
Osnovna šola Litija izdaja 

 

PRAVILNIK O TEKMOVANJU HITRO IN ZANESLJIVO  

RAČUNANJE  

ZA OSNOVNO ŠOLO, SREDNJO ŠOLO IN ODRASLE 

 
1. člen 

(Vsebina pravilnika) 

Pravilnik o tekmovanju iz hitrega in zanesljivega računanja (v nadaljevanju tekmovanje) določa: 

 cilje tekmovanja, 

 razpis, vodenje tekmovanja, 

 kriterije za podeljevanje priznanj,  

 organizacijo tekmovanja,  

 razglasitev dosežkov,  

 financiranje tekmovanja  

 možnost pritožb.  
 

2. člen 

(Cilji tekmovanja) 

Cilji tekmovanja so:  

 odkrivanje in razvijanje sposobnosti spretnega in zanesljivega računanja na pamet;   

 sprotno spremljanje napredka v računanju na pamet;  

 popularizacija računanja na pamet;   

 spodbujanje uporabe različnih strategij računanja na pamet.  
 

3. člen 

(Vsebina tekmovanja) 

Tekmovanje poteka iz znanja hitrega, spretnega in zanesljivega računanja na pamet s števili iz 

različnih številskih množic, kot jih predvideva učni načrt za matematiko v osnovni šoli. Zahtevnost 

računov se samodejno stopnjuje glede na dosežek tekmovalca.   

Računske operacije (seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje) v posameznem krogu tekmovanja za 
izbrano starostno skupino tekmovalcev se določijo vsako leto sproti z razpisom tekmovanja.  

Operacije, zajete v peteroboju, se določajo na mednarodni ravni.  
Tekmovanje poteka preko svetovnega spleta na naslovu si.miksike.eu. 

 

4. člen 

(Potek tekmovanja) 

Najprej se izvedejo trije tekmovalni krogi na daljavo (tekmovalci tekmujejo na različnih lokacijah), ki 

trajajo po dva tedna s pričetkom v ponedeljek in koncem v petek. Uporabnik lahko tekmuje 

kadarkoli v teh dveh tednih.   

Pri uvrstitvi v finale tekmovanja  se upoštevata dva najboljša dosežka posameznika iz vseh treh 

tekmovalnih krogov.  

Po dosežkih najboljši tekmovalci v posamezni tekmovalni kategoriji se uvrstijo v finale, ki poteka v 

živo na lokaciji izbrane šole v Sloveniji. Število tekmovalcev v posamezni tekmovalni kategoriji v 

skladu z razpisom določi Državna tekmovalna komisija. 

 



5. člen 

(Razpis, vodenje tekmovanja) 

Razpis tekmovanja pripravi vsako leto posebej državna tekmovalna komisija, ki tudi vodi tekmovanje. 

 

6. člen 

(Organizator tekmovanja) 

Tekmovanje organizira Osnovna šola Litija. 

 

7. člen 

(Prostovoljnost sodelovanja) 

Sodelovanje tekmovalcev na tekmovanju je prostovoljno in do finala poteka pod psevdonimi. 

Rezultati prvih treh krogov se objavljajo samo z uporabniškimi imeni tekmovalcev.  

Udeleženec finala s prijavo na finale soglaša z javno objavo njegovih rezultatov v finalu in fotografij s 

tekmovanja.   

 

8. člen 

(Pravica do udeležbe na tekmovanju) 

Na tekmovanjih iz hitrega in zanesljivega računanja lahko sodelujejo uporabniki v starostnih 

skupinah, ki so opredeljene z razpisom.  

Tekmujejo lahko le tekmovalci, ki se pravilno registrirajo na spletni strani si.miksike.eu. 

Tekmovalec je diskvalificiran s finalnega tekmovanja, če se izkaže, da je pri registraciji navedel 

napačne podatke. 

