
 

 

Maribor, 20. 7. 2015 

 

Vodji aktiva za nemški jezik 
 

RAZPIS 
TEKMOVANJA V ZNANJU NEMŠKEGA JEZIKA ZA 2. IN 3. LETNIKE 

SREDNJIH ŠOL V ŠOLSKEM LETU 2015/2016 

 

V šolskem letu 2015/2016 bo tekmovanje v znanju nemškega jezika potekalo tako kot 

pretekla leta, saj krovni pravilnik za tekmovanja iz znanja za OŠ in SŠ predpisuje nekatere 

obvezne dele in postopke. Na spletni strani www.sdunj.si je objavljen Pravilnik o tekmovanju 

v znanju nemškega jezika.  

Prosimo vas, da natančno sledite tudi navodilom za uporabo informacijskega strežnika. 

 

OSNOVNE INFORMACIJE O POTEKU TEKMOVANJA: 

RAVEN DATUM URA TRAJANJE KRAJ ODGOVORNA  

OSEBA 

Šolsko  

tekmovanje 

 

četrtek, 

7.1.2016 

13.00 60 min šole učitelji – mentorji 

Državno 

tekmovanje 

 

četrtek, 

11.2.2016 

14.00 120 min Gimnazija 

Franca 

Miklošiča 

Ljutomer 

Milojka Vaupotič 

 

TEKMOVALNE KATEGORIJE 

 

Dijaki se na obeh ravneh pomerijo v šestih kategorijah, glede na to, v kateri srednješolski  

program so vpisani:  

 

2. letnik: 1. tuji jezik; vse gimnazije (splošna, klasična, umetniška, ekonomska, tehniška) 

2. letnik: 2. tuji jezik; vse gimnazije (splošna, klasična, umetniška, ekonomska, tehniška)  

2. letnik: 1. in 2. tuji jezik skupaj; srednje tehniške in strokovne, srednje poklicne in nižje  

poklicne šole 

3. letnik: 1. tuji jezik; vse gimnazije (splošna, klasična, umetniška, ekonomska, tehniška)  

3. letnik: 2. tuji jezik; vse gimnazije (splošna, klasična, umetniška, ekonomska, tehniška)  

3. letnik: 1. in 2. tuji jezik skupaj; srednje tehniške in strokovne, srednje poklicne in nižje 

poklicne šole 

 

Na tekmovanju ne morejo sodelovati dijaki, katerih materni jezik je nemščina. 

 

Pogoj za sodelovanje dijakov je, da je šola poravnala tekmovalnine za dijake za preteklo 

šolsko leto 2014/2015 (in tudi za prejšnja), v nasprotnem primeru bodo dijaki šol z 

neporavnanimi računi izključeni iz celotnega (šolskega in državnega) tekmovanja. 

 

 

 

 

 

 
 

Slowenischer Deutschlehrerverband 
 

  

 
 

Slovensko društvo učiteljev nemškega jezika 
Koroška cesta 160, SI-2000 Maribor, Slovenija 

http://www.sdunj.si; tekmovanje@sdunj.si 
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PRIJAVE 

 

Prijave dijakov na tekmovanje potekajo izključno preko informacijskega strežnika DMFA 

(glej navodila). Prosimo vas, da se natančno držite navodil. za uporabo informacijskega 

strežnika DMFA. 

 

 

PRIJAVNINA 

 

Prijavnina znaša 6 € (v kolikor je mentor tekmovalcev član društva SDUNJ) ali 10 € (v 

kolikor mentor tekmovalcev ni član društva SDUNJ) za vsakega prijavljenega tekmovalca na 

šolskem tekmovanju. Po končanem šolskem tekmovanju prejmejo šole račun, ki so ga dolžne 

poravnati v navedenem roku. (Davčna zakonodaja za neprofitno društvo, kot smo mi, 

predvideva, da izvajamo aktivnosti le za člane, zato vas prosimo, da se mentorji včlanite v 

SDUNJ in nam tako omogočite primerno delovanje društva. V primeru, da niso vsi mentorji 

člani društva, moramo plačati davek na dobiček, kar nam povzroči še dodatne stroške in 

administrativnega dela.)  

 

 

TEKMOVALNE NALOGE 

 

Na šolskem tekmovanju bodo dijaki reševali naloge za bralno razumevanje, jezikovne 

strukture in napisali krajši sestavek. Tekmovanje traja 60 minut.  

Na državnem tekmovanju bodo dijaki poleg nalog za bralno razumevanje in jezikovne 

strukture pisali tudi spis. Reševanje traja 120 minut (2 x 60 minut), vmes je odmor za malico. 

Naloge z rešitvami za vse kategorije in za obe stopnji tekmovanja pripravi državna 

tekmovalna komisija. 

 

 

REZULTATI 

 

12. 1. 2016: Predsednik šolske tekmovalne komisije posreduje rezultate državni tekmovalni 

komisiji tako, da jih vnese v ustrezen računalniški program. Vsi tekmovalci bodo imeli dostop 

do svojih rezultatov šolskega tekmovanja s pomočjo gesla, ki ga bodo dobili skupaj s 

soglasjem pred šolskim tekmovanjem. Ugovor je možen do 15.1.2016 v pisni obliki. 

18. 1. 2016: Predsednik šolske tekmovalne komisije vnese rezultate ugovorov na strežniku ter 

objavi na šoli rezultate s prejemniki bronastih priznanj.  

21. 1. 2016 bo na https://www.dmfa.si/InfoServer / dostopen  seznam izbranih udeležencev 

državnega tekmovanja. 

 

22. 2. 2016: Na https://www.dmfa.si/InfoServer / bodo dostopni neuradni rezultati 

državnega tekmovanja. Vsi tekmovalci bodo imeli dostop do svojih rezultatov državnega 

tekmovanja s pomočjo gesla, ki ga bodo dobili na državnem tekmovanju. 

Utemeljen ugovor je možno vložiti, ne glede na način prenosa, v obliki dopisa na papirju in 

mora prispeti v poštni predalček društva do 25. 2. 2016 do 15h na SDUNJ, Koroška 160, 

2000 Maribor (za tekmovanje). 

1. 3. 2016: Na strežniku bodo objavljeni uradni rezultati s prejemniki srebrnih in zlatih 

priznanj.  

 

https://www.dmfa.si/InfoServer
https://www.dmfa.si/InfoServer
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Želimo si, da bi tekmovanje tudi v bodoče uspešno delovalo v praksi in prispevalo k 

popularizaciji znanja nemškega jezika. Tudi zato vas vljudno vabimo, da se včlanite v SDUNJ 

in s tem pomembno prispevate k dobremu delovanju našega društva.  

Obiščite nas na www.sdunj.si, kjer so poleg pristopne izjave za koledarsko leto (!) tudi vse 

ostale informacije o SDUNJ. Veseli bomo vaših predlogov za obogatitev društvenih 

dejavnosti. 

Dodatne informacije: tekmovanje@sdunj.si. 

Želimo vam uspešno tekmovanje in vas lepo pozdravljamo.  

Morebitne nujne spremembe podatkov bodo objavljene na spletni strani društva. 

 

 

Sabina Mulej        dr. Brigita Kacjan 

predsednica državne       predsednica SDUNJ 

tekmovalne komisije 
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