
Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika IATEFL Slovenia 

p.p.1677 

1001 Ljubljana 

 

 

izdaja 

 

 

PRAVILNIK O TEKMOVANJU SREDNJEŠOLCEV (drugi letnik) V ZNANJU 

ANGLEŠČINE 

 

 

1. člen 

(Vsebina pravilnika) 

 

Ta pravilnik ureja državno tekmovanje v znanju angleškega jezika za dijake drugega 

letnika gimnazij ter srednjih strokovnih šol (v nadaljnjem besedilu: tekmovanje). 

Postopke za izbiro tekmovalcev za udeležbo na državnem tekmovanju določi 

posamezna šola sama. 

 

S tem pravilnikom se določa: 

- cilje tekmovanja 

- nosilca in organizatorja tekmovanja 

- pogoje za udeležbo na tekmovanju 

- razpis, vodenje tekmovanja, priprava navodil 

- organizacijo tekmovanja 

- vlogo in naloge učiteljev in mentorjev 

- kriterije za podelitev priznanj 

- razglasitev dosežkov 

- ugovore na vrednotenje nalog 

- financiranje tekmovanja 

 

 

2. člen 

(Cilji tekmovanja) 

 

Cilji tekmovanja so: 

- širjenje in poglabljanje znanja angleškega jezika 

- primerjanje znanja angleškega jezika med dijaki iz vse Slovenije 

- popularizacija angleščine in njene praktične uporabe 

- motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja angleščine 

- spodbujanje druženja mladih z različnih šol in okolij 

- medpredmetno povezovanje 

- spodbujanje medijske pismenosti 

 

 

 

 

 

 



3. člen 

(Nosilec tekmovanja) 

 

Nosilec in organizator tekmovanja je Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika 

IATEFL Slovenia (v nadaljnjem besedilu: IATEFL Slovenia). 

 

4. člen 

(Ravni tekmovanja) 

 

Tekmovanje poteka na dveh ravneh: šolski in državni. Šole same določijo kriterije, na 

podlagi katerih bodo dijake poslale na državno tekmovanje. Vsaka šola lahko pošlje 

na državno tekmovanje največ sedem izdelkov. Vsak izdelek se pripravi v skupini od 

3 do 5 dijakov.  

 

 

5. člen 

(Pravica udeležbe na tekmovanju) 

 

Tekmovanja se lahko udeležijo dijaki drugega letnika gimnazij in srednjih strokovnih 

šol.  

Dijaki, katerih materni jezik je angleščina, se tekmovanja ne morejo udeležiti. 

Dijaki, ki so več kot eno leto bivali na angleško govorečem področju in tisti, ki so v 

oddelkih mednarodne mature, ter v evropskih oddelkih, se tekmovanja lahko udeležijo 

v posebni kategoriji. 

 

 

6. člen 

(Ravni zahtevnosti) 

 

Tekmovanje poteka na štirih ravneh zahtevnosti: 

A  za tekmovalce drugega letnika, ki se učijo angleščino kot prvi tuji jezik (šesto 

leto učenja) in obiskujejo katerokoli gimnazijo, ki se zaključi s splošno 

maturo, ter evropske oddelke 

B za tekmovalce drugega letnika, ki se učijo angleščino kot prvi tuji jezik (šesto 

leto učenja) in obiskujejo katerokoli 4-letno strokovno šolo, ki se zaključi s 

poklicno maturo ter za tekmovalce drugega ali tretjega letnika triletnih 

poklicnih šol 

C  za tekmovalce drugega letnika, ki so več kot eno leto bivali na angleško 

govorečem področju in tiste, ki so v oddelkih mednarodne mature 

D za tekmovalce drugega letnika, ki se učijo angleščino kot drugi tuji jezik 

(drugo leto učenja) in obiskujejo katerokoli gimnazijo, ki se zaključi s splošno 

maturo oz. 4-letno strokovno šolo, ki se zaključi s poklicno maturo. 

