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Na podlagi 24. elena Statuta Zavoda Republike Slovenije za solstvo st. 0071-4/2010, ki ga je Svet Zavoda
sprejel na seji dne 27. 05. 2010 izdaja direktor Zavoda Republike Slovenije za solstvo

PRAVILNIK 0 TEKMOVANJU OSNOVNOSOLCEV IN SREDNJESOLCEVV
ZNANJU GEOGRAFIJE
SPLOSNIDEL
1. clen
(Vsebina pravilnika)
Pravilnik o tekmovanju osnovnosolcev in srednjesolcev v znanju geografije doloca:
cilje tekmovanja,
razpis, vodenje tekmovanja in pripravo nalog,
organizacijo tekmovanja ter kriterije za podeljevanje priznanj in nagrad,
vlogo in naloge uciteljev mentorjev,
razglasitev dosezkov,
ugovore na vrednotenje izdelkov,
financiranje tekmovanja.

2. clen
(Cilji tekmovanja)
Cilji tekmovanja so:
sirjenje znanja in poglabljanje ze osvojenih znanj tudi nad zahtevnostjo rednega programa na
podrocju geografije za OS in SS,
primerjanje znanja med ucenci /dijaki na podrocju geografije,
popularizacija geografije,
odkrivanje in spodbujanje za geografijo nadarjenih ucencev in dijakov,
motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s podrocja geografije,
spodbujanje druzenja mladih iz razlicnih sol in okolij,
spodbujanje in razvijanje terenskega raziskovanja,
preverjanje novih metod in pristopov za poucevanje geografije.

3. clen
(Ravni in nacin tekmovanja)
Tekmovanje poteka na treh ravneh:
solsko tekmovanje za bronasto priznanje,
obmocno tekmovanje za srebrno priznanje,
drzavno tekmovanje za zlato priznanje.
Tekmovanje je sestavljeno iz pisnega in terenskega dela in poteka posamicno na vseh ravneh. Obmocno
in drzavno tekmovanje potekata na predhodno do~ovorjenih tekmovaliscih.
4. clen
(Organizator tekmovanja)

Tekmovanje osnovnosolcev in srednjesolcev v znanju geografije organizira Zavod RS za
solstvo.
Tekmovanje vodi in usmerja komisija za tekmovanje ucencev in dijakov iz znanja geografije, v
nadaljevanju drzavna tekmovalna komisija, ki jo sestavljajo univerzitetni strokovnjaki, ucitelji geografije in
clani predmetne skupine za geografijo ZRSS.

5. clen
(Soorganizatorji tekmovanja)
Pri organizaciji in izvedbi tekmovanja ucencev in dijakov iz znanja geografije sodelujejo:
ucitelji mentorji tekmovanja,
ravnateljilravnateljice sol,
drugi strokovni delavci sol.

6. clen
(Prostovoljnost sodelovanja)
Sodelovanje ucencev in dijakov (v nadaljevanju: tekmovalcev) na tekmovanju je prostovoljno. Ucitelji
oziroma mentorji morajo tekmovalce oziroma njihove zakonite zastopnike pred tekmovanjem seznaniti s
tem pravilnikom.

7. clen
(Pravica udelezbe na tekmovanju)
Na tekmovanju lahko tekmujejo tekmovalci 6.,7., 8. in 9. razreda osnovnih sol in dijaki 1., 2.,
3. in 4. letnika srednjih sol.
Tekmovanja se lahko pod enakimi pogoji udelezijo tudi tekmovalci slovenske narodnosti iz zamejstva ter
otroci drzavljanov Slovenije, ki so na zacasnem delu v tujini.
Tekmovalci, ki so tuji drzavljani oziroma osebe brez drzavljanstva in prebivajo v Republiki Sloveniji, imajo
pravico do tekmovanja na solski ravni pod enakimi pogoji kot drzavljani Republike Slovenije.

RAZPIS TEKMOVANJA
8. clen
(Razpis tekmovanja)
Zavod RS za solstvo do 31. julija v tekocem solskem letu objavi razpis tekmovanja osnovnosolcev in
dijakov v znanju geografije za naslednje solsko leta. Razpis se objavi na spletni strani Zavada RS za
solstvo na naslovu: http://www.zrss.si.

9. clen
(Vsebina razpisa)
Razpis tekmovanja obsega:
vsebinski program tekmovanja za posamezne ravni tekmovanja,
datum in cas izvedbe solskega, obmocnega in drzavnega tekmovanja ter
morebitne posebnosti, vezane na tekoce leta.

10. clen
(Prijava na tekmovanje)
Tekmovalec se na solsko tekmovanje prijavi pri mentorju tekmovanja.
Na podlagi rezultatov solskega oz. obmocnega tekmovanja solske oz. obmocne komisije s pomocjo
informacijskega streznika prijavijo udelezence obmocnega oz, drzavnega tekmovanja.
Elektronska prijava vsebuje:
ime in priimek kandidata, spol, datum rojstva in razred,
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program, naziv in sedez sole, ki jo tekmovalec obiskuje,
stevilo dosezenih tock po posameznih nalogah,
ime in priimek mentorja, spol in datum rojstva.
Prijavljeni so lahko le tisti tekmovalci, ki so pisno soglasali, da so lahko njihovi rezultati, dosezeni na
tekmovanju, javno objavljeni. Za mladoletne tekmovalce morajo ustrezno pisno soglasati starsi oziroma
zakoniti zastopniki.
Sola, ki prijavi tekmovalce za obmocno tekmovanje, mora zagotoviti vsaj enega ucitelja ocenjevalca. Ce
sola ob prijavi tekmovalca ne vpise ucitelja ocenjevalca, prijava tekmovalcev ni sprejeta. Ce sola
ocenjevalca ne more zagotoviti, se mora dogovoriti za ustrezno zamenjavo s tekmovalno komisijo.
Organizator obmocnega in drzavnega tekmovanja izmed uciteljev ocenjevalcev izbere nadzorne
ucitelje.

VODENJE TEKMOVANJA
11. clen
(Tekmovalne komisije in imenovanje clanov)
Tekmovanja na posameznih ravneh vodijo tekmovalne komisije, in sicer:
Tekmovanje na solski ravni vodijo solske tekmovalne komisije, ki jih imenuje ravnatelj sole na
predlog uciteljev geografije. Komisijo sestavljajo predsednik in dva clana.
Tekmovanje na obmocni ravni vodijo obmocne tekmovalne komisije, kijih sestavljajo predsednik
in najmanj dva clana, predstavnika udelezenih sol, ki pomagajo pri izvedbi tekmovanja.
Obmocne tekmovalne komisije imenuje ravnatelj sole, na kateri je tekmovalisce.
Tekmovanje na drzavni ravni vodi drzavna tekmovalna komisija, ki je opredeljena v 4. clenu
tega pravilnika.

PRIPRAVA NALOG
12. clen
(Priprava nalog)
Pisni test sestavi drzavna tekmovalna komisija na vseh ravneh tekmovanja.
Terenske naloge iz znanja geografije za solsko tekmovanje ter resitve s tockovnikom pripravi solska
tekmovalna komisija po predhodnih skupnih navodilih koordinatorja tekmovanja.
Za obmocno tekmovanje terenske naloge ter resitve s tockovnikom pripravi obmocna komisija po
skupnih predhodno zapisanih izhodiscih.
Za drzavno tekmovanje jih pripravi drzavna tekmovalna komisija, ki za vse ocenjevalce izdela tudi
navodila o uporabi tockovnika.
Tekmovalne naloge morajo biti lektorirane. Lektoriranje tekmovalnih nalog se opravi po pooblastilu
predsednika drzavne tekmovalne komisije.
Tekmovalne naloge so lahko avtorsko delo.

13. clen
(Tajnost nalog)
Vse tekmovalne komisije hranijo terenske naloge pred tekmovanjem in so odgovorne za tajnost
tekmovalnih nalog do zacetka resevanja nalog in anonimnost dosezkov vseh tekmovalcev do objave.
Do zacetka tekmovanja so terenske naloge za tekmovanje pod nadzorom predsednika ustrezne
tekmovalne komisije. Pisne tekmovalne naloge so na informacijskem strezniku dosegljive dan pred
tekmovanjem predsednikom tekmovalnih komisij.

14. clen
(Hranjenje izdelkov)
Solske in obmocne tekmovalne komisije hranijo izdelke tekmovalcev do konca solskega leta. lzdelke z
drzavnega tekmovanja hrani drzavna tekmovalna komisija eno leto, nato zagotovi njihovo unicenje .
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ORGANIZACIJA TEKMOVANJA
TEKMOVALNI RED
15. clen
(Trajanje tekmovanja)
Tekmovanje je sestavljeno iz pisnega in terenskega dela. Pisni del tekmovanja na vseh treh ravneh traja
20 minut.
Terenski del tekmovanja traja:
- na solski ravni najvec 30 minut,
- na obmocni ravni najvec 60 minut,
- na drzavni ravni najvec 90 minut.

16. cien
(Razporeditev v prostoru)
Ce naloge izpolnjujejo v prostoru, mora imeti vsak tekmovalec svojo mizo. Ce so mize dvosedezne, sedijo
vsi tekmovalci na isti strani. Razmik med sredisci stolov, na katerih sedijo tekmovalci, mora biti najmanj 1,5
m. Vsi so obrnjeni v isto smer. Nadzorni ucitelji morajo imeti nemoten dostop do vsakega tekmovalca in
nadzor nad vsemi.
Sedezni red pripravi ustrezna tekmovalna komisija.

