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Preberite  
v tej  
številki 

• tekmovališča 
• podrobnejša navodila 
• zapisnik klepeta 
• predlogi nalog za šolsko tekmovanje 
• poročilo s šolskega tekmovanja 
• prijavljeni 

  
Če za katero, potem naj za geografsko 
tekmovanje velja, da je pomembno 
sodelovati in (za vsako ceno) zmagati! 

 

Tekmovališča Podrobnejša navodila 
Dragi sotrudniki! 
Letos vam lahko kraje tekmovanj sporočimo že mesec dni pred 
tekmovanji. Za to so zaslužni predvsem organizatorji in mentorji, 
ki so sprejeli organizacijo tekmovanja. Kot ste verjetno razbrali iz 
spiska v prejšnjem biltenu, je bilo kandidatov za organizacijo v 
nekaterih okoljih premalo ali nič.  Zahvaljujemo se že danes 
tistim, ki bodo čez štiri tedne gostili tekmovalce. Seveda pa gre 
zahvala tudi tistim, ki bi bili pripravljeni organizirati (OŠ Miška 
Kranjca, OŠ Gornja Radgona, OŠ Prežihov Voranc, OŠ Frana 
Erjavca in SETŠ Radovljica), a smo jih preskočili).    
V sredo 18. aprila bo tekmovanje za srednješolce na dveh 
šolah: Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana, 
Gimnazija Slovenj Gradec Slovenj Gradec.  
V četrtek, 19. aprila bo tekmovanje za osnovnošolce na 11 
šolah: 
Osnovna šola Rodica Domžale, Osnovna šola Louisa Adamiča 
Grosuplje, Osnovna šola Bratov Polančičev Maribor, Osnovna 
šola Voličina Sp.Voličina, Osnovna šola Franja Goloba Prevalje, 
Osnovna šola Bistrica ob Sotli Bistrica ob Sotli, Osnovna šola 
Zali Rovt Tržič, Osnovna šola Ivana Roba Šempeter, Osnovna 
šola Srečka Kosovela Sežana, Osnovna šola Stari trg ob Kolpi 
Stari trg ob Kolpi, Osnovna šola Radenci Radenci.  
V sredo, 16 maja bo državno tekmovanje na Gimnaziji Jurija 
Vege Idrija. 

Vabila na tekmovanje s kraji in časi tekmovanj boste prejeli 
10. aprila. 
Z osnovnošolskih regionalnih tekmovanj se na državno 
tekmovanje uvrsti zmagovalna ekipa, s srednješolskih 
tekmovanj pa  iz Slovenj Gradca prvi dve (od 9), iz 
Ljubljane pa prve štiri (od 19) ekipe. Žal zaradi 
prenasičenosti tekmovališč ne moremo omogočiti nastopa 
na regionalnem tekmovanju dvema ekipama šole. Rezultati 
testnega in terenskega dela se bodo seštevali. V primeru 
enakega števila točk iz seštevka, odloča o uvrstitvi čas 
oddaje testa, če pa je tudi ta enak, odloča čas oddaje 
terenskega dela. Terenski del za vsako ekipo traja največ 
75 minut; izjemoma lahko tekmovalna komisija ta čas 
vsem ekipam podaljša za največ 15 minut. 
Letos boste na regionalnem  tekmovanju potrebovali: 
kompas, termometer za zrak, naklonomer, kladivo (in 
očala), kislino HCl,  geotrikotnik, svinčnik, kemični svinčnik, 
rdeč flomaster ali rdeč svinčnik, radirko. 
Prosimo, če na ZRSŠ faksirate poročilo o šolskem 
tekmovanju. Potrebujemo ga za statistiko in z njim 
organizatorjem regionalnih tekmovanj olajšamo delo.  
Šolska tekmovanja so v pristojnosti mentorjev oz. šol tako 
po datumu kot po obliki in načinu izvedbe.  

