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VABILO NA DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA 

O SLADKORNI BOLEZNI 2017/2018 
 

Vabimo Vas na 19. državno tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni, ki bo 

v soboto, 18. 11. 2017, 

na Srednji šoli Domžale, 

Cesta talcev 12, 1230 Domžale. 
 

Potek tekmovanja: 

od 9.00 do 10.00 ure: prijava oz. potrditve prisotnosti tekmovalcev in razdelitev 

malice v športni dvorani, zbor udeležencev v športni dvorani 

od 10.00 do 10.40 ure: kulturni program in pozdravni nagovori ravnatelja, 

predstavnikov lokalne skupnosti, Zveze društev diabetikov 

Slovenije, Društva diabetikov Domžale 

od 10.40 do 10.55 ure: sestanek mentorjev, ki so v komisiji za nadzor in 

popravljanje, ter prevzem tekmovalnih nalog v zbornici 

od 10.40 do 10.55 ure: tekmovalci se razporedijo v učilnice 

od 11.00 do 11.45 ure: državno tekmovanje (45 min v učilnicah) 
od 11.45 do 12.30 ure: popravljanje nalog v učilnicah (delo komisij) 

od 11.45 do 12.30 ure: predstavitev dejavnosti šole in društva udeležencem 

tekmovanja v športni dvorani 

po 12.30 uri:   odhod domov 

 

Tekmovalci in mentorji prejmejo ob prihodu sendvič, jabolko in vodo. 
 

Tekmovalci po končanem pisanju nalog, odidejo v športno dvorano na predstavitev šole 

in društva ter počakajo mentorje. 
 

Rezultati državnega tekmovanja bodo objavljeni na spletni strani www.diabetes-zveza.si Zveze 

društev diabetikov Slovenije najkasneje v 7 delovnih dneh po tekmovanju.  

Najkasneje v 14 delovnih dneh po zaključenem tekmovanju bo pristojna komisija objavila dokončne 

prejemnike priznanj. 
 

Priznanja za tekmovalce in potrdila za mentorje prejmejo šole po pošti do konca februarja 2018. 
 

Želimo Vam veliko uspehov na tekmovanju in lep pozdrav! 
 

Vodja tekmovanja: 

Ksenija Šperanda Vidoševič, l.r. 

Priloga: 

 zemljevid 

 foto natečaj 
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Parkiranje za osebne avtomobile je možno na območju šole in pri Mercator 

centru.  

Avtobusi ustavijo ob šoli in parkirajo na 2 minuti oddaljeni Kopališki cesti 

na parkirišču za restavracijo Park. 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

Foto natečaj na tekmovanju v znanju o sladkorni bolezni 
 

Povezava do dogodka: https://www.facebook.com/events/852426304917268/ 

 

Začetek: 18.11.2017 (08:00) 

Konec:  19.11.2017 (23:59) 

 
Vabljeni k sodelovanju na fotografskem natečaju Zveze društev diabetikov Slovenije. Na 

državnem tekmovanju se fotografirajte na šolah poleg pripravljenih maket v modrem na 

zanimiv in izviren način, povezan s šolskim tekmovanjem v znanju o sladkorni bolezni. 

Avtorje najboljših fotografij bomo tudi nagradili. 

 
Pogoji: 

1. Fotografirajte se na tekmovanju in vključite temo sladkorne bolezni, modri krog in 

dogodka samega. 

2. Fotografijo objavite pod dogodek in označite Zvezo društev diabetikov Slovenije 

(@ZDDSlovenije). 

3. Objavo delite. 

Ustvarite izvirne fotografije, pomagajte ozaveščati in širiti znanje o sladkorni bolezni in si 

pridobite nagrado. 
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