
NAVODILA ZA IZVEDBO ŠOLSKEGA TEKMOVANJA UČENCEV IZ ZNANJA 

ZGODOVINE  

 

Izvedba šolskega tekmovanja: torek, 4. 12. 2018 ob 13.00 (čas pisanja 60 minut) 

 

Pred izvedbo šolskega tekmovanja vodje šolskega tekmovanja na strežniku DMFA 

(https://www.dmfa.si) v meniju UČENCI pregledajo in ustrezno dopolnijo seznam učencev 

ter v meniju Tekmovanje/Šolsko tekmovanje prijavljenim učencem natisnejo Izjave o 

sodelovanju. Podpisane in vrnjene Izjave evidentirajo na strežniku DMFA. V meniju 

UČITELJI pregledajo in ustrezno dopolnijo seznam učiteljev, ki bodo sodelovali pri 

strokovnem in izvedbenem delu šolskega tekmovanja. 

 

Izvedba šolskega tekmovanja 

Ravnatelji imenujejo šolske tekmovalne komisije in predsednike šolskih tekmovalnih komisij. 

Šolske tekmovalne komisije in predsedniki šolskih tekmovalnih komisij opravljajo naloge, ki 

so zapisane v 21. in 22. členu Pravilnika o tekmovanju učencev iz znanja zgodovine (v 

nadaljevanju: pravilnik). 

 

Dan pred tekmovanjem lahko predsedniki šolskih tekmovalnih komisij na strežniku DMFA v 

meniju TEKMOVANJE - ŠOLSKO TEKMOVANJE dostopajo s svojim geslom do 

tekmovalne pole. Uro po pričetku tekmovanja pa lahko dostopajo do navodil za vrednotenje. 

Predsedniki šolskih tekmovalnih komisij poskrbijo za natis zadostnega števila tekmovalnih 

nalog.   

Šolsko tekmovanje poteka na dan in ob uri, ki sta določena z razpisom in v prostorih, ki jih 

pripravijo šolske tekmovalne komisije.  

V primeru, da je tekmovalec učenec s posebnimi potrebami, šolska tekmovalna komisija 

ravna v skladu s 7. členom pravilnika. 

 

Po zaključku šolskega tekmovanja 

Člani šolskih tekmovalnih komisij in predsedniki šolskih tekmovalnih komisij ovrednotijo 

tekmovalne naloge v skladu z navodili za vrednotenje in vnesejo dosežke učencev na strežnik 

DMFA. Razglasijo neuradne rezultate (7. 12. 2018) in v skladu s 24. členom pravilnika na 

strežniku DMFA OBVEZNO predlagajo učence na območno tekmovanja oz. naslednjo 

raven tekmovanja (NT). V primeru deljenja mest med tekmovalci z istim seštevkom točk, 

lahko šolske tekmovalne komisije izvedejo dodatno preverjanje oz. odločijo, koga od 

tekmovalcev bodo predlagale na NT. V skladu s 35. členom pravilnika šolske tekmovalne 

komisije označijo tudi dobitnike bronastih priznanj.  

Predsedniki šolskih tekmovalnih komisij na strežniku DMFA OBVEZNO zabeležijo oz. 

označijo učitelje ocenjevalce in nadzorne učitelje za območno tekmovanje.  

 

https://www.dmfa.si/


Šolske tekmovalne komisije in predsedniki šolskih tekmovalnih komisije zaključijo potrebne  

vnose na strežniku DMFA do 11. 12. 2018 do 17.00. Po preteku naknadni vnosi niso več 

možni. 

 

Uradni rezultati bodo razglašeni 13. 12. 2018 ter so predsednikom šolskih tekmovalnih 

komisij in UČENCEM dostopni z njihovimi osebnimi gesli. 

 

Gostitelji in organizatorji območnega tekmovanja iz znanja zgodovine so vidni na strežniku 

DMFA. 

 

Želimo vam uspešno delo. 

Državna tekmovalna komisija 


