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PRAVILNIK O 
DODELITVI PRIZNANJA OSNOVNE ŠOLE SPODNJA ŠIŠKA  

 
 
 
 

1. člen 
(vsebina pravilnika) 

 
Ta pravilnik ureja merila za pridobivanje točk v postopku dodelitve priznanj Osnovne šole Spodnja Šiška 
ter postopek dodelitve priznanj Osnovne šole Spodnja Šiška. 
 

2. člen 
(načelo enakih možnosti) 

 
Vsi učenci in učenke (v nadaljevanju: učenci) Osnovne šole Spodnja Šiška lahko pod enakimi pogoji 
sodelujejo v postopku dodelitve priznanj Osnovne Šole Spodnja Šiška. 
 
Priznanja Osnovne šole Spodnja Šiška se lahko pridobijo izključno na podlagi doseženih točk. 
 

3. člen 
(pridobivanje točk) 

 
Učenci pridobivajo točke: 
- z dosežki na šolskih tekmovanjih, 
- z udeležbo na prireditvah, ki jih organizira Osnovna šola Spodnja Šiška, 
- na podlagi doseženega učnega uspeha, 
- s sodelovanjem na zunanjih prireditvah, 
- z drugimi dosežki, ki jih določa ta pravilnik. 
 
Točkovanje posameznih dosežkov določa tabela, ki je sestavni del tega pravilnika. Za dosežke, ki niso 
navedeni v tem pravilniku, ni mogoče pridobiti točk. 
 
Točke se pridobivajo za vsako posamezno šolsko leto posebej in jih ni mogoče prenašati v naslednje 
šolsko leto. 
 
V primeru prešolanja učenca med šolskim letom se upoštevajo zgolj točke, ki jih je učenec dosegel, ko 
je predstavljal Osnovno šolo Spodnja Šiška. 
 

4. člen 
(vrste priznanj) 

 
Priznanja Osnovne šole Spodnja Šiška so: 
- bronasto priznanje, 
- srebrno priznanje in 
- zlato priznanje. 
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Priznanja, ki jih določa ta pravilnik, so najvišja priznanja Osnovne šole Spodnja Šiška. 
 

5. člen 
(število letno podeljenih priznanj) 

 
Priznanja se po oddelkih oziroma generacijah delijo po naslednjem redu: 

VRSTA PRIZNANJA UČENCI KRITERIJ 

BRONASTO 1. – 3. razred Trije učenci z največ točkami v oddelku 

BRONASTO 4.- 6. razred Pet učencev z največ točkami v generaciji 

SREBRNO 7. – 8. razred Pet učencev z največ točkami v generaciji 

ZLATO 9. razred Pet učencev z največ točkami v generaciji 

 
»Generacija« v tem pravilniku pomeni vse učence, ki v posameznem šolskem letu obiskujejo kateri koli 
oddelek istega razreda.  
 
V primeru, da ima več učencev v oddelku od prvega do tretjega razreda enako število točk na tretjem 
mestu ali, da ima več učencev v generaciji od četrtega do devetega razreda enako število točk na 
petem mestu, se priznanja dodelijo vsem tem učencem. 
 
Ne glede na določbe tega člena, je število letno podeljenih priznanj lahko višje v primerih, ko je 
priznanje dodeljeno na podlagi zahteve iz 12. člena tega Pravilnika.  
 

6. člen 
(odvzem pridobljenih točk) 

 
Učencu se odvzamejo tri točke v naslednjih primerih: 
- če k pouku ne prinaša učnih pripomočkov in športne opreme; 
- če se pri pouku, v podaljšanem bivanju, med šolskimi odmori, na šolskih izletih oziroma ekskurzijah in 
v drugih primerih, ko je pod nadzorstvom šole, neprimerno vede; 
- če s svojim vedenjem na športnih tekmovanjih, športnih dnevih in ob drugih športnih dejavnostih ter na 
šahovskih tekmovanjih grobo krši pravila športnega obnašanja in pravila ter običaje posamezne športne 
panoge; 
-  če goljufa pri tekmovanjih, natečajih, merjenjih ali testiranjih. 
 
Učencu ni mogoče odvzeti točk zaradi ravnanj iz prve alineje prejšnjega odstavka, če ni bil predhodno 
opozorjen na kršitev. 
 
Kot neprimerno vedenje v smislu druge alineje prvega odstavka tega člena se šteje zlasti: 
- neprimerno obnašanje do učencev in delavcev šole (izzivanje, naslavljanje z neprimernimi izrazi, 
grožnje, sodelovanje v pretepu, ipd.), 
- kajenje tobaka in uživanje drugih tobačnih izdelkov v šolskih prostorih ali na zunanjih površinah šole, 
- poškodovanje in uničevanje izdelkov, opreme in stvari drugih učencev, 
- malomarno ravnanje s šolsko lastnino, 
- skrivanje tuje lastnine, 
- prodajanje stvari in prenašanje premoženjskih pravic v šolskih prostorih ali na zunanjih površinah šole 
brez dovoljenja ravnatelja, 
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- uničevanje in vsebinsko spreminjanje obvestil razrednika in drugih organov šole. 
 
