Na podlagi Letnega delovnega načrta OŠ Jurija Vege za šolsko leto 2019/20 dne 3. 12. 2019
ravnatelj Matej Žist sprejme
PRAVILNIK TEKMOVANJA ZA PREŠERNO(VO) PERO
1. člen
Vsebina pravilnika
Pravilnik o tekmovanju za Prešerno(vo) pero določa:
 cilje tekmovanja
 razpis tekmovanja
o tekmovalne skupine
o vodenje tekmovanja
o pripravo in vrednotenje nalog
o organizacijo tekmovanja
o vlogo in naloge učiteljev
o vlogo in naloge tekmovalnih komisij
o merila za podeljevanje priznanj
o razglasitev rezultatov in objave
o financiranje tekmovanja
2. člen
Cilji tekmovanja
Cilji tekmovanja so:
 spodbujanje k estetskemu in čitljivemu pisanju
 smiselno in vizualno lično prostorsko razporejanje zapisa na pisni podlagi
 širjenje in poglabljanje zanimanja za umetnostna besedila
 širjenje veselja do ustvarjanja
 spodbujanje vztrajnosti
 spodbujanje k ustrezni rabi barv in oblikovanju začetnice (inicialke)
 ohranjanje rokopisne zmožnosti
 obeležitve obletnic, dogodkov, ljudi
3. člen
Vsebina, ravni tekmovanja in tekmovalne skupine
Tekmovanje poteka iz prepisa in pisanja kratkega umetnostnega besedila. Vsako leto se
skladno z razpisom natančno določi literarnega ustvarjalca in tematiko, v kateri bo potekalo
tekmovanje.
Tekmovanje za Prešerno(vo) pero poteka v desetih zahtevnostnih skupinah (učenci od 1. do 9.
razreda, odrasli). Vrednotenje izdelkov poteka posebej za dečke in posebej za deklice.

4. člen
Udeleženci
Tekmovanja se lahko udeležijo učenci OŠ Jurija Vege in ostalih prijavljenih šol ter odrasli
tekmovalci, skladno z vsakoletnim razpisom.
Tekmovalce OŠ Jurija Vege izberejo razredniki, iz vsakega oddelka po en deček in ena
deklica, v oddelkih z nad 18 učenci po dva dečka in dve deklici. Določita se dve rezervi (en
deček in ena deklica) za vsak oddelek.
Tekmovalce drugih prijavljenih šol izberejo prijavljene šole. Prijavijo lahko 4 tekmovalce (2
dečka in 2 deklici), v kateri koli kategoriji od 4. do 9. razreda.
Odrasle tekmovalce izberejo sodelujoča društva izmed svojih članov. Vsako društvo lahko
tekmuje z do štirimi člani.
5. člen
Organizator tekmovanja
Organizator tekmovanja je OŠ Jurija Vege. Tekmovanje vodita organizacijska skupina in
tekmovalna komisija, ki ju imenuje ravnatelj na predlog Skupine za vzgojo.
Ravnatelj izmed članov tekmovalne komisije določi predsednika tekmovanja.
6. člen
Prostovoljnost sodelovanja
Sodelovanje tekmovalcev na tekmovanju je prostovoljno.
Organizator tekmovanja omogoča tekmovalcem in njihovim zakonitim zastopnikom pred
tekmovanjem seznanitev z vsebino tega pravilnika. Dovoljenja staršev za udeležbo na
tekmovanju in s tem povezano objavo rezultatov ter fotografiranje dogodka zagotovi šola, ki
prijavlja tekmovalce.
7. člen
Razpis tekmovanja
OŠ Jurija Vege objavi razpis tekmovanja za Prešerno(vo) pero v decembru za tekoče šolsko
leto oz. maja za prihodnje šolsko leto. Razpis in prijavnica se objavita na spletni strani OŠ
Jurija Vege. Izbranim šolam in društvom se posreduje vabilo po elektronski pošti.
8. člen
Vsebina razpisa
Razpis tekmovanja obsega:
 veljaven pravilnik
 rok za prijavo in časovnico izvedbe tekmovanja
 smernice za pripravo na tekmovanje
 informacije o kotizaciji, izvedbi tekmovanja in nagrajencih

9. člen
Prijava na tekmovanje
Učence na tekmovanje prijavi razrednik. Razrednik v dogovoru z oddelčno skupnostjo izbere
tekmovalce v skladu s pravilom iz 4. člena. Elektronska prijava na tekmovanje vsebuje:
- ime in priimek kandidata in razred
- naziv in sedež šole, ki jo tekmovalec obiskuje
- ime in priimek mentorja
Učence gostujočih šol prijavi njihov mentor.
Odrasle tekmovalce prijavijo društva.
Prijave morajo biti izvedene v roku, določenim z razpisom. Prijav, prispelih po roku,
organizator tekmovanja ne upošteva.
Prijavnice za tekmovanje so objavljene na spletni strani OŠ Jurija Vege hkrati z razpisom.
10. člen
Priprava nalog in kriterijev
Naloge in kriterije za tekmovanje pripravi tekmovalna komisija. Do začetka tekmovanja mora
biti zagotovljena tajnost nalog.
Naloga vsebuje:
 starostni kategoriji primerno dolgo besedilo izbranega avtorja za prepis
 starostni kategoriji primerno kratko ustvarjalno nalogo – tvorjenje 1- do 7-povednega
besedila ob danih besedah ali vprašanjih
 izdelava okrašene začetnice in okrasne vrstice med prepisom in ustvarjalno nalogo
Kriteriji vsebujejo:
 prepis: orientacija na papirju, vidno ločeni naslovi, datum, deli naloge, enotni nakloni
in pritiski, linija v vrstici, poravnava robov, razmiki med besedami in vrsticami,
čitljivost, enotne poteze od začetka do konca, natančnost, neuporaba korekturnih
sredstev, grafomotorična podoba,
 okrašena prva črka in vrstica: dimenzija, razmerja, kontrast, barvna skladnost,
povezanost prve črke in vrstice ,
 prepisano in avtorsko besedilo: členitev besedila glede na zvrst, povezanost besedila,
 celostni pogled: celostni umetniški pogled, kaj posebej pohvaliti.
11. člen
Hranjenje nalog
Tekmovalne naloge se v originalu hranijo do konca tekočega šolskega leta pri organizatorju
tekmovanja, nato se uničijo. Naloge se skenirajo in arhivirajo v elektronski v obliki.
Nagrajene naloge so objavljene na spletni strani organizatorja. Razstavljene so v prostorih OŠ
Jurija Vege Moravče.

12. člen
Tajnost nalog in rezultatov
Tekmovalna komisija je odgovorna za tajnost nalog do začetka tekmovanja in za anonimnost
rezultatov do javne objave.
13. člen
Razporeditev tekmovalcev v prostoru in pripomočki
Sedežni red in razporeditev po učilnicah pripravi organizator tekmovanja.
Dovoljeni pripomočki tekmovalca so modro ali črno pisalo (kemični svinčnik, navadno
nalivno pero). Organizator priskrbi ostale potrebne pripomočke (barvice, kazalko, črtalnik,
pisno podlago …).
14. člen
Učitelji izvajalci tekmovanja
Tekmovanje izvaja učitelj izvajalec, ki zagotavlja regularnost. Učitelj evidentira manjkajoče
tekmovalce, razdeli ovojnice s šiframi, pisne podlage in tekmovalne naloge. Tekmovalce
seznani s tekmovalnim redom.
V primeru kršitve tekmovalnega reda (uporaba nedovoljenih pripomočkov, motenje
sotekmovalcev) se tekmovalcu odvzame list in se ga odstrani iz prostora. S tem je s
tekmovanja dokončno izločen. Izločitev tekmovalca se vpiše v zapisnik tekmovanja z
navedbo razloga za izločitev.
15. člen
Kraj, čas in trajanje tekmovanja
Tekmovanje poteka v prostorih OŠ Jurija Vege Moravče.
Tekmovanje se izvede v terminu, določenem v razpisu pred slovenskim kulturnim praznikom
v času pouka.
Trajanje tekmovanja je opredeljeno v razpisu.
16. člen
Naloge tekmovalne komisije in organizacijske skupine
Tekmovalna komisija na podlagi razpisa in pravilnika
 pripravi in pravočasno posreduje informacije o tekmovanju in navodila za prijavo,
 izvede tekmovanje,
 ovrednoti izdelke tekmovalcev v roku 8 dni,
 določi prejemnike Prešernovih peres in razglasi rezultate
 pripravi pisno obrazložitev
 izvede javno podelitev
 pripravi poročilo o tekmovanju

Naloge organizacijske skupine so:
 priprava nalog
 tiskanje nalog
 priprava materialov in prostorov
 izvajanje tekmovanja
 razvrščanje nalog
 fotografiranje dogodka
 skeniranje izdelkov
 priprava e-knjige
 razstava nagrajenih izdelkov
 seznami tekmovalcev
 poročanje o dogodku
 evalvacija
 priprava nagrad in predlog za priznanja in obrazložitve
17. člen
Priprava in podelitev priznanj in nagrad
Prejemniki Prešernovih peres prejmejo pero z napisom Prešerno(vo) pero in letnico
tekmovanja, priznanje in obrazložitev. Organizator se lahko odloči za podelitev tudi drugih
pohval.
Vsa priznanja in nagrade pripravi organizator. Podeljena priznanja morajo biti podpisana s
strani ravnatelja in žigosana z žigom organizatorja.
Evidenco o izdanih priznanjih in ostalo dokumentacijo vodi organizator.
Odločitev tekmovalne komisije o priznanjih je dokončna.
Slovesno podelitev priznanj in nagrad izvede vsaka šola na prireditvi ob slovenskem
kulturnem prazniku.
Odraslim tekmovalcem in učencem OŠ Jurija Vege Moravče priznanja in nagrade podeli
organizator.
18. člen
Odgovornost za tekmovalce
Odgovornost za tekmovalce prevzamejo nadzorni učitelji in učitelji spremljevalci v skladu s
predpisi.
19. člen
Financiranje
Sredstva za organizacijo tekmovanja zagotovi organizator. Sredstva za kotizacijo so
opredeljena v razpisu.

20. člen
Spremembe
Pravilnik tekmovanja za Prešerno(vo) pero sprejme OŠ Jurija Vege na podlagi sodelovanja s
tekmovalno komisijo, imenovano s strani ravnatelja šole organizatorke. Enak postopek velja
tudi za sprejem sprememb in dopolnitev tega pravilnika. Pobudo za spremembo ali dopolnitev
tega pravilnika lahko dajo tudi v tekmovanje vključeni učitelji in mentorji.
21. člen
Veljavnost
Pravilnik tekmovanja za Prešerno(vo) začne veljati z dnem, ko ga podpiše ravnatelj OŠ Jurija
Vege. Enak postopek velja tudi za začetek veljavnosti sprememb in dopolnitev tega
pravilnika. Pravilnik o tekmovanju tolmači predsednik tekmovalne komisije.
Ravnatelj: Matej Žist

