
RAZPIS ŠOLSKEGA TEKMOVANJA IZ RAZVEDRILNE 

MATEMATIKE ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 

 

Spoštovani, 
 
razpisujemo šolsko tekmovanje iz razvedrilne matematike, ki bo potekalo v ponedeljek, 3. 
decembra 2018, od 12.20 do 13.50 za učence druge in tretje triade ter predvidoma ob 11. uri 
za učence prve triade. Učenci od 6. do 9. razreda se lahko v primeru dobrega rezultata uvrstijo 
na državno prvenstvo, ki bo v soboto, 26. januarja 2019 ob 9. uri.  
 
Tekmovanje organizira DMFA Slovenije. 
 
Razpis tekmovanja je na naslednji spletni povezavi: 
https://www.dmfa.si/Tekmovanja/RM/Razpis.aspx . 
 
Šolsko tekmovanje vodi tekmovalna komisija v sestavi Monika Zdravič Ožanič (predsednica), 
Tomaž Cokan in Helena Janež. Tekmovalec, ki ni pravočasno prijavljen, se šolskega 
tekmovanja ne more udeležiti.  
 
Pomembno: tekmovalci, ki bodo sodelovali na tekmovanju, do 13.30 ne bodo smeli 
zapustiti tekmovalnega prostora (ne velja za učence prve triade, ki bodo s tekmovanjem 
pričeli prej), saj tekmovanje po vsej Sloveniji poteka hkrati in z enakimi nalogami (v predpisanem 
času), strogo pa je prepovedana tudi uporaba vseh elektronskih naprav, še posebej 
telefonov. 
 
Pravilnik tekmovanja je dostopen na spletni povezavi:  
https://www.dmfa.si/Tekmovanja/RM/Pravilnik.aspx . 
 
Prijavnice za tekmovanje bodo učenci lahko prejeli v pisni obliki na papirju pri svojem učitelju 
matematike (6.-9. razred) ali razredniku (1.-5. razred) ter pri Moniki Zdravič Ožanič. Vsa 
pojasnila v zvezi s tekmovanjem dobite pri Moniki Zdravič Ožanič. 
 
Prijave bomo začeli sprejemati takoj in jih zaključimo v četrtek, 29.11.2018. Zainteresirani za 
tekmovanje se morate seveda prijaviti toliko prej pred koncem prijav, da prejmete, izpolnite in 
vrnete prijavni obrazec. Verjamemo, da je večina med vami tega postopka že vajena. 
 
Prijavni postopek poteka na naslednji način: 
1.) kandidat za tekmovanje se priglasi pri svojem učitelju ali članu tekmovalne komisije, ki mu 
izroči prijavni obrazec; 
2.) prijavni obrazec podpiše tekmovalec in eden izmed staršev ter ga vrne učitelju ali članu 
tekmovalne komisije (prijavnico lahko tudi izpolnite in pošljete po e-Asistentu ali e-pošti); 
3.) Učitelj ali član tekmovalne komisije, ki je obrazec sprejel, vnese tekmovalca v prijavni sistem 
ali pa obrazec posreduje v roke članu tekmovalne komisije; 
4.) Takoj po končanem prijavnem roku bomo objavili seznam tekmovalcev. Od prijavljenih 
tekmovalcev se pričakuje, da najkasneje v petek zjutraj sami preverijo, ali so na seznamu. 
Tekmovalna komisija ne odgovarja za primere, ko tekmovalec zaradi nepravilne prijave ne bi 
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smel sodelovati na tekmovanju! 
5.) v petek, 30.11.2018, so do 12. ure še možne morebitne upravičene reklamacije; 
6.) po dokončnem oblikovanju seznama tekmovalcev naknadne prijave niso več mogoče, 
prav tako pa pričakujemo, da ne bo več odpovedi prijavljenih tekmovalcev, razen v primeru 
višje sile. 
 
V tekmovalnih kategorijah, kjer je mogoča uvrstitev na državno tekmovanje, pričakujemo, da se 
uvrščeni tekmovalci s šolskega tekmovanja zavežejo, da se bodo državnega tekmovanja 
zagotovo udeležili ali da pravočasno sporočijo (po možnosti že pred šolskim tekmovanjem ali 
pa vsaj takoj po njem), da se državnega tekmovanja ne morejo udeležiti. 
 
Tekmovanje bo štelo tudi za morebitne nagrade ob koncu šolskega leta v skladu z vzgojnim 
načrtom šole (nagradna strokovna ekskurzija, Gram uspeha, ipd.). Tekmovalce, ki jih ne bo na 
tekmovanje iz neopravičenih razlogov, ne da bi se pravočasno odjavili, pa bomo prav tako 
obravnavali v skladu z vzgojnim načrtom. 
 
  
 
V želji, da bodo vaši otroci uspešno sodelovali na naših tekmovanjih, vas lepo pozdravljamo. 
 

  
       Vodja tekmovanja: Monika Zdravič Ožanič 

       Člana TK: Helena Janež, Tomaž Cokan 


