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NAVODILA ZA LITERARNE IZDELKE 

ZA DRŽAVNO TEKMOVANJE SREDNJIH ZDRAVSTVENIH ŠOL SLOVENIJE 

 
 
 

Navodila za literarne prispevke 
 

 Dijaki ustvarjajo na temo svetovnega dneva zdravja: Diabetes. 
 

 Literarni prispevki na razpisano temo so lahko vseh literarnih zvrsti in vrst. 
 

 Dijaki naj bodo pri svojem delu čim bolj ustvarjalni in svobodni. Ustvarjajo naj na 
razpisano temo in pri tem pazijo na zgradbo, slovnično, pravopisno in slogovno 
pravilnost besedila. 

 

 Prispevek naj ne presega treh tipkanih strani (vrsta pisave: Times New Roman, 
velikost 12, razmik: 1). 

 

 Posamezna šola lahko pošlje največ 5, s šifro označenih in lektoriranih literarnih 
izdelkov, v treh izvodih, posnetih na zgoščenki. 

 

 V zaprti ovojnici formata A5, označeno s šifro, pošljete za vsak izdelek posebej 
izpolnjen priloženi obrazec (ime in priimek avtorja, ime in priimek mentorja, naziv in 
naslov šole, elektronski naslov mentorja ali šole ter ime lektorja). 

 

 Ovojnice bo odprla 3-članska komisija po ocenitvi literarnih prispevkov. Šole ali 
mentorji bodo pred tekmovanjem obveščeni, ali so prispevki njihovih dijakov uvrščeni 
na prvih pet mest. 

 

 Strokovna ocenjevalna komisija bo pri ocenjevanju upoštevala naslednje kriterije: 
 povezanost z razpisano temo, 
 izvirnost, 
 jezikovno primernost, 
 slogovno dovršenost. 

 

 
Literarne prispevke z izpolnjenim obrazcem o podatkih avtorjev in njihovih mentorjev ter s 
pripisom Za tekmovanje srednjih zdravstvenih šol Slovenije  
pošljite do vključno 8. marca 2016  
na naslov: Šolski center Novo mesto  
                   Srednja zdravstvena in kemijska šola  
                   Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto 
 
 

Izdelkov, ki bodo prispeli po 8. marcu 2016, ne bomo upoštevali. 
 
Kontaktna oseba za morebitna vprašanja  je Janja Florjančič – janja.florjancic@sc-nm.si 

mailto:janja.florjancic@sc-nm.si
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PRIJAVNICA ZA LITERARNI NATEČAJ NA TEMO DIABETES 
 

 
 
Šifra:  

  
Ime in priimek avtorja:   

  
Kroj majice (ustrezno obkroži):  M           Ž 
  
Velikost majice (ustrezno obkroži):      XS     S      M     L     XL     XXL 
  
Ime in priimek mentorja:   

  
Ime in priimek lektorja:   

  
Naziv šole:   

  
Naslov šole:   

  
Elektronski naslov mentorja:   

  
Elektronski naslov šole:   

  
Datum:   

  
 
Rok oddaje prispevkov: torek, 8. marec 2016. 
 
 

IZJAVA  
 
Izjavljam, da lahko izdelke in dosežene rezultate tekmovalca  

(ime in priimek tekmovalca) 
s                                                                                                                     , javno objavite za potrebe                        
                        (ime  in kraj šole) 

državnega tekmovanja srednjih zdravstvenih šol Slovenije. 

   
 

                                                                                           ______________________________                                                                                                                                                                

(podpis staršev ali zakonitih zastopnikov) 

_________________________ 

               (kraj in datum) 
 