17. clen
(Nadzorne osebe)
Patek resevanja tekmovalnih nalog na vseh ravneh tekmovanja nadzorujejo nadzorne osebe, ki jih dolocijo
tekmovalne komisije.
Nadzorni osebi v prostoru preverita ali so navzoci vsi tekmovalci in evidentirata manjkajoce tekmovalce.
Tekmovalcem razdelita delovne liste. Eden od nadzornih uciteljev stoje nadzoruje potek tekmovanja s
celne strani razreda, drugi nadzorni ucitelj pa z zadnje strani. Ce tekmovalec ocitno prepisuje ali krsi
dolocila tega pravilnika, tako med pisnim in (ali) terenskim delom tekmovanja (uporaba nedovoljenih
sredstev, motenje sotekmovalcev), se mu odvzame tekmovalni list, tekmovalec pa odstrani iz prostora ali
obmocja, kjer poteka tekmovanje.
0 razlogih za odstranitev tekmovalca iz prostora razpravlja ustrezna tekmovalna komisija, ki sPrejme 5 kiep o
izkljucitvi. Sklep se vpise v zapisnik tekmovanja, kjer se navede razlog za izkljucitev. S tem je tekmovalec
izkljucen iz nadaljnjega tekmovanja, odlocitev o izkljucitvi pa je dokoncna.

18. clen
(Dovoljeni pripomocki)
Na tekmovanjih tekmovalci lahko uporabljajo pripomocke, ki jih kot potrebne doloci pristojna tekmovalna
komisija.

SOLSKO TEKMOVANJE
19. clen
(Udelezenci solskega tekmovanja)
Solskega tekmovanja se lahko udelezijo tekmovalci iz 6., 7., 8., in 9. razreda osnovne sole ter tekmovalci
1., 2., 3., in 4. letnika srednjih sol.

20. clen
(Kraj in cas tekmovanja)
Solsko tekmovanje poteka v prostorih, ki jih izbere solska tekmovalna komisija. Tekmovanje praviloma
poteka v vsej Sloveniji istocasno in je doloceno z razpisom.

21. clen
(Naloge predsednika solske tekmovalne komisije)
Predsednik solske tekmovalne komisije:

(!)

Zavod Republike Slovenije za solstvo

4

•

•

•

se z ravnateljem sole dogovori za nemoten potek tekmovanja,
v sodelovanju z ravnateljem poskrbi za fotokopiranje ali tiskanje tekmovalnih nalog in njihovo
tajnost,
pridobi sodelavce ocenjevalce,
od tekmovalcev pridobi pisna soglasja (objavljena so na raeunalniskem strezniku) o
javni objavi rezultatov dosezenih na tekmovanju,
poskrbi za vpis tekmovalcev in mentorjev v informacijski streznik,
poskrbi za vpis dosezenih toek tekmovalcev,
poskrbi za toenost vnesenih podatkov (po objavi uradnih rezultatov solskega tekmovanja popravki
podatkov o mentorjih in tekmovalcih niso vee mozni),
oznaei dobitnike bronastih priznanj,
prijavi tekmovalce na obmoeno tekmovanje,
vpise ueitelja oz. ueitelje ocenjevalca oz. ocenjevalce za obmoeno tekmovanje v
informacijski streznik,
arhivira tekmovalno dokumentacijo,
ob ugovoru na vrednotenje, primer alt nalogo pregleda in jo preda v obravnavo tekmovalni komisiji
in strokovnemu aktivu.

22. clen
(Naloge solske tekmovalne komisije)
Solska tekmovalna komisija ima naslednje naloge:
pripravi naloge in toekovnik za terenski del tekmovanja po navodilih drzavne tekmovalne
komisije,
na osnovi prijav tekmovalcev na tekmovanje natisne in razmnozi zadostno stevilo tekmovalnih
nalog,
organizira tekmovanje,
vrednoti izdelke tekmovalcev,
v informacijski streznik vnese stevilo dosezenih toek po posameznih nalogah,
objavi rezultate najkasneje 3 dni po izvedbi tekmovanja,
uposteva moznost uqovora in rok prijav na obmoeno tekmovanje,
podeli bronasta priznania za dosezke na solskem tekmovanju,
oredlaaa tekmovalce za obmoeno tekmovanie.
v soglasju s strokovnim aktivom sprejme ali zavrne ugovor.

23. clen
(vrednotenje izdelkov)
lzdelke ovrednotijo ueitelji geografije oziroma od ustrezne tekmovalne komisije izbrane osebe najkasneje v
3 urah po oddaji izdelka.

OBMOCNO TEKMOVANJE
24, clen
(Udelezenci obmoenega tekmovanja)
Obmoenega tekmovanja se lahko udelezijo tekmovalci od vkljueno 6. do vkljueno 9. razreda in tekmovalci
od vkljueno 1. do vkljueno 4. letnika srednjih sol.
a)

Osnovna sola

Obmoenega tekmovanja se s sole udelezi:
-1 tekmovalec, ee je na solskem tekmovanju tekmovalo do vkljueno 12 tekmovalcev,
-2 tekmovalca, ee je na solskem tekmovaniu tekmovalo od 13 do 25 tekmovalcev,
-3 tekmovalci. ee ie na solskem tekmovaniu tekmovalo 26 do 45 tekmovalcev in
-4 tekmovalci, ce je na solskem tekmovanju tekmovalo 46 ali vee tekmovalcev,
njihovi koneni dosezki pa ne smejo biti manjsi od 50% vseh moznih toek.
Pri izenaeenem rezultatu se uposteva veeje stevilo toek dosezenih na terenskem delu tekmovanja. Ce je
tudi ta dosezek enak, tekmovalna komisija z dodatno nalogo doloei uvrseenega tekmovalca.
Obmoenega tekmovanja se poleg tekmovalcev iz prejsnjih odstavkov tega elena udelezijo tudi tekmovalci,

(!)

Zavod Republike Slovenije za solstvo

5

ki jih na osnovi dosezkov s solskih tekmovanj vsako leta sproti izbere informacijski streznik po zakljucku
vnosov porocil s solskih tekmovanj. Z vsake sole lahko z doizborom dodatno napreduje en tekmovalec.

b) Srednja sola
Obmocnega tekmovanja se s sole udelezi:
-1 tekmovalec, ce je na solskem tekmovanju tekmovalo do vkljucno 10 tekmovalcev,
- 2 tekmovalca, ce je na solskem tekmovanju tekmovalo od 11 do 21 tekmovalcev,
- 3 tekmovalci, ce je na solskem tekmovanju tekmovalo 22 do 32 tekmovalcev in
- 4 tekmovalci, ce je na solskem tekmovanju sodelovalo 33 ali vee tekmovalcev,
njihovi koncni dosezki pa ne smejo biti manjsi od 50% vseh moznih tack.
Pri izenacenem rezultatu se uposteva vecje stevilo tack dosezenih na terenskem delu tekmovanja. Ce je
tudi ta dosezek enak, tekmovalna komisija z dodatno nalogo doloci uvrscenega tekmovalca.
Obmocnega tekmovanja se poleg tekmovalcev iz prejsnjih odstavkov tega elena udelezijo tudi tekmovalci,
ki jih na osnovi dosezkov s solskih tekmovanj vsako leta sproti izbere informacijski streznik po zakljucku
vnosov porocil s solskih tekmovanj.
Ce so na solskem tekmovanju nastopali tekmovalci v skupinah A (vee kat 140 ur pouka geografije v
programu) in 8 (140 in manj ur pouka geografije v programu), se njihove dosezke vodi loceno. lzracun
za napredovanje se napravi za vsako skupino posebej.
25. clen
(Kraj in cas tekmovanja)
Obmocno tekmovanje organizira obmocna tekmovalna komisija na solah gostiteljicah po posameznih
obmocjih v prostorih, ki jih doloci organizator tekmovanja. Datum vsakoletnega obmocnega tekmovanja
je dolocen v razpisu.
Ce se do 1. septembra ne javi nobena sola, jo doloci drzavna komisija in to praviloma izmed sol, katerih
ucenci oziroma dijaki so nastopali na prejsnjih tekmovanjih.
Tekmovalec lahko na obmocnem tekmovanju sodeluje na tekmovanju izven svojega maticnega
obmocja. Za taka sodelovanje mora zaprositi drzavno tekmovalno komisijo v 3 dneh po objavi uradnih
rezultatov solskega tekmovanja. Uvrstitev tekmovalca na OT ter morebitno osvojitev srebrnega
priznanja in uvrstitev na DT se doloci glede na regijo, v kateri je tekmoval. Kvota za udelezbo na DT na
posamezno regijo se ne spremeni, tudi ce se zaradi tekmovanja v drugih regijah stevilo tekmovalcev
spremeni.
26. clen
(Naloge predsednika obmocne tekmovalne komisije)
Predsednik obmocne tekmovalne komisije:
se z ravnateljem sole dogovori za nemoten potek tekmovanja,
organizira vrednotenje izdelkov,
poskrbi za vpis tekmovalcev in rezultatov v informacijski streznik,
doloci dan in uro za vpoglede,
pregleda smiselnost morebitnih ugovorov in jih resi skupaj s clani obmocne
tekmovalne komisije ali jih preda v obravnavo in resitev drzavni tekmovalni komisiji,
vpise tekmovalne dosezke na streznik,
prijavi tekmovalce na drzavno tekmovanje,
sporoci gostitelja (sola) in organizatorja (ime in priimek ucitelja geografije)obmocnega
tekmovanja za naslednje solsko leta in ga vnese v informacijski streznik,
arhivira ustrezno dokumentacijo.
27. clen
(Naloge obmocne tekmovalne komisije)
Obmocna tekmovalna komisija ima naslednje naloge:
pripravi naloge in tockovnik za terenski del tekmovanja po navodilih drzavne tekmovalne
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komisije,
poskrbi za ustrezno stevilo tekmovalnih nalog,
izvede tekmovanje,
ovrednoti izdelke tekmovalcev,
doloci dobitnike srebrnih priznanj v skladu s 37. clenom tega pravilnika,
posreduje drzavni tekmovalni komisiji podatke, ki so potrebni za dolocitev udelezencev
drzavnega tekmovanja in izdajo potrdil clanom obmocne tekmovalne komisije in organizatorjem,
doloci udelezence drzavnega tekmovanja v skladu z 30. clenom tega pravilnika,
poskrbi za morebitne nagrade tekmovalcem.