 
Klepet o prihodnosti tekmovanja 
Sredi februarja se je na klepetu o prihodnosti tekmovanja zbralo 20 organizatorjev tekmovanj iz preteklih let, predstavnikov geografskih institucij, založb 
in ZRSŠ. 
V uvodu je bila izrečena zahvala uspešnim organizatorjem tekmovanj v prejšnjih letih za vloženi trud. Razloženo je bilo, kako poteka tekmovanje in s 
kakšnimi denarnimi sredstvi in kadrovskimi možnostmi razpolaga organizator (ZRSŠ). Vzrok za klepet pa je bila želja po izboljšanju tekmovanja in po 
kadrovski okrepitvi organizacije. Nekateri so se opravičili in svoje poglede in predloge  sporočili po pošti:    
• terensko delo naj bi ostalo temelj tekmovanja 
• za srednje šole naj se pripravi več tekmovališč, da ne bodo potni stroški predragi 
• geografska društva naj bi sodelovala pri organizaciji regionalnih tekmovanj, ZGDS, fakultete  in DUGS pa pri izvedbi državnega 
• za tekmovanje na medmrežju še ni pogojev, lahko pa bi potekalo kaj takega kot kviz »Kaj veš o prometu?« 
• tekmovanju bi (na dan tekmovanja) dodali tudi kviz, tako kot na olimpiadi; to bi prispevalo k dinamiki 
• želimo si nevtralno komisijo ocenjevalcev 
• razširiti bi morali teoretični del tekmovanja za srednje šole na vso občo geografijo 1. letnika 
• v primeru enakega števila točk naj bo kateri drug kriterij razvrščanja, ne pa čas oddaje 
• rednejšo objavo gradiv na internetu. 
V plodni razpravi so sodelujoči dodali še: 
• možnost za pobiranje startnine za tekmovanje 
• možnost za uveljavljanje točk za vpis v srednje šole 
• težave s podpis staršev 
• predlog, da se priznanje imenuje po prof. Pavlu Kunaverju; jamarju, astronomu, učitelju, taborniku, skalašu 
• pohvalili tekmovanje, ker dviga zanimanje za geografijo 
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• potrebo po bolj specificiranem točkovniku 
• željo po pripraviti enotnega testa za šolsko tekmovanje 
• zahtevo po večji teži na teoretičnem delu 
• zahtevo po natisnjenih priznanjih 
• pobudi Mobitelu za sponzorstvo 
• delitev števila zlatih priznanj primerjalno uskladiti z ostalimi tekmovanji. 
Predstavnica MK Založbe je ponudila možnost zagotovitve nagrad za najboljše. 
V diskusiji je bilo jasno, da na vsa vprašanja in predloge ne more biti odgovorov, ker bodisi presegajo sedanje organizacijske in denarne okvire bodisi jih 
bo smiselno vpeljati šele prihodnje leto, nikakor pa ne sredi tekmovanja.  
Dogovori za letošnje tekmovanje pa so: 
• končni rezultat se določi s seštevanjem testa 50% in terenskega dela 50% 
• tudi na testu se odgovarja skupinsko 
• natisne se priznanja 
• vse sodelujoče šole naj pošljejo poročilo o izvedbi 
• v 3. biltenu se objavi vzorec testa za šolsko tekmovanje 
• učitelje-mentorje se opozori, da morajo imeti soglasje staršev za sodelovanje otrok na tekmovanju 
• Lipovšek vpraša sorodnike oseb (ki so bile predlagane kot možne) za poimenovanje tekmovanja. 
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Primer nalog, ki jih lahko uporabite za šolsko tekmovanje 
 

Naloga št. 1: O r i e n t a c i j a   * SŠ ugotovijo azimut 
V kateri smeri (strani neba) leži opazovalnica št. 1, če jo gledamo od vhoda v šolo oziroma 
točke START. Pravilno smer obkrožite.          
S   J    V    Z    JZ   JV    SV    SZ 

 Pravilno ugotovljena smer je 2 točki, 
delno 1, nepravilna 0 točk. 

Po orientaciji karte nadaljujte pot do opazovalnice št.1, ki je s številko vrisana na karti.   
OPAZOVALNICA ŠT. 1 - mikrolokacija (ožja lega)   

Naloga št. 2: L e g a  o p a z o v a l n i c e    
V 15 besedah opišite geografsko lego opazovalnice št. 1. Pri tem ne opisujte daljne in srednje 
okolice. 
 
 
 
 

 Za 4 točke morajo biti pravilno 
napisane štiri raznovrstne pravilne 
opredelitve lege. Za tri 3, za dve 
opredelitvi 2 točki, za eno 1, za nič ali
napačno 0 točk. Če je napisanih več 
opredelitev, se upoštevajo samo prve 
štiri. Če je napisanih več besed, se 
nadaljnje besede ne upoštevajo.  

Opomba: številka z enoto (npr. 100 m ali 70 ali 20 km2) šteje za eno besedo. Predlog (pri, na, 
z,...) ne šteje za besedo. 

