
21. računalniško državno tekmovanje  
»Z računalniki skozi okna«  

(za šole s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom) 
 

 

 

 
Spoštovani mentorji!  

Zaradi ukrepov za zajezitev epidemije SARS-CoV-2 bo letošnje računalniško tekmovanje 
potekalo na daljavo. V tem dopisu vam posredujemo nekaj pomembnih informacij. 

 

Potek tekmovanj 

Šolsko tekmovanje  

 Tekmovalce za računalniško tekmovanje morate prijaviti v sistem ZOTKiS pred 
šolskim tekmovanjem (vsaj do  8. 3. 2021, lahko kakšen dan prej), saj vas bomo samo 
tako imeli v bazi mentorjev za  tekmovanje 2020/21 in boste prejeli naloge.  

 Prijavnica je v sistemu ZOTKiS že odprta in se bo zaprla  po 19. 3. 2021, ko se 
zaključijo šolska tekmovanja. 

 Mentorji boste po elektronski pošti prejeli naloge, ki bodo v QR kodah in 
ocenjevalne liste. Naloge bo poslala Mija Kordež z ZOTKS. 

 Šolsko tekmovanje izvede mentor na matični šoli prijavljenih učencev, v času med 
8. in 19. marcem 2021. V tem času izvedete tekmovanje in ocenite naloge.  

 Rezultate šolskega tekmovanja morate vpisati v sistem ZOTKiS 22. ali 23. marca 
2021. Učenec z najboljšim rezultatom bo avtomatično prijavljen na državno 
tekmovanje. 

 Za delo tekmovalec potrebuje pametni telefon ali tablico s programom za 
prepoznavanje QR kod ter računalnik.  

 Sprememba: Učenci tekmujejo posamezno in ne v parih kot prejšnje leto! 
 

Državno tekmovanje  

 Državno tekmovanje bo za vse prijavljene šole potekalo 15. aprila 2021. 
 V skladu s pravili tekmovanja je šola, ki prijavlja tekmovalca dolžna zagotoviti pisno 

soglasje staršev oz. zakonitih skrbnikov za uporabo osebnih podatkov, za navedbo 
imena in priimka ter šole udeleženca pri objavi rezultatov ter za objavo fotografije 
udeleženca s tekmovanja ali razglasitve rezultatov na spletni strani ali tiskanih 
gradivih ZOTKS. 

 Ravnatelji šol bodo prejeli naloge za državno tekmovanje po navadni pošti. Zaprto 
kuverto z nalogami ravnatelj hrani do dneva tekmovanja, nato jo izroči mentorju. Ob 
pričetku tekmovanja mentor pred računalnikom tekmovalcu izroči kuverto z 
nalogami.  

https://is.zotks.si/prijava/uporabnik


 Na tekmovanju bomo tekmovalce  nadzirali preko spletne platforme Zoom. Vsi se 
bodo ob določeni uri (10:00) pridružili na videokonferenci. Tekmovalni čas bo 
omejen na eno uro (60 minut).  

 Učenec reši naloge in jih odda po elektronski pošti. Poslane naloge bo ocenila 
tekmovalna komisija. 

 Zaključek in razglasitev zmagovalcev bo dan po tekmovanju, 16. aprila 2021 na 
Zoomu.   

 

Vsebina tekmovanja NIS 

1. del – QR kode 

V QR kodah bodo navodila in naslovi internetnih strani. S pomočjo navodil tekmovalec 
na internetu poišče podatke, ki jih potrebuje za oblikovanje dokumenta.  

2. del – oblikovanje dokumenta 

Dokument (zloženko, plakat, reklamno sporočilo…) tekmovalec oblikuje v poljubnem 
urejevalniku besedil. Pri oblikovanju slik lahko uporabi tudi dodaten program za 
oblikovanje fotografij ter sliko kasneje uvozi v dokument, ki ga ureja.  

 

Ostale informacije 

Dodatna obvestila glede izvedbe državnega tekmovanja vam bomo poslali po e-pošti 
nekaj dni prej. Povezavo do posnetka razglasitve boste dobili na dan podelitve.  

Vsa obvestila bodo objavljena tudi na spletni strani OŠ Jela Janežiča.  

Za lažjo pripravo na tekmovanje vas vabimo, da si ogledate naloge iz prejšnjega leta, ki 
so objavljene v našem arhivu za leto 2020 na spletni strani,  

Če imate kakršnakoli vprašanja, glede nalog, točkovanj ali drugih dilem se lahko obrnete na 
Dajano Fras (dajana.fras@os-jela-janezica.si). V primeru težav s prijavo v sistem ZOTKiS se 
obrnite na Mijo Kordež (mija.kordez@zotks.si). 

 

Upamo, da se tudi na daljavo srečamo v čim večjem številu! 

 
 
Z lepimi pozdravi,  
 
organizacijski odbor računalniškega tekmovanja 

Mija Kordež, Zveza za tehnično kulturo Slovenije, 
mag. Marjeta Šmid, ravnateljica OŠ Jela Janežiča,   
Dajana Fras,  
Andreja Gorše,  
Irena F. Brezovar 
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