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OŠ ŠKOFLJICA  
KLANEC 5 

1291 ŠKOFLJICA 

  
PRAVILNIK ZA PODELJEVANJE 

PREŠERNOVIH  PRIZNANJ 

 

1. člen 

Prešernova priznanja se podeljujejo učencem OŠ Škofljica za naslednje dejavnosti: 

- ustvarjalna dejavnost: 

 literarno področje, 

 likovno področje, 

 glasbeno področje, 

 fotografsko področje; 

- poustvarjalni dosežki (na šolskih, občinskih in drugih prireditvah v okviru OŠ Škofljica) 

na področju glasbe, plesa, gledališča. 

2. člen 

Na vsakem področju lahko podeli komisija za Prešernov natečaj 1., 2. in 3. nagrado ter 

pohvalo z obrazložitvijo. 

3. člen 

Razpis za Prešernov natečaj izvede komisija za Prešernov natečaj v sestavi 4 članov. 

Komisijo imenuje ravnatelj. Predloge za nagrade na posameznih področjih pripravijo 

podkomisije oz. aktivi za posamezna področja (največ 4 člani, lahko tudi zunanji sodelavci), 

ki jih imenuje ravnatelj. 

4. člen 

Komisija objavi razpis Prešernovega natečaja do 1. decembra v tekočem letu v napotkih za 

tekoče šolsko leto (publikacija), v okrožnici, preko šolskega radia (3. 12. v radijski oddaji v 

počastitev Prešernovega rojstva) ter s plakati. 

5. člen 

Tekmovalne starostne skupine učencev za posamezna področja: 

- ustvarjalna dejavnost: 
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 literarno področje (4. in 5. razred, 6. in 7. razred, 8. in 9. razred), 

 likovno področje (I. triada, II. triada, III. triada), 

 glasbeno področje (II. triada, III. triada), 

 fotografsko področje (II. triada, III. triada);  

- poustvarjalni dosežki (9. razred). 

6. člen 

Učenci literarne, glasbene, likovne in fotografske prispevke opremijo s šifro in oddajo 

razrednikom (učenci od 1. do 5. razreda) oz. predmetnim učiteljem za posamezno področje 

(učenci od 6. do 9. razreda) od 3. decembra do 15. januarja. Mentorji lahko prijavijo na 

natečaj učence, ki so se posebej odlikovali z glasbenimi, gledališkimi ali plesnimi 

poustvarjalnimi dosežki in s tem zastopali OŠ Škofljica. 

7. člen 

Podkomisije za posamezna področja pregledajo in po določenih kriterijih izberejo najboljše 

prispevke. Rezultate oddajo komisiji za Prešernov natečaj do 1. februarja. Komisija za 

Prešernov natečaj pripravi poročilo (rezultati in obrazložitve) ter ga odda vodstvu šole do 3. 

februarja. 

8. člen 

Komisija razglasi rezultate in obrazložitve izbora Prešernovega natečaja na slovesni prireditvi 

ob kulturnem prazniku – Prešernovem dnevu. 

9. člen 

Glasbene in literarne prispevke učenci delno predstavijo na slovesni prireditvi, likovne in 

fotografske prispevke razstavijo v šolski avli. Poročilo o priznanjih Prešernovega natečaja se 

objavi tudi v šolskem časopisu. Za predstavitve je odgovorna komisija za Prešernov natečaj. 

10. člen 

V roku meseca dni po razglasitvi rezultatov lahko dobijo učenci svoje izdelke vrnjene pri 

vodji področnih komisij. 

11. člen 

Pravilnik je potrdil pedagoški učiteljski zbor na pedagoški konferenci 12. novembra 2013 in  

začne veljati 2. decembra 2013. 

 

Škofljica, 12. 11. 2013 

                                                                                           Roman Brunšek, ravnatelj 