28. clen
(Vrednotenje izdelkov)
lzdelke ovrednotijo ucitelji geografije(mentorji) oziroma od ustrezne tekmovalne komisije izbrane osebe
najkasneje v 3 urah po oddaji nalog,

29. clen
(Pregled izdelkov)
Drzavna tekmovalna komisija lahko pregleda ovrednotene izdelke tekmovalcev, ki se uvrstijo na drzavno
tekmovanje,

DRZAVNO TEKMOVANJE
30. clen
(Udelezenci drzavnega tekmovanja)
Drzavnega tekmovanja se lahko udelezijo tekmovalci od vkljucno 6. do vkljucno 9. razreda in tekmovalci od
vkljucno 1. do vkljucno 4. letnika srednjih sol glede na dosezke na obmocnem tekmovanju.
a) Osnovna sola
Drzavnega tekmovanja se udelezijo po 3 najboljsi tekmovalci iz vsakega obmocnega tekmovalisca.
Drzavnega tekmovanja se udelezijo tudi tekmovalci, ki jih na osnovi dosezkov vsako leta sproti izbere
drzavna tekmovalna komisija, potem ko so zbrana porocila z obmocnih tekmovalisc (najvec 3 tekmovalci z
obmocnega tekmovalisca).
b) Srednja sola
Drzavnega tekmovanja se udelezi 6 najboljsih tekmovalcev iz vsakega obmocnega tekmovalisca.
Drzavnega tekmovanja se udelezijo tudi tekmovalci, ki jih na osnovi dosezkov z obmocnih tekmovanj vsako
leta sproti izbere drzavna tekmovalna komisija, potem ko so zbrana porocila z obmocnih tekmovalisc
(najvec 4 tekmovalci z obmocnega tekmovalisca, pri cemer komisija zagotovi uravnotezenost z
upostevanjem stevilcnega razmerja udelezencev iz skupin A in B).Prvi stirje najbolje uvrsceni tekmovalci
na drzavnem tekmovanju (upostevajoc razmerje med tekmovalci, ki so nastopili v skupinah A in B)
zastopajo Slovenijo na mednarodnih tekmovanjih.
Ekipo stirih tekmovalcev vodi na mednarodnih tekmovanjih predstavnik organizatorja tekmovanja (ZRSS)
in predstavnik mentorjev. Predstavnika mentorjev se doloci po najboljsem dosezku tekmovalca. Ce se je s
sole uvrstilo vee tekmovalcev, se spremljevalca doloci po vsoti dosezkov tekmovalcev. Ce mentor odkloni
spremstvo, se izbere naslednji glede na dosezke tekmovalcev.

31. clen
(Kraj in cas tekmovanja)
Drzavno tekmovanje se izvede na soli gostiteljici po predhodnem dogovoru z drzavno tekmovalno komisijo
v prostorih, ki jih doloci organizator tekmovanja. Datum vsakoletnega drzavnega tekmovanja je dolocen v
razpisu.
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32. clen
(Naloge organizatorja drzavnega tekmovanja)
Organizator drzavneqa tekmovania ima naslednie naloqe:
pripravi ustrezne prostore za nemoteno pisanje nalog,
•
priskrbi malico za tekmovalce, njihove mentorje, spremljevalce in clane tekmovalne komisije,
pripravi prostor za delo drzavne tekmovalne komisije in ucitelje ocenjevalce,
pripravi prostor za odprtje tekmovanja,
v dogovoru s predsednikom dr2avne tekmovalne komisije opravi se druge dejavnosti, potrebne za
izvedbo tekmovanja.

33. clen
(Naloge predsednika drzavne tekmovalne komisije)
Predsednik drzavne tekmovalne komisije;
uskladi datum dr2avnega tekmovanja,
koordinira delo drzavne tekmovalne komisije,
zagotovi ustrezno stevilo tekmovalnih nalog,
z ravnateljem sole gostiteljice drzavnega tekmovanja se dogovori za nemoten potek tekmovanja,
zagotovi ucitelje ocenjevalce za vrednotenje izdelkov,
poskrbi za vpis tekmovalcev in objavo dosezkov,
pripravi morebitne nagrade za tekmovalce in mentorje,
poskrbi za arhiviranje tekmovalne dokumentacije,
poskrbi za pripravo porocila o tekmovanju (za ZRSS in MIZKS, za spletne strani PS
za geografijo, Geografijo v soli in obcni zbor Drustva uciteljev geografije).

34. clen
(Naloge drzavne tekmovalne komisije)
Drzavna tekmovalna komisija ima naslednje naloge:
* pripravi pisne tekmovalne naloge in tockovnik za vse stopnje tekmovanja,
* pripravi navodila za delo solskih in obmocnih tekmovalnih komisij,
• opravi dokoncen izbor udelezencev obmocnega in drzavnega tekmovanja,
• organizira in izvede vrednotenje izdelkov tekmovalcev,
* razglasi rezultate tekmovanja,
• doloci dobitnike zlatih priznanj v skladu s 37. clenom tega pravilnika,
* resuje morebitne ugovore v skladu s tem pravilnikom,
• doloci najboljse tekmovalce za mednarodna tekmovanja in srecanja (srednjeevropsko geografsko
tekmovanje, geografska olimpijada).

35. clen
(Cas za vrednotenje izdelkov)
Drzavna tekmovalna komisija izdelke ovrednoti in dosezke objavi najkasneje v 3 dneh po izvedenem
tekmovanju.

36. clen
(Sifriranje izdelkov)
Na obmocnem in drzavnem tekmovanju je sifriranje izdelkov obvezno.

MERILA ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ IN NAGRAD

37. clen
(Merila za podeljevanje priznanj in nagrad)
Na solskem tekmovanju lahko osvoji bronasto priznanje do 1/3 tekmovalcev na soli, razvrscenih po
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dosezku, pri cemer mora imeti zadnji prejemnik vsaj 1/3 moznih tock. Ce imajo tekmovalci izven 1/3
razvrscenih enak dosezek kot prejemnik z najmanj tockami v 1/3 tekmovalcev, prejmejo tudi ti tekmovalci
bronasto priznanje.
Tekmovalec lahko prejme srebrno priznanje, ce je na obmocnem tekmovanju dosegel vsaj 1/3 moznih tock
in ce velja:
srebrna priznanja prejmejo najboljsi tekmovalci obmocnega tekmovanja, njihovo stevilo pa ne sme
preseci 1/3 tekmovalcev obmocnega tekmovanja.
Tekmovalcu, ki se je uvrstil na drzavno tekmovanje in ga njegov dosezek na drzavnem tekmovanju uvrsca
med 1/3 stevila tekmovalcev te tekmovalne skupine na solskem tekmovanju v drzavi, se srebrno priznanje
dodeli kot srebrno priznanje za uspeh na drzavnem tekmovanju.
Najboljsi tekmovalci na drzavnem tekmovanju osvojijo zlato priznanje. Stevilo podeljenih zlatih priznanj je
odvisno od stevila udelezencev solskega tekmovanja in sicer:
Pri 50 tekmovalcih na solskem tekmovanju se podelita 2 zlati priznanji, od 475 do 499 tekmovalcev
na solskem tekmovanju se podeli najvec 19 zlatih priznanj, med 50 in 475 tekmovalcev na solskem
tekmovanju se podeli na vsakih 25 tekmovalcev eno zlato priznanje.
Pri 500 tekmovalcih na solskem tekmovanju se podeli 20 zlatih priznanj, pri 5000 ali vee
tekmovalcih na solskem tekmovanju se podeli najvec 65 zlatih priznanj, med 500 in 5000
tekmovalcev na solskem tekmovanju se podeli na vsakih 100 tekmovalcev eno zlato priznanje.
Tekmovalec lahko za uspeh na drzavnem tekmovanju osvoji prvo, drugo ali tretjo nagrado. 0 dodelitvi
nagrade odloca drzavna tekmovalna komisija.

RAZGLASITEV REZULTATOV TEKMOVANJA TER PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRAD
38. clen
(Objava dosezkov in mesto objave)
Objava dosezkov tekmovanja poteka v dveh fazah:
Rezultati tekmovanja, ki vsebujejo ime in priimek tekmovalca (na solskem tekmovanju) oz. sifro
tekmovalca (na regijskem in drzavnem tekmovanju) ter stevilo dosezenih tock po nalogah morajo
biti objavljeni na strezniku najkasneje v treh dneh po izvedbi tekmovanja. Ti rezultati niso javni ter
so z osebnim geslom dostopni pooblascenim osebam sodelujocih sol. V tej fazi ima vsak
tekmovalec pravico do vpogleda v svoj rezultat pri svojem mentorju oz. pooblasceni osebi na soli.
Po zakljuceni obravnavi ugovorov na vrednotenje in najkasneje 7 dni po zakljucenem tekmovanju
mora pristojna tekmovalna komisija objaviti koncne rezultate, ki vsebujejo ime in priimek
tekmovalca, dosezeno mesto tekmovalca, ime in priimek mentorja, tekmovalno skupino, naziv sole
in kraj, dosezeno stevilo tock po nalogah, morebitno dosezeno priznanje oz. nagrade in morebitno
informacijo o uvrstitvi na naslednjo raven tekmovanja.
Na soli so lahko javno (vendar ne na spletnih straneh) objavljena imena tekmovalcev, ki so prejeli bronasta
priznanja ali so se uvrstili na naslednjo raven tekmovanja. Na soli so lahko javno (vendar ne na spletnih
straneh) objavljena tudi imena in sole tistih tekmovalcev, ki so na regijskem tekmovanju v tisti regiji, v
katero je sola uvrscena, prejeli srebrna priznanja ali so se uvrstili na drzavno tekmovanje. Na soli so lahko
javno (vendar ne na spletnih straneh) objavljena tudi imena in sole tistih tekmovalcev, ki so na drzavnem
tekmovanju prejeli priznanje ali nagrado. Objava rezultatov tekmovanja na spletnih straneh sole je
dovoljena le v skladu s 40. clenom tega pravilnika.
39. clen
(lndividualni vpogled v dosezke na tekmovanju)
Vsak tekmovalec ima omogocen vpogled v svoje dosezke na tekmovanju in vpogled v morebiten sklep
tekmovalne komisije o ugovoru na vrednotenje preko interneta ali mobilnega telefona s pomocjo osebnega
uporabniskega imena in gesla. Do zakljucene obravnave ugovorov na vrednotenje je omogocen le
individualni vpogled v dosezeno stevilo tock po nalogah.
Uporabnisko ime in geslo za solsko tekmovanje prejme tekmovalec ob prijavi na solsko tekmovanje.
Uporabniska imena in gesla za visje ravni tekmovanj prejme tekmovalec na tekmovanju samem.
40. clen
(Objava na spletnih straneh)
Dosezki z drzavnega tekmovanja, ki vsebujejo ime in priimek tekmovalca, dosezeno mesto tekmovalca,
ime in priimek mentorja, tekmovalno skupino, naziv sole in kraj, dosezeno priznanje ali nagrado morajo biti
po razglasitvi objavljeni na spletnih straneh ZRSS. Objavijo se le dosezki tistih tekmovalcev, ki so na
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drzavnem tekmovanju prejeli priznanje ali nagrado. Na spletni strani posamezne sole se lahko javno objavi
le dosezke tistih tekmovalcev s te sole, ki so prejeli priznanje ali nagrado na katerikoli ravni tekmovanja.

