
 
 

Pravilnik o podeljevanju priznanj Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica 
 
UVODNA DOLOČBA 

1. 
Ta pravilnik določa obliko in namen priznanj Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica (v 
nadaljnjem besedilu priznanje), način podajanja pobud za podelitev priznanj, druga 
vprašanja postopka in način vodenja evidence o podeljenih priznanjih. 
 
OBLIKA PRIZNANJ 

2. 
Medalja Sava Kladnika predstavlja reliefno podobo Sava Kladnika, je okrogle oblike s 
premerom 70 mm in obstaja v treh izvedbah: v zlati, srebrni in bronasti. Na prednji 
strani ima napis: Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica. Plaketa Sava Kladnika se 
podeljuje v posebni škatli. 

3. 
Značka Sava Kladnika je bronasta, srebrna in zlata. Značka ima premer 20 mm. Na 
prednji strani je pomanjšana medalja Sava Kladnika in napis Osnovna šola Sava 
Kladnika Sevnica. 
 
Priznanje za posebne dosežke je listina, ki jo lahko prejme učenec ob zaključku 
šolanja. 
 
POSTOPEK IN NAMEN 

4. 
Komisija za podeljevanje priznanj objavi pisno povabilo k oddaji predlogov za 
podelitev medalj in značk na oglasni deski zavoda najkasneje 30 dni pred predvideno 
podelitvijo. Predlog za podelitev medalj, značk in priznanj za posebne dosežke lahko 
podajo posamezni delavci, skupina delavcev, vodstvo šole, učitelji, razredniki ali 
komisija za podeljevanje priznanj. 
Predlogi morajo biti oddani v pisni obliki z obrazložitvijo. Vsebovati morajo osnovne 
podatke o predlagancu. Če gre za podeljevanje značk Sava Kladnika učencem, mora 
biti priloženo tudi mnenje učiteljskega zbora. Komisija določi tudi rok oddaje 
predlogov, ki se oddajo na komisijo v tajništvo šole. Neutemeljenih, slabo 
obrazloženih in prepozno oddanih predlogov komisija ne bo obravnavala.  
 
Komisija za podelitev Kladnikovih medalj redno spremlja delavce, ki so dosegli 30 let 
delovne dobe v našem zavodu. 
 

5. 
Zlato, srebrno ali bronasto medaljo podeljujemo zaslužnim delavcem šole, zunanjim 
sodelavcem in drugim osebam, ki so s svojim delom prispevali k napredku in uspehu 
Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica. 
Medalja se sme podeliti tudi organizacijam in društvom, ki s svojim delom in 
ravnanjem prispevajo k napredku vzgoje in izobraževanja v kraju. 
Z medaljo, ki predstavlja priznanje, se hkrati podeli tudi pripadajoča listina. 
 

 
 



6. 
Učenci Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica prejmejo za posebne uspehe zlato, 
srebrno in bronasto značko Sava Kladnika s pripadajočo listino ali priznanje za 
posebne dosežke. 
 
Načeloma podeljujemo Kladnikove značke in priznanja za posebne dosežke  
učencem v času šolanja od 1. do 9. razreda za izjemne dosežke v znanju ali/in na 
drugih področjih. Priznanje lahko prejme učenec, ki je pozitivna vsestranska 
osebnost, ki pozitivno vpliva na sovrstnike, nudi različne oblike pomoči in spodbuja h 
kreativnemu delovanju. Učenec mora s svojim delom in obnašanjem prispevati k 
ugledu šole v kraju in širšem slovenskem prostoru. 
Srebrno Kladnikovo značko praviloma prejme učenec od 7. do 9. razreda.  
Priznanje za posebne dosežke se podeljuje ob zaključku šolanja.  
Učenec lahko prejme samo eno od priznanj.  
 
O predlogih vsako leto odloča komisija. Odločitev komisije je dokončna. 
 

