točko, 1 ali 0 pravilnih 
odgovorov ovrednotimo z 0 
točkami. 

36.  Možni odgovori za javni potniški promet: 
- povezava s Pokljuko/do slapu Savica; 
- povezava smučanja in javnega prometa (Bohinjski vlak, Ski 

bus),  
- prenova gondole,  
- vlak Julijske Alpe (povezava NG-JE-LJ)/sodelovanje s 

Slovenskimi železnicami,  
- vozni redi za gorska turistična središča, 
- Gost Bohinja, 
- urejena P + R parkirišča (v Bohinjski Bistrici), 
- višja cena parkiranja ob Bohinjskem jezeru. 
 

Možni odgovori za promocijske aktivnosti: 
- dogodki povezani s čiščenjem okolice (npr. Zeleni vikend),  
- slogan Bodi kul, bodi mobilen/slogani trajnostne mobilnosti za 

prizadevanje trajnostne mobilnosti, 
- dnevi alpskega cvetja (Festival cvetja v Bohinju),  
- Alpski biseri, potiskani avtobusi za Hop on/off,  
- promocija organiziranih javnih prevozov na turistične 

dogodke 

0/1/2 
4 pravilne odgovore ovrednotimo 
z 2 točkama, 3 ali 2 pravilna 
odgovora ovrednotimo z 1 točko, 1 
ali 0 pravilnih odgovorov 
ovrednotimo z 0 točkami. 
Odgovori na temo kolesarjenja pri 
javnem potniškem prometu niso 
pravilni. 

37.  a) Vožnja s štirikolesniki povzroča hrup, kar je moteče za živali. 
Vozniki štirikolesnikov se z njimi vozijo po gozdnih, planinskih 
poteh ali brezpotjih, uničujejo travno rušo, vznemirjajo živali.  

0/1 
2 pravilni pojasnili ovrednotimo z 
1 točko, 0 ali 1 pravilno pojasnilo 
ovrednotimo z 0 točkami. 
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Upoštevamo vsak drug vsebinsko 
smiseln in strokovno sprejemljiv 
odgovor. 

b) Vožnja s štirikolesniki ni trajnostna oblika rekreacije na 
prostem v Triglavskem narodnem parku, ker povzroča 
prevelik hrup in tudi prah, ki ljudi moti. Z njimi se vozniki 
vozijo po gozdu ali brezpotjih in s tem motijo druge 
obiskovalce gozda. 

0/1 
2 pravilni pojasnili ovrednotimo z 
1 točko, 0 ali 1 pravilno pojasnilo 
ovrednotimo z 0 točkami. 
Upoštevamo vsak drug vsebinsko 
smiseln in strokovno sprejemljiv 
odgovor. 

c) Predlog za ureditev, ki je strokovno sprejemljiv, npr. na 
primeru TNP bi bilo dobro  urediti poligon izven Triglavskega 
narodnega parka. 

0/1 
Upoštevamo vsak drug vsebinsko 
smiseln in strokovno sprejemljiv 
odgovor. 
Prepoved vožnje s štirikolesniki ni 
bila upoštevana kot pravilen 
odgovor. 

38.  Možna odgovora: 
- Globalno segrevanje lahko v prihodnosti skrajša smučarsko 

sezono v Alpskih pokrajinah. Zaradi zvišanja temperature bi 
zapadlo manj snega, kar bi posledično omejilo smučarsko 
sezono v gorskem svetu. 

- Podaljšalo bi se obdobje pohodniškega turizma. Zaradi višjih 
temperatur spomladi in jeseni bi bilo pohodništvo v večjem 
delu leta popularno. 

- Globalno segrevanje je pripomoglo k vse pogostejšemu 
pojavljanju ekstremnih vremenskih pojavov (neurja, dolga 
obdobja močnih padavin ali obratno, zime brez snega itd.), 
zaradi česar so gore postale še nevarnejše. Zaradi vseh naštetih 
dejavnikov je možen upad obiska in posledično negativen vpliv 
na gorski turizem v Sloveniji v prihodnosti. 

0/1 
Z 1 točko ovrednotimo odgovor, ki 
vsebuje tako opis vzroka kot tudi 
posledice vpliva globalnega 
segrevanja na področju turizma v 
Alpskih pokrajinah. 
Upoštevamo vsak drug vsebinsko 
smiseln in strokovno sprejemljiv 
odgovor. 

39.  Možni odgovori: 
- Spodbujal/-a bi včlanjevanje in aktivno vključevanje v 

slovenska planinska društva/planinske krožke. 
- S ponosom bi tujim prijateljem/tujcem/med obiski v tujini 

predstavljal/-a narodotvorni/zgodovinski pomen slovenskih 
gora za Slovence. 

- Sodeloval/-a bi pri markiranju, opremljanju in kartiranju 
planinskih poti. 

- Ukvarjal/-a bi se s pokrajinsko fotografijo Alpskih pokrajin in 
slike z opisi objavljal/-a na družbenih omrežjih. K temu bi 
skušal/-a pritegniti tudi druge. 

0/1/2 
Vsak pravilen odgovor 
ovrednotimo z 1 točko. 
Upoštevamo vsak drug vsebinsko 
smiseln in strokovno sprejemljiv 
odgovor. 

 


