PRAVILNIK O TEKMOVANJU ZA DRŽAVNO SREDNJEŠOLSKO TEKMOVANJE
MLADIH ZGODOVINARJEV
Splošne določbe
1. člen
Pravilnik o tekmovanju za Državno tekmovanje mladih zgodovinarjev določa: cilje, vrste
priznanj, razpis, organizacijo in vodenje tekmovanja, pripravo in vrednotenje nalog, vlogo
učiteljev – mentorjev, način financiranja.
2. člen
Državno tekmovanje mladih zgodovinarjev je tekmovanje dijakov iz znanja zgodovine in sodi
med interesna šolska tekmovanja s področja znanstvene discipline - zgodovine. Na
tekmovanju lahko sodelujejo dijaki vseh letnikov. Sodelovanje dijakov na tekmovanju je
prostovoljno. Sodelovanje učiteljev pri pripravi in izvedbi tekmovanja je prostovoljno.
Tekmovanje dijake spodbuja k poglobljenem preučevanju zgodovine, razširjanju dodatnega
znanja, spodbuja nadarjene dijake za skupinsko in individualno delo.
Cilj tekmovanja je predstavitev in primerjanje znanja dijakov na državnem nivoju. Vsebino za
tekmovanje določajo veljavni šolski programi za predmet zgodovina in vsakoletni razpis
tekmovanja, lahko pa vsebina presega obseg učnega načrta z dodatno razpisano literaturo.
3. Člen
Državno tekmovanje mladih zgodovinarjev se izvede tako, da se zaključi praviloma do konca
aprila tekočega šolskega leta, najkasneje pa do zaključka tekočega šolskega leta.

Vrste priznanj
4. člen
Dijaki tekmujejo individualno za bronasto, srebrno in zlato priznanje iz znanja s področja
zgodovine. Dijak, ki prejme individualno srebrno ali zlato priznanje, ne more hkrati prejeti
bronastega priznanja za šolsko tekmovanje.
Trije dijaki, ki dosežejo največje število točk na šolskem tekmovanju oziroma dijaki, ki na
šolskem tekmovanju dosežejo več kot 70 % točk, prejmejo bronasto priznanje.
Na državnem tekmovanju dijaki tekmujejo individualno za srebrno in zlato priznanje. Merilo
za individualni dijakov dosežek je ocena njegove pisne naloge.
Šolske ekipe tekmujejo za ekipno zlato, srebrno in bronasto priznanje. Merilo za šolski ekipni
dosežek je seštevek vseh ocen pisnih nalog tekmovalcev v ekipi skupaj z oceno terenskega
dela.

Mentorji so dolžni ob končni prijavi učencev na državno tekmovanje šoli organizatorki
sporočiti podatek o številu vseh sodelujočih dijakov na šolskem tekmovanju ter podatke (ime
in priimek) o dijakih, ki bodo prejeli bronasto priznanje.
.
5. člen
Priznanja udeležencem državnega tekmovanja mladih zgodovinarjev izdata skupaj Društvo
učiteljev zgodovine Slovenije in šola organizatorka.
Bronasta priznanja za dijake svoje šole prevzamejo mentorji na dan državnega tekmovanja pri
predsedniku organizacijskega odbora Državnega tekmovanja mladih zgodovinarjev.
Vsa podeljena priznanja na državnem tekmovanju morajo biti podpisana in pečatena, in sicer
s pečatom šole - soorganizatorke in podpisom predsednika organizacijskega odbora ter
pečatom Društva učiteljev zgodovine Slovenije in podpisom predsednika oziroma
predstavnika društva.
6. Člen
Priznanja za individualni uspeh na šolski in državni stopnji tekmovanja
Na šolski stopnji se podelijo bronasta priznanja. Bronasto priznanje prejmejo a) trije dijaki, ki
dosežejo največje število točk na šolskem tekmovanju oziroma b) dijaki, ki na šolskem
tekmovanju dosežejo več kot 70 % točk.
Število podeljenih individualnih zlatih priznanj (v nadaljnjem besedilu: Z) in srebrnih priznanj
(v nadaljnjem besedilu: S) na državni stopnji tekmovanja je odvisno od števila tekmovalcev
na osnovni stopnji.
Število zlatih priznanj podeljenih glede na število tekmovalcev na osnovni stopnji sme biti
največ ZN in srebrnih največ SN.
Glede na število tekmovalcev na osnovni stopnji, se Z in S določita po naslednjih kriterijih:
1. kadar je število tekmovalcev na osnovni stopnji 50 ali manj, je Z največ 2 in S največ 3;
2. kadar je število tekmovalcev na osnovni stopnji večje od 50 in manjše kot 1000, je Z
največ 4 % tekmovalcev na osnovni stopnji ter S največ 6 % tekmovalcev na osnovni stopnji;
3. kadar je število tekmovalcev na osnovni stopnji najmanj 1000 in manjše od 2000, je Z
največ vsota 40 in 2 % tekmovalcev na osnovni stopnji nad 1000 ter S največ 6 %
tekmovalcev na osnovni stopnji;
4. kadar je število tekmovalcev na osnovni stopnji najmanj 2000 in manjše od 5000, je Z
največ vsota 60 in 1 % tekmovalcev na osnovni stopnji nad 2000 ter S največ 6 %
tekmovalcev na osnovni stopnji;
5. kadar je število tekmovalcev na osnovni stopnji najmanj 5000, je Z največ 90 in S največ
300.
Če ima več tekmovalcev na koncu lestvice enako število točk, je dovoljeno odstopanje števila
zlatih in srebrnih priznanja za največ 2 %.
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7. člen
Priznanja šolskim ekipam

