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P R A V I L N I K 
 

 
O TEKMOVANJU IZ ZNANJA ZA EPI BRALNE ZNAČKE V 

OSNOVNI IN SREDNJI ŠOLI 

 

 
 

SPLOŠNI DEL 
 

1. člen 

(Vsebina pravilnika) 

 

Ta pravilnik ureja tekmovanja iz znanja za EPI BRALNE ZNAČKE za osnovne in srednje 

šole:  

 

 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 

 nemška bralna značka - EPI LESEPREIS v srednji 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 

(skupaj poimenovane EPI BRALNE ZNAČKE) 

 

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, 

 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 prvega 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 LESEPREIS v srednji šoli: od prvega do tretjega letnika, 

 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 (v nadaljevanju »organizator«).   

 

 

5. člen 

(Sodelovanje učiteljev, profesorjev in obveščanje vodstva šol) 

 

Pri organizaciji in izvedbi tekmovanj sodelujejo učitelji oz. profesorji tujih jezikov – mentorji 

na posameznih osnovnih in srednjih šolah, ki se prijavijo na tekmovanje (v nadaljevanju 

»mentorji«). 

 

 

 

 



6. člen 

(Prostovoljnost sodelovanja) 

 

Sodelovanje učencev in dijakov (v nadaljevanju »tekmovalcev«) na tekmovanjih je 

prostovoljno. Organizator tekmovanj ali mentor v soglasju z organizatorjem tekmovalcem oz. 

njihovim zakonitim zastopnikom pred tekmovanjem omogoči seznanitev z vsebino tega 

pravilnika. S tem, ko tekmovalci pristopijo k tekmovanju se šteje, da so seznanjeni s pravili 

tekmovanja, določenimi v tem pravilniku, in da jih sprejemajo.  

 

Soglasje staršev oziroma zakonitih zastopnikov za udeležbo na tekmovanjih in s tem 

povezano javno objavo rezultatov zagotovi šola, ki prijavlja tekmovalca.  

 

 

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 pod enakimi pogoji kot državljani Republike 

Slovenije.   

 

 

 

RAZPIS TEKMOVANJA 
 

8. člen 

(Razpis tekmovanja) 

 

Organizator 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.  

 

 

9. člen 

(Vsebina razpisa) 

 

Razpis tekmovanj obsega: 

 seznam literature po razredih oz. letnikih za posamezne EPI BRALNE ZNAČKE, 

 navodila mentorjem o poteku tekmovanj, 

 datume za prijavo na tekmovanje in prijavo rezultatov, 

 datume tekmovalnih tednov, 

 obrazec za prijavo tekmovalcev, 

 obrazec za sporočanje rezultatov tekmovalcev.  

 

 

 

 



10. člen 

(Prijava na tekmovanje) 

 

Tekmovalec se na tekmovanje prijavi pri mentorju na osnovni oziroma srednji šoli, ki jo 

obiskuje. 

 

Prijava, ki jo mentor posreduje organizatorju, vključuje: 

 naziv in naslov šole, 

 ime in priimek ter elektronski naslov mentorja, 

 skupno število tekmovalcev po razredih oz. letnikih. 

 

Tekmovalec, ki se želi udeležiti tekmovanja, šola, ki jo obiskuje pa ni vključena v projekt EPI 

BRALNE ZNAČKE, se lahko udeleži tekmovanja preko organizatorja. V tem primeru se 

starši oziroma zakoniti zastopniki za dodatne informacije obrnejo na organizatorja na naslov, 

objavljen na spletni strani na portalu www.eVedez.si.   

 

Prijave morajo biti poslane organizatorju v roku, določenim z razpisom. Prijav, prispelih po 

roku, organizator tekmovanj ni dolžan upoštevati.  

 

 

 

VODENJE TEKMOVANJA 
 

11. člen 

(Vodenje tekmovanj) 

 

Tekmovanja na šoli organizira in vodi mentor. Organizator pripravi vsa potrebna navodila, 

tekmovalne pole, obrazce in informacije za nemoteno in kvalitetno izpeljavo tekmovanj. 

  

 

 

PRIPRAVA NALOG 
 

12. člen 

(Priprava nalog) 

 

Naloge iz znanja in rešitve s točkovnikom za vse posamezne stopnje (razrede oz. letnike) 

pripravi organizator skupaj z zunanjimi strokovnimi sodelavci. Tekmovalci rešujejo naloge v 

pisni obliki.  