41. clen
(Objava nalog)
Naloge z resitvami za vse ravni tekmovanja se praviloma objavijo na spletnih straneh ZRSS.

42. clen
(Tiskovine za priznanja in nagrade)
Tiskovine za priznanja priskrbi ZRSS.

43. clen
(Priprava priznanj in nagrad)
Vsa priznanja in nagrade morajo biti ostevilcena, podpisana in zigosana z zigom in sicer:
bronasta priznanja s podpisom predsednika solske tekmovalne komisije in zigom sole,
srebrna priznanja s podpisom predsednika obmocne tekmovalne komisije in zigom zavoda,
zlata priznanja s podpisom direktorja ZRSS in predsednika drzavne tekmovalne komisije ter zigom
ZRSS.

44. clen
(Podelitev priznanj in nagrad)
Po zakljucku tekmovanj na vseh ravneh se priznanja posredujejo na maticne sole tekmovalcev. Nagrade in
zlata priznanja se lahko podelijo na posebni svecani slovesnosti, o cemer odloca organizator.

45. clen
(Evidenca o priznanjih in nagradah)
Evidence o izdanih priznanjih in nagradah ter dokumentacijo tekmovanja hrani drzavna tekmovalna
komisija.

UGOVOR NA VREDNOTENJE IZDELKOV IN EVIDENCO STROKOVNEGA SODELOVANJA
46. clen
(Ugovor na vrednotenje izdelkov)
Ce tekmovalec meni, da je na tekmovanju s pisanjem dosegel visji rezultat, kot je razvidno iz objavljenega
rezultata, lahko v roku 3 dni od objave neuradnih rezultatov vlozi pisni ugovor, ki mora vsebovati sifro
tekmovalca, utemeljitev ugovora, mentorjevo soglasje in podpis. Pisni ugovor se vlozi pri tekmovalni
komisiji, ki je tekmovanje vodila.
Po vlozitvi ugovora ima tekmovalec pravico, da skupaj z mentorjem pregleda svoj izdelek. Za vpogled se
mora najaviti. Tekmovalna komisija doloci dan in uro vpogleda. Ce se dan ali ura zamudi, vpogled vee ni
mozen.
lzdelke, za katere je bil vlozen ugovor, pristojna tekmovalna komisija obravnava v skladu s tern
pravilnikom. Odlocitev komisije je dokoncna.

47. clen
(Ugovor na evidence strokovnega sodelovanja)
Ob objavi rezultatov tekmovanja mora pristojna tekmovalna komisija objaviti tudi imena clanov tekmovalne
komisije in drugih strokovnih sodelavcev. Ti podatki so z osebnim geslom dostopni pooblascenim osebam
sodelujocih sol. Vsak mentor ali strokovni sodelavec ima pravico do vpogleda v evidence strokovnega
sodelovanja na ustrezni ravni tekmovanja pri pooblasceni osebi na soli.
Ucitelj mentor ali strokovni sodelavec lahko v roku 7 dni po objavi uradnih rezultatov tekmovanja vlozi
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ugovor na evidence strokovnega sodelovanja. Ugovor je potrebno vloziti v pisni obliki na naslov
koordinatorja/tajnika tekmovanja.

VLOGA IN NALOGE UCITELJEV IN MENTORJEV
48. clen
(Odgovornost za tekmovalce)
Odgovornost za tekmovalce v casu srecanja in tekmovanja, prevzame organizator in spremljevalci.
Odgovornost za tekmovalce med potjo do mesta srecanja in tekmovanja, prevzamejo sola, mentorji
spremljevalci in pooblasceni spremljevalci oz. starsi.

49. clen
(Usklajevanje ocenjevalnih meril)
Predsednik tekmovalne komisije mora pred zacetkom vrednotenja izdelkov organizirati sestanek
ocenjevalcev. Na sestanku pregledajo resitve nalog in tockovnik ter razjasnijo morebitne nejasnosti.

50. cien
(Spopolnjevanje)
ZRSS in DUGS lahko za ucitelje, ki sodelujejo pri tekmovanju, in mentorje predvidi strokovno
spopolnjevanje. Spopolnjevanje lahko poteka v dogovoru s fakultetami.

FINANCIRANJE TEKMOVANJA
51. clen
(Viri financiranja solskih tekmovanj)
Sredstva za izvedbo solskih tekmovanj zagotovi sola, ki tekmovanje organizira.

52. clen
(Viri financiranja obmocnih tekmovanj)
Sredstva za izvedbo obmocnih tekmovanj zagotovijo sole, ki tekmovanja organizirajo s sodelovanjem
organizatorja tekmovanja. Viri sredstev so:
sredstva, dobljena od financerja,
sredstva, pridobljena z lastno dejavnostjo,
darila in volila,
prispevki sponzorjev in donatorjev,
prispevki sol, ki posiljajo tekmovalce na obmocno tekmovanje,
drugi viri.

53. clen
(Financiranje drzavnega tekmovanja)
Viri sredstev za izvedbo drzavnega tekmovanja so:
sredstva Ministrstva za izobrazevanje, znanost, kulturo in sport,
sredstva pridobljena z lastno dejavnostjo,
darila in volila,
prispevki sponzorjev in donatorjev,
drugi viri.

54. clen
(Poraba sredstev)
Med stroske tekmovanja stejemo:
pripravo nalog za srecanje in tekmovanje,
prevode v jezike narodnosti,
razmnozevanje nalog in papir,
delo tekmovalnih komisij,
materialne stroske clanov komisij (strokovna literatura ipd.},
stroske uporabe eksperimentalnih pripomockov,
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pripravo in posiljanje razpisov in vabil,
pripravo seznamov tekmovalcev in vodenje evidence,
diplome (priznanja) in potrdila, znacke, medalje (opredeljeno v tekmovalnem
pravilniku),
nagrade za zmagovalce,
udelezbo najboljsih treh v vsaki kategoriji tekmovanja na poletnih solah in
izobrazevalnih oblikah doma in najboljse v svojih kategorijah v tujini,
izdelavo biltena,
izdelavo in obdelavo anketnih vprasalnikov,
delo pri organizaciji in nadzoru,
malico-kosilo za tekmovalce in komisije,
spremljajoci program v casu tekmovanja (ogled muzeja, kinematografa ipd.),
potne stroske za udelezence iz Slovenije na mednarodnih srecanjih oz. tekmovanjih. Navedene
postavke so podlaga za pripravo financnega plana tekmovanja na vseh treh ravneh tekmovanja.

55. clen
(Piacilo za delo)
Delo uciteljev in mentorjev na tekmovanju se praviloma ne nagrajuje denarno. Porabljeni cas se
obracuna v okviru priprave tekmovalcev na tekmovanje. Uspesni mentorji lahko prejmejo nagrade
DUGS.

KAZENSKE DOLOCBE
56. clen
(Krsenje pravilnika)
Tekmovalna komisija in tekmovalci so dolzni upostevati dolocila tega pravilnika in navodila predsednika
pristojne tekmovalne komisije.
Ce clan tekmovalne komisije ne uposteva dolocil tega pravilnika in navodil predsednika pristojne
tekmovalne komisije, ga predsednik ustrezne tekmovalne komisije razresi clanstva v komisiji. Razresitev
vpise v zapisnik tekmovanja.
Ce udelezenci tekmovanja ne upostevajo dolocil tega pravilnika in navodil pristojne tekmovalne komisije,
jih lahko pristojna tekmovalna komisija izloci s tekmovanja. lzlocitev tekmovalca s tekmovanja se skupaj
z navedbo razloga za izlocitev vpise v zapisnik tekmovanja.

PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE
57. clen
(Sprejem pravilnika)
Pravilnik o tekmovanju iz znanja geografije osnovnosolcev in srednjesolcev sprejme direktor Zavada RS
za solstvo. Enak postopek velja tudi za sprejem sprememb in dopolnitev tega pravilnika.

