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Za vsako stopnjo tekmovanja se upoštevajo literatura in viri posamezne stopnje tekmovanja in 

tudi literatura in viri vseh predhodnih stopenj tekmovanja (za šolsko tekmovanje se upošteva 

literatura in viri šolskega tekmovanja, za področno tekmovanje se upošteva literatura in viri 

šolskega in področnega tekmovanja, za državno tekmovanje literatura in viri državnega 

tekmovanja in predhodnih stopenj tekmovanja). 
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