 

Tekmovalne naloge so avtorsko delo.  

 

 

13. člen 

(Tajnost tekmovalnih nalog) 

 

Organizator in mentorji so do zaključka reševanja nalog odgovorni za tajnost tekmovalnih 

nalog in do objave dosežkov za anonimnost dosežkov vseh tekmovalcev.  

 

 

http://www.evedez.si/


14. člen 

(Hranjenje tekmovalnih pol) 

 

Mentor hrani izpolnjene tekmovalne pole do konca šolskega leta. Po tem roku zagotovi 

njihovo uničenje oziroma jih lahko izroči tekmovalcem.  

 

 

 

ORGANIZACIJA TEKMOVANJA 
Tekmovalni red 

 

15. člen 

(Trajanje tekmovanja) 

 

Najkasneje dva dni pred pričetkom vsakega tekmovanja mentor prejme tekmovalne pole 

glede na število prijavljenih tekmovalcev. Hkrati prejme tudi rešitve in točkovnik.  

 

Tekmovanje traja eno šolsko uro (45 minut).  

 

Potek reševanja tekmovalnih nalog nadzoruje mentor. Tekmovalci pri reševanju testa ne 

smejo uporabljati navadnih svinčnikov.  

 

16. člen 

 (Vrednotenje nalog) 

 

Naloge ovrednotijo mentorji najkasneje v 15 dneh v skladu z rešitvami in točkovniki, ki jih 

prejmejo od organizatorja. 

 

 

17. člen 

(Ugovor na vrednotenje nalog) 

 

Tekmovalec lahko ugovarja vrednotenju nalog. Ugovor mora tekmovalec vložiti pri mentorju 

najkasneje v roku 3 dni po objavi rezultatov skladno z 19. členom tega pravilnika. Mentor 

lahko ugovor skupaj s tekmovalčevo izpolnjeno tekmovalno polo posreduje organizatorju.  

 

Ugovor na vrednotenje nalog najprej obravnava mentor. V primeru nejasnosti ali dvoma pa se 

mentor posvetuje z organizatorjem tekmovanj. 

 

 

18. člen 

 (Odgovornost za tekmovalce) 

 

Vsako tekmovanje poteka po vsej Sloveniji v istem tednu, ki ga določi organizator za vsako 

bralno tekmovanje posebej. Šola lahko izvede tekmovanje, če za to obstajajo upravičeni 

razlogi, tudi izven določenega tedna, vendar mora o tem obvestiti organizatorja.  Odgovornost 

za tekmovalce v času tekmovanja prevzame šola.  

 

 

 



19. člen 

 (Razglasitev dosežkov in soglasje za objavo) 

 
Po končanem tekmovanju mentor na šoli objavi rezultate tekmovanj na vidnem mestu. Šola 

poskrbi za pisno soglasje staršev za javno objavo rezultatov.  

 

 

 

KRITERIJI ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ 

 
20. člen 

 (Kriteriji 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 oziroma pri angleški bralni znački 

- EPI READING BADGE v osnovni šoli med 70 % in 89 % možnih točk, prejmejo 

srebrna priznanja,  ,  

 učenci, ki dosežejo do 59 % oziroma 69 % (pri angleški bralni znački - EPI 

READING BADGE v osnovni šoli) možnih točk, prejmejo priznanja za sodelovanje 

pri projektu. 

 

 

POTRDILO UČITELJU MENTORJU 
 

21. člen 

 

Po zaključku tekmovanja organizator pošlje vsem mentorjem potrdilo o enoletnem 

mentorstvu pri bralni znački. Sodelovanje se upošteva pri napredovanju v skladu s 

Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Ur.l. RS št. 54/02 

s spremembami in dopolnitvami). 

 

 

RAZNO 
 

22. člen 

 

Organizator mora najkasneje do konca junija na šole poslati priznanja in potrdila za mentorje. 

 

23. člen 

 

Projekt Epi bralnih značk se financira iz sredstev pridobljenih z lastno dejavnostjo 

organizatorja. 

     

  

           Andreja Kavčič 

                                                           Svetovalka pri projektu 

 

Ljubljana, 1. 9. 2017 