  

Naloga št. 3: M e r j e n j e  n a k l o n a  t e r e n a    
V bližini opazovalnice št 1 imate zapičeni palici. Izmerite naklon med njima. 
Naklon je .......................................................... 

 Pravilno izmerjen je 2 točki, delno 1 in
napačno 0 točk. 

Naloga št. 4: R a b a  t a l    
Obkrožite, kakšna je raba tal na opazovalnici št. 1  *za SŠ brez navedenih možnosti 
a) travnik    b) njiva   c) sadovnjak  č) gozd    d) ............................(drugo, vpišite)  Pravilno napisana raba je 2 točki, 

delno 1, nepravilno 0 točk. 
Nadaljujte pot proti opazovalnici št. 2. Med potjo opazujte bližnjo okolico okoli poti (do 100 m), da boste 
lahko odgovorili na vprašanje: kako bi v turistične namene lahko izrabili opazovano zemljišče med 1. in 2. 
opazovalnico. 

  

Naloga št. 5: T u r i s t i č n a  i z r a b a    
Obkrožite, za katere namene bi bila lahko uporabili opazovano zemljišče?   
a) gostinska ponudba 
b) rekreacija 
c) kulturna oz. zgodovinska zanimivost 
d) naravna zanimivost 
e) ...........................................................(drugo, vpišite) 

 Pravilno napisana raba je 2 točki, 
delno 1, nepravilno 0 točk. 

OPAZOVALNICA ŠT. 2 – makrolokacija (širša lega)   
Naloga št. 6: O p i s  o k o l i c e  o p a z o v a l n i c e   š t .  2    
V 25 besedah geografsko opišite okolico opazovalnice št. 2. Tukaj opisujete tudi tisto, kar vidite 
v daljavi. 
 
 

 Za 5 točk mora biti napisanih pet 
pravilnih raznovrstnih opredelitev. 
Za štiri opredelitve 4, za tri 3, za 
dve opredelitvi 2 točki, za eno 1, za 
nič ali napačno 0 točk. Če je 
napisanih več opredelitev, se 
upošteva samo prvih pet. 

Naloga št. 6a: R e l i e f n a  o b l i k a   *za SŠ 
Vpišite, katera reliefna oblika prevladuje severno od opazovalnice št.2 
....................................................................................................... 

 Pravilno je 2 točki, delno 1, 
nepravilno 0 točk. 

Naloga št. 6b: M e r j e n j e  n a k l o n a   *za SŠ 
V bližini opazovalnice št 2 imate zapičeni palici. Izmerite naklon med njima. 
Naklon je.................................... 

 Pravilno izmerjen je 2 točki, delno 1 
in napačno 0 točk. 

Naloga št. 6c: P r i m e r j a v a  n a k l o n o v  t e r e n a  n a  1 .  i n  n a  2 .  o p a z o v a l n i c i   *za SŠ 
Utemeljite, zakaj je oz. zakaj ni naklon na opazovalnicah enak. 
..................................................................................................  

 Pravilno ugotovljena razlika ali 
podobnost/enakost je 1 točka. 
Nepravilna 0 točk. 

Naloga št. 6d:  M e t e o r o l o š k a  o p a z o v a n j a   *za SŠ 
Izmerite in vpišite temperaturo zraka, vetrovnost, tlak, padavine, smer vetra, oblačnost in smer 
gibanja oblakov.  
a) Temperatura zraka je ......................... 
b) Oblačnost je:  JASNO, PRETEŽNO JASNO, POLOBLAČNO, PRETEŽNO OBLAČNO, 

OBLAČNO ali MEGLA                     (ustrezno obkrožite) 
c) Smer gibanja oblakov je ....................................... 
d) Veter je:  BREZVETRJE, RAHEL VETER, MOČAN VETER    (ustrezno obkrožite) 
e) Smer vetra je ........................................... 
f) Zračni tlak je ......................................................... 
g) Padavine: DEŽ,    SNEG,    SLANA,    ROSA.,      TOČA,  
               SODRA,        V TEM TRENUTKU NI PADAVIN          (ustrezno obkrožite) 

 Vsak pravilen odgovor je 1 točka. 
Skupaj največ 7 točk. 

Naloga št. 7: R a b a  t a l  med 2.  opazovaln ico in  c i l jem   
Raba tal na poti med opazovalnico št. 2 in ciljem je ........................ 
................................................................................ 

 Pravilno napisana raba je 2 točki, 
delno 1, nepravilno 0 točk. 
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Naloga št. 8: M e r j e n j e  č a s a    
Koliko časa ste porabili za pot od starta (prejema nalog) do cilja (oddaje nalog).  
 
