
PRAVILA O ORGANIZACIJI IN IZVEDBI DRŽAVNEGA TEKMOVANJA MLADIH ZGODOVINARJEV 

 

Člen 1 

Državno tekmovanje mladih zgodovinarjev je tekmovanje srednješolskih dijakov iz znanja zgodovine. 
Sodelovanje dijakov na tekmovanju je prostovoljno. Sodelovanje učiteljev pri pripravi in izvedbi 
tekmovanja je prostovoljno. 
 
Tekmovanje dijake spodbuja k poglobljenem preučevanju zgodovine, razširjanju dodatnega znanja, 
spodbuja nadarjene dijake za skupinsko in individualno delo.  
 
Cilj tekmovanja je predstavitev in primerjanje znanja dijakov na državnem nivoju. Vsebino za 
tekmovanje določajo veljavni šolski programi za predmet zgodovina in vsakoletni razpis tekmovanja, 
lahko pa vsebina presega obseg učnega načrta z dodatno razpisano literaturo. 
 

Člen 2 

Tekmovanje je organizirano na dveh stopnjah: šolsko in državno tekmovanje. 

Šolsko tekmovanje organizira in izvede aktiv učiteljev zgodovine na posamezni šoli. Aktiv tudi imenuje 
učitelja – mentorja, ki je odgovoren za pripravo dijakov na državno tekmovanje. Na šolsko 
tekmovanje se lahko prijavi vsak dijak šole.  
 
Državno tekmovanje organizirajo Društvo učiteljev zgodovine Slovenije in gimnazije. Pri organizaciji in 
izvedbi državnega tekmovanja sodelujejo: člani Društva učiteljev zgodovine Slovenije, pedagoški 
svetovalci za zgodovino Zavoda za šolstvo, učitelji zgodovine ter vodstva šol z gimnazijskimi programi, 
strokovnjaki obeh univerz in zgodovinskih inštitutov. 
 
Člen 3  
 
Tekmovanje je diferencirano za gimnazije in srednje strokovne šole.  
 
Člen 4  
 
Po izvedbi državnega tekmovanja se po predhodnem dogovoru s šolo, ki je zainteresirana za izvedbo 
tekmovanja, na sestanku organizacijskega odbora določi šola, ki je organizator naslednjega državnega 
tekmovanja.  
 
Člen 5 
 
Organizacijski odbor na začetku vsakega šolskega leta, najkasneje do 10. septembra, izbere temo in 
literaturo tekmovanja ter določi rok predprijave in prijave ter okvirni datum tekmovanja.  
 
Organizacijski odbor najkasneje do 30. oktobra šole obvesti o končnem datumu šolskega tekmovanja 
ter o dokončnem datumu državnega tekmovanja.  
 
Obveščanje mentorjev o tekmovanju poteka na dva načina: preko elektronske pošte mentorjev in 
javne objave obvestil na spletni strani Društva učiteljev zgodovine Slovenije. 
 



Člen 6  
 
Šolsko tekmovanje poteka v enem delu in traja eno šolsko uro oziroma 45 minut. 
Organizira se na vseh prijavljenih šolah istočasno, in sicer določen delovni dan, predvideno 
najkasneje do konca meseca januarja. Prijavljeni dijaki rešujejo enotno testno polo, ki jo sestavi 
organizacijski odbor tekmovanja. Testna pola je objavljena na spletnem naslovu Društva učiteljev 
zgodovine najmanj 24 ur pred tekmovanjem in je zaščitena z geslom. Mentorjem je geslo za dostop 
do testnih pol posredovano v posebnem obvestilu po elektronski pošti najmanj 24 ur pred 
tekmovanjem. 
 
Člen 7  
 
Državno tekmovanje poteka v dveh delih. Tekmovalci tekmujejo individualno in ekipno.  
V prvem delu individualno 60 minut rešujejo pisno nalogo, pri čemer šteje posamična uvrstitev. 
Istočasno pa seštevek točk iz testov vseh treh tekmovalcev prijavljene šole predstavlja tudi del točk 
za ekipno uvrstitev.  
 
V drugem delu tekmovanja ekipe 60 minut rešujejo naloge na terenu. Seštevek točk posamezne 
šolske ekipe se prišteje k prvemu delu in je končni rezultat šolske ekipe. 
 
Člen 8 
 
Tekmovalci na državnem tekmovanju tekmujejo pod šifro. Šifre tekmovalci dobijo na dan tekmovanja 
ob registraciji ekip.  
 
Tekmovalna komisija je odgovorna za tajnost nalog do zaključka reševanja nalog in za anonimnost 
dosežkov vseh tekmovalcev do objave rezultatov. 
 
Naloge se do začetka državnega tekmovanja hranijo na šoli, kjer bo tekmovanje potekalo. 
 
Pisne naloge in naloge terenskega dela pregledajo in ovrednotijo mentorji - učitelji zgodovine takoj 
po zaključku pisanja nalog oziroma končanem terenskem delu. 
 
 
Člen 9 
 
Državno tekmovanje poteka predvidoma po naslednjem časovnem razporedu: 
 
8.30 – 9.15  prihod in registracija ekip  
9.15    otvoritev s slavnostnim nagovorom  
10.00 – 11.00   reševanje pisnega dela  
11.00 – 11.15   odmor  
11.15─ 14.30               čas za terensko delo  
12.30 – 15.00   kosilo  
16.00    javna razglasitev rezultatov in podelitev srebrnih in zlatih priznanj  
 
 
Člen 10 
 
Vsa podeljena priznanja na državnem tekmovanju morajo biti podpisana in pečatena, in sicer s 
pečatom šole - organizatorke in podpisom predsednika organizacijskega odbora ter pečatom Društva 
učiteljev zgodovine Slovenije in podpisom predsednika oziroma predstavnika društva. 



 
Bronasta priznanja za dijake svoje šole prevzamejo mentorji na dan državnega tekmovanja pri 
predsedniku organizacijskega odbora državnega tekmovanja mladih zgodovinarjev. 
Srebrna in zlata priznanja se podelijo na javni razglasitvi rezultatov, prav tako ekipna prinzanja za 
najboljše tri šole v vsaki skupini (gimnazije in srednje strokovne šole). 
 
Člen 11  
 
Izidi državnega tekmovanja so najkasneje v 3 delovnih dneh javno objavljeni na spletnih straneh 
organizatorjev.  
Objava izidov individualnega tekmovanja vsebuje šifro tekmovalca in doseženo število točk.  
Objava izidov ekipnega tekmovanja vsebuje naziv šole, ime in priimek učitelja - mentorja ter 
doseženo število točk 
 
Člen 12 
 
Naloge šolskega tekmovanja hranijo aktivi zgodovine na šolah do konca šolskega leta. Tekmovalcu se 

mora omogočiti vpogled v njegovo nalogo. V kolikor se tekmovalec pritoži nad oceno svoje naloge, o 

sporu odloči aktiv učiteljev zgodovine na šoli v roku 30 dni od prejetja pisne pritožne tekmovalca. 

Naloge državnega tekmovanja hrani šola, organizatorka tekmovanja do konca šolskega leta. 

Tekmovalcu se na njegovo pisno željo omogoči vpogled v njegovo nalogo. Ugovor zoper oceno naloge 

lahko poda mentor po razglasitvi rezultatov v roku 30 dni od javne objave rezultatov. O ugovoru 

mentorja odloči organizacijski odbor v roku 14 dni od prejema ugovora.  

 
 
 
Ta pravila je sprejela skupščina Društva učiteljev zgodovine v Slovenski Bistrici, dne 22. marca 2014. 
 


