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Dostop do informacij:
angleš�ina:
http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=1&rID=14



Na�in prijave 

Tekmovalec se na šolsko tekmovanje 
prijavi pri svojem u�itelju (mentorju) prijavi pri svojem u�itelju (mentorju) 
angleškega/nemškega jezika.



Šolsko tekmovanje

Šolsko tekmovanje vodi šolska 
tekmovalna komisija, ki jo na predlog 
u�iteljev angleš�ine/nemš�ine imenuje 
ravnatelj šole. Komisijo sestavljajo ravnatelj šole. Komisijo sestavljajo 
predsednik (obvezno anglist/nemcist) 
in vsaj dva �lana.
(Pravilnik, 13. �len)



Naloge predsednika šolske tekmovalne 
komisije

Predsednik šolske tekmovalne komisije:
• se z ravnateljem šole dogovori za nemoten potek 

tekmovanja,
• v sodelovanju z ravnateljem poskrbi za tajnost 

fotokopiranja/tiskanja tekmovalnih nalog (naloge so 
dostopne na strežniku),

• pridobi sodelavce ocenjevalce,
• poskrbi za vpis tekmovalcev in mentorjev v informacijski 

strežnik (preveri že obstoje�o bazo/ni�esar ne briše),
• poskrbi za vpis doseženih to�k tekmovalcev,
• ozna�i dobitnike bronastih priznanj,
• prijavi tekmovalce na regijsko tekmovanje.
(Pravilnik, 23. �len)



Informacijski strežnik

Informacijski strežnik DMFA Slovenije je namenjen 
ra�unalniški podpori razli�nim osnovnošolskim in 
srednješolskim tekmovanjem. Strežnik lahko uporabljajo 
tiste šole v Sloveniji, ki sta jim bila dodeljena 
uporabniško ime in geslo.  V za�etku šolskega leta uporabniško ime in geslo.  V za�etku šolskega leta 
bodo vsa gesla za uporabnike s šol spremenjena. 
Obvestila o novih geslih bodo po šolah poslana v 
prvi polovici septembra.

https://www.dmfa.si/InfoServer/





Naloge šolske tekmovalne komisije

Šolska tekmovalna komisija ima naslednje naloge:
• od u�encev pridobi pisna soglasja (objavljena so na strežniku) o 

javni objavi rezultatov na tekmovanju,
• na osnovi prijav u�encev  na tekmovanje natisne in razmnoži 

zadostno število tekmovalnih nalog (objavljenih na strežniku),
• organizira tekmovanje,• organizira tekmovanje,
• pregleda in ovrednoti izdelke u�encev  ter dolo�i vrstni red 

tekmovalcev po dosežkih,
• razglasi rezultate tekmovanja, pri �emer mora upoštevati možnost 

ugovora in rok prijav na regijsko  tekmovanje,
• podeli bronasta priznanja za dosežke na šolskem tekmovanju 

(dobitnike odkljuka na strežniku ),
• predlaga tekmovalce za regijsko tekmovanje.