58. clen
(Veljavnost pravilnika)
Pravilnik velja z dnem, ko ga podpise direktor Zavada RS za solstvo. Enako velja za morebitne
spremembe in dopolnitve tega pravilnika.
Z zacetkom veliavnosti teoa oravilnika oreneha veliati Pravilnik o tekmovanju osnovnosolcev in
srednjesolcev v znanju geografije stevilka 0071-4/2012-1 z dne 16. 7. 2012.
Dr. Vinko Logaj
Direktor
Stevilka: 0071-4/2015-1
Datum: 12. 03. 2015
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Zavod
Republlke
Slovenije
za solstvo

Na podlagi 24. elena Statuta Zavada Republike Slovenije za solstvo st. 0071-4/2010, ki ga je Svet
Zavada sprejel na seji dne 27. 05. 2010 izdaja direktor Zavada Republike Slovenije za solstvo

PRAVILNIK 0 TEKMOVANJU OSNOVNOSOLCEV IN SREDNJESOLCEV V ZNANJU
GEOGRAFIJE
SPLOSNIDEL
1. clen
(Vsebina pravilnika)
Pravilnik o tekmovanju osnovnosolcev in srednjesolcev v znanju geografije doloca:
cilje tekmovanja,
razpis, vodenje tekmovanja in pripravo nalog,
organizacijo tekmovanja ter kriterije za podeljevanje priznanj in nagrad,
vlogo in naloge uciteljev mentorjev,
razglasitev dosezkov,
ugovore na vrednotenje izdelkov,
financiranje tekmovanja.
2. clen
(Cilji tekmovanja)
Cilji tekmovanja so:
sirjenje znanja in poglabljanje ze osvojenih znanj tudi nad zahtevnostjo rednega programa
na podrocju geografije za OS in SS,
primerjanje znanja med ucenci /dijaki na podrocju geografije,
popularizacija geografije,
odkrivanje in spodbujanje za geografijo nadarjenih ucencev in dijakov,
motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s podrocja geografije,
spodbujanje druzenja mladih iz razlicnih sol in okolij,
spodbujanje in razvijanje terenskega raziskovanja,
preverjanje novih metod in pristopov za poucevanje geografije.
3. clen
(Ravni in nacin tekmovanja)
Tekmovanje poteka na treh ravneh:
solsko tekmovanje za bronasto priznanje,
o
obmocno tekmovanje za srebrno priznanje,
o
drzavno tekmovanje za zlato priznanje.
Tekmovanje je sestavljeno iz pisnega in terenskega dela in poteka posamicno na vseh ravneh.
Obmocno in drZavno tekmovanje potekata na predhodno dogovorjenih tekmovaliscih.
0

1

4. clen
(Organizator tekmovanja)
Tekmovanje osnovnosolcev in srednjesolcev v znanju geografije organizira Zavod RS za
solstvo.
Tekmovanje vodi in usmerja komisija za tekmovanje ucencev in dijakov iz znanja geografije, v
nadaljevanju dr:Zavna tekmovalna komisija, ki jo sestavljajo univerzitetni strokovnjaki, ucitelji
geografije in clani predmetne skupine za geografijo ZRSS.

5. clen
(Soorganizatorji tekmovanja)
Pri organizaciji in izvedbi tekmovanja ucencev in dijakov iz znanja geografije sodelujejo:
ucitelji mentorji tekmovanja,
ravnatelji/ravnateljice sol,
drugi strokovni delavci sol.

6. clen
(Prostovoljnost sodelovanja)
Sodelovanje ucencev in dijakov (v nadaljevanju: tekmovalcev) na tekmovanju je prostovoljno.
Ucitelji oziroma mentorji morajo tekmovalce oziroma njihove zakonite zastopnike pred
tekmovanjem seznaniti stern pravilnikom.

7. clen
(Pravica udelezbe na tekmovanju)
Na tekmovanju lahko tekmujejo tekmovalci 6.,7., 8. in 9. razreda osnovnih sol in dijaki 1., 2.,
3. in 4. letnika srednjih sol.
Tekmovanja se lahko pod enakimi pogoji udelezijo tudi tekmovalci slovenske narodnosti iz
zamejstva ter otroci dr:Zavljanov Slovenije, ki so na zacasnem delu v tujini.
Tekmovalci, ki so tuji dr:Zavljani oziroma osebe brez dr:Zavljanstva in prebivajo v Republiki
Sloveniji, imajo pravico do tekmovanja na solski ravni pod enakimi pogoji kot dr:Zavljani
Republike Slovenije.
RAZPIS TEKMOVANJA

8. clen
(Razpis tekmovanja)
Zavod RS za solstvo do 31. julija v tekocem solskem letu objavi razpis tekmovanja
osnovnosolcev in dijakov v znanju geografije za naslednje solsko leto. Razpis se objavi na
spletni strani Zavoda RS za solstvo na naslovu: http://www.zrss.si.

9. clen
(Vsebina razpisa)
Razpis tekmovanja obsega:
vsebinski program tekmovanja za posamezne ravni tekmovanja,
datum in cas izvedbe solskega, obmocnega in dr:Zavnega tekmovanja ter
• morebitne posebnosti, vezane na tekoce leto.

10. clen
(Prijava na tekmovanje)
Tekmovalec se na solsko tekmovanje prijavi pri mentorju tekmovanja.
Na podlagi rezultatov solskega oz. obmocnega tekmovanja solske oz. obmocne komisije s

.....................................................................................................................

cY

Zavod Republike Slovenije za solstvo

2

pomocjo informacijskega streznika prijavijo udelezence obmocnega oz, dr:Zavnega tekmovanja.
Elektronska prijava vsebuje:
ime in priimek kandidata, spol, datum rojstva in razred,
program, naziv in sedez sole, ki jo tekmovalec obiskuje,
stevilo dosezenih tack po posameznih nalogah,
ime in priimek mentorja, spol in datum rojstva.
Prijavljeni so lahko le tisti tekmovalci, ki so pisno soglasali, da so lahko njihovi rezultati, dosezeni
na tekmovanju, javno objavljeni. Za mladoletne tekmovalce morajo ustrezno pisno soglasati starsi
oziroma zakoniti zastopniki.
Sola, ki prijavi tekmovalce za obmocno tekmovanje, mora zagotoviti vsaj enega ucitelja
ocenjevalca. Ce sola ob prijavi tekmovalca ne vpise ucitelja ocenjevalca, prijava tekmovalcev ni
sprejeta. Ce sola ocenjevalca ne more zagotoviti, se mora dogovoriti za ustrezno zamenjavo s
tekmovalno komisijo. Organizator obmocnega in dr:Zavnega tekmovanja izmed uciteljev
ocenjevalcev izbere nadzorne ucitelje.

VODENJE TEKMOVANJA
11. clen
(Tekmovalne komisije in imenovanje clanov)

Tekmovanja na posameznih ravneh vodijo tekmovalne komisije, in sicer:
• Tekmovanje na solski ravni vodijo solske tekmovalne komisije, ki jih imenuje ravnatelj sole
na predlog uciteljev geografije. Komisijo sestavljajo predsednik in dva clana.
• Tekmovanje na obmocni ravni vodijo obmocne tekmovalne komisije, kijih sestavljajo
predsednik in najmanj dva clana, predstavnika udelezenih sol, ki pomagajo pri izvedbi
tekmovanja. Obmocne tekmovalne komisije imenuje ravnatelj sole, na kateri je
tekmovalisce.
• Tekmovanje na dr:Zavni ravni vodi drzavna tekmovalna komisija, ki je opredeljena v 4.
clenu tega pravilnika.

PRIPRAVA NALOG

12. clen
(Priprava nalog)

Pisni test sestavi drzavna tekmovalna komisija na vseh ravneh tekmovanja.
Terenske naloge iz znanja geografije za solsko tekmovanje ter resitve s tockovnikom pripravi
solska tekmovalna komisija po predhodnih skupnih navodilih koordinatorja tekmovanja.
Za obmocno tekmovanje terenske naloge ter resitve s tockovnikom pripravi obmocna komisija po
skupnih predhodno zapisanih izhodiscih.
Za drzavno tekmovanje jih pripravi dr:Zavna tekmovalna komisija, ki za vse ocenjevalce izdela tudi
navodila o uporabi tockovnika.
Tekmovalne naloge morajo biti lektorirane. Lektoriranje tekmovalnih nalog se opravi po
pooblastilu predsednika drzavne tekmovalne komisije.
Tekmovalne naloge so lahko avtorsko delo.

13. clen
(Tajnost nalog)

Vse tekmovalne komisije hranijo terenske naloge pred tekmovanjem in so odgovorne za tajnost
tekmovalnih nalog do zacetka resevanja nalog in anonimnost dosezkov vseh tekmovalcev do
objave.
Do zacetka tekmovanja so terenske naloge za tekmovanje pod nadzorom predsednika ustrezne
tekmovalne komisije. Pisne tekmovalne naloge so na informacijskem strezniku dosegljive dan
pred tekmovanjem predsednikom tekmovalnih komisij.
14. clen
(Hranjenje izdelkov)
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Solske in obmocne tekmovalne komisije hranijo izdelke tekmovalcev do konca solskega leta.
lzdelke z drzavnega tekmovanja hrani drzavna tekmovalna komisija eno leta, nato zagotovi
njihova unicenje.

