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Datum: 03. april 2017 
 

Obvestilo II pred državnim  tekmovanjem iz znanja geografije  
v šolskem letu 2016/2017 za osnovne in srednje šole 

 
Spoštovani!  
 

Uvodna pojasnila 
 
22. državno tekmovanje bo potekalo na OŠ Gornja Radgona,  Prežihova 1, 9250 
Gornja Radgona v petek, 7. aprila 2017. Sodelovalo bo 119 tekmovalcev OŠ, 41 
tekmovalcev SŠA in 23 tekmovalcev SŠB. Sodelujočih je  veliko (183), zato vas in 
vaše tekmovalce vljudno prosimo, da upoštevate navodila in se ravnate po časovni 
razporeditvi, ki je priložena.  
Prijava tekmovalcev bo od 10.30 do 11.00 v veliki telovadnici OŠ Gornja Radgona, 
kjer bo od 11.00 do 11.30 tudi otvoritvena slovesnost  z navodili za tekmovanje. Od 
11.45  do 13.00 vam ponujamo možnost kosila v jedilnici (ob predhodni prijavi). Do 
sedaj je prijavljenih 46 šol. Priporočamo, da pohitite s prijavami kosil.   
V tem času bo potekal tudi pisni del tekmovanja v devetih učilnicah v traktu D. 
Od 13.15 do 15.00 bo potekal ogled terena in drugi del pisnega tekmovanja.  
Od 15.15 do 17.00 bo organiziran ogled mednarodnega sejma Medical (sejmišče). 
 
Za prijavo na ogled sejma vas prosimo, da se prijavite tako mentorji kot 
tekmovalci na  
http://url.sio.si/DT_geografija_sejem . 
 
Od 17.20 do 18.00 bo možen vpogled v naloge in zaključek tekmovanja.  
 

Kosilo  
 
Izbirate lahko med mesnim in vegetarijanskim menijem 
MESNI MENI VEGETARIJANSKI MENI 
ŠPARGLJEVA KREMNA JUHA 
PIŠČANČJI DUNAJSKI ZREZEK 
PRAŽEN KROMPIR 
ZELJNA SOLATA S FIŽOLOM 
KORNET 

ŠPARGLJEVA KREMNA JUHA 
ZELENJAVNI ZREZEK 
PRAŽEN KROMPIR 
ZELJNA SOLATA S FIŽOLOM 
KORNET 

 
Cena kosila je 4,00 €. 
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Prosimo vas, da najkasneje do ponedeljka, 3. aprila 2017, do 12. ure vpišete 

število in vrsto kosil v http://url.sio.si/geografija_DT_kosilo. 
 
Kosila boste plačali po prejetem računu, ki ga bo OŠ Gornja Radgona izstavila 
na podlagi naročilnice, ki jo prinesete s seboj in oddate ob prijavi.  

 
Okvirna časovnica  
 

Čas  Vsebina 
10.30 – 11.00 Prijava v veliki telovadnici 
11.00 – 11.30 Uvodni pozdravi s kulturnim programom in navodili 
11.45 – 13.00  Kosilo v jedilnici šole v dveh delih  
11.45 – 12.15 Pisni del tekmovanja za OŠ - 6 učilnic in kosilo za SŠ 
12.25 – 12.55  Pisni del tekmovanja za SŠ - 3 učilnice in kosilo za OŠ 
13.15 – 15.10  Terenski ogled in drugi del pisanja – ločeno OŠ in SŠ 
15.15 – 17.00 Ogled 2. mednarodnega sejma Medical na sejmišču 
17.20 – 18.00  Vpogled v naloge in zaključek tekmovanja 
 

Dodatna pojasnila  
 

Rekviziti, ki jih morajo imeti vsi tekmovalci*: 
 

1. Trda podlaga za pisanje (A4 - lahko atlas) 
2. Šolski atlas 
3. Trije svinčniki - kemični, barvni, navadni; radirka 
4. Kompas 
5. Geotrikotnik 
6. Primerna obutev in obleka za terensko delo 
Uporaba mobilnih, pametnih telefonov, tablic in računal (kalkulatorjev) ni 
dovoljena. Stiki z mentorji v času tekmovanja niso dovoljeni. 
Vpogledi bodo možni takoj po tekmovanju.  

 
 
Zaključna pojasnila 
 

Po končanem državnem tekmovanju se bo tekmovanje nadaljevalo na mednarodni 
ravni. Prvih osem osnovnošolcev se bo lahko udeležilo BIGEO 3 (Mednarodne 
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balkanske olimpijade), ki jo letos organiziramo v Rušah. Šolam bo za udeležbo 
potrebno pokriti prijavnino za tekmovalce in mentorje. 
Enaka možnost pod enakimi pogoji, bo ponujena petim tekmovalcem SŠA in 3 
tekmovalcem SŠB. Tekmovanje na BIGEO 3 bo potekalo v dveh kategorijah: OŠ in 
SŠ.  
Prvi štirje tekmovalci SŠ pa se bodo lahko udeležili IGEO, ki bo letos potekala v 
Beogradu. 
 
Prosimo vas, da si v prilogi ogledate razporeditve  in zadolžitve mentorjev.  
 
Želimo vam veliko kompleksno geografskih uspehov in užitkov. 
 
 
 
 
 
 
 
Ravnatelj OŠ Gornja Radgona:      Koordinator tekmovanja: 
Dušan Zagorc                                                                Danijel Lilek 

 
 
 
 