N

Zlato, srebrno in bronasto priznanje se podeli tudi najboljšim trem šolskim ekipam, ki so
dosegle najvišji ekipni seštevek točk iz pisnega in terenskega dela.
Če ima več šolskih ekip enako skupno število točk, si delijo isto mesto.

Objava rezultatov tekmovanja
8. člen
Rezultati državnega tekmovanja morajo biti javno objavljeni na spletnih straneh
organizatorjev.
Neuradni rezultati tekmovanja morajo biti objavljeni:
1. na šolski stopnji najkasneje tri (3) dni po izvedbi tekmovanja,
2. na državni stopnji najkasneje tri (3) dni po izvedbi tekmovanja.
Po objavi neuradnih rezultatov imajo tekmovalci možnost ugovora v skladu s pravili iz 25. in
26. člena tega pravilnika.
Uradni rezultati tekmovanj morajo biti objavljeni najkasneje 14 dni po izvedbi tekmovanja.
Uradni rezultati so dokončni.
Objava izidov individualnega tekmovanja na državni ravni mora vsebovati šifro, pod katero je
dijak tekmoval, in doseženo število točk. Objava izidov ekipnega tekmovanja mora vsebovati
naziv šole, ime in priimek učitelja - mentorja ter doseženo število točk.
Organizator tekmovanja učiteljem mentorjem naknadno pošlje rezultate z imeni in priimki ter
doseženim številom točk.
9. člen
Razglasitev dobitnikov srebrnih in zlatih priznanj ter njihova podelitev se izvede javno na dan
zaključka tekmovanja na državnem nivoju. V primeru izjemnih situacij (kot npr. pandemija
covid-19), se razglasitev ne izvede, temveč šole prejmejo priznanja po pošti.

Razpis
10. člen
V tekočem koledarskem letu mora biti do 16. avgusta na spletnih straneh organizatorjev
objavljen javni razpis za naslednje šolsko leto, ki ima priložen obrazec za predprijavo.
V razpisu morajo biti navedeni pogoji za predprijavo, rok predprijave, tema tekmovanja,
okvirni datumi posameznih stopenj tekmovanja, obvezna in priporočena literatura za pripravo
na tekmovanje ter druge zahteve, ki so pomembne za prijavo. Predprijava na državno
tekmovanje vsebuje naziv in naslov šole ter ime in priimek učitelja-mentorja.
Vse zainteresirane šole morajo predprijave vrniti do roka, navedenega v razpisu.
11. člen