Potrebovali smo ................minut. 

 Pravilno 1 točka, nepravilno 0 točk. 

Naloga št. 9: Mer jen je razdal je    
Kako dolga je v naravi oz. v resnici na karto vrisana pot, ki ste jo morali prehoditi na  
tekmovanju? Razdaljo vpiši na črto. 
...................................................................... 

 Pravilno 2 točki,  delno pravilno 1 
in nepravilno 0 točk. 

Naloga št. 10: Računanje časa   
Koliko časa bi teoretično potrebovali za pot (če bi samo hodili in vam ne bi bilo treba 
izpolnjevati nalog), če računamo, da človek na uro prehodi 4 km.  
Potrebovali bi ................minut. 

 Pravilno 2 točki,  delno pravilno 1 
in nepravilno 0 točk. 

 
Pisni del 
1. Idrija se je do novejše dobe imenovala Nemška Idrija DA PS str.13 
2. Ljubljansko polje je razširjeno dno savske doline DA PS str.10 
3. Idrijsko in Cerkljansko strmih zemljišč nimata obdelanih NE PS 15 
4. Dolina Planice pod Poncami se s Tamarjem zajeda globoko pod Triglav NE PS 17 
5. Slap Peričnik je iz dveh delov. Spodnjega lahko obhodimo okrog in okrog DA ps22 
6. Bohinjski ledenik je segal do Kranja NE ps18 
7. Najpomembnejša turistična ponudba Nove Gorice je igralništvo DA PS28 
8. Nad Lešami na Koroškem sta skupaj dve gotski cerkvi - sv. Ane in sv. Volbenka DA ps31 
9. Karavanke so najkrajše slovensko pogorje NE ps33 
10. Elektrarne na Dravi si po vrsti sledijo Dravograd, Vuhred, Vuzenica, Ožbalt, Fala, Mariborski otok NE ps31 in 83 
11. Mesto Ptuj je staro okoli 2000 let  DA ps44 
12. Poleg kraških jam je na Notranjskem tudi presihajoče Cerkniško jezero. Lahko je  tudi 16X obsežnejše od Blejskega. DA ps 69 in 5 
13. Domovina terana je Vipavska dolina NE ps 73 
14. Piran je svoje staro jedro ohranil domala nedotaknjeno DA ps78 
15. S toplo vodo iz Čateških toplic ogrevajo tudi rastlinjake DA ps 59 
16. Samostan Žiče leži pod Konjiško goro DA ps 55 
17. V Prekmurju sta od starih obrti ohranjena le še kolarstvo in kovaštvo NE ps49 
18. Turistična ponudba Južne Evrope temelji na toplem morju in zgodovinskih spomenikih DA Mo, MK  
19. Napišite tri dobre in tri slabe posledice množičnega turizma  Mo62 MK68 
20. Turizem je kvartarna dejavnost* NE GS231 OG260 
21. V letu 1990 so si po številu tujih turistov sledile Španija, Francija in Italija* NE GS248 OG216 
22. Nekateri z vidika odnosa do okolja zagovarjajo »mehki«, »blagi« ali »prijazni« turizem.* DA GS231 OG217 
* za SŠ 
PS=Pozdravljena Slovenija 
MO=Modrijanov učbenik za 6. razred 
MK=učbenik Mladinske knjige za 6. razred 
GS=Geografija za srednje šole, DZS 
OG=Obča geografija za 1. letnik srednjih šol, DZS 

 
 
 

POROČILO S ŠOLSKEGA TEKMOVANJA IZ ZNANJA GEOGRAFIJE 
Pošljite ga do12. 4. 2001 na ZRSŠ po faksu na številko 01/2363150 

 
ŠOLA:____________________________________________________________________ 
 
Šolsko tekmovanje smo imeli dne_____________________  
 
Sodelovalo je ________ ekip. 
 
Tekmovanje je trajalo _______ ur. 
 