 

7. člen 

(Naloge organizatorja) 

 

Naloge organizatorja (IATEFL Slovenia): 

 

- imenuje koordinatorja tekmovanja 

- objavi razpis tekmovanja 



- imenuje skupino strokovnjakov s področja poučevanja angleščine kot tujega 

jezika, ki sestavi tekmovalne naloge 

- zagotovi zadostno število strokovnjakov, ki ocenijo tekmovalne izdelke 

- zagotovi tiskovine za priznanja in potrdila ter nagrade 

- organizira zaključno prireditev z objavo dosežkov 

- hrani dokumentacijo tekmovanja in evidenco izdanih priznanj ter potrdil 

 

8. člen 

(Naloge koordinatorja) 

 

- sodeluje s šolskimi koordinatorji pri izvedbi šolskih tekmovanj 

- je odgovoren za oblikovanje smernic za pripravo in izvedbo šolskega in 

državnega tekmovanja 

- ima pravico nadzora nad celotnim potekom tekmovanja 

- zagotovi nemoten potek državnega tekmovanja 

- skrbi za ažuriranje dokumentacije z državnega tekmovanja 

- objavi rezultate državnega tekmovana in sezname dobitnikov priznanj 

- sodeluje pri podelitvi priznanj in nagrad 

 

 

9. člen 

(Prostovoljnost sodelovanja dijakov) 

 

Sodelovanje dijakov na tekmovanju (v nadaljevanju: tekmovalcev) je prostovoljno. 

 

 

10. člen 

(Razpis tekmovanja) 

 

Organizator v predpisanem roku objavi razpis tekmovanja za tekoče leto. Razpis se 

javno objavi na spletni strani IATEFL Slovenia.  

Vabilo k udeležbi na tekmovanju se pošlje tudi vsem srednjim šolam. 

 

 

11. člen 

(Vsebina razpisa) 

 

Razpis tekmovanja obsega: 

- rok in način za prijavo in oddajo izdelkov 

- temo in navodila za izdelavo 

- kriterije za ocenjevanje. 

 

 

12. člen 

(Prijava na državno tekmovanje) 

 

Na državno tekmovanje tekmovalce prijavijo šole, ki jih tekmovalci obiskujejo. 

Prijava mora vključevati: 

- imena in priimke tekmovalcev 

- kategorijo 



- naziv in sedež šole, ki jo tekmovalec obiskuje 

- ime in priimek učitelja mentorja 

 

Prijave morajo biti poslane v roku, določenem v razpisu tekmovanja.  

Prijav, prispelih po roku, organizator tekmovanja ni dolžan upoštevati. 

Prijavitelj jamči za verodostojnost podatkov. 

 

 

13. člen  

(Ocenjevanje) 

 

Ocenjevanje pravočasno prejetih posnetkov izvede 3-članska državna tekmovalna 

komisija, skladno s kriteriji za vrednotenje in ocenjevanje kratkih filmov.  

 

Ker je namen tekmovanja poleg izkazovanja ustvarjalnosti tudi iskanje najboljših v 

znanju angleščine, morajo vsi sodelujoči pri izdelavi kratkega filma AKTIVNO 

sodelovati tudi PRED kamero, in sicer z govorjenim besedilom.  

 

14. člen 

(Priznanja) 

 

Priznanja se podelijo skladno z določbami 25. člena Pravilnika o sofinanciranju 

šolskih tekmovanj (Uradni list RS, št. 113/05). 

Tekmovalcem, ki so se najbolje izkazali, lahko organizator poleg priznanj podeli tudi 

nagrade. O dodelitvi nagrad odloča tekmovalni odbor. 

Priznanja podeli organizator. Vsa podeljena priznanja morajo biti podpisana in 

žigosana. 

 

 

15. člen 

(Meje za določitev priznanj) 

 

 

Meje za določitev priznanj so odvisne od kategorije: 

A zlato priznanje: 90 % ali več možnih točk 

 srebrno priznanje: 80 % ali več možnih točk 

 bronasto priznanje: 70 % ali več možnih točk 

 

B zlato priznanje: 90 % ali več možnih točk 

 srebrno priznanje: 80 % ali več možnih točk 

 bronasto priznanje: 70 % ali več možnih točk 

 

C zlato priznanje: 90 % ali več možnih točk 

 srebrno priznanje: 80 % ali več možnih točk 

 bronasto priznanje: 70 % ali več možnih točk 

 

D zlato priznanje: 80 % ali več možnih točk 

 srebrno priznanje: 70 % ali več možnih točk 

 bronasto priznanje: 60 % ali več možnih točk 

 



 

16. člen 

(Objava rezultatov državnega tekmovanja) 

 

Vsi rezultati se objavijo s soglasjem tekmovalcev. 

