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Zadeva: Usmeritve glede organizacije tekmovanj na šolski, regijski in državni 
stopnji

Spoštovani organizatorji!

Prihajamo v obdobje, ko se vrsti veliko število tekmovanj, hkrati pa se poraja tudi 
veliko vprašanj, dvomov in neljubih pritiskov glede izvedb le-teh. V izogib 
neenotnim praksam smo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport 
pripravili usmeritve, ki jih je razumeti kot minimalni standard izvedb tekmovanj. V 
kolikor lahko vaša organizacija zagotovi tudi višji standard izvedbe, je to seveda 
dobrodošlo.

ŠOLSKA IN/ALI REGIJSKA STOPNJA
Če organizirate tekmovanje, ki se lahko brez bistvenih tehnoloških ali tehničnih 
prilagoditev opravi tudi na spletu ali na daljavo, vas pozivamo, da le-to tudi 
omogočite. Pri tem je potrebno biti pazljiv pri zahtevah tiskanja, nadzornih kamer
ipd., 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 
odrejeni karanteni, pojavijo nove skupine izključenih učencev in dijakov, ki jim 
okoliščine ne omogočajo sodelovanja. 

V izogib takšnemu stanju je smotrno, da presojo, ali je spletna izvedba oziroma 
izvedba na daljavo mogoča in enakopravna v posamezni šoli, prevzamejo šolske 
tekmovalne komisije. Menimo pa, da morajo biti za možnost oddaljenega 
sodelovanja na tekmovanju 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. 

Ponovitve tekmovanj, dodatni roki za isto tekmovanje, nenadzorovano pisanje pol 
in druge prilagoditve, ki postavljajo pod dvom regularnosti in definicijo 
tekmovanja, niso sprejemljive. Takšne izvedbe bi lahko bile tudi razlog za izločitev 
upravičenih stroškov iz morebitne pogodbe o sofinanciranju.

Organizatorji šolskih tekmovanj iz znanj



Dodajamo še, da odrejenih karanten ni mogoče predčasno prekiniti in navkljub 
testiranju tekmovalci v odrejeni karanteni ne smejo biti pozvani, da pišejo pole 
fizično v morebitnih posebnih prostorih šole ali organizatorja. 

DRŽAVNA STOPNJA
V kolikor bodo šole ostale 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 potekala državna tekmovanja na posameznih šolah, je potrebno 
zagotoviti nadzor, ki vam bo zagotavljal verodostojnost rezultatov. 

Pri izvedbi v živo je potrebno upoštevati vsaj naslednje standarde: sedežni red na 
tekmovališču je vnaprej določen, med sedeži je najmanj 1.5 m razdalje, prostor je 
potrebno prezračevati, tekmovalci morajo vseskozi nositi v skladu z Odlokom  o
začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo 
COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/2021) predpisane maske in izpolnjevati pogoj 
PCT ter upoštevati vse ostale v trenutku izvajanja tekmovanja veljavne ukrepe. 

V primeru zaprtja šol bomo skupaj iskali nove datume (trenutni razpored najdete 
na DMFA) in prilagoditve za izvedbe državnih stopenj tekmovanj. Za vse dodatne 
informacije se lahko obrnete na Mišelo Mavrič, PhD, na spletni naslov 
misela.mavric@gov.si ali na telefonsko številko 051-390-910.

Pripravila:
Mišela Mavrič, PhD Maja Mihelič Debeljak
Podsekretarka Direktorica Urada za razvoj in 

kakovost izobraževanja
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