Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB2) in 16.
člena Statuta občine Šmartno pri Litiji (Ur.l. RS, št. 33/03, 106/03, 34/04) je občinski svet
Občine Šmartno pri Litiji na svoji 13. redni seji dne, 15.5.2008, sprejel

Pravilnik o spremembah Pravilnika o vpisu učencev v »Zlato knjigo« in »Knjigo
najboljših dosežkov« v občini Šmartno pri Litiji
1. člen
V Pravilniku o vpisu učencev v »Zlato knjigo« in »Knjigo najboljših dosežkov« v občini
Šmartno pri Litiji (Ur.l RS, št. 71/03) se spremeni besedilo četrtega člena, ki se po novem
glasi:
» V »Zlato knjigo« so lahko vpisani učenci, ki so obiskovali Osnovno šolo Šmartno pri Litiji
in so dosegli v 6., 7., 8. in 9. razredu povprečno oceno najmanj 4,53, od tega je lahko le ena
ocena »dobro« in nobena ocena nižja od »dobro«.
V »Zlato knjigo« so lahko vpisani tudi učenci, ki obiskujejo osnovno šolo izven območja
občine Šmartno pri Litiji, če imajo stalno prebivališče na območju občine Šmartno pri Litiji.
»V Zlato knjigo so lahko vpisani tudi učenci Glasbene šole Litija-Šmartno, ali druge glasbene
šole, ki imajo stalno bivališče v občini Šmartno pri Litiji, in so zaključili glasbeno šolanje v
izbranem programu na nižji oziroma višji stopnji in bili v vseh razredih pri glavnem predmetu
ocenjeni z odlično oceno.«
2. člen
Spremeni se naslov V. poglavje pravilnika tako, da se glasi »Prehodne in končne določbe«.
3. člen
Za poglavjem V. Prehodne in končne določbe se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»V šolskem letu 2008/2009 je lahko v Zlato knjigo vpisan učenec, ki v 9. razredu izpolnjuje
pogoje v skladu s 1. odstavkom 4. člena tega pravilnika in je dosegel v 5, 7. in 8. razredu
odličen učni uspeh.
V šolskem letu 2009/2010 je lahko v Zlato knjigo vpisan učenec, ki v 8. in 9. razredu
izpolnjuje pogoje v skladu s 1. odstavkom 4. člena tega pravilnika in je dosegel v 5. in 7.
razredu odličen učni uspeh.
V šolskem letu 2010/2011 je lahko v Zlato knjigo vpisan učenec, ki v 7., 8. in 9. razredu
izpolnjuje pogoje v skladu s 1. odstavkom 4. člena tega pravilnika in je dosegel v 5. razredu
odličen učni uspeh.«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS Slovenije.
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