 

9. člen 

(Državna tekmovalna komisija) 

Državna tekmovalna komisija ima pet članov, imenovanih za vsako leto posebej. Člane državne 

tekmovalne komisije imenuje ravnatelj Osnovne šole Litija. Državna tekmovalna komisija ima 

naslednje naloge: pripravi razpis tekmovanja, ustvari in nadzira posamezne tekmovalne kroge, 

pripravi uvajalne seminarje za mentorje o uporabi strežniške aplikacije, pomaga pri organizaciji 

finalnega tekmovanja, določa število finalistov, določi nadzorne učitelje, vodi finalno tekmovanje, 

obravnava in reši morebitne pritožbe. 

 

10. člen 

(Dostopnost tekmovanja) 

Prijavo tekmovalca za tekmovanje opravi tekmovalec sam z registracijo/vpisom na spletni strani 

si.miksike.eu. Tekmovalec ima običajno mentorja, to je učitelj ali starši. Srednješolci in odrasli lahko 

tekmujejo brez mentorja.  

Mentorji na šoli lahko za uporabo znotraj šol in obveščanje staršev vodijo sezname udeležencev 

tekmovanja (tudi prvih treh krogov) in njihovih dosežkov. Podatke hranijo najdlje do zaključka 

šolanja otroka na osnovni šoli. 

 

11. člen 

(Razpis tekmovanja) 

Osnovna šola Litija po nalogu državne tekmovalne komisije objavi razpis na spletni strani 

si.miksike.eu in na šolski spletni strani do konca julija za naslednje šolsko leto. 

 

12. člen 

(Vsebina razpisa) 



Razpis vsebuje: 

 starostne skupine in pogoje za udeležbo na tekmovanju, 

 vsebino tekmovanja, 

 čas izvedbe tekmovanja na daljavo (začetek in konec tekmovalnih krogov), 

 čas in kraj finalnega tekmovanja 

 število tekmovalcev v finalu in kotizacijo za udeležbo. 

 

13. člen 

(Prijava v finale) 

Za finalno tekmovanje mentor ali tekmovalec sam oziroma njegovi starši opravi prijavo na spletnem 

naslovu, povezava se nahaja na spletni strani šole. 

Prijava mora biti izvedena v roku, določenim z razpisom. Po izteku roka prijava ni več mogoča. 

 

14. člen 

(Priprava nalog) 

Računske operacije  za posamezno starostno skupino za vse tri  tekmovalne kroge in finale z 

razpisom določi Državna tekmovalna komisija. Tekmovalne naloge generira spletna aplikacija. 

 

15. člen 

(Pravila tekmovanja) 

Pravila tekmovanja so naslednja:  

 Pri računanju ne uporabljamo računala oziroma papirja in svinčnika.  

 Vsak tekmovalec tekmuje v svoji starostni skupini.  

 Isti tekmovalec sme v okviru enega tekmovanja tekmovati samo z enim uporabniškim imenom.  

 Tekmovalec lahko v vsakem tekmovalnem krogu tekmuje 3-krat v času 60-ih minut. Aplikacija 

upošteva najboljši rezultat.  

 Če tekmovalec krši pravila, ga državna tekmovalna komisija izloči iz tekmovanja.   

 

16. člen 

(Podeljevanje priznanj) 

Učitelji mentorji lahko svojim učencem podelijo šolska priznanja tudi za dosežke v prvih treh krogih 

tekmovanja. Obrazec za ta priznanja je objavljen na spletni strani si.miksike.eu in na spletni strani 

Osnovne šole Litija. 

Državna tekmovalna komisija podeli priznanja za sodelovanje na finalnem tekmovanju vsem 

finalistom. 

Državna tekmovalna komisija razglasi prejemnike priznanj za prvo, drugo in tretje mesto v vsaki 

starostni skupini posebej na osnovi razvrstitve, ki jo zabeleži spletna aplikacija.  

 

17. člen 

(Prehod iz tekmovalnih krogov na daljavo v finale) 

Za uvrstitev v finale program upošteva dva najvišja dosežka iz vseh treh tekmovalnih krogov. Število 

uvrščenih v finale se najavi z razpisom.  

 

18. člen 

(Mednarodno tekmovanje) 

V primeru povabila organizatorja mednarodnega tekmovanja in glede na razpoložljiva finančna 

sredstva državna tekmovalna komisija na osnovi doseženih rezultatov opravi izbor udeležencev 

mednarodnega tekmovanja in določi spremljevalce. 



 


