
 

 

 

 

 

Osnovna šola Jurija Vege Moravče razpisuje 

3. decembra, na rojstni dan dr. Franceta Prešerna, 

TEKMOVANJE V LEPOPISU 2016/17 

ZA PREŠERN(OV)O PERO 

 

V tekmovanju sodelujejo učenci Osnovne šole Jurija Vege Moravče od 1. do 

9. razreda in odrasli tekmovalci, predstavniki društev v občini Moravče. 

Vsak oddelek, 

 ki ga sestavlja 20 ali več učencev, izbere 4 tekmovalce. Tekmovalno 

skupino sestavljata 2 fanta in 2 dekleti.  

 ki ga sestavlja do 19 učencev, izbere 2 tekmovalca. Tekmovalno 

skupino sestavlja 1 fant in 1 dekle. 

Tekmovanje poteka v ločenih kategorijah za fante in dekleta. 

Oddelek določi tudi po eno rezervo za vsako kategorijo za primer odsotnosti 

tekmovalca v času izvedbe tekmovanja. 

Vsako društvo,  

 ki ima 50 članov ali več, izbere 6 tekmovalcev. Tekmovalno skupino 

sestavljajo 3 moški in 3 ženske. 

 ki ima do 49 članov, izbere 4 tekmovalce. Tekmovalno skupino 

sestavljata 2 moška in 2 ženski. 

 

Tekmovanje poteka v ločenih kategorijah za moške  in ženske. 

Društvo določi tudi po eno rezervo za vsako kategorijo za primer odsotnosti 

tekmovalca v času izvedbe tekmovanja. 

Priprave na tekmovanje se začnejo v ponedeljek, 12. decembra 2016.  

Priprave v oddelku potekajo tako, da se pri rednih urah pri zapisu 

potrudite z obliko pisave, uporabo nalivnega peresa, naslovi, krajem in 

datumom zapisa, členitvijo besedila, orientacijo na papirju, prepisovanju  



besedil, upoštevanjem pravopisnih pravil in pisanju okrašene prve črke 

zapisa. 

Priprave in seznanitev s tekmovanjem za predsednike društev in 

tekmovalce iz društev Osnovna šola Jurija Vege organizira skupno 

srečanje v četrtek, 10. 1. 2017, ob 18.00 uri v prostorih šole. 

 

Tekmovanje bo potekalo v četrtek, 2. februarja: 

10.10-10.50 (učenci 1. triletja) 

11.15-12.00 (učenci 2. triletja) 

12.15-13.00 (učenci 3. triletja) 

17.00–18.00 (odrasli iz društev) 

Na tekmovanju tekmovalci prepišejo pesem dr. Franceta Prešerna ter 

tvorijo krajše avtorsko besedilo. Izdelajo okrašeno prvo črko zapisa. 

Komisija v sestavi, kot jo določi ravnateljica šole, bo iz vsakega razreda 

izbrala po 1 najboljši dekliški in 1 najboljši fantovski izdelek ter 3–5 

najboljših moških in 3–5 najboljših ženskih izdelkov med odraslimi 

tekmovalci.  

Komisija pri izboru upošteva 2 kriterija: 

 lepopis (orientacija na papirju, oblika pisave, uporaba pisanih črk, 

zapis naslova, kraja in datuma pisanja, členitev besedila) 

 okrašena začetnica (izvirnost zamisli, estetika) 

Izdelki bodo javno razstavljeni ob kulturnem prazniku in izdani v 

elektronski knjigi.  

Javna podelitev Prešern(ov)ih peres, priznanja z obrazložitvijo in simbolne 

nagrade bodo podeljena na prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku. 

 

Moravče, 3. december 2016                                                                Nuša Pohlin Schwarzbartl, spec.                               

 ravnateljica 

 

  



 

 

PRIJAVNICA 

Ime in sedež društva: ___________________________________________________________________ 

Predsednik: ___________________________________________________________________________ 

Kontaktna oseba(ime priimek, e-naslov, telefon):_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Tekmovalci (ime in priimek): 1. ________________________________________ 

                                                   2. _________________________________________ 

                                                   3. _________________________________________ 

                                    REZERVA: __________________________________________             

 

Tekmovalke (ime in priimek): 1. ________________________________________ 

                                                    2. _________________________________________ 

                                                    3. _________________________________________ 

                                     REZERVA: __________________________________________        

 

Datum prijave:                                                                                          Podpis in žig:  

____________________________________________________________________________________ 

 

Prosimo, da zaradi organizacije srečanja sporočite namero za udeležbo in število udeležencev, tako da 

izpolnite spodnji obrazec.. 

 

Ali se bodo predstavniki in tekmovalci društva udeležili predstavitve tekmovanja v četrtek, 10. 1. 2017, 

ob 18.00 v prostorih šole?                       DA                      NE 

Srečanja se bo udeležilo ___________  oseb. 

Prijavnice pošljite po e-pošti v tajništvo šole na naslov renata.vidic@guest.arnes. si   ali po pošti na 

naslov OŠ Jurija Vege, Vegova ul. 38, 1251 Moravče do vključno 10. 1. 2017.  

OŠ Jurija Vege 

mailto:renata.vidic@guest.arnes

