
Leta 2018 v posebnem 
programu  uvedemo novi 
kategoriji: prva skupina je 
tekmovala v urejanju fotografij v 
programu Photo filtre 7 in 
uporabi vmesnika za 
urejanje besedil Gmail, 
druga skupina od 19 let 
dalje, pa v oblikovanju 
predstavitve v programu 
PowerPoint in uporabi medijev 
za prenos podatkov.  
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Leta 2013  kategorijo Powerpoint nadgradimo z 
urejanjem digitalne fotografije s programom Picasa. 

Ukinili smo kategorijo sestavljanka v 
posebnem programu . Uvedli smo dve 
kategoriji: mlajši  (do 16 let) in starejši (nad 16 
let). Mlajši so kopirali že oblikovano besedilo v 
Word, starejši pa so ga oblikovali po navodilih. 

V tem letu smo zabeležili največje število 
prijavljenih šol na tekmovanje za NIS - 26 šol iz 
vse Slovenije. 
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Vsebina nalog nove kategorije  (Uporaba QR kod in oblikovanje 
predstavitve s poljubnim programskim orodjem) 
V prvem delu tekmovanja so učenci z mobilnimi telefoni ali tablicami 
prebrali QR kode. Vsebine QR kod so preko elektronske pošte prenesli na 
računalnik. Med branjem QR kod so tekmovalci odgovarjali na teoretična 
vprašanja, povezana z osnovami računalništva. V drugem delu 
tekmovanja so v skladu z navodili v poljubnem urejevalniku besedil 
oblikovali zloženko.  

Leta 2019 smo na 
tekmovanju uvedli veliko 
spremembo. Opustili smo 
podrobna navodila za delo v 
programih Word in PowerPoint, 
spremenili vsebine in pravila 
tekmovanja. Spremenil se je tudi 
način tekmovanja, saj tekmovalci 
zdaj tekmujejo v paru.  
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Leto 2020  Razvoj elektronskih medijev je 
omogočil, da smo letos obe državni 
tekmovanji lahko organizirali na isti dan. S 
slavnostno podelitvijo priznanj na 
jubilejnem, 20. državnem tekmovanju, 
želimo čestitati vsem tekmovalcem in 

mentorjem ter se zahvaliti predanim 
sodelavcem ter podpornikom  
tekmovanja. Hvala!   20 

Podporniki skozi leta: občine ustanoviteljice, Športna dvorana Poden, Loški muzej, Lth casting, Rotary Club Škofja Loka  
Novejši: NIKO d.o.o., SG Guzelj, Pečelin d.o.o., Domel d.o.o., Knauf Insulation d.o.o., Društvo upokojencev Škofja Loka  



Leta 2008 je organizirano prvo državno 
tekmovanje za posebni program. Učenci 
tekmujejo v dveh kategorijah - internetna 
sestavljanka Jigzone za mlajše in oblikovanje v 
Wordu za starejše učence. 

Državno tekmovanje  
v programiranju v programskem jeziku LOGO 
je bilo prvič organizirano leta 2002. To 
državno tekmovanje je bilo organizirano 
trikrat, zadnjič leta 2004.  
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V letih od 2003 do 2005 so v posebni 
kategoriji (Word) sodelovali tudi zavodi z enakovrednim 
izobrazbenim standardom. Tako so sodelovali učenci 
Vzgojnega zavoda Veržej, Centra za sluh in govor 
Maribor, Centra za korekcijo sluha in govora Portorož ter 
Zavoda za slepo in slabovidno mladino Ljubljana.  
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Leta 2001 sodelujejo le štiri gorenjske šole iz 
Jesenic, Kranja, Radovljice  in Škofje Loke. Učenci 
tekmujejo le v eni kategoriji - oblikovanje v 
programu Word. 
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Tekmovalci so v letih od 2001 do 2005 tekmovali le 
v eni kategoriji - v poznavanju programskega orodja 
Word. Kategorija Word je bila stalnica tekmovanja 
osemnajst let.  
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Leta 2006 smo uvedli novo 
kategorijo — Oblikovanje 
predstavitve s programom 

PowerPoint. 
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Vsebina nalog— Oblikovanje s programom Word  
V kategoriji Word so imeli tekmovalci tri naloge. Prva naloga je bila 
vedno urejanje pripravljenega besedila. Tekmovalci so morali npr. 
vstaviti naslov, spremeniti velikost in barvo pisave, poravnati  
besedilo, podčrtati določeno besedo, del besedila oštevilčiti ter 
vstaviti podpis. V drugi nalogi so pokazali znanje v urejanju in 
oblikovanju tabel. V tretji nalogi so oblikovali vabilo ali plakat. 
Prepisali so določeno besedilo, vstavili  okrasno besedilo WordArt, 
ga oblikovali ter dodali  sliko.   

Vsebina nalog—Oblikovanje predstavitve s programom PowerPoint  
Tekmovalci v kategoriji PowerPoint so oblikovali tri diapozitive. Prepisati 
so morali kratko besedilo, ga oblikovati in vstaviti primerno sliko. Poigrali 
so se tudi s prehodi med diapozitivi in animacijami slik ter besedila. Leta 
2013 smo kategorijo razširili na oblikovanje v programu Powerpoint in 
urejanju digitalne fotografije v programu Picasa. Učenci so fotografije 
posneli sami, na tekmovanju, jih s fotoaparata prenesli na računalnik in 
uredili po navodilih.   

Državno računalniško 
tekmovanje  za prilagojen 
program poimenujemo  
»Z računalniki skozi okna«.  
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Leta 2011 se državno 
tekmovanje za posebni 
program  preimenuje v 
»Z miško v svet«.  11 
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