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Zadeva: Obvestilo o 24. regijskem tekmovanju Mladina in gore 2012/13 
 
Spoštovani! 
 
V soboto, 10. novembra 2012, se bodo odvijala regijska tekmovanja Mladina in gore v 
naslednjih regijah: 
 

1. regija: Podravje, Pomurje, Koroška, Savinjska dolina 
                       na OŠ PESNICA (31 ekip)  
 
ČAS AKTIVNOST 
9.00–9.45 Prihod in sprejem ekip  (avla šole)  

Prijava ekip 
10.00–10.25 Kulturni program (telovadnica) 
10.30–11.15 Pisanje testov po učilnicah  

Srečanje mentorjev  
11.30–13.00 Družabno srečanje – orientacijski pohod do didaktične kmetije Eder 
13.00–13.15 Pisanje dodatnih testov (če bo potrebno) 
13.30    Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj, ogled testov 
 

2. regija: Primorska , Notranjska, Posočje 
                        na OŠ MIROSLAVA VILHARJA POSTOJNA (18 ekip) 
 
ČAS AKTIVNOST 
9.00–9.45 Prihod in sprejem ekip  (Vilharjeva dvorana – avla šole)  

Prijava ekip 
10.00–10.25 Kulturni program (Vilharjeva dvorana) 
10.30–11.15 Pisanje testov po učilnicah  

Srečanje mentorjev  
11.30–13.00 Družabno srečanje – sprehod v okolico z družabnimi igrami (v primeru 

slabega vremena se dejavnosti prestavijo v telovadnico) 
13.00–13.15 Pisanje dodatnih testov (če bo potrebno) 
13.30    Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj, ogled testov (Vilharjeva 

dvorana) 
 

3. regija: Ljubljansko območje, Gorenjska, Dolenjska in Bela Krajina, Kamniško –                            
bistriška območje, Zasavje 

                          na OŠ ŠMARTNO V TUHINJU   (27 ekip)     
 
ČAS AKTIVNOST 
9.00–9.45 Prihod in sprejem ekip  (glavni vhod šole) 

 Prijava ekip 
10.00–10.25 Kulturni program  
10.30–11.15 Pisanje testov po učilnicah Srečanje in strokovni posvet mentorjev  
11.30–13.00 Družabno srečanje – Sprehod po kamniških ulicah in spoznavanje  kulturne 
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dediščine ter dediščine okolice 
13.00–13.15 Pisanje dodatnih testov (če bo potrebno) 
13.30–14.00  Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj. Ogled testov 
 
 
Državno tekmovanje bo potekalo 12. januarja 2013 na OŠ VRANSKO – TABOR. 
 
Na regijskem tekmovanju bodo udeleženci reševali naloge iz splošnih planinskih vsebin. Na 
državnem tekmovanju pa bodo ekipe v prvem krogu tekmovanja reševale naloge iz splošnih 
planinskih vsebin, drugi del pa bo potekal v obliki kviza. Če ima ena ali več šol enako število 
točk, rešujejo dodatne naloge in praktično nalogo iz poznavanja vozlov. 
 
Ljubljana, 26. oktober 2012                               Koordinatorica tekmovanja Mladina  in gore: 
                                                                           Brigita ČEH 
 
 
 