ORGANIZACIJA TEKMOVANJA
TEKMOVALNI RED
15. clen
(Trajanje tekmovanja)
Tekmovanje je sestavljeno iz pisnega in terenskega dela. Pisni del tekmovanja na vseh treh
ravneh traja 20 minut.
Terenski del tekmovanja traja:
• na solski ravni najvec 30 minut,
• na obmocni ravni najvec 60 minut,
• na drzavni ravni najvec 90 minut.
16. clen
(Razporeditev v prostoru)
Ce naloge izpolnjujejo v prostoru, mora imeti vsak tekmovalec svojo mizo. Ce so mize
dvosedezne, sedijo vsi tekmovalci na isti strani. Razmik med sredisci stolov, na katerih sedijo
tekmovalci, mora biti najmanj 1,5 m. Vsi so obrnjeni v isto smer. Nadzorni ucitelji morajo imeti
nemoten dostop do vsakega tekmovalca in nadzor nad vsemi.
Sedezni red pripravi ustrezna tekmovalna komisija.
17. clen
(Nadzorne osebe)
Patek resevanja tekmovalnih nalog na vseh ravneh tekmovanja nadzorujejo nadzorne osebe, ki
jih dolocijo tekmovalne komisije.
Nadzorni osebi v prostoru preverita ali so navzoci vsi tekmovalci in evidentirata manjkajoce
tekmovalce. Tekmovalcem razdelita delovne liste. Eden ad nadzornih uciteljev stoje nadzoruje
potek tekmovanja s celne strani razreda, drugi nadzorni ucitelj pa z zadnje strani. Ce tekmovalec
ocitno prepisuje ali krsi dolocila tega pravilnika, taka med pisnim in (ali) terenskim delom
tekmovanja (uporaba nedovoljenih sredstev, motenje sotekmovalcev), se mu odvzame
tekmovalni list, tekmovalec pa odstrani iz prostora ali obmocja, kjer poteka tekmovanje.
0 razlogih za odstranitev tekmovalca iz prostora razpravlja ustrezna tekmovalna komisija, ki
sPreime sklep o izkljucitvi. Sklep se vpise v zapisnik tekmovanja, kjer se navede razlog za
izkljucitev. S tern je tekmovalec izkljucen iz nadaljnjega tekmovanja, odlocitev o izkljucitvi pa je
dokoncna.
18. clen
(Dovoljeni pripomocki)
Na tekmovanjih tekmovalci lahko uporabljajo pripomocke, ki jih kat potrebne doloci pristojna
tekmovalna komisija.
SOLSKO TEKMOVANJE
19. clen
(Udelezenci solskega tekmovanja)
Solskega tekmovanja se lahko udelezijo tekmovalci iz 6., 7., 8., in 9. razreda osnovne sole ter
tekmovalci 1., 2., 3., in 4. letnika srednjih sol.
20. clen
(Kraj in cas tekmovanja)

.....................................................................................................................
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Solsko tekmovanje poteka v prostorih, ki jih izbere solska tekmovalna komisija. Tekmovanje
praviloma poteka v vsej Sloveniji istocasno in je doloceno z razpisom.

21. clen
(Naloge predsednika solske tekmovalne komisije)
Predsednik solske tekmovalne komisije:
• se z ravnateljem sole dogovori za nemoten potek tekmovanja,
• v sodelovanju z ravnateljem poskrbi za fotokopiranje ali tiskanje tekmovalnih nalog in
njihovo tajnost,
• pridobi sodelavce ocenjevalce,
• od tekmovalcev pridobi pisna soglasja (objavljena so na racunalniskem strezniku) o
javni objavi rezultatov dosezenih na tekmovanju,
• poskrbi za vpis tekmovalcev in mentorjev v informacijski streznik,
• poskrbi za vpis dosezenih tock tekmovalcev,
• poskrbi za tocnost vnesenih podatkov (po objavi urad nih rezultatov sol5kega tekmovanja
popravki podatkov 0 mentorjih in tekmovalcih ni50 vee mozni),
• oznaci dobitnike brona5tih priznanj,
• prijavi tekmovalce na obmocno tekmovanje,
• vpise ucitelja oz. ucitelje ocenjevalca oz. ocenjevalce za obmocno tekmovanje v
informacij5ki 5treznik,
• arhivira tekmovalno dokumentacijo,
• ob ugovoru na vrednotenje, primer alt nalogo pregleda in jo preda v obravnavo tekmovalni
komi5iji in 5trokovnemu aktivu.

22. clen
(Naloge solske tekmovalne komi5ije)
Sol5ka tekmovalna komi5ija ima naslednje naloge:
• pripravi naloge in tockovnik za teren5ki del tekmovanja po navodilih dr:Zavne
tekmovalne komi5ije,
• na o5novi prijav tekmovalcev na tekmovanje nati5ne in razmnozi zado5tno stevilo
tekmovalnih nalog,
• organizira tekmovanje,
• vrednoti izdelke tekmovalcev,
• v informacij5ki 5treznik vnese stevilo do5ezenih tock po po5ameznih nalogah,
• objavi rezultate najka5neje 3 dni po izvedbi tekmovanja,
• uoosteva mozno5t uaovora in rok oriiav na obmocno tekmovanje,
podeli bronasta oriznania za dosezke na solskem tekmovanju,
oredlaaa tekmovalce za obmocno tekmovanie.
v sogla5ju 5 5trokovnim aktivom sprejme ali zavrne ugovor.
23. clen
(vrednotenje izdelkov)

lzdelke ovrednotijo ucitelji geografije oziroma od u5trezne tekmovalne komi5ije izbrane o5ebe
najkasneje v 3 urah po oddaji izdelka.

OBMOCNO TEKMOVANJE
24. clen
(Udelezenci obmocnega tekmovanja)

Obmocnega tekmovanja 5e lahko udelezijo tekmovalci od vkljucno 6. do vkljucno 9. razreda in
tekmovalci od vkljucno 1. do vkljucno 4. letnika 5rednjih sol.
a)

Osnovna sola

Obmocnega tekmovanja 5e 5 sole udelezi:
• 1 tekmovalec, ce je na solskem tekmovanju tekmovalo do vkljucno 12 tekmovalcev,
• 2 tekmovalca. ce ie na solskem tekmovaniu tekmovalo od 13 do 25 tekmovalcev,
• 3 tekmovalci, ce je na solskem tekmovanju tekmovalo 26 do 45 tekmovalcev in
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•

4 tekmovalci, ce je na solskem tekmovanju tekmovalo 46 ali vee tekmovalcev,

njihovi koncni dosezki pa ne smejo biti manjsi od 50% vseh moznih tock.
Pri izenacenem rezultatu se uposteva vecje stevilo tock dosezenih na terenskem delu
tekmovanja. Ce je tudi ta dosezek enak, tekmovalna komisija z dodatno nalogo doloci
uvrscenega tekmovalca.
Obmocnega tekmovanja se poleg tekmovalcev iz prejsnjih odstavkov tega elena udelezijo tudi
tekmovalci, ki jih na osnovi dosezkov s solskih tekmovanj vsako leto sproti izbere informacijski
streznik po zakljucku vnosov porocil s solskih tekmovanj. Z vsake sole lahko z doizborom
dodatno napreduje en tekmovalec.
b) Srednja sola
Obmocnega tekmovanja se s sole udelezi:
• 1 tekmovalec, ce je na solskem tekmovanju tekmovalo do vkljucno 10 tekmovalcev,
• 2 tekmovalca, ce je na solskem tekmovanju tekmovalo od 11 do 21 tekmovalcev,
• 3 tekmovalci, ce je na solskem tekmovanju tekmovalo 22 do 32 tekmovalcev in
• 4 tekmovalci, ce je na solskem tekmovanju sodelovalo 33 ali vee tekmovalcev,
njihovi koncni dosezki pa ne smejo biti manjsi od 50% vseh moznih tock.
Pri izenacenem rezultatu se uposteva vecje stevilo tock dosezenih na terenskem delu
tekmovanja. Ce je tudi ta dosezek enak, tekmovalna komisija z dodatno nalogo doloci
uvrscenega tekmovalca.
Obmocnega tekmovanja se poleg tekmovalcev iz prejsnjih odstavkov tega elena udelezijo tudi
tekmovalci, ki jih na osnovi dosezkov s solskih tekmovanj vsako leto sproti izbere informacijski
streznik po zakljucku vnosov porocil s solskih tekmovanj.
Ce so na solskem tekmovanju nastopali tekmovalci v skupinah A (vee kot 140 ur pouka geografije
v programu) in B (140 in manj ur pouka geografije v programu), se njihove dosezke vodi loceno.
lzracun za napredovanje se napravi za vsako skupino posebej.

25. clen
(Kraj in cas tekmovanja)
Obmocno tekmovanje organizira obmocna tekmovalna komisija na selah gostiteljicah po
posameznih obmocjih v prostorih, ki jih doloci organizator tekmovanja. Datum vsakoletnega
obmocnega tekmovanja je dolocen v razpisu.
Ce se do 1. septembra ne javi nobena sola, jo doloci drZavna komisija in to praviloma izmed sol,
katerih ucenci oziroma dijaki so nastopali na prejsnjih tekmovanjih.
Tekmovalec lahko na obmocnem tekmovanju sodeluje na tekmovanju izven svojega maticnega
obmocja. Za tako sodelovanje mora zaprositi drZavno tekmovalno komisijo v 3 dneh po objavi
uradnih rezultatov solskega tekmovanja. Uvrstitev tekmovalca na OT ter morebitno osvojitev
srebrnega priznanja in uvrstitev na DT se doloci glede na regijo, v kateri je tekmoval. Kvota za
udelezbo na DT na posamezno regijo se ne spremeni, tudi ce se zaradi tekmovanja v drugih
regijah stevilo tekmovalcev spremeni.

26. clen
(Naloge predsednika obmocne tekmovalne komisije)
Predsednik obmocne tekmovalne komisije:
se z ravnateljem sole dogovori za nemoten potek tekmovanja,
organizira vrednotenje izdelkov,
poskrbi za vpis tekmovalcev in rezultatov v informacijski streznik,
doloci dan in uro za vpoglede,
pregleda smiselnost morebitnih ugovorov in jih resi skupaj s clani obmocne
tekmovalne komisije ali jih preda v obravnavo in resitev drzavni tekmovalni komisiji,
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vpise tekmovalne dosezke na streznik,
prijavi tekmovalce na drZavno tekmovanje,
sporoci gostitelja (sola) in organizatorja (ime in priimek ucitelja geografije)obmocnega
tekmovanja za naslednje solsko leto in ga vnese v informacijski streznik,
arhivira ustrezno dokumentacijo.
27. clen
(Naloge obmocne tekmovalne komisije)

Obmocna tekmovalna komisija ima naslednje naloge:
pripravi naloge in tockovnik za terenski del tekmovanja po navodilih drZavne
tekmovalne komisije,
poskrbi za ustrezno stevilo tekmovalnih nalog,
izvede tekmovanje,
ovrednoti izdelke tekmovalcev,
doloci dobitnike srebrnih priznanj v skladu s 37. clenom tega pravilnika,
posreduje drZavni tekmovalni komisiji podatke, ki so potrebni za dolocitev udelezencev
drZavnega tekmovanja in izdajo potrdil clanom obmocne tekmovalne komisije in
organizatorjem,
doloci udelezence drZavnega tekmovanja v skladu z 30. clenom tega pravilnika,
poskrbi za morebitne nagrade tekmovalcem.
28. clen
(Vrednotenje izdelkov)

lzdelke ovrednotijo ucitelji geografije(mentorji) oziroma od ustrezne tekmovalne komisije izbrane
osebe najkasneje v 3 urah po oddaji nalog,
29. clen
(Pregled izdelkov)

