
 

 

   

 

 

 

Koledar tekmovanj v šolskem letu 2016/17 

Mesec Datum Predmet Vrsta tekmovanja 

september 29. 9. 2016 logika šolsko tekmovanje (bronasto priznanje) 

oktober 14. 10. 2016 znanje o 

sladkorni 

bolezni 

šolsko tekmovanje (bronasto priznanje) 

november 12. 11. 2016 logika državno tekmovanje (srebrno in zlato 

priznanje) 

7.–11. 11. 2016 informatika šolsko tekmovanje Bober (bronasto 

priznanje) 

19. 11. 2016 znanje o 

sladkorni 

bolezni 

državno tekmovanje (srebrno in zlato 

priznanje) 

22. 11. 2016 naravoslovje šolsko tekmovanje (bronasto priznanje) 

december 6. 12. 2016 angleščina šolsko tekmovanje (priznanje, knjižna 

nagrada za 1. mesto) 

7. 12. 2016 nemščina šolsko tekmovanje (selektivno 

tekmovanje) 

9. 12. 2016 slovenščina šolsko tekmovanje (bronasto Cankarjevo 

priznanje) 

januar 14. 1. 2017 informatika državno tekmovanje Bober 

17. 1. 2017 geografija šolsko tekmovanje (bronasto priznanje) 

19. 1. 2017 zgodovina šolsko tekmovanje (bronasto priznanje) 

21. 1. 2017 naravoslovje državno tekmovanje (srebrno in zlato 

priznanje) 

25. 1. 2017 slovenščina območno tekmovanje (srebrno Cankarjevo 

priznanje) 



 

 

   

 

 

26. 1. 2017 biologija šolsko tekmovanje (bronasto Proteusovo 

priznanje) 

konec januarja 

2017 

podjetništvo 

(Več znanja 

za več 

turizma) 

mednarodno tekmovanje (bronasto, 

srebrno in zlato priznanje) 

februar prvi teden v 

februarju 

MemoŠOLA šolsko tekmovanje v hitrem pomnjenju 

(selektivno tekmovanje) 

9. 2. 2017 ekonomija šolsko tekmovanje (selektivno 

tekmovanje) 

februar 2017 angleščina regijsko tekmovanje 

marec 6. 3. 2017 kemija šolsko tekmovanje (bronasta Preglova 

plaketa) 

8. 3. 2017 fizika šolsko tekmovanje (bronasto priznanje) 

11. 3. 2017 slovenščina državno tekmovanje (zlato Cankarjevo 

priznanje) 

marec 2017 ekonomija državno tekmovanje (srebrno ali zlato 

priznanje) 

16. 3. 2017 matematika 

(Kenguru) 

šolsko tekmovanje (bronasto Vegovo 

priznanje) 

17. 3. 2017 fizika regijsko tekmovanje (bronasto Stefanovo 

priznanje) 

18. 3. 2017 biologija državno tekmovanje (srebrno in zlato 

Proteusovo priznanje) 

marec 2017 MemoŠOLA državno tekmovanje v hitrem pomnjenju 

marec 2017 nemščina nemška bralna značka Pfiffikus (potrdilo o 

sodelovanju; zlato priznanje) 

marec 2017 angleščina državno tekmovanje 



 

 

   

 

 

zadnji teden v 

marcu 2017 

francoščina francoska bralna značka (potrdilo o 

sodelovanju; srebrno in zlato priznanje) 

april 1. 4. 2017 zgodovina državno tekmovanje (srebrno in zlato 

priznanje) 

8. 4. 2017 fizika državno tekmovanje (srebrno in zlato 

Stefanovo priznanje) 

22. 4. 2017 matematika 

(Kenguru) 

državno tekmovanje (srebrno in zlato 

Vegovo priznanje) 

sredina aprila 

2017 

foto natečaj 

Moja zemlja 

priznanje za sodelovanje 

aprila 2017 filozofija tekmovanje iz pisanja filozofskega eseja 

maj 6. 5. 2017 kemija državno tekmovanje (srebrna ali zlata 

Preglova plaketa) 

 

 