Na regionalno tekmovanje se uvrsti ekipa, ki jo sestavljajo  ________________________,  
 
________________________________    in      _________________________________ 
 
 
Mentor: _________________________  Podpis mentorja: ________________________ 
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Dokončne prijave šole za tekmovanje 2000/2001 
Šola Ime Kraj Šola Ime Kraj Šola Ime Kraj 
Osnovna šola Nove Jarše Ljubljana Osnovna šola Ivana Cankarja Maribor Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica 
Osnovna šola Vide Pregarc Ljubljana Osnovna šola Toneta Čufarja Maribor Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica 
Osnovna šola Danile Kumar Ljubljana Osnovna šola Borisa Kidriča Maribor Osnovna šola Solkan Nova Gorica 
Osnovna šola Miška Kranjca Ljubljana Osnovna šola Bratov Polančičev Maribor Osnovna šola Simona Kosa Podbrdo  
Osnovna šola Majde Vrhovnik Ljubljana Osnovna šola Bojana Ilicha  Maribor Osnovna šola Idrija Idrija 
Osnovna šola Vodmat Ljubljana Osnovna šola Prežihovega Voranca Maribor Osnovna šola Ivana Roba Šempeter 
Osnovna šola Hinka Smrekarja Ljubljana Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor Osnovna šola Miren Miren 
Osnovna šola Ledina Ljubljana Osnovna šola Tabor II Maribor Osnovna šola Antona Ukmarja Koper 
Osnovna šola Franceta Bevka Ljubljana Osnovna šola Janka Padežnika Maribor Osnovna šola Dušana Bordona Koper 
Osnovna šola Poljane Ljubljana Osnovna šola Angela Besednjaka Maribor Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana 
Osnovna šola Milana Šuštaršiča Ljubljana Osnovna šola Borcev za sev.  mejo Maribor Osnovna šola dr. B. Magajne Divača 
Osnovna šola Oskarja Kovačiča Ljubljana Osnovna šola Maksa Durjave Maribor Osnovna šola Dutovlje Dutovlje 
Osnovna šola Spodnja Šiška Ljubljana Osnovna šola Kungota Zg. Kungota Osnovna šola A. Globočnika Postojna 
Osnovna šola Mirana Jarca Ljubljana Osnovna šola Miklavž na Dr. polju Miklavž Osnovna šola M. Vilharja Postojna 
Osnovna šola Vižmarje-Brod Lj.-Šentvid Osnovna šola Rudolfa Maistra Šentilj Osnovna šola D. B. - Brkina Kozina 
Osnovna šola Šm. pod Šmarno g. Šmartno  Osnovna šola Sladki Vrh Sladki Vrh Osnovna šola Vojke Šmuc Izola 
Osnovna šola Vodice Vodice Osnovna šola Jarenina Jarenina Osnovna šola Lucija Portorož 
Osnovna šola Rodica Domžale Osnovna šola Sv. Jurij Jurovski Dol Osnovna šola Cirila Kosmača Piran 
Osnovna šola Venclja Perka Domžale Osnovna šola Voličina Voličina Osnovna šola Center Novo mesto 
Osnovna šola Preserje pri Rad. Radomlje Osnovna šola Benedikt Benedikt Osnovna šola Šmihel Novo mesto 
Osnovna šola Gradec - PŠ  Vače Vače Osnovna šola Duplek Sp. Duplek Osnovna šola Bršljin Novo mesto 
Osnovna šola Polje Lj. - Polje Osnovna šola Ivanjkovci Ivanjkovci Osnovna šola Šmarjeta Šm. Toplice 
Osnovna šola Litija Litija Osnovna šola Cerkvenjak Cerkvenjak Osnovna šola Velika Dolina Jesenice na D 
Osnovna šola Šmartno pri Litiji Šmartno  Osnovna šola Fram Fram Osnovna šola Cerklje ob Krki Cerklje ob K. 
Osnovna šola Brinje Grosuplje Osnovna šola Janka Glazerja Ruše Osnovna šola Leskovec pri K. Leskovec 
Osnovna šola Louisa Adamiča  Grosuplje Osnovna šola Hudinja Celje Osnovna šola Raka RAKA 
Osnovna šola Ig Ig Osnovna šola Frana Kranjca Celje Osnovna šola Frana Metelka Škocjan 
Osnovna šola Stična Iv. Gorica Osnovna šola III Celje Osnovna šola Boštanj Boštanj 
Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid priS. Osnovna šola IV Celje Osnovna šola Krmelj Krmelj 
Osnovna šola Primoža Trubarja Velike Lašče Osnovna šola Dobrna Dobrna Osnovna šola Šentjernej Šentjernej 
Osnovna šola Zbora odposlancev Kočevje Osnovna šola Pod goro Sl. Konjice Osnovna šola Metlika Metlika 
Osnovna šola Dobrova Dobrova Osnovna šola Ob Dravinji Sl.Konjice Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj 
Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika Osnovna šola Ljubečna Škofja vas Osnovna šola Stari trg ob Kolpi Stari trg  
Osnovna šola A Martina Slomška Vrhnika Osnovna šola Zreče Zreče Osnovna šola Vavta vas Straža 
Osnovna šola Notranjski odred  Cerknica Osnovna šola I Rog. Slatina Osnovna šola II Mur. Sobota 
Osnovna šola heroja J. Hribarja St. trg pri L. Osnovna šola Rogatec Rogatec Osnovna šola I Mur. Sobota 
Osnovna šola Trbovlje Trbovlje Osnovna šola Bistrica ob Sotli Bistrica ob S. Osnovna šola III Mur. Sobota 
Gimnazija Bežigrad Ljubljana Osnovna šola Primoža Trubarja Laško Osnovna šola Puconci Puconci 
Gimnazija Šentvid Ljubljana Osnovna šola Vransko Vransko Osnovna šola Beltinci Beltinci 
Gimnazija Ledina Ljubljana Osnovna šola Žalec Žalec Osnovna šola Gornji Petrovci Petrovci 
Srednja upr-adm. šola Ljubljana Osnovna šola Šem. v Sav. dolini Šempeter  Osnovna šola Dvojezična OŠ Lendava 
Srednja  vzg. š. in gimnazija Ljubljana Osnovna šola Polzela Polzela Osnovna šola Bogojina Bogojina 
Šolski center Rudolf Maister Kamnik Osnovna šola Gorica Velenje Osnovna šola Turnišče Turnišče 
 III. gimnazija Maribor Osnovna šola Mozirje Mozirje Osnovna šola Miško Kranjec Velika Polana 
Gimnazija Prva Maribor Osnovna šola Mihe Pintarja Toleda Velenje Osnovna šola Prež. Voranca Črenšovci 
 Ekonomska šola Ptuj Osnovna šola Biba Roeck  Šoštanj Osnovna šola Odranci Odranci 
Gimnazija Ptuj Ptuj Osnovna šola Karla D. Kajuha Šoštanj Osnovna šola Razkrižje Ljutomer 
Gimnazija in sr. kemijska šola Ruše Osnovna šola Fran Kocbek Gornji Grad Osnovna šola Križevci Križevci 
Gimnazija Slovenj Gradec S. Gradec Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj Osnovna šola Gornja Radgona G. Radgona 
Gimnazija Prva Celje Osnovna šola Simon Jenko Kranj Osnovna šola Tišina Tišina 
Gimnazija Šolski center  Velenje Osnovna šola Predoslje Kranj Osnovna šola Radenci Radenci 
Gimnazija Kranj Kranj Osnovna šola Orehek Kranj Osnovna šola Apače Apače 
Gimnazija Škofja Loka Škofja Loka Osnovna šola Naklo Naklo Osnovna šola Radlje ob Dravi Radlje 
Srednja ekon-turistična šola Radovljica Osnovna šola Šenčur Šenčur Osnovna šola Koroški Jeklarji Ravne 
Gimnazija Jesenice Jesenice Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas Osnovna šola Prežihov Voranc Ravne 
Gimnazija Jurija Vege Idrija Osnovna šola Žiri Žiri Osnovna šola Franja Goloba Prevalje 
Gimnazija Koper Koper Osnovna šola A.T. Linharta Radovljica Osnovna šola Mežica Mežica 
Srednja gost. turistična šola Izola Osnovna šola Gorje Zgornje Gorje Osnovna šola Javorje Črna 
Gimnazija Piran Piran Osnovna šola prof.dr. J. Plemlja Bled    
Gimnazija Novo mesto Novo mesto Osnovna šola Koroška Bela Jesenice    
Srednja kmetijska šola Grm Novo mesto Osnovna šola Žirovnica Žirovnica    
Srednješolski center Novo mesto Osnovna šola Zali Rovt Tržič    
Gimnazija Brežice Brežice Osnovna šola OŠ Križe Križe    
Srednja šola Krško       
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer       

 
 
 
Državno tekmovanje poteka z denarno pomočjo Ministrstva za šolstvo in šport 
Bilten geografskega tekmovanja izdaja Zavod RS za šolstvo štirikrat letno. To številko  je uredil Igor Lipovšek, Zavod RS za šolstvo, OE 
Ljubljana, Parmova 33, tel.: 01/2363-138, faks: 2363-150, e-mail: igor.lipovsek@zrss.si. Če želite bilten v elektronski obliki, pišite. Mogoče bo 
objavljen tudi na http://www.zrss.si/pps/geo/tekmovanje.html. Besedilo biltena ni lektorirano.  
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