DrZavna tekmovalna komisija lahko pregleda ovrednotene izdelke tekmovalcev, ki se uvrstijo na
drzavno tekmovanje,
DRZAVNO TEKMOVANJE
30. clen
(Udelezenci drzavnega tekmovanja)

Drzavnega tekmovanja se lahko udelezijo tekmovalci od vkljucno 6. do vkljucno 9. razreda in
tekmovalci od vkljucno 1. do vkljucno 4. letnika srednjih sol glede na dosezke na obmocnem
tekmovanju.
a) Osnovna sola
Drzavnega tekmovanja se udelezijo po 3 najboljsi tekmovalci iz vsakega obmocnega
tekmovalisca. DrZavnega tekmovanja se udelezijo tudi tekmovalci, ki jih na osnovi dosezkov
vsako leto sproti izbere drZavna tekmovalna komisija, potem ko so zbrana porocila z obmocnih
tekmovalisc (najvec 3 tekmovalci z obmocnega tekmovalisca).
b) Srednja sola
Drzavnega tekmovanja se udelezi 6 najboljsih tekmovalcev iz vsakega obmocnega tekmovalisca.
Drzavnega tekmovanja se udelezijo tudi tekmovalci, ki jih na osnovi dosezkov z obmocnih
tekmovanj vsako leto sproti izbere drzavna tekmovalna komisija, potem ko so zbrana porocila z
obmocnih tekmovalisc (najvec 4 tekmovalci z obmocnega tekmovalisca, pri cemer komisija
zagotovi uravnotezenost z upostevanjem stevilcnega razmerja udelezencev iz skupin A in B).Prvi
stirje najbolje uvrsceni tekmovalci na drZavnem tekmovanju (upostevajoc razmerje med
tekmovalci, ki so nastopili v skupinah A in B) zastopajo Slovenijo na mednarodnih tekmovanjih.
Ekipo stirih tekmovalcev vodi na mednarodnih tekmovanjih predstavnik organizatorja tekmovanja
(ZRSS) in predstavnik mentorjev. Predstavnika mentorjev se doloci po najboljsem dosezku
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tekmovalca. Ce se je s sole uvrstilo vee tekmovalcev, se spremljevalca doloci po vsoti dosezkov
tekmovalcev. Ce mentor odkloni spremstvo, se izbere naslednji glede na dosezke tekmovalcev.
31. clen
(Kraj in cas tekmovanja)

Drzavno tekmovanje se izvede na soli gostiteljici po predhodnem dogovoru z dr:Zavno
tekmovalno komisijo v prostorih, ki jih doloci organizator tekmovanja. Datum vsakoletnega
drzavnega tekmovanja je dolocen v razpisu.
32. clen
(Naloge organizatorja dr:Zavnega tekmovanja)

Organizator dr:Zavneaa tekmovania ima naslednie naloae:
• pripravi ustrezne prostore za nemoteno pisanje nalog,
priskrbi malice za tekmovalce, njihove mentorje, spremljevalce in clane tekmovalne
komisije,
pripravi prostor za dele dr:Zavne tekmovalne komisije in ucitelje ocenjevalce,
pripravi prostor za odprtje tekmovanja,
v dogovoru s predsednikom dr:Zavne tekmovalne komisije opravi se druge dejavnosti,
potrebne za izvedbo tekmovanja.
33. clen
(Naloge predsednika dr:Zavne tekmovalne komisije)

Predsednik drzavne tekmovalne komisije;
uskladi datum drzavnega tekmovanja,
koordinira dele dr:Zavne tekmovalne komisije,
zagotovi ustrezno stevilo tekmovalnih nalog,
z ravnateljem sole gostiteljice dr:Zavnega tekmovanja se dogovori za nemoten potek
tekmovanja, zagotovi ucitelje ocenjevalce za vrednotenje izdelkov,
poskrbi za vpis tekmovalcev in objavo dosezkov,
pripravi morebitne nagrade za tekmovalce in mentorje,
poskrbi za arhiviranje tekmovalne dokumentacije,
poskrbi za pripravo porocila o tekmovanju (za ZRSS in MIZKS, za spletne strani PS
za geografijo, Geografijo v soli in obcni zbor Drustva uciteljev geografije).
34. clen
(Naloge dr:Zavne tekmovalne komisije)

Dr:Zavna tekmovalna komisija ima naslednje naloge:
* pripravi pisne tekmovalne naloge in tockovnik za vse stopnje tekmovanja,
* pripravi navodila za dele solskih in obmocnih tekmovalnih komisij,

• opravi dokoncen izbor udelezencev obmocnega in dr:Zavnega tekmovanja,
• organizira in izvede vrednotenje izdelkov tekmovalcev,
* razglasi rezultate tekmovanja,
• doloci dobitnike zlatih priznanj v skladu s 37. clenom tega pravilnika,
* resuje morebitne ugovore v skladu stern pravilnikom,
• doloci najboljse tekmovalce za mednarodna tekmovanja in srecanja (srednjeevropsko
geografsko tekmovanje, geografska olimpijada).
35. clen
(Cas za vrednotenje izdelkov)

Drzavna tekmovalna komisija izdelke ovrednoti in dosezke objavi najkasneje v 3 dneh po
izvedenem tekmovanju.

·····················································································································
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36. clen
(Sifriranje izdelkov)
Na obmocnem in drZ:avnem tekmovanju je sifriranje izdelkov obvezno.

MERILA ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ IN NAGRAD
37. clen
(Merila za podeljevanje priznanj in nagrad)
Na solskem tekmovanju lahko osvoji bronasto priznanje do 1/3 tekmovalcev na soli, razvrscenih
po dosezku, pri cemer mora imeti zadnji prejemnik vsaj 1/3 moznih tock. Ce imajo tekmovalci
izven 1/3 razvrscenih enak dosezek kot prejemnik z najmanj tockami v 1/3 tekmovalcev, prejmejo
tudi ti tekmovalci bronasto priznanje.
Tekmovalec lahko prejme srebrno priznanje, ce je na obmocnem tekmovanju dosegel vsaj 1/3
moznih tock in ce velja:
srebrna priznanja prejmejo najboljsi tekmovalci obmocnega tekmovanja, njihovo stevilo
pa ne sme preseci 1/3 tekmovalcev obmocnega tekmovanja.
Tekmovalcu, ki se je uvrstil na drZ:avno tekmovanje in ga njegov dosezek na drZ:avnem
tekmovanju uvrsca med 1/3 stevila tekmovalcev te tekmovalne skupine na solskem tekmovanju v
drZ:avi, se srebrno priznanje dodeli kot srebrno priznanje za uspeh na drZ:avnem tekmovanju.
Najboljsi tekmovalci na drZ:avnem tekmovanju osvojijo zlato priznanje. Stevilo podeljenih zlatih
priznanj je odvisno od stevila udelezencev solskega tekmovanja in sicer:
Pri 50 tekmovalcih na solskem tekmovanju se podelita 2 zlati priznanji, od 475 do 499
tekmovalcev na solskem tekmovanju se podeli najvec 19 zlatih priznanj, med 50 in 475
tekmovalcev na solskem tekmovanju se podeli na vsakih 25 tekmovalcev eno zlato
priznanje.
Pri 500 tekmovalcih na solskem tekmovanju se podeli 20 zlatih priznanj, pri 5000 ali vee
tekmovalcih na solskem tekmovanju se podeli najvec 65 zlatih priznanj, med 500 in 5000
tekmovalcev na solskem tekmovanju se pod eli na vsakih 100 tekmovalcev eno zlato
priznanje.
Tekmovalec lahko za uspeh na drZ:avnem tekmovanju osvoji prvo, drugo ali tretjo nagrado. 0
dodelitvi nagrade odloca drZ:avna tekmovalna komisija.

RAZGLASITEV REZULTATOV TEKMOVANJA TER PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRAD
38. clen
(Objava dosezkov in mesto objave)
Objava dosezkov tekmovanja poteka v dveh fazah:
Rezultati tekmovanja, ki vsebujejo ime in priimek tekmovalca (na solskem tekmovanju)
oz. sifro tekmovalca (na regijskem in drzavnem tekmovanju) ter stevilo dosezenih tock po
nalogah morajo biti objavljeni na strezniku najkasneje v treh dneh po izvedbi tekmovanja.
Ti rezultati niso javni ter so z osebnim geslom dostopni pooblascenim osebam sodelujocih
sol. V tej fazi ima vsak tekmovalec pravico do vpogleda v svoj rezultat pri svojem
mentorju oz. pooblasceni osebi na soli.
Po zakljuceni obravnavi ugovorov na vrednotenje in najkasneje 7 dni po zakljucenem
tekmovanju mora pristojna tekmovalna komisija objaviti koncne rezultate, ki vsebujejo ime
in priimek tekmovalca, dosezeno mesto tekmovalca, ime in priimek mentorja, tekmovalno
skupino, naziv sole in kraj, dosezeno stevilo tock po nalogah, morebitno dosezeno
priznanje oz. nagrade in morebitno informacijo o uvrstitvi na naslednjo raven tekmovanja.
Na soli so lahko javno (vendar ne na spletnih straneh) objavljena imena tekmovalcev, ki so
prejeli bronasta priznanja ali so se uvrstili na naslednjo raven tekmovanja. Na soli so lahko javno
(vendar ne na spletnih straneh) objavljena tudi imena in sole tistih tekmovalcev, ki so na
regijskem tekmovanju v tisti regiji, v katero je sola uvrscena, prejeli srebrna priznanja ali so se
uvrstili na drzavno tekmovanje. Na soli so lahko javno (vendar ne na spletnih straneh) objavljena
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tudi imena in sole tistih tekmovalcev, ki so na driavnem tekmovanju prejeli priznanje ali nagrado.
Objava rezultatov tekmovanja na spletnih straneh sole je dovoljena le v skladu s 40. clenom tega
pravilnika.
39. clen
(lndividualni vpogled v dosezke na tekmovanju)
Vsak tekmovalec ima omogocen vpogled v svoje dosezke na tekmovanju in vpogled v morebiten
sklep tekmovalne komisije o ugovoru na vrednotenje preko interneta ali mobilnega telefona s
pomocjo osebnega uporabniskega imena in gesla. Do zakljucene obravnave ugovorov na
vrednotenje je omogocen le individualni vpogled v dosezeno stevilo tock po nalogah.
Uporabnisko ime in geslo za solsko tekmovanje prejme tekmovalec ob prijavi na solsko
tekmovanje. Uporabniska imena in gesla za visje ravni tekmovanj prejme tekmovalec na
tekmovanju samem.