Rezultati državnega tekmovanja morajo biti objavljeni skladno z določbami 

Pravilnika o sofinanciranju šolskih tekmovanj (Uradni list RS, št. 113/05).  

Objava dosežkov vključuje: 

- naslov tekmovanja 

- kategorijo 

- ime in priimek tekmovalca 

- naziv in kraj šole, ki jo tekmovalec obiskuje 

- ime in priimek mentorja / mentorice 

- število doseženih točk 

- doseženo mesto. 

 

 

17. člen 

(Svečana podelitev priznanj) 

 

Svečano podelitev priznanj, ki ni obvezujoča, organizira IATEFL Slovenia.  

 

 

18.člen 

(Evidenca s tekmovanj) 

 

Evidenco o priznanjih in dokumentacijo s tekmovanj hrani IATEFL Slovenia. 

 

 

           19. člen  

       (Možnost diskvalifikacije) 

 

Kakršnekoli grobe kršitve kriterijev oz. neupoštevanje le-teh lahko vodijo do 

diskvalifikacije posnetka in izključitve skupine iz temovanja. O tem odločata 

ocenjevalna komisija in odbor IATEFL Slovenia, ki mora svojo odločitev o 

diskvalifikaciji sporočiti mentorju oz. mentorici diskvalificirane skupine.  

 

20. člen 

(Ugovor na vrednotenje nalog) 

 

Če tekmovalec meni, da je na tekmovanju dosegel boljši rezultat, kot izhaja iz 

razglasitve rezultatov, lahko v roku treh dni od objave rezultatov pri organizacijskem 

odboru vloži pisni ugovor na seštevek točk ali prošnjo za ponoven pregled. 

Po prejemu ugovora organizacijski odbor nalogo ponovno pregleda in odloči o 

ugovoru. Odločitev organizacijskega odbora je dokončna. 

 

 

21. člen 

(Financiranje tekmovanja) 

 



Viri sredstev za izvedbo državnega tekmovanja so lahko: 

- sredstva pridobljena s prijavninami tekmovalcev, 

- sredstva pridobljena z lastno dejavnostjo organizatorja, 

- sredstva pridobljena s strani Ministrstva za šolstvo in šport, 

- darila in volila, 

- prispevki sponzorjev in donatorjev, 

- drugi viri. 



 

22. člen 

(Stroški tekmovanja) 

 

Med stroške tekmovanja se šteje: 

- priprava tekmovalnih nalog, 

- nakup papirja in stroški razmnoževanja nalog, 

- priprava in razpošiljanje razpisa, vabil in drugih obvestil, 

- delo organizacijskega odbora, 

- delo pri organizaciji nadzora, 

- ocenjevanje izdelkov na državnem tekmovanju, 

- priznanja in potrdila, 

- nagrade za zmagovalce, 

- organizacija zaključne prireditve. 

 

 

23. člen 

(Prijavnina za državno tekmovanje) 

 

Za državno tekmovanje se hkrati z razpisom tekmovanja določi prijavnina, ki jo plača 

šola, ki tekmovalca prijavlja na tekmovanje. 

 

 

24. člen 

(Prostovoljnost sodelovanja) 

 

Šole na tekmovanju sodelujejo prostovoljno.  

Delo učiteljev mentorjev na tekmovanju se ne nagrajuje denarno. 

Udeležencem pri organizaciji in izvedbi tekmovanja se sodelovanje upošteva pri 

napredovanju v nazive v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in 

izobraževanju v nazive (Ur. list 54/2002). 

 



 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

 

25. člen 

 

Pravilnik o tekmovanju srednješolcev (drugi letnik) v znanju angleščine po predhodni 

obravnavi sprejme organizacijski odbor IATEFL Slovenia. 

 

 

26. člen 

 

Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga podpiše predsednica / predsednik IATEFL 

Slovenia. 

 

 

27. člen 

 

Z dnem veljavnosti tega pravilnika prenehajo veljati vsi obstoječi pravilniki o 

tekmovanju iz angleškega jezika (drugi letnik) v srednjih šolah. 

 

 

 

Predsednica IATEFL Slovenia    Lea Sobočan 

 


