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Zadeva: Dopolnjene usmeritve glede organizacije tekmovanj za šolski, 
regijski in državni nivo

Spoštovani organizatorji!

Dne 11.11.2021 smo vas seznanili z usmeritvami glede organizacije šolskih 
tekmovanj. V načelu usmeritve še vedno veljajo, jih pa dopolnjujemo z nekaj več 
informacij, še posebej zato, ker smo v obdobju, ko se povečano vrstijo tekmovanja 
na državni stopnji, za katera ostaja stališče ministrstva, da se izvajajo v živo. Z 
usmeritvami vas ponovno seznanjamo tudi z razlogom, da vaše izvedbe tekmovanj 
in prakse prilagoditev ohranjamo kolikor je le mogoče poenotene. 

Še vedno velja, da se šolska ali regijska stopnja tekmovanja, ki se lahko brez 
bistvenih tehnoloških ali tehničnih prilagoditev opravi tudi na spletu ali na daljavo, 
kot taka tudi omogoči. Pri tem je potrebno biti pazljiv pri zahtevah tiskanja ali 
nadzornih kamer, saj vsi učenci ali dijaki morda nimajo teh možnosti, zato ne bi 
želeli, da se v želji po vključitvi čim več tekmovalcev na šolsko tekmovanje, torej 
tudi tistih v karanteni, pojavijo nove skupine izključenih učencev in dijakov, ki jim 
okoliščine ne omogočajo sodelovanja. Hkrati morajo za možnost oddaljenega 
sodelovanja na tekmovanju biti izpolnjeni minimalni pogoji in sicer, tekmovalcu 
mora biti odrejena karantena, tekmovalec mora izpolnjevati polo pod nadzorom, 
tekmovalec mora izpolnjevati polo istočasno s tekmovalci na tekmovališču. 

Ker šole  glede na trenutno epidemiološko sliko ostajajo odprte menimo, da se je 
pri državni stopnji tekmovanja potrebno držati najvišjih standardov kakovosti 
izvedbe tekmovanja, zato je sprejemljiva le izvedba na eni ali več lokacijah v živo 
pod nadzorom organizatorja. V kolikor bi se pojavile posebne okoliščine v katerih 
bi kdo od organizatorjev imel tehtne argumente, da lahko državno stopnjo 
tekmovanja izvede le na daljavo, vas vabimo, da se predhodno posvetujete s 
kontaktno osebo na ministrstvu, navedeno spodaj. 

Organizatorji selekcijskih in interesnih tekmovanj, 
sofinanciranih iz javnih sredstev MIZŠ



Prav tako je potrebno vse spremembe datumov izvedb tekmovanj predhodno 
uskladiti z ministrstvom, saj v sodelovanju z DMFA vodimo koledar vseh 
tekmovanj in skrbimo, da je prekrivanj čim manj. Koledar najdete tukaj:
https://www.dmfa.si/InfoServer/Public/PredlogiDatumovTekmovanj.aspx.

Dodajamo še, da je pri izvedbi v živo še vedno potrebno upoštevati navodila NIJZ 
glede sedežnega reda, razdalje, prezračevanja, nošnje mask ipd. Prav tako morajo 
tekmovalci izpolnjevati pogoj PCT. Za izpolnjevanje pogoja T je za učence in dijake 
dovolj samotestiranje, pri čemer morajo na tekmovališče prinesti tudi evidenčni 
list iz katerega je razvidno kdaj je bil test opravljen in podpis nadzorne osebe. 
Predlagamo pa, da imate na tekmovališču predviden tudi prostor in nadzorno 
osebo, ki bi tekmovalcem, ki pogoja T ne bi izkazali predhodno, to omogočili pred 
tekmovanjem.

Za vsa vprašanja vam je na voljo Mišela Mavrič na telefonski številki 051 390 910 
ali po elektronski pošti (misela.mavric@gov.si). 

Pripravila: Maja Mihelič-Debeljak
Mišela Mavrič, PhD Direktorica

Urad za razvoj in kakovost 
              izobraževanja
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