Do datuma šolskega tekmovanja šola soorganizatorka vsem šolam, ki so poslale izpolnjene
predprijave, pošlje obrazce za prijave šolskih ekip na državno tekmovanje. V obrazcih se
določi rok prijave.
Obrazec za prijavo šolskih ekip na državno tekmovanje vsebuje naziv in naslov šole, ime in
priimek učitelja – mentorja, imena in priimke dijakov, ki sestavljajo šolsko ekipo na
državnem tekmovanju.
Šolsko ekipo na državnem tekmovanju sestavljajo trije dijaki. Vsaka šola lahko prijavi eno
ekipo.
Šoli – zmagovalka zadnjega državnega tekmovanja in soorganizatorka aktualnega državnega
tekmovanja - lahko prijavita dve ekipi.
Prijave morajo biti izvedene v predpisanem roku.
Organizacija in vodenje tekmovanja
12. člen
Šolsko tekmovanje
Šolsko tekmovanje organizira in izvede aktiv učiteljev zgodovine na posamezni šoli. Aktiv
tudi imenuje učitelja – mentorja, ki je odgovoren za pripravo dijakov na državno tekmovanje.
Na šolsko tekmovanje se lahko v roku, ki ga objavi na začetku šolskega leta aktiv učiteljev
zgodovine na šoli, prijavi vsak dijak šole.
Šolsko tekmovanje na šolskem nivoju traja eno šolsko uro oziroma 45 minut.
13. člen
Državno tekmovanje
Državno tekmovanje organizirajo Društvo učiteljev zgodovine Slovenije in srednje šole. Pri
organizaciji in izvedbi državnega tekmovanja sodelujejo: člani Društva učiteljev zgodovine
Slovenije, pedagoški svetovalci za zgodovino Zavoda za šolstvo, učitelji zgodovine ter
vodstva srednjih šol, strokovnjaki univerz in zgodovinskih inštitutov.
Državno tekmovanje poteka v dveh, ločenih in različnih delih.
Pisni del traja do 60 minut. Vsak dijak ima pri pisanju svojo mizo. Če so mize dvosežne,
sedijo vsi na isti strani klopi. V razredu mora biti prisoten en učitelj – nadzornik. Nadzorni
učitelj mora imeti nemoten dostop do vsakega tekmovalca. Če tekmovalec prepisuje ali
uporablja nedovoljene pripomočke, mu nadzorni učitelj odvzame nalogo in kršitelja odstrani
iz tekmovalnega prostora. V času pisanja pisnega dela tekmovanja mora biti na hodniku pred
razredi, kjer se piše pisni del, prisoten dodaten nadzorni učitelj.
Terenski del traja do 60 minut. Ekipe tekmovalcev so dolžne upoštevati navodila
organizatorjev.
14. člen
V primeru izjemnih situacij (kot npr. pandemija covid-19) se Državno tekmovanje mladih
zgodovinarjev lahko izvede na daljavo s pomočjo informacijske komunikacijske tehnologije.
Odločitev o takšni izvedbi sprejme organizacijski odbor in z njo seznani prijavljene šole vsaj
30 delovnih dni pred izvedbo aktualnega tekmovanja. V obvestilu organizacijski odbor tudi
natančneje predpiše potek izvedbe tekmovanja.

15. člen
Po izvedbi državnega tekmovanja se po predhodnem dogovoru s šolo, ki je zainteresirana za
izvedbo tekmovanja, na sestanku organizacijskega odbora določi šola, ki je soorganizator
naslednjega državnega tekmovanja.
Organizacijski odbor pred začetkom vsakega šolskega leta, najkasneje do 16. avgusta, izbere
temo in literaturo tekmovanja ter določi rok predprijave in prijave ter okvirni datum
tekmovanja.
Organizacijski odbor je sestavljen iz članov Društva učiteljev zgodovine Slovenije in šteje od
štiri do pet članov. Člane organizacijskega odbora imenuje skupščina. Mandat članstva v
organizacijskem odboru traja štiri leta in se lahko trikrat ponovi. Člani organizacijskega
odbora izmed sebe izberejo predsednika odbora, ki je odgovoren za stike s šolo,
soorganizatorko aktualnega tekmovanja.
16. člen
Obveznosti organizatorja državnega tekmovanja so:
a) priprava finančnega načrta,
b) priprava in objava razpisa tekmovanja,
c) priprava nalog in izvedba tekmovanja,
d) javna objava rezultatov in podelitev priznanj,
e) poravnava obveznosti in sprejetje zaključnega poročila,
f) izdaja potrdil o mentorstvu učiteljem – mentorjem in vodenje evidence o izdanih potrdilih
mentorjem (z naslednjimi podatki: ime in priimek mentorja, ime in naslov vzgojnoizobraževalnega zavoda mentorja, število in vrsta prejetih priznanj tekmovalcev),
g) izdaja potrdil o udeležbi ali uvrstitvi na predlog udeleženca ter vodenje evidence o
tekmovalcih (z naslednjimi podatki: ime in priimek, rojstni datum, ime in naslov vzgojnoizobraževalnega zavoda tekmovalca, rezultati tekmovalca in vrsta prejetega priznanja).
Evidenco izdanih potrdil mentorjem in evidenco o tekmovalcih organizator tekmovanja hrani
pet let od zaključka tekmovanja v skladu z uredbo o varstvu osebnih podatkov.
h) arhiviranje nalog tekmovalcev do konca šolskega leta,
i) najkasneje do 16. avgusta v tekočem koledarskem letu izvede evalvacijo tekmovanja.
17. člen
Organizator državnega tekmovanja zbere podatke o udeležencih na posebnem obrazcu. Javni
podatki o tekmovalcu so: šifra tekmovalca, ime in priimek mentorja, šola in uvrstitev na
tekmovanju. Druge podatke lahko organizator uporablja le za obveščanje udeležencev o
tekmovanju in strokovnih dogodkih v zvezi s predmetom tekmovanja ter vodenje evidenc,
zahtevanih s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Zbiranje podatkov in
njihovo hranjenje mora biti v skladu z uredbo o varstvu osebnih podatkov.
18. člen
Za strokovnost tekmovanja skrbi Društvo učiteljev zgodovine Slovenije, ki sodeluje z
Zavodom za šolstvo, univerzami in zgodovinskimi inštituti.

