OPOZORILO !
Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček,
glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

PRAVILNIK
o vpisu učencev v »Zlato knjigo«
in »Knjigo najboljših dosežkov« v občini Šmartno pri Litiji
(neuradno prečiščeno besedilo)1
I. Splošne določbe
1. člen
Ta pravilnik ureja način, merila in postopek vpisa učencev v Zlato knjigo in Knjigo
najboljših doseţkov v občini Šmartno pri Litiji.
2. člen
Občina Šmartno pri Litiji v sodelovanju z Osnovno šolo Šmartno zbere podatke o učencih
in pripravi pogoje za vpis ter podelitev nagrad in priznanj.
Na dan vpisa v knjigo prejmejo učenci pisna priznanja in knjiţno oziroma drugo
spominsko nagrado, ki jo prispeva občina Šmartno pri Litiji.
3. člen
Predlog za vpis v »Zlato knjigo« in »Knjigo najboljših doseţkov« predlagajo strokovni
aktivi profesorjev ali razrednik oziroma mentor učenca in ga potrdi ravnatelj šole.
K izpolnjevanju pogojev za vpis v »Knjigo najboljših doseţkov« je potrebno priloţiti tudi
ustrezna dokazila (fotokopije doseţenih priznanj).
II. Vpis v »Zlato knjigo«
4. člen
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 niţja 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 niţji oziroma višji stopnji in bili v vseh razredih pri glavnem predmetu
ocenjeni z odlično oceno.
______________________________________
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Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o vpisu učencev v „Zlato knjigo“ in „Knjigo najboljših
doseţkov“ v občini Šmartno pri Litiji obsega:
- Pravilnik o vpisu učencev v „Zlato knjigo“ in „Knjigo najboljših doseţkov“ v občini Šmartno pri
Litiji (Uradni list RS, št. 71/2003),
- Spremembe Pravilnika o vpisu učencev v „Zlato knjigo“ in „Knjigo najboljših doseţkov“ v občini
Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 54/2008).

5. člen
Vpisovanje učencev v »Zlato knjigo« poteka v organizaciji Občine Šmartno.
Osnovne šole in glasbene šole so dolţne občini posredovati vse zahtevane podatke o
odličnih učencih do vključno 15. junija za tekoče šolsko leto.
Učenec ne more biti vpisan v Zlato knjigo v dveh občinah hkrati.
Javna prireditev ob vpisu v Zlato knjigo in predstavitev vpisanih učencev je praviloma v
mesecu juniju, po zaključku pouka.

-

6. člen
V »Zlato Knjigo« so vpisani učenci z naslednjimi podatki:
zaporedna številka vpisanega učenca,
ime in priimek učenca,
rojstni podatki,
kraj in naslov bivanja,
osnovna šola, ki jo je učenec obiskoval,
datum vpisa,
lastnoročni podpis učenca.
Učence se v tekočem šolskem letu vpisuje po abecednem vrstnem redu.
III. Vpis v »Knjigo najboljših dosežkov«

7. člen
V »Knjigo najboljših dosežkov« se vpisujejo pomembni doseţki učencev iz znanja, ki
so jih učenci dosegli v obdobju enega šolskega leta na tekmovanjih iz znanj, ki ga za vsako
šolsko leto objavi Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
V »Knjigo najboljših doseţkov« so lahko vpisani učenci, ki so na omenjenih tekmovanjih
dosegli »srebrno priznanje«, »zlato priznanje« ali dosegli naslov »drţavni prvak v znanju«.
8. člen
Vpisovanje učencev v »Knjigo najboljših doseţkov« poteka v organizaciji Občine
Šmartno pri Litiji.
Osnovne šole in glasbene šole so dolţne občini posredovati vse zahtevane podatke o
uspešnih učencih do vključno 15. junija za tekoče šolsko leto.
Javna prireditev ob vpisu v »Knjigo najboljših doseţkov« in predstavitev vpisanih
učencev pa se praviloma izvede v mesecu juniju, po zaključku pouka v šolskem letu.
Učenec ne more biti za isti uspeh vpisan v »Knjigo najboljših doseţkov« v dveh občinah
hkrati.

-

9. člen
V »Knjigo najboljših doseţkov« se vpisujejo naslednji podatki:
zaporedna številka vpisanega učenca,
ime in priimek učenca,
rojstni podatki,
kraj in naslov bivanja,
osnovna šola, ki jo je obiskoval učenec,
datum vpisa,
navedba doseţka,
navedba učenčevega mentorja,
lastnoročni podpis učenca.
Učence se v tekočem šolskem letu vpisuje po abecednem vrstnem redu.
IV. Prireditev in stroški

10. člen
Vpis v knjigi poteka na isti javni prireditvi, tako da se najprej predstavi in vpiše učence v
»Zlato knjigo«, zatem pa v »Knjigo najboljših doseţkov«.
Občina Šmartno pri Litiji iz proračuna pokriva stroške priznanj, in spominskih nagrad ter
fotografij. V skladu s pravili, ki veljajo za javno naročanje, občina ob tej priloţnosti poskrbi za
celotno organizacijo prireditve. Občina lahko za organizacijo in izvedbo prireditve pooblasti
tudi drugo fizično ali pravno osebo.
Priznanja ob vpisu v »Zlato knjigo« in »Knjigo najboljših doseţkov« podeli ţupan Občine
Šmartno pri Litiji.
Pravilnik o vpisu učencev v »Zlato knjigo«in »Knjigo najboljših dosežkov« v
občiniŠmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 71/2003), vsebuje naslednje prehodne in
končne določbe:
V. Prehodne in končne določbe
10. a člen
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.
11. člen
Knjigi se tekom koledarskega leta hranita v razstavnih prostorih na Gradu Bogenšperk, v
dneh vpisovanja pa sta razstavljeni na kraju slovesnosti vpisovanja in na ogled javnosti.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Spremembe Pravilnika o vpisu učencev v »Zlato knjigo«in »Knjigo najboljših
dosežkov« v občiniŠmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 71/2003), vsebuje naslednjo
končno določbo:
3. člen
Ta Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ţupan občine Šmartno pri Litiji:
Milan IZLAKAR

