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VABILO NA DRŽAVNO TEKMOVANJE V ZNANJU 

O SLADKORNI BOLEZNI 2019/2020 
 

Vabimo Vas na 21. državno tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni, ki bo 

v soboto, 16. 11. 2019, 

na Srednja zdravstvena šola Murska Sobota 

Ulica dr. Vrbnjaka 2, Rakičan, 9000 Murska Sobota 
Potek tekmovanja: 

od 9.00 do 10.00 ure: prijava oz. potrditve prisotnosti tekmovalcev in razdelitev malice v avli 
šole 

od 10.00 do 10.40 ure: kulturni program in pozdravni nagovori ravnateljica, predstavnika 
lokalne skupnosti, diabetolog, predstavnica Zveze društev diabetikov 
Slovenije, predsednik Društva diabetikov Murska Sobota 

od 10.40 do 10.55 ure: sestanek mentorjev, ki so v komisiji za nadzor in popravljanje, ter 
prevzem tekmovalnih nalog v učilnici 13 

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 avli 

šole 
po 12.30 uri:   odhod domov 
 

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

Tekmovalci po končanem pisanju nalog, odidejo v jedilnico na predstavitev šole in društva ter 

počakajo mentorje. 
 

Obveščano vas, da se bo v času prireditve in tekmovanja tudi fotografiralo za objavo fotografij v 
medijih, glasilu Sladkorna bolezen in na socialnih omrežjih ter za dokazila o izvedenem dogodku. 
 

Rezultati državnega tekmovanja bodo objavljeni na spletni strani https://www.diabetes-zveza.si/solska-

tekmovanja/rezultati/ 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 2020. 
 

Mentorje naprošamo, da po končanem tekmovanju izpolnijo evalvacijski vprašalnik na povezavi: 
https://www.1ka.si/a/181405?preview=on . 

 

Želimo Vam veliko uspehov na tekmovanju in lep pozdrav! 
 

Vodja tekmovanja: 

Ksenija Šperanda Vidoševič, l.r. 

Priloga: zemljevid 
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Priloga: zemljevid 

 

Iz smeri Murske Sobote 
 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz smeri Lendava 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


