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OSNOVNIM IN SREDNJIM ŠOLAM
Tekmovanje učencev in dijakov v znanju geografije

OBVESTILO
Spoštovani tekmovalci, mentorji in ravnatelji,
zaradi pandemije COVID smo tekmovanje v znanju geografije skladno s Pravilnikom o
tekmovanju osnovnošolcev in srednješolcev v znanju geografije za to šolsko leto (tj. 2020/2021)
spremenili v dvostopenjsko.
Tekmovanje v znanju geografije bo tako izvedeno na dveh ravneh:
- na šolski ravni: v četrtek, 18. 3. 2021, ob 13. uri in
- na državni ravni: v soboto, 24. 4. 2021, ob 10. uri.
Šolska raven bo potekala prilagojeno: tekmovalci bodo reševali le pisni del, ki poteka na
podlagi izbranih virov in literature. Čas pisanja bo 60 minut, skupaj pa bo možno zbrati 40
točk. Terenskega dela na šolski ravni ne bo. Seznam virov in literature za šolsko raven ostaja
nespremenjen. Na šolski ravni bodo tekmovalci lahko osvojili bronasto priznanje skladno s
Pravilnikom.
Na državno raven se bo uvrstilo do 200 tekmovalcev. Kriterij uvrstitve bo ustrezni delež
učencev oz. dijakov posamezne tekmovalne skupine glede na število tekmovalcev na šolski
ravni tekmovanja. Mentorji v tem letu ne bodo predlagali tekmovalcev za naslednjo stopnjo,
ampak bo izbor opravljen po koncu vnosa števila točk in po končanem času za ugovore.
Struktura tekmovanja na državni ravni glede na epidemiološko situacijo in trende zaenkrat
ostaja nespremenjena. Morebitne spremembe državne ravni tekmovanja bodo objavljene
pravočasno. Seznam virov in literature za državno raven je posodobljen in objavljen na spletni
strani ZRSŠ. Na državni ravni bodo tekmovalci lahko osvojili srebrno ali zlato priznanje
skladno s Pravilnikom.
Glede na dosežke na državni ravni in glede na obstoječi Pravilnik se bodo tekmovalci iz
srednješolskih skupin lahko uvrstili na mednarodno olimpijado iGeo, ki bo v letu 2021
predvidoma meseca avgusta in bo potekala na daljavo.
Želimo vam prijetno raziskovanje in vas lepo pozdravljamo.
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