
P R A V I L N I K

O TEKMOVANJU IZ ZNANJA ZA EPI BRALNE ZNAČKE 
V OSNOVNI IN SREDNJI ŠOLI

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA - EPI READING BADGE V OSNOVNI ŠOLI
ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA - EPI READING BADGE V SREDNJI ŠOLI
NEMŠKA BRALNA ZNAČKA - EPI LESEPREIS V OSNOVNI ŠOLI
ŠPANSKA BRALNA ZNAČKA - EPI LECTURA V OSNOVNI ŠOLI
ŠPANSKA BRALNA ZNAČKA - EPI LECTURA V SREDNJI ŠOLI
ITALIJANSKA BRALNA ZNAČKA - EPI LETTURE V OSNOVNI ŠOLI
FRANCOSKA BRALNA ZNAČKA - EPI LECTURE V SREDNJI ŠOLI

SPLOŠNI DEL

1. člen
(Vsebina pravilnika)

Ta pravilnik ureja tekmovanja iz znanja za osnovne in srednje šole. S tem 
pravilnikom so določeni:

cilji tekmovanj,
razpis, vodenje tekmovanj, priprava nalog,
organizacija tekmovanj,
vloga in naloge učiteljev oz. profesorjev – mentorjev,
kriteriji za podeljevanje priznanj,
razglasitev dosežkov in
ugovori na vrednotenje nalog.

2. člen
(Cilji tekmovanj)

Cilji tekmovanj so:
širjenje in poglabljanje znanja; učencem in dijakom dati možnost spoznavanja 

književnosti drugih narodov v izvirniku (knjižice so različnih težavnostnih 
stopenj in opremljene z ustreznimi didaktičnimi pripomočki),

primerjanje znanja med učenci in dijaki, 
zvišati priljubljenost branja v tujem jeziku, 
odkrivanje in spodbujanje nadarjenih,
motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja tujega jezika; učencem 

in dijakom nevsiljivo dokazati, kaj zmorejo in znajo, 
privzgojiti mladim pozitiven odnos do knjige,



zbuditi v njih voljo do branja sploh,
jim ponuditi drugačen, svež, zanimiv in njihovi starosti in razvojni stopnji 

primeren način usvajanja jezikovnega znanja,
jim neposredno pokazati privlačnost in koristnost medkulturne komunikacije.

3. člen
(Ravni tekmovanj)

Tekmovanja potekajo v osnovnih in srednjih šolah:
EPI READING BADGE V OSNOVNI ŠOLI (od četrtega do devetega razreda),
EPI READING BADGE V SREDNJI ŠOLI (od prvega do tretjega letnika),
EPI LESEPREIS V OSNOVNI ŠOLI (od četrtega do devetega razreda),
EPI LECTURA V OSNOVNI ŠOLI (osmi in deveti razred),
EPI LECTURA V SREDNJI ŠOLI (od prvega do tretjega letnika),
EPI LETTURE V OSNOVNI ŠOLI (šesti, sedmi in osmi oz. deveti razred),
EPI LECTURE V SREDNJI ŠOLI (drugi in tretji letnik).

4. člen
(Organizator tekmovanj iz znanja)

Tekmovanja iz znanja za EPI BRALNE ZNAČKE organizira  DZS, d. d., Divizija 
Založništev, Izobraževalno založništvo, ŠOLSKI EPICENTER skupaj z zunanjimi 
strokovnimi sodelavci.  

5. člen
(Sodelovanje učiteljev, profesorjev in obveščanje vodstva šol)

Pri organizaciji in izvedbi tekmovanj sodelujejo učitelji oz. profesorji tujih jezikov – 
mentorji.
Organizator tekmovanj mesec dni pred pričetkom pisno zaprosi vodstvo šol, da 
omogočijo regularno izvedbo tekmovanj. 

6. člen
(Prostovoljnost sodelovanja)

Sodelovanje učencev in dijakov (v nadaljevanju »tekmovalcev«) na tekmovanjih je 
prostovoljno. Organizator tekmovanj mora tekmovalce oz. njihove zakonite 
zastopnike pred tekmovanjem seznaniti z vsebino tega pravilnika. 

7. člen
(Pravica udeležbe na tekmovanju)

Na tekmovanjih za EPI BRALNE ZNAČKE lahko sodelujejo vsi učenci oz. dijaki, 
katerim je projekt namenjen. Tekmovanj se lahko pod enakimi pogoji udeležijo tudi 



tekmovalci slovenske narodnosti iz zamejstva ter otroci državljanov Slovenije, ki so 
na začasnem delu v tujini.
Tekmovalci, ki so tuji državljani oziroma osebe brez državljanstva in prebivajo v 
Republiki Sloveniji, imajo pravico do tekmovanj na šolskem nivoju pod enakimi pogoji 
kot državljani Republike Slovenije.  

8. člen
(Dostopnost tekmovanj)

Tekmovalec, ki se želi udeležiti tekmovanja, šola, ki jo obiskuje pa ni vključena v 
projekt EPI BRALNE ZNAČKE, se lahko udeleži tekmovanja preko organizatorja. 

RAZPIS TEKMOVANJA

9. člen
(Razpis tekmovanja)

DZS, d. d., Divizija založništev, Izobraževalno založništvo, Šolski epicenter v 
septembru tekočega leta objavi razpis tekmovanj EPI BRALNIH ZNAČK. Razpis je 
objavljen na spletni strani DZS in poslan na vse osnovne in srednje šole. 

10. člen
(Vsebina razpisa)

Razpis tekmovanj obsega:
program projekta,
navodila učiteljem oz. profesorjem mentorjem o  poteku projekta,
časovnico z datumi, 
naročilnico s seznamom literature po razredih oz. letnikih,
obrazec za poimensko prijavo tekmovalcev,
obrazec za sporočanje rezultatov tekmovalcev. 

11. člen
(Prijava na tekmovanje)

Tekmovalec se na tekmovanje prijavi pri učitelju oz. profesorju mentorju.
Prijava vključuje:

naziv in naslov šole,
ime in priimek mentorja,
zaporedno številko tekmovalca,
ime in priimek tekmovalca,
razred tekmovalca,
skupno število tekmovalcev po razredih oz. letnikih.



Prijave morajo biti izvedene v roku, določenim z razpisom. Prijav, prispelih po roku, 
organizator tekmovanj ni dolžan upoštevati. 

VODENJE TEKMOVANJA

12. člen
(Vodenje tekmovanj)

Tekmovanja na šoli organizira in vodi učitelj oz. profesor mentor. Organizator pripravi 
vsa potrebna navodila, tekmovalne pole, obrazce in informacije za nemoteno in 
kvalitetno izpeljavo tekmovanj.

 

PRIPRAVA NALOG

13. člen
(Priprava nalog)

Naloge iz znanja in rešitve s točkovnikom za vse posamezne stopnje (razrede oz. 
letnike) pripravi organizator skupaj z zunanjimi sodelavci. Za vse ocenjevalce izdela 
tudi navodila o uporabi točkovnika. 
Recenzijo nalog opravijo strokovni sodelavci, tekmovalne naloge morajo biti 
lektorirane. Tekmovalci rešujejo naloge v pisni obliki.
Tekmovalne naloge so lahko avtorsko delo. 

14. člen
(Tajnost tekmovalnih nalog)

Tekmovalna komisija je do zaključka reševanja nalog odgovorna za tajnost 
tekmovalnih nalog in do objave dosežkov za anonimnost dosežkov vseh tekmovalcev. 

ORGANIZACIJA TEKMOVANJA
Tekmovalni red

15. člen
(Trajanje tekmovanja)

Dva dni pred pričetkom vsakega tekmovanja učitelj oz. profesor– mentor prejme 
število testov, ki odgovarja poprejšnji prijavi tekmovalcev. Rešitve učitelj oz. profesor 
– mentor prejme skupaj s tekmovalnimi nalogami. 



Tekmovanje traja eno šolsko uro. 
Potek reševanja tekmovalnih nalog nadzoruje učitelj oz. profesor – mentor in po 
možnosti še ena nadzorna oseba. Učenci oz. dijaki pri reševanju testa ne smejo 
uporabljati navadnih svinčnikov. 

16. člen
 (Vrednotenje nalog)

Naloge ovrednotijo učitelji oz. profesorji – mentorji najkasneje v 15 dneh.

17. člen
(Ugovor na vrednotenje nalog)

Možen je ugovor na vrednotenje nalog, ki ga obravnava učitelj oz. profesor mentor 
skupaj z organizatorjem tekmovanj.

18. člen
 (Odgovornost za tekmovalce)

Tekmovanje poteka na isti dan v osnovnih šolah in na isti dan v srednjih šolah po 
vsej Sloveniji. Odgovornost za tekmovalce v času tekmovanja prevzame šola. 

19. člen
 (Razglasitev dosežkov)

Po končanem tekmovanju učitelj oz. profesor mentor na šoli objavi rezultate 
tekmovanj na vidnem mestu. 

KRITERIJI ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ

20. člen
 (Kriterij za podeljevanje priznanj)

Kriteriji za nagrade oz. priznanja so naslednji: 
učenci, ki dosežejo 90% možnih točk, prejmejo zlata priznanja,
učenci, ki dosežejo med 60% in 89% možnih točk, prejmejo srebrna 

priznanja, 
učenci, ki dosežejo do 59% možnih točk, prejmejo priznanja za sodelovanje 

pri projektu.



POTRDILO UČITELJU MENTORJU

21. člen

Po zaključku tekmovanja organizator pošlje vsem učiteljem oz. profesorjem 
mentorjem potrdilo o enoletnem mentorstvu pri bralni znački. 

RAZNO

22. člen

Organizator mora najkasneje do konca maja na šole poslati priznanja in nagrade ter 
obvestiti vodstvo šol in vse sodelujoče o skupnem končnem rezultatu projekta. 

   Andreja Kavčič
                                                           Svetovalka pri projektu

Ljubljana, 30. 9. 2009