Priprava in vrednotenje nalog
19. člen
Šolsko tekmovanje poteka z reševanjem pisne naloge. Aktiv učiteljev zgodovine na šoli
pripravi in oceni naloge dijakov, ki so se prijavili za šolsko tekmovanje.
20. člen
Na začetku vsakega šolskega leta se na sestanku predstavnikov Društva učiteljev zgodovine
Slovenije, predstavnikov šole – soorganizatorke zadnjega tekmovanja in predstavnikov šole –
zainteresirane soorganizatorke aktualnega tekmovanja, imenuje tekmovalna komisija, ki
pripravi pisne naloge, naloge terenskega dela in rešitve s točkovnikom. Za vse ocenjevalce
komisija izdela tudi navodila o uporabi točkovnika.
Naloge za terenski del tekmovanja tekmovalna komisija pripravi v sodelovanju s strokovnimi
sodelavci zgodovinskih institucij.
Tekmovalno komisijo sestavljajo trije člani: predstavnik Društva učiteljev zgodovine in dva
učitelja zgodovine. Člani komisije hkrati ne morejo biti mentorji šolskim ekipam pri pripravi
na državno tekmovanje. Člani komisije so lahko tudi člani organizacijskega odbora.
Recenzijo nalog opravijo strokovnjaki s področja zgodovine s Filozofske fakultete ali
Pedagoške fakultete v Ljubljani, Mariboru ali Kopru ali iz zgodovinskih inštitutov.
21. Člen
Organizator na državnem nivoju zagotovi prevod nalog v skladu z zakonom, ki ureja posebne
pravice italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja
oziroma zagotovi oblikovno-tehnične prilagoditve za dijake s posebnimi potrebami.
22. člen
Tekmovalna komisija je odgovorna za tajnost nalog do zaključka reševanja nalog in za
anonimnost dosežkov vseh tekmovalcev do objave rezultatov.
Naloge se do začetka tekmovanja hranijo na šoli, kjer bo tekmovanje potekalo.
V roku 3 dni po končanem tekmovanju organizator tekmovanja na svoji spletni strani javno in
brezplačno objavi naloge in rešitve nalog tekmovanja.
23. člen
Na državnem tekmovanju je obvezno šifriranje nalog.
24. člen
Oddane pisne naloge in naloge terenskega dela pregledajo in ovrednotijo mentorji - učitelji
zgodovine takoj po zaključku pisanja nalog oziroma končanem terenskem delu.
Organizator tekmovanja vsako šolsko leto organizira izobraževanje mentorjev.
25. člen

Naloge šolskega nivoja tekmovanja hranijo aktivi zgodovine na šolah do konca šolskega leta.
Neuradni rezultati tekmovanja morajo biti objavljeni najkasneje tri (3) dni po izvedbi
tekmovanja.
Tekmovalcu na šolskem nivoju se mora omogočiti vpogled v njegovo nalogo. Tekmovalec
ima možnost ugovora zoper rezultat v roku petih (5) dni od razglasitve neuradnih rezultatov.
V kolikor se tekmovalec pritoži nad oceno svoje naloge, o sporu odloči aktiv učiteljev
zgodovine na šoli v roku petih (5) dni od prejetja pisne pritožbe tekmovalca.
26. člen
Naloge državnega nivoja tekmovanja hrani šola, soorganizatorka tekmovanja do konca
šolskega leta. Tekmovalcu se na njegovo pisno željo omogoči vpogled v njegovo nalogo.
Tekmovalec ima možnost ugovora zoper rezultat v roku petih (5) dni od razglasitve neuradnih
rezultatov. Ugovor zoper oceno naloge v imenu tekmovalca poda mentor.
O ugovoru odloči tekmovalna komisija v roku petih (5) dni od prejetja pisne pritožbe
tekmovalca.