 
KRITERIJI ZA PODELITEV KLADNIKOVE ZNAČKE 

 
ZLATA KLADNIKOVA ZNAČKA 
 
Zlato Kladnikovo značko lahko prejme tisti, ki ima na individualnem področju: 
 

 najmanj 1 zlato priznanje iz dosežkov znanj in spretnosti na državnem nivoju 
ali iz športa na državnem nivoju v okviru šolskih tekmovanj ali 

 več (najmanj 4) srebrnih priznanj iz  dosežkov znanj  ali športa na državnem 
nivoju v okviru šolskih tekmovanj oziroma 

 2 srebrni priznanji iz  individualnih dosežkov znanj in hkrati  najmanj 2 priznanji 
na športnem ali kulturnem področju, in sicer na državni ali mednarodni ravni 

 1. mesto na mednarodnem tekmovanju s  kulturnega in/ali športnega področja 

 1. mesto za raziskovalne naloge na državni ali/in mednarodni ravni ter za 
umetniške dosežke 

 organizira aktivnosti oz. daje pobudo za organizacijo humanitarnih dejavnosti 
in v njih tudi aktivno sodeluje  

 
 
 
SREBRNA KLADNIKOVA ZNAČKA 
 
Srebrno Kladnikovo značko lahko prejme tisti, ki ima na individualnem področju: 
 

 2 srebrni priznanji iz dosežkov znanj in spretnosti ali športa na državnem 
nivoju ter 2 bronasti priznanji z drugega področja oziroma 

 1 srebrno priznanje iz individualnih dosežkov znanj in hkrati  
      3 priznanja na športnem ali kulturnem področju na regijskih oz. 
      področnih tekmovanjih ter strokovnih srečanjih 

 
 
 



 
 
 
BRONASTA KLADNIKOVA ZNAČKA 
 
 
Bronasto Kladnikovo značko lahko prejme tisti, ki ima na individualnem področju: 
 

 3 bronasta priznanja iz dosežkov znanj  ali športa in  
je uspešno sodeloval na šolskih oz. občinskih tekmovanjih s  

     kulturnega oz. športnega področja ter na strokovnih srečanjih 

 eno srebrno priznanje na državnem nivoju 
 

       
Za vsakega učenca komisija presodi o upravičenosti prejema Kladnikove značke. 
 
PRIZNANJE ZA POSEBNE DOSEŽKE lahko prejme učenec, ki: 

 se je izkazal  na določenem področju (športnem, kulturnem, gledališkem …) 
na državnem nivoju 

 je sodeloval v določeni športni ekipi, ki je dosegla visoke rezultate 

 je ponesel ime šole širom po Sloveniji na številnih področjih 

 s svojim ravnanjem in zgledom pozitivno vpliva na sovrstnike, jim nudi pomoč 
in spodbuja h kreativnem delovanju 

 aktivno sodeluje in vodi različne šolske in obšolske dejavnosti 

 je prostovoljec pri izvajanju različnih šolskih in obšolskih dejavnostih 
 

7. 
O podelitvi medalj in značk Sava Kladnika sklepa komisija. O podelitvi priznanj za 
posebne dosežke odloča učiteljski zbor. 
 
Pri odločanju za podelitev medalje Sava Kladnika posameznikom, društvom in 
delavcem Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica so komisiji v pomoč pri odločitvi 
naslednji kriteriji: 
 

 aktivno in večletno sodelovanje s šolo v različnih dejavnostih, projektih, 
treningih, članstvo v šolskih komisijah, Svetu staršev, Svetu šole, Šolskem 
skladu, mentorstvo … 

 prispevek k ugledu in prepoznavnosti šole 

 povezovanje šole z okoljem (lokalnimi društvi, klubi …)  

 samoiniciativno posredovanje strokovnih znanj, inovativnih in koristnih idej, 
ustvarjalno delo ter iskanje novih rešitev, ki prispevajo h kvalitetnejšemu 
pouku in življenju na šoli 

 dobrodelne akcije, dobrodelne prireditve v sodelovanju s šolo za šolo 

 predstavitev šole v slovenskem prostoru, zunanja promocija šole 

 dosežki v okviru vodenja interesne dejavnosti – vidni rezultati na občinskih, 
področnih in republiških tekmovanjih 

 mentorstvo učencem, ki so prejeli najvišja priznanja iz znanj na državnem 
nivoju 

 sodelovanje in vidni dosežki na različnih natečajih 



 prostovoljstvo pri organizaciji in izvajanju različnih dejavnosti 

 pozitivna osebnost, ki je s svojo moralno osebnostjo in vrednotami vzor in 
zgled učencem in drugim 

 za 30-letno delo v Osnovni šoli Sava Kladnika in za pozitiven odnos do dela, ki 
