
DATUMI TEKMOVANJ v šolskem letu 2020/2021 

dan datum naziv tekmovanja šolsko regijsko državno 
mednarodno 
tekmovanje, 

olimpiada 

četrtek 24.09.2020 Tekmovanje iz znanja logike za OŠ in SŠ x       

petek 16.10.2020 Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni - OŠ in SŠ x       

sobota 17.10.2020 Tekmovanje iz znanja logike za OŠ      x   

ponedeljek 19.10.2020 Tekmovanje iz angleščine za 8. raz. OŠ x       

sreda 21.10.2020 Tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje x       

četrtek 12.11.2020 Tekmovanje iz znanja angleščine za učence 9. raz. OŠ x       

ponedeljek 16.11.2020 ACM Bober - 16.-20. 11. x       

torek 17.11.2020 Tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje - OŠ in SŠ x       

sobota 21.11.2020 Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni - OŠ in SŠ     x   

ponedeljek 23.11.2020 Tekmovanje iz angleščine za 8. raz. OŠ     x   

torek 24.11.2020 Tekmovanje iz znanja geografije za OŠ in SŠ x       

četrtek 26.11.2020 Tekmovanje iz znanja nemščine za 9. raz. OŠ x       

sreda 2.12.2020 Razvedrilna matematika - OŠ in SŠ x       

petek 4.12.2020 Tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje     x   

torek 8.12.2020 Tekmovanje učencev iz znanja zgodovine - OŠ x       

četrtek 14.01.2021 Tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje - OŠ in SŠ   x     

sobota 16.01.2021 ACM Bober - OŠ in SŠ     x   

ponedeljek 18.01.2021 Tekmovanje iz znanja kemije za Preglova priznanja - OŠ x       

sreda 20.01.2021 Tekmovanje v znanju angleščine - 9. raz. OŠ   x     



torek 26.01.2021 Tekmovanje iz znanja geografije   x     

sobota 30.01.2021 Razvedrilna matematika - OŠ in SŠ     x   

ponedeljek 1.02.2021 Tekmovanje iz angleščine za 7. raz. OŠ x       

torek 2.02.2021 Tekmovanje iz znanja zgodovine za OŠ   x     

sreda 3.02.2021 
Tekmovanje iz fizike za Stefanovo priznanje, Naravoslovje 
(Kresnička) x       

ponedeljek 1.03.2021 Tekmovanje iz angleščine za 7. razred OŠ     x   

sobota 13.03.2021 Tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje - OŠ in SŠ     x   

torek 16.03.2021 Tekmovanje iz znanja angleščine za učence 9. raz. OŠ     x   

četrtek 18.03.2021 Tekmovanje v znanju matematike za Vegova priznanja x       

sobota 20.03.2021 Tekmovanje iz znanja zgodovine za OŠ     x   

torek 23.03.2021 Tekmovanje iz znanja nemščine za 9. raz. OŠ     x   

petek 26.03.2021 Tekmovanje v znanju fizike za Stefanovo priznanje OŠ   x     

sobota 27.03.2021 Tekmovanje iz znanja kemije za Preglova priznanja - OŠ     x   

četrtek 8.04.2021 
Tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje Mehurčki 
(1. VIO) x       

petek 16.04.2021 Tekmovanje iz znanja geografije     x   

sobota 17.04.2021 Tekmovanje v znanju matematike za Vegova priznanja     x   

sobota 8.05.2021 Tekmovanje v znanju fizike za Stefanovo priznanje OŠ     x   
 

  



TEKMOVANJA v šolskem letu 2020/2021 
naziv tekmovanja mentor 

Tekmovanje iz znanja logike za OŠ in SŠ Mihaela Kljun 

Razvedrilna matematika - OŠ in SŠ Tanja Mlaker 

Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni - OŠ in SŠ Darja Emeršič 

Tekmovanje iz angleščine za 8. raz. OŠ Maja Grohar 

Tekmovanje iz znanja biologije za OŠ za Proteusovo priznanje Darja Emeršič 

Tekmovanje iz znanja angleščine za učence 9. raz. OŠ Lucija Hočevar 

Tekmovanje učencev iz znanja zgodovine - OŠ Milena Požun 

Tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje - OŠ in SŠ Maja Kosem 

Tekmovanje iz znanja kemije za Preglova priznanja - OŠ Majda Šebenik 

Tekmovanje iz znanja geografije za OŠ in SŠ Tomaž Oršič 

Tekmovanje v znanju angleščine - 7. raz. OŠ Matevž Sušnik 

Kresnička OŠ Mateja Čeh 

Tekmovanje osnovnošolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja Majda Šebenik 

Tekmovanje OŠ in SŠ v znanju matematike za Vegova priznanja Mihaela Kljun 

Tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje Mehurčki (I. VIO) Andreja Novak 

Tekmovanje iz znanja nemščine za 9. razred Milanka Celič 

ACM Bober 
Vesna Krasnik 

Epi bralna značka (španščina) Ema Rajh 
 