Vloga učiteljev - mentorjev
27. člen
Odgovornost za tekmovalce v času tekmovanja prevzamejo organizator in spremljevalci.
Odgovornost za tekmovalce med potjo do mesta tekmovanja in na poti domov prevzamejo
šola, mentorji – spremljevalci in pooblaščeni spremljavalci – starši.
Tekmovalci so se dolžni ravnati v skladu s Pravilnikom o šolskem redu za gimnazije,
poklicne, srednje tehnične in strokovne šole. Tekmovalci so dolžni spoštovati pravila
tekmovanja. Prepovedana je uporaba nedovoljenih sredstev (npr. uporaba nedovoljenih
pripomočkov, literature ali drugih gradiv, uporaba mobitelov). V primeru kršitve se
tekmovalec odstrani iz prostora, ekipa pa diskvalificira.
28. člen
Učitelji – mentorji na tekmovanju sodelujejo kot nadzorni učitelji med pisanjem pisnih nalog
ter kot ocenjevalci pisnih in terenskih nalog.
Tekmovalna komisija mora po zaključju pisanja nalog organizirati sestanek učiteljev, ki bodo
vrednotili naloge. Na sestanku pregledajo rešitve nalog in točkovnik ter razjasnijo morebitne
nejasnosti.
Vsaka šola, ki se je prijavila na državni nivo tekmovanja, je dolžna zagotoviti učitelja
popravljalca.
29. člen
Delo učiteljev in mentorjev na državnem tekmovanju se praviloma ne nagrajuje denarno.
Porabljeni čas se obračuna v okviru priprave tekmovalcev na tekmovanje. Sodelovanje se
upošteva pri napredovanju v skladu s Pravilnikom o napredovanju v nazive v vrtcih, osnovnih

in srednjih šolah ter Pravilnikom o napredovanju v plačilne razrede. V ta namen organizator
vseh učiteljem – mentorjem izda ustrezno potrdilo o mentorstvu.
Zagotavljanje prostorov in opreme
30. člen
Šola soorganizatorka zagotovi ustrezne prostore za izvedbo državnega tekmovanja.

Financiranje
31. člen
Šolsko tekmovanje
Sredstva za šolsko tekmovanje zagotovi šola, ki tekmovanje organizira. Na šolskem
tekmovanju tekmovalci ne plačujejo prijavnine.
32. člen
Državno tekmovanje
Organizator državnega tekmovanja (Društvo učiteljev zgodovine Slovenije) pridobiva
sredstva za izvedbo iz sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, s prispevki
občin, sponzorjev in donatorjev ter lahko – v kolikor to dopušča Pravilnik o sofinanciranju
šolskih tekmovanj - tudi s sredstvi, pridobljenimi s prijavninami (kotizacijami).
Soglasje k višini prijavnine da organizacijski odbor. V primeru, da organizacijski odbor
določi določeno prijavnino, je tekmovalec prijavljen na državno tekmovanje, ko šola plača
prijavnino.
33. člen
Med stroške tekmovanja štejejo:
• priprava in objava poziva, priprava, distribucija in tisk tekmovalnih nalog ter priznanj
tekmovalcem in mentorjem, stroški dela tekmovalnih komisij in ostalega osebja pri izvedbi
tekmovanja,
• prehrana za tekmovalce in člane tekmovalnih komisij,
• stroški najema prostora, opreme in storitev potrebnih za organizacijo in izvedbo tekmovanj
iz znanj,
• stroški prevoda tekmovalnih nalog v skladu z zakonom, ki ureja posebne pravice italijanske
in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja,
• oblikovno-tehnična prilagoditev nalog za učence in dijake s posebnimi potrebami,
• strošek spletnih platform,
• potni stroški organizatorja.
Delo učiteljev in mentorjev se praviloma denarno ne nagrajuje.
Finančni načrt pripravi organizacijski odbor pred začetkom tekmovanja.
34. člen
Organizacijski odbor lahko določi, da se posamezna dela in opravila pri tekmovanju delno ali
v celoti honorirajo.

Končne določbe
35. člen
Pravilnik o tekmovanju za državno srednješolsko tekmovanje mladih zgodovinarjev je javno
objavljen na spletni strani Društva učiteljev zgodovine Slovenije.
36. člen
Pravilnik o Državnem tekmovanju mladih zgodovinarjev sprejme po predhodni obravnavi
skupščina Društva učiteljev zgodovine Slovenije. Enak postopek velja tudi za sprejem
sprememb in dopolnitev tega pravilnika.
37. člen
Predlog za spremembo ali dopolnitev tega pravilnika lahko dajo člani Društva učiteljev
zgodovine Slovenije ali organizacijski odbor.
38. člen
Ta pravilnik je sprejela skupščina Društva učiteljev zgodovine v Ljubljani, dne 7. julija 2021,
posodobljeno verzijo pa 17. januarja 2022.

