
DRŽAVNO TEKMOVANJE UČENCEV IZ ZNANJA ZGODOVINE  

 

Državno tekmovanje bo potekalo na OŠ Venclja Perka, Ljubljanska cesta 58a, Domžale  

v soboto, 16. 3. 2019 od 10.00 do 11.00. 

 

Tekmovalci se s svojimi spremljevalci zberejo na šoli gostiteljici ob 9.20. 

 

Na državnem tekmovanju lahko sodelujejo tekmovalci, ki so se na območnem tekmovanju 

uvrstili na državno tekmovanje in imajo na strežniku DMFA razviden status Izbran za NT 

(izbran za naslednje tekmovanje, tj. izbran za državno tekmovanja).  

 

Učitelji mentorji, ki spremljate svoje tekmovalce, se lahko do 12. 3. 2019 na strežniku DMFA 

prijavite za nadzorne učitelje in učitelje ocenjevalce.  

 

Vsak tekmovalec bo na šoli gostiteljici prejel PIN ovojnico s šifro, ki jo po zaključku 

tekmovanja skrbno shrani. S šifro bo lahko dostopal do svojih rezultatov na strežniku DMFA.   

 

 

V neposredni okolici tekmovališča je omejeno število parkirnih mest. Parkirna mesta so na 

voljo tudi v okolici (zemljevid), kjer lahko parkirajo tudi avtobusi in odložijo tekmovalce 

(zemljevid). 

 

Ob vstopu v šolo vas bodo pričakale usmerjevalne oznake do prostora z uvodnim pozdravom, 

na več mestih bodo tudi seznami z razporeditvijo nadzornih učiteljev, učiteljev ocenjevalcev 

in tekmovalcev po učilnicah. 

 

Po uvodnem pozdravu bodo tekmovalci odšli v ustrezne učilnice, učitelji nadzorniki in 

ocenjevalci pa bodo prejeli navodila za delo. 

 

Ob zaključku tekmovanja bodo tekmovalci in nadzorni učitelji odšli jedilnico in prejeli 

malico, učitelji ocenjevalci pa bodo kar takoj pričeli z vrednotenjem tekmovalnih nalog. 

 

 

Po tekmovanju lahko tekmovalec v skladu s Pravilnikom o tekmovanju učencev iz znanja 

zgodovine poda pisni ugovor na vrednotenje. Pisni ugovor poda učenec v skladu s 44. členom 

omenjenega pravilnika (kraj in čas prispelega pisnega ugovora sta navedena v pin ovojnici). 

Po vložitvi ugovora lahko tekmovalec skupaj z učiteljem mentorjem pregleda svoj izdelek. 

Vpogledi bodo potekali v petek 22. 3. 2019 od 13.00 do 14.00 na OŠ Ljubečna, Kocbekova 

40a, 3202 Ljubečna.  

 

Uradni rezultati bodo objavljeni 26. 3. 2019.  

 

 

Želimo vam uspešno tekmovanje.  

Državna tekmovalna komisija 

https://www.google.si/maps/dir/46.1375218,14.5905575/Osnovna+%C5%A1ola+Venclja+Perka,+Ljubljanska+cesta,+Dom%C5%BEale/@46.137866,14.5930878,18z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x4765346a537f0229:0x89f74fe460794299!2m2!1d14.5914048!2d46.1386391!3e2?hl=sl
https://www.google.si/maps/dir/Osnovna+%C5%A1ola+Venclja+Perka,+Ljubljanska+cesta,+Dom%C5%BEale/46.1385365,14.5948193/@46.138138,14.5921291,18z/data=!4m24!4m23!1m20!1m1!1s0x4765346a537f0229:0x89f74fe460794299!2m2!1d14.5914048!2d46.1386391!3m4!1m2!1d14.5911731!2d46.1383595!3s0x4765346a42999305:0x943ffaae334a0e74!3m4!1m2!1d14.5939506!2d46.1378513!3s0x4765346adb4021cb:0xda0ec7bc7595764c!3m4!1m2!1d14.5950778!2d46.1376445!3s0x4765346ad247e09d:0x2f5a2339c6671045!1m0!3e2?hl=sl