Učencu se odvzame pet točk, če izvaja psihično, fizično ali spolno nasilje nad drugim učencem, 
zaposlenim na šoli ali obiskovalcem šole. 
 
Učencu ni mogoče odvzeti več točk, kot jih je do odločanja o odvzemu točk pridobil (prepoved 
negativnih točk). 
 

7. člen 
(odločanje o odvzemu točk) 

 
O odvzemu točk odloči učiteljski zbor s sklepom, ki ga sprejme z dvotretjinsko večino navzočih članov 
pod pogojem, da je bila ob odločanju navzoča večina vseh članov. 
 
Zoper sklep iz prvega odstavka tega člena ni pritožbe. 
 

8. člen 
(izredna vrnitev odvzetih točk) 

 
Ravnatelj lahko na predlog razrednika, staršev ali zakonitih zastopnikov učenca, učenčevega rejnika, 
šolskega socialnega delavca ali šolskega psihologa odloči, da se odvzete točke vrnejo učencu, če: 
- iz okoliščin, v katerih je bilo dejanje, zaradi katerega so bile učencu odvzete točke, storjeno, izhaja, da 
gre za enkratno dejanje, storjeno iz mladostniške nepremišljenosti ali igrivosti,  
- to opravičuje vzorno vedenje učenca po odvzemu točk, 
- je utemeljeno mogoče pričakovati, da učenec v prihodnosti ne bo kršil šolskih pravil.   
 
O vrnitvi odvzetih točk odloči ravnatelj s sklepom. V kolikor ravnatelj sprejme odločitev iz prejšnjega 
odstavka, se šteje, da učencu točke niso bile odvzete. 
 
Ravnatelj lahko odločitev iz prvega odstavka tega člena za posameznega učenca sprejme le enkrat v 
šolskem letu. Izredna vrnitev odvzetih točk ni mogoča v primeru iz četrtega odstavka 6. člena tega 
pravilnika . 
 

9. člen 
(izločitev učenca iz postopka dodelitve priznanja) 

 
Učenec ne more prejeti priznanja Osnovne šole Spodnja Šiška: 
- če mu je bilo odvzetih 10 točk ali več ali 
- če mu je bil izrečen vzgojni opomin. 
 

10. člen 
(evidentiranje doseženih točk) 

 
Mentor dejavnosti, pri kateri je učenec dosegel točke, mora dosežene točke takoj evidentirati in 
obvestilo o doseženih točkah posredovati razredniku učenca, ki je dosegel točke.  
 



 
Osnovna šola Spodnja Šiška, Gasilska 17, Ljubljana 

Slovenija 

 

4 

 

Razredniki vodijo evidenco doseženih točk. Učenec in starši oziroma zakoniti zastopniki učenca lahko 
zahtevajo, da jih razrednik seznani s številom doseženih točk in z dosežki, na podlagi katerih je učenec 
pridobil točke. 
 

11. člen 
(določanje dobitnikov priznanj) 

 
Dobitnike bronastih priznanj, ki jih prejmejo učenci od 1. do 3. razreda, določijo razredniki posameznih 
oddelkov. 
 
Dobitnike bronastih priznanj, ki jih prejmejo učenci od 4. do 6. razreda, in dobitnike srebrnih priznanj, ki 
jih prejmejo učenci od 7. do 8. razreda, določi zbor razrednikov, ki ga sestavljajo vsi razredniki 
posamezne generacije (razredniki vseh oddelkov istega razreda).   
 
Dobitnike zlatih priznanj določi šolski učiteljski zbor. 
 
Ravnatelj objavi imena in priimke ter število doseženih točk vseh dobitnikov priznanj na oglasni deski 
šole in na spletni strani šole najkasneje en delovni dan po podelitvi priznanj.   
 
Priznanje se lahko dodeli tudi posmrtno. 
 
 
 
 

12. člen 
(dodelitev priznanja na podlagi zahteve) 

 
Učenec, ki meni, da mu skladno s tem pravilnikom pripada priznanje Osnovne šole Spodnja Šiška lahko 
v treh delovnih dneh, od dneva, ko so bili prejemniki priznanj objavljeni na oglasni deski šole, vloži 
zahtevo, s katero zahteva, da komisija ugotovi, da je upravičen do priznanja. 
 
O zahtevi odloča komisija, ki jo sestavljajo ravnatelj, razrednik učenca, v korist katerega je vložena 
zahteva, in tretji član, ki ga določi ravnatelj. Tretji član je lahko le učitelj Osnovne šole Spodnja Šiška, ki 
je zaposlen s polnim delovnim časom.  
 
Zahtevo za dodelitev priznanja lahko poleg učenca vložijo še njegovi starši oziroma zakoniti zastopniki, 
rejnik in razrednik. 
 
Če komisija ugotovi, da je zahteva utemeljena, s sklepom ugotovi, da učencu, v korist katerega je bila 
zahteva vložena, pripada priznanje. Ravnatelj mora poskrbeti, da se sklep komisije objavi na oglasni 
deski in na spletni strani šole ter da se priznanje ustrezno podeli. 
 
