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Razpis za  

Tekmovanje v arhitekturnem risanju s 
programom Autocad  
v šolskem letu 2018/19 

 

Tudi v letošnjem šolskem letu slovenske gradbene šole sodelujemo na tekmovanju v Arhitekturnem 

risanju s programom AutoCAD. V šolskem letu 2018/19 je organizator tekmovanja Šolski center 

Celje, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja. 

Potek tekmovanja 

Tekmovanje, v Sloveniji, poteka v dveh nivojih: 

1. Šolsko tekmovanje 
2. Državno tekmovanje 

o Na državno tekmovanje napredujeta najboljša dva tekmovalca šolskega tekmovanja na 
posamezni šoli 

Najboljši trije tekmovalci državnega tekmovanja pridobijo pravico udeležbe na CAD Olympics, ki bo v 

šolskem letu 2018/2019 potekalo v Italiji. 

Pravila tekmovanja CAD Olympics so objavljena na http://www.fgfontana.eu/index.php/attivita-

progetti/cad-olympics-2019.html. 

Termini tekmovanj 

• Šolsko tekmovanje: izvede se v dneh od srede, 6. 3. 2019, do petka, 8. 3. 2019 
• Državno tekmovanje: četrtek, 4. 4. 2019, ŠC Celje, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje 

okolja 
 
 
 

http://www.fgfontana.eu/index.php/attivita-progetti/cad-olympics-2019.html
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Priprava tekmovalnih nalog 

Naloge za šolsko in državno tekmovanje pripravi šola gostiteljica državnega tekmovanja, ŠC Celje, 

Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja. 

Izvedba šolskega tekmovanja 

1. V učilnicah, kjer se bo tekmovanje odvijalo, predhodno mentorji naložijo datoteko »ACAD šolsko 
tekmovanje 2019 - osnova.dwg«. 

2. Pred tekmovanjem na list formata A4 mentorji natisnejo PDF datoteko »ACAD šolsko 
tekmovanje 2019 – rešitev.dwg« oziroma »ACAD šolsko tekmovanje 2019 – rešitev.pdf«. 

Upoštevati je potrebno naslednje parametre: 

 območje tiskanja: limits 

 merilo: 1 : 1 

 center the plot 

 barvna shema je shranjena v datoteki »ACAD šolsko tekmovanje 2019 - osnova.dwg« 
na posebni risalni ravnini. 

Vsak tekmovalec dobi en izvod natisnjene datoteke. 
3. Neposredno pred začetkom tekmovanja natisnjene risbe mentorji razdelijo tekmovalcem. 

Tekmovalcem je potrebno povedati, kje na računalniku najdejo datoteko »ACAD šolsko 
tekmovanje 2019 - osnova.dwg« 

4. Tekmovalci imajo za izdelavo risbe na voljo 90 minut (2 šolski uri). 

Na šolskem tekmovanju se lahko tekmovalci na risbo (spodaj) bodisi podpišejo, bodisi zapišejo svojo 
šifro, ki jo dobijo od vodje šolskega tekmovanja. 

Datoteko naj preimenujejo (priimek_mesto.dwg ali šifra_mesto.dwg, na primer: novak_lj.dwg ali 
123A_lj.dvg) in jo pošljejo na e-naslov vodje tekmovanja. Za čas oddaje naloge se šteje čas prispele e-
pošte. 

Izvedba državnega tekmovanja 

1. Tekmovanje poteka v učilnici C-33 na ŠC Celje, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja 
2. Na računalnikih je nameščena datoteka »ACAD državno tekmovanje 2019 - osnova.dwg«. 
3. Vodja tekmovanja razdeli tekmovalcem natisnjeno risbo z zahtevano nalogo. 
4. Tekmovalci imajo za izdelavo risbe na voljo 90 minut (2 šolski uri). 

Na državnem tekmovanju bodo tekmovalci prejeli šifre, ki jih bodo vpisali na risbe v Autocad-u, s čimer 

se zagotavlja njihova anonimnost. 
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Pravila ocenjevanja 

1. Glavna kriterija ocenjevanja sta natančnost in celota risbe. Če imata dva tekmovalca popolnoma 

enako kakovostni risbi, ima prednost tisti, ki je nalogo oddal prej. 

2. Na šolskem tekmovanju risbe ocenijo mentorji.  

3. Vodje šolskih tekmovanj v 48 urah sporočijo imeni in priimka prvih dveh dijakov, ki se bosta 

udeležila državnega tekmovanja. 

4. Na državnem tekmovanju naloge oceni komisija, ki je sestavljena iz mentorjev ekip. Na osnovi 

rezultatov komisija določi vrsti red tekmovalcev. 

5. Vsako ekipo spremlja učitelj-mentor, zato pri posredovanju podatkov navedite tudi njegovo ime 

in priimek. 

Stroški tekmovanja 

Vse stroške šolskega tekmovanja nosijo posamezne sodelujoče šole. 

Vse stroške državnega tekmovanja krije ŠC Celje, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja. 

Udeleženci si prevoz organizirajo sami. 

Prijave na tekmovanje 

• Šolsko tekmovanje 
o Šole se na tekmovanje prijavijo do 15. 2. 2019 s priloženim prijavnim obrazcm, ki ga 

pošljejo na el. naslov klavdija.kopse.kaljun@sc-celje.si  
o Prijave tekmovalcev zberejo mentorji na posamezni šoli, najkasneje do 1. 3. 2019 

• Državno tekmovanje 

o prijave tekmovalcev na državno tekmovanje šole pošljejo, na priloženi prijavnici, 
najkasneje do 11. 3. na elektronski naslov klavdija.kopse.kaljun@sc-celje.si.  

Vodja tekmovanja 

Vodja šolskega in državnega tekmovanja je Klavdija Kopše Kaljun (klavdija.kopse.kaljun@sc-celje.si), 

učiteljica strokovnih premetov na ŠC Celje, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja.  

Ob morebitnih vprašanjih se obrnite na vodjo tekmovanja, go. Klavdijo Kopše Kaljun, e-naslov: 

klavdija.kopse.kaljun@sc-celje.si.  

 

Veselimo se srečanja z vami. 

 

Celje, februar 2019 

 Vodja tekmovanja: Ravnateljica: 
 Klavdija Kopše Kaljun Irena Posavec 
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