
 

 

   

 

 

Koledar tekmovanj v šolskem letu 2021/22 

Mesec Datum Predmet Vrsta tekmovanja; mentor 

september 23. 9. 2021 logika šolsko tekmovanje (bronasto priznanje) 
prof. Ropret Soklič 

oktober 13. 10. 2021 fizika šolsko tekmovanje za prve letnike Čmrlj 
dr. Leskovar 

15. 10. 2021 znanje o 
sladkorni 
bolezni 

šolsko tekmovanje (bronasto priznanje) 
prof. Gasser 

oktober 2021 francoščina šolsko tekmovanje 
prof. Vreček Sajovic 

november 6. 11 .2021 logika državno tekmovanje (srebrno in zlato 
priznanje) 
prof. Ropret Soklič 

9. 11. 2021 slovenščina šolsko tekmovanje (bronasto Cankarjevo 
priznanje) 
prof. Lampret 

16. 11. 2021 geografija šolsko tekmovanje (bronasto priznanje) 
prof. Petek 

18. 11. 2021 naravoslovje šolsko tekmovanje (bronasto priznanje) 
mag. Eršte, prof. Oblak 

20. 11. 2021 znanje o 
sladkorni 
bolezni 

državno tekmovanje (srebrno in zlato 
priznanje) 
prof. Gasser 

30. 11. 2021 angleščina šolsko tekmovanje (priznanje, knjižna 
nagrada za 1. mesto) 
prof. Rozman 

november 2021 nemščina selektivno tekmovanje 
prof. Arh 

november 2021 informatika šolsko tekmovanje Bober (bronasto 
priznanje) 
mag. Barbo, prof. Urankar 

november 2021 francoščina državno tekmovanje 
prof. Vreček Sajovic 

december 1. 12. 2021 razvedrilna 
matematika 

šolsko tekmovanje 
prof. Ahčin, prof. Kršinar 

8. 12. 2021 astronomija šolsko tekmovanje 
dr. Leskovar 

9. 12. 2021 slovenščina območno tekmovanje (srebrno Cankarjevo 
priznanje) 
prof. Lampret 

januar januar 2022 nemščina šolsko tekmovanje  
prof. Arh 



 

 

   

 

 

januar 2022 informatika državno tekmovanje Bober 
mag. Barbo, prof. Urankar 

13. 1. 2022 psihologija šolsko izbirno tekmovanje (bronasto 
priznanje) 
prof. Strniša 

15. 1. 2022 astronomija državno tekmovanje 
dr. Leskovar 

20. 1. 2022 biologija šolsko tekmovanje (bronasto Proteusovo 
priznanje) 
prof. Gasser 

22. 1. 2022 naravoslovje državno tekmovanje (srebrno in zlato 
priznanje) 
mag. Eršte, prof. Oblak 

24. 1. 2022 raziskovalne 
naloge 

prijava raziskovalnih nalog na regijsko 
srečanje (neobvezujoča) 
vsi prof. 

februar 5. 2. 2022 razvedrilna 
matematika 

državno tekmovanje 
prof. Ahčin, prof. Kršinar 

februar 2022 angleščina regijsko tekmovanje 
prof. Rozman 

februar 2022 nemščina državno tekmovanje 
prof. Arh 

februar 2022 ekonomija šolsko tekmovanje (selektivno 
tekmovanje) 
prof. Podpečan 

marec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 3. 2022 kemija šolsko tekmovanje (bronasta Preglova 
plaketa) 
mag. Eršte, prof. Oblak 

17. 3. 2022 matematika 
(Kenguru) 

šolsko tekmovanje (bronasto Vegovo 
priznanje) 
prof. Gašperlin in aktiv matematikov 

18. 3. 2022 fizika regijsko tekmovanje (bronasto Stefanovo 
priznanje) 
dr. Leskovar 

19. 3. 2022 biologija državno tekmovanje (srebrno in zlato 
Proteusovo priznanje) 
prof. Gasser 

25. 3. 2022 psihologija državno tekmovanje 
prof. Strniša 

29. 3. 2022 slovenščina državno tekmovanje (zlato Cankarjevo 
priznanje) 
prof. Lampret 

marec 2022 angleščina državno tekmovanje 
prof. Rozman 



 

 

   

 

 

 

 

 

marec/april 
2022 

ekonomija državno tekmovanje (srebrno ali zlato 
priznanje) 
prof. Podpečan 

marec 2022 nemščina nemška bralna značka Pfiffikus (potrdilo o 
sodelovanju; zlato priznanje) 
mag. Legat Benedik 

april začetek aprila 
2022 

raziskovalne 
naloge 

regijsko srečanje mladih raziskovalcev 
Gorenjske na BC Naklo 
vsi prof. 

9. 4. 2022 fizika državno tekmovanje (srebrno in zlato 
Stefanovo priznanje) 
dr. Leskovar 

23. 4. 2022 matematika 
(Kenguru) 

državno tekmovanje (srebrno in zlato 
Vegovo priznanje) 
prof. Gašperlin in aktiv matematike 

marec/april 

2022 

španščina španska bralna značka 
prof. Jančič 

april 2022 francoščina francoska bralna značka (potrdilo o 
sodelovanju; srebrno in zlato priznanje) 
prof. Vreček Sajovic 

maj 7. 5. 2022 kemija državno tekmovanje (srebrna ali zlata 
Preglova plaketa) 
mag. Eršte, prof. Oblak 

maj 2022 raziskovalne 
naloge 

državno srečanje mladih raziskovalcev 
vsi prof. 

 