Zoper odločitev komisije ni pritožbe. 
 
Odločitev komisije ne posega v pravice učencev, ki so bili določeni kot dobitniki priznanj po postopku iz 
prejšnjega člena tega pravilnika.    
 



 
Osnovna šola Spodnja Šiška, Gasilska 17, Ljubljana 

Slovenija 

 

5 

 

13. člen 
(razglasitev in podelitev priznanj) 

 
Razglasitev in podelitev bronastih priznanj poteka v matičnih razredih. 
 
Razglasitev in podelitev srebrnih ter zlatih priznanj poteka na zaključni prireditvi ob koncu šolskega leta. 
 

14. člen 
(Zlata knjiga Osnovne šole Spodnja Šiška) 

 
Dodeljena priznanja se vpisujejo v Zlato knjigo Osnovne šole Spodnja Šiška. 
 
V Zlato knjigo se vpiše:  
- ime in priimek učenca, ki mu je bilo priznanje podeljeno, z datumom in krajem rojstva, 
- oddelek, ki ga učenec obiskuje, 
- šolsko leto, v katerem je učenec prejel priznanje in 
- vrsta priznanja. 
 

15. člen 
(prehodne in končne določbe) 

 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi na oglasni deski šole in se uporablja od šolskega leta 
2012/2013 naprej. Prva podelitev priznanj po tem pravilniku se izvede v šolskem letu 2012/2013. 
 
Ravnatelj poskrbi, da se ta pravilnik objavi na oglasni deski šole najkasneje v treh delovnih dneh po 
dnevu, ko je bil potrjen na seji sveta Osnovne šole Spodnja Šiška.   
 
 
 
 
 
 
 
 
PRILOGA – TOČKOVANJE DOSEŽKOV 
 

Dosežek Število točk 

Bronasto priznanje na šolskem tekmovanju (tekmovanje iz znanja 
angleščine, nemščine, geografije, zgodovine, fizike, kemije, 
astronomije,matematike, tekmovanje za Cankarjevo priznanje, Vesela 
šola, tekmovanje za Proteusovo priznanje; Kaj veš o sladkorni bolezni, 
Ekokviz,) 

2 točki 

Srebrno priznanje na področnem tekmovanju  
(tekmovanje iz znanja angleščine, nemščine, geografije, zgodovine, 
fizike, kemije, astronomije,matematike, tekmovanje za Cankarjevo 
priznanje, Vesela šola, Zlata kuhalnica) 

4 točke 

Zlato priznanje na državnem tekmovanju  5 točk 
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(tekmovanje iz znanja angleščine, nemščine, geografije, zgodovine, 
fizike, kemije, astronomije,matematike, tekmovanje za Cankarjevo 
priznanje, Vesela šola, tekmovanje za Proteusovo priznanje; Kaj veš o 
sladkorni bolezni) 

Priznanje na drugih šolskih tekmovanjih razen športnih  2 točki 

Učni uspeh v drugi in tretji triadi od 1 do 5 točk 

Izdelava raziskovalne naloge* 3 točke 

Nagrajena raziskovalna naloga 5 točke 

Sodelovanje na šolskih prireditvah (igranje na glasbeni inštrument, 
igranje glavnih in stranskih vlog v dramskih uprizoritvah, vodenje 
programa, recitacije, …) 

1 točka 

Samostojna likovna razstava na šoli 3 točke 

Likovna razstava izven šole 5 točk 

Sodelovanje pri projektu Evropska vas 1 točka 

Opravljena bralna značka 1 točka 

Opravljena eko bralna značka 1 točka 

Opravljena bralna značka pri angleškem jeziku 1 točka 

Opravljena bralna značka pri nemškem jeziku  1 točka 

Medsebojna pomoč (pomoč vrstnikom pri učenju, pomoč odsotnemu 
učencu, »fair-play« v razredu)**  

2 točki 

Napredovanje v naslednjo stopnjo pri tekmovanju v znanju Vesele šole 1 točka 

Sodelovanje na tekmovanjih s področja računalništva in informatike, 
tehnike in ostalih tekmovanjih (npr. Robobum) 

1 točka 

Razredna predstava*** 1 točka 

Sodelovanje na literarnem, likovnem ali drugem natečaju  1 točka 

Nagrajeni likovni, literarni in drugi prispevki na natečajih 2 točki 

 
* učenec pridobi točke za ta dosežek, ko predstavi raziskovalno nalogo pred pristojno komisijo; če 
predstavitev ni predvidena, pa s pravočasno oddajo pisno izdelane raziskovalne naloge   
 
** učencu se dosežek medsebojne pomoči prizna, če je takšno dejanje opravljeno vsaj trikrat v šolskem 
letu; dosežek se lahko prizna le enkrat v šolskem letu 
 
*** učenec pridobi točke za ta dosežek, če organizira ali se aktivno udejstvuje v razredni predstavi; 
dosežek se lahko prizna največ dvakrat v šolskem letu 