40. clen
(Objava na spletnih straneh)
Dosezki z driavnega tekmovanja, ki vsebujejo ime in priimek tekmovalca, dosezeno mesto
tekmovalca, ime in priimek mentorja, tekmovalno skupino, naziv sole in kraj, dosezeno priznanje
ali nagrado morajo biti po razglasitvi objavljeni na spletnih straneh ZRSS. Objavijo se le dosezki
tistih tekmovalcev, ki so na driavnem tekmovanju prejeli priznanje ali nagrado. Na spletni strani
posamezne sole se lahko javno objavi le dosezke tistih tekmovalcev s te sole, ki so prejeli
priznanje ali nagrado na katerikoli ravni tekmovanja.

41. clen
(Objava nalog)
Naloge z resitvami za vse ravni tekmovanja se praviloma objavijo na spletnih straneh ZRSS.

42. clen
(Tiskovine za priznanja in nagrade)
Tiskovine za priznanja priskrbi ZRSS.

43. clen
(Priprava priznanj in nagrad)
Vsa priznanja in nagrade morajo biti ostevilcena, podpisana in zigosana z zigom in sicer:
bronasta priznanja s podpisom predsednika solske tekmovalne komisije in zigom sole,
srebrna priznanja s podpisom predsednika obmocne tekmovalne komisije in zigom
zavoda,
zlata priznanja s podpisom direktorja ZRSS in predsednika driavne tekmovalne komisije
ter zigom ZRSS.

44. clen
(Podelitev priznanj in nagrad)
Po zakljucku tekmovanj na vseh ravneh se priznanja posredujejo na maticne sole tekmovalcev.
Nagrade in zlata priznanja se lahko podelijo na posebni svecani slovesnosti, o cemer odloca
organizator.

45. clen
(Evidenca o priznanjih in nagradah)
Evidence o izdanih priznanjih in nagradah ter dokumentacijo tekmovanja hrani drzavna
tekmovalna komisija .

.... .................................................................................................................
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UGOVOR NA VREDNOTENJE IZDELKOV IN EVIDENCO STROKOVNEGA SODELOVANJA

46. clen
(Ugovor na vrednotenje izdelkov)
Ce tekmovalec meni, da je na tekmovanju s pisanjem dosegel visji rezultat, kot je razvidno iz
objavljenega rezultata, lahko v roku 3 dni od objave neuradnih rezultatov vlozi pisni ugovor, ki
mora vsebovati sifro tekmovalca, utemeljitev ugovora, mentorjevo soglasje in podpis. Pisni
ugovor se vlozi pri tekmovalni komisiji, ki je tekmovanje vodila.
Po vlozitvi ugovora ima tekmovalec pravico, da skupaj z mentorjem pregleda svoj izdelek. Za
vpogled se mora najaviti. Tekmovalna komisija doloci dan in uro vpogleda. Ce se dan ali ura
zamudi, vpogled vee ni mozen.
lzdelke, za katere je bil vlozen ugovor, pristojna tekmovalna komisija obravnava v skladu s tem
pravilnikom. Odlocitev komisije je dokoncna.

47. clen
(Ugovor na evidence strokovnega sodelovanja)
Ob objavi rezultatov tekmovanja mora pristojna tekmovalna komisija objaviti tudi imena clanov
tekmovalne komisije in drugih strokovnih sodelavcev. Ti podatki so z osebnim geslom dostopni
pooblascenim osebam sodelujocih sol. Vsak mentor ali strokovni sodelavec ima pravico do
vpogleda v evidence strokovnega sodelovanja na ustrezni ravni tekmovanja pri pooblasceni
osebi na soli.
Ucitelj mentor ali strokovni sodelavec lahko v roku 7 dni po objavi uradnih rezultatov tekmovanja
vlozi ugovor na evidence strokovnega sodelovanja. Ugovor je potrebno vloziti v pisni obliki na
naslov koordinatorja/tajnika tekmovanja.
VLOGA IN NALOGE UCITELJEV IN MENTORJEV

48. clen
(Odgovornost za tekmovalce)
Odgovornost za tekmovalce v casu srecanja in tekmovanja, prevzame organizator in
spremljevalci.
Odgovornost za tekmovalce med potjo do mesta srecanja in tekmovanja, prevzamejo sola,
mentorji spremljevalci in pooblasceni spremljevalci oz. starsi.

49. clen
(Usklajevanje ocenjevalnih meril)
Predsednik tekmovalne komisije mora pred zacetkom vrednotenja izdelkov organizirati sestanek
ocenjevalcev. Na sestanku pregledajo resitve nalog in tockovnik ter razjasnijo morebitne
nejasnosti.

50. cien
(Spopolnjevanje)
ZRSS in DUGS lahko za ucitelje, ki sodelujejo pri tekmovanju, in mentorje predvidi strokovno
spopolnjevanje. Spopolnjevanje lahko poteka v dogovoru s fakultetami.

FINANCIRANJE TEKMOVANJA

51. clen
(Viri financiranja solskih tekmovanj)
Sredstva za izvedbo solskih tekmovanj zagotovi sola, ki tekmovanje organizira .

.....................................................................................................................
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52. clen
(Viri financiranja obmocnih tekmovanj)

Sredstva za izvedbo obmocnih tekmovanj zagotovijo sole, ki tekmovanja organizirajo s
sodelovanjem organizatorja tekmovanja. Viri sredstev so:
sredstva, dobljena ad financerja,
sredstva, pridobljena z lastno dejavnostjo,
darila in volila,
prispevki sponzorjev in donatorjev,
prispevki sol, ki posiljajo tekmovalce na obmocno tekmovanje,
drugi viri.
53. clen
(Financiranje driavnega tekmovanja)

Viri sredstev za izvedbo driavnega tekmovanja so:
sredstva Ministrstva za izobrazevanje, znanost, kulturo in sport,
sredstva pridobljena z lastno dejavnostjo,
darila in volila,
prispevki sponzorjev in donatorjev,
drugi viri.
54. clen
(Poraba sredstev)
Med stroske tekmovanja stejemo:
pripravo nalog za srecanje in tekmovanje,
prevode v jezike narodnosti,
razmnozevanje nalog in papir,
delo tekmovalnih komisij,
materialne stroske clanov komisij (strokovna literatura ipd.),
stroske uporabe eksperimentalnih pripomockov,
pripravo in posiljanje razpisov in vabil,
pripravo seznamov tekmovalcev in vodenje evidence,
diolome (oriznanja) in potrdila, znacke, medalje (opredeljeno v tekmovalnem
pravilniku),
nagrade za zmagovalce,
udelezbo najboljsih treh v vsaki kategoriji tekmovanja na poletnih selah in
izobrazevalnih oblikah doma in najboljse v svojih kategorijah v tujini,
izdelavo biltena,
izdelavo in obdelavo anketnih vprasalnikov,
delo pri organizaciji in nadzoru,
malico-kosilo za tekmovalce in komisije,
spremljajoci program v casu tekmovanja (ogled muzeja, kinematografa ipd.),
potne stroske za udelezence iz ·Slovenije na mednarodnih srecanjih oz. tekmovanjih.
Navedene postavke so podlaga za pripravo financnega plana tekmovanja na vseh treh ravneh
tekmovanja.
55. clen
(Piacilo za del a)

Delo uciteljev in mentorjev na tekmovanju se praviloma ne nagrajuje denarno. Porabljeni cas
se obracuna v okviru priprave tekmovalcev na tekmovanje. Uspesni mentorji lahko prejmejo
nagrade DUGS.
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KAZENSKE DOLOCBE

56. clen
(Krsenje pravilnika)

Tekmovalna komisija in tekmovalci so dolzni upostevati dolocila tega pravilnika in navodila
predsednika pristojne tekmovalne komisije.
Ce clan tekmovalne komisije ne uposteva dolocil tega pravilnika in navodil predsednika
pristojne tekmovalne komisije, ga predsednik ustrezne tekmovalne komisije razresi clanstva v
komisiji. Razresitev vpise v zapisnik tekmovanja.
Ce udelezenci tekmovanja ne upostevajo dolocil tega pravilnika in navodil pristojne
tekmovalne komisije, jih lahko pristojna tekmovalna komisija izloci s tekmovanja. lzlocitev
tekmovalca s tekmovanja se skupaj z navedbo razloga za izlocitev vpise v zapisnik
tekmovanja.
PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE

57. clen
(Sprejem pravilnika)

Pravilnik o tekmovanju iz znanja geografije osnovnosolcev in srednjesolcev sprejme direktor
Zavoda RS za solstvo. Enak postopek velja tudi za sprejem sprememb in dopolnitev tega
pravilnika.
58. clen
(Veljavnost pravilnika)

Pravilnik velja z dnem, ko ga podpise direktor Zavoda RS za solstvo. Enako velja za morebitne
spremembe in dopolnitve tega pravilnika.
Z zacetkom veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o tekmovanju osnovnosolcev in
srednjesolcev v znanju geografije stevilka 0071-4/2012-1 z dne 16. 7. 2012.
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