
Maribor, 16. 8. 2021 

NAVODILA ZA UPORABO INFORMACIJSKEGA STREŽNIKA 

pri selekcijskem tekmovanju v znanju iz nemškega jezika za  

3. in 4. letnike srednjih šol v šolskem letu 2021/2022

Spoštovane učiteljice nemščine, spoštovani učitelji nemščine – vodje aktivov! 

Tudi letos bomo za selekcijsko tekmovanje iz znanja nemškega jezika za dijake 3. in 4. 

letnikov srednjih šol uporabljali računalniško podporo Informacijskega strežnika DMFA.  

Za delo na tem strežniku boste (ali ste) dobili uporabniško ime in geslo, kopijo naj hranijo 

RAVNATELJI. 

I. PRED ŠOLSKIM TEKMOVANJEM (po 13. 12. 2021)

• Na strežnik lahko dostopate preko SDUNJ-ove spletne strani www.sdunj.si. Pod

naslovom TEKMOVANJE najdete povezavo na strežnik DMFA.

• Izpolnite podatke o vodji aktiva učiteljev nemščine in aktivirajte geslo (aktivacijsko

kodo boste dobili na elektronski naslov, ki ga boste vnesli pri vodji aktiva, zato bodite

zelo pozorni na pravilnost zapisa).

• V meniju Učitelji dopolnite seznam učiteljev z učitelji mentorji – ne brišite ali ne

popravljajte ničesar, kar je že vpisano v seznam.

• V meniju Dijaki preverite, ali imate v seznamih oddelkov vpisane vse dijake, ki bodo

tekmovali, in po potrebi seznam dopolnite – ne brišite in ne popravljajte ničesar, kar je

že vpisano v seznam.

• Natisnite IZJAVE (najdete jih v meniju Dijaki – alineja Natis pisnih izjav) –

soglasje za javno objavo rezultatov tekmovanja v skladu s pravilnikom. Izjava je

sestavljena iz dveh delov – zgornji del dijak vrne učitelju, spodnjega obdrži. Na njem

ima tekmovalec napisano dodeljeno uporabniško ime in geslo, ki mu omogočata

vpogled v svoj rezultat šolskega tekmovanja preko interneta ali mobilnega telefona.

Zadnji rok za natis izjav je 5. 1. 2022.

• Shranite izjave tekmovalcev, te prevzemajo vlogo prijave na tekmovanje.

II. ŠOLSKO TEKMOVANJE (6. 1. 2022)

• TEKMOVALNE NALOGE:

En dan pred tekmovanjem, od polnoči (oz. 5. 1. 2022 ob 0.00 uri), bodo na strežniku v

meniju Šolsko tekmovanje objavljene TEKMOVALNE NALOGE. Naloge

natisne vodja aktiva učiteljev nemškega jezika. Šolsko tekmovanje se bo začelo

6. 1. 2022 ob 13. uri in bo trajalo 60 minut. Dopuščen je zamik za največ pol ure

naprej ali nazaj zaradi prilagoditve šolskemu zvoncu.

• REŠITVE IN MERILA ZA VREDNOTENJE:

Rešitve in merila za vrednotenje bodo na strežniku na voljo pol ure po začetku

tekmovanja v meniju Šolsko tekmovanje.

III. PO ŠOLSKEM TEKMOVANJU

• Evidentirajte predsednika in člane šolske tekmovalne komisije.
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• Tekmovalne naloge vrednotijo člani šolske tekmovalne komisije.

• Po vrednotenju tekmovalnih nalog predsednik šolske tekmovalne komisije v strežnik

vnese rezultate šolskega tekmovanja, in sicer najpozneje do 12. 1. 2022 – meni

Šolsko tekmovanje – vnos rezultatov šolskega tekmovanja – nov vnos (če se

zmotite: popravi vnos).

• Takoj po vnosu rezultatov šolskega tekmovanja lahko tekmovalci s svojim geslom

dostopajo do podatkov o doseženih točkah.

• 12. 1. 2022 začne teči tridnevni rok za ugovore (do 15. 1. 2022), ki jih šolske

tekmovalne komisije rešijo do 17. 1. 2022.

• 18. 1. 2022 do 17.00 ure vnese predsednik šolske tekmovalne komisije v računalniški

program morebitne spremembe, ki so nastale na podlagi ugovorov in objavi na šoli

rezultate s prejemniki bronastih priznanj. Po tem datumu ni več možnosti za vnašanje

podatkov.

• Uradni rezultati šolskega tekmovanja bodo na strežniku objavljeni 20. 1. 2022 do

22.00 ure in iz rezultatov bo razvidno, kdo se je uvrstil na Državno tekmovanje.

IV. DRŽAVNO TEKMOVANJE (Gimnazija Franca Miklošiča, Ljutomer, 3. 2. 2020, ob

14.30 uri)

• 20. 1. 2022 bodo v meniju Državno tekmovanje dostopni seznami izbranih

udeležencev državnega tekmovanja.

Pri vnosu osebnih podatkov o učiteljih in učencih bodite natančni (imena naj bodo 

popolna, uradna in pravilno zapisana), saj se bodo na podlagi vnesenega izdala uradna 

potrdila za mentorje in organizatorje tekmovanj ter dobitnike priznanj. 

Ne brišite nobenih podatkov o učencih in učiteljih, ki so že v bazi, ker jih uporabljajo 

učitelji matematike, poslovne matematike, fizike, slovenščine in geografije za svoja 

tekmovanja. 

Ne spreglejte pomembnih datumov. Po preteku določenega časa noben vnos podatkov ne 

bo več mogoč. 

Na www.sdunj.si je objavljen veljavni Pravilnik o tekmovanju. Za boljšo obveščenost 

vam priporočamo redno spremljanje naše spletne strani. 

Dodatne informacije: tekmovanje@sdunj.si. 

Želimo vam uspešno delo in vas lepo pozdravljamo. 

dr. Doris Mlakar Gračner, l.r.  dr. Brigita Kacjan, l.r. 

predsednica državne  predsednica SDUNJ 

tekmovalne komisije 
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