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INFORMACIJA ZA MEDIJE    ZA TAKOJŠNJO OBJAVO 

 

Naslov: 13. geografska olimpijada za naše najuspešnejša doslej 
 
Ponoči so se iz Pekinga vrnili tekmovalci in mentorja, ki so Slovenijo zastopali na 13. geografski 
olimpijadi, ki je potekala od 16. do 22. 8. 2016.  
 
V konkurenci 50 držav in 200 tekmovalcev so se vsi uvrstili med prejemnike medalj, kar pomeni 
med najboljšo tretjino udeležencev. 
 
Žana Florjanič Baronik z Gimnazije Brežice in Anže Šumah s Šolskega centra Ravne na 
Koroškem sta se okitila s srebrno medaljo, Ana Medja Gimnazije Želimlje in Blaž Murko z 
Gimnazije Ptuj sta si okoli vratu obesila bronasto medaljo.  
 
Za končni rezultat vsakega tekmovalca se seštejejo točke iz treh disciplin: esejskih odgovorov 
na naloge, ki temeljijo na preučevanju geografske literature; utemeljevanja odločitev, ki so 
posledica terenskega raziskovanja tekmovalcev; kviza, ki sloni na poznavanju logiki 
geografskega razumevanja pokrajine in na prepoznavanju krajev ter lokaciji geografskih  
procesov in pojavov v svetu.  
 
Slovenski tekmovalci so bili izbrani na državnem tekmovanju, ki je bilo aprila v Rogaški Slatini. 
 
Izjemni ekipni rezultat slovenskih dijakov je posledica dobrih priprav, ki jih je v juniju, juliju in 
avgustu organiziral Zavod RS za šolstvo, izvajali pa državni koordinator Danijel Lilek ter mentorji  
Boštjan Špiler (Gimnazija Brežice), Janja Terbuc (Gimnazija Ptuj), Tina Šlajpah (Gimnazija 
Želimlje) in Mojca Merzlak Krebs (Gimnazija Ravne na Koroškem). 
 
Tekmovanje poteka od leta 1996 in Slovenija je ob Nizozemski in Poljski edina država, katere 
tekmovalci sodelujejo že od vsega začetka.  
 
Prihodnje leto bo 14. olimpijada v Beogradu, Slovenija pa bo organizator območne geografske 
olimpijade držav Jugovzhodne Evrope. 
 
Uradna spletna stran: 
http://www.geoolympiad.org/ 
Spletna stran 13. olimpijade: 
http://www.igeo2016.org/dct/page/1  
Vikipedični zapis:  
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Geography_Olympiad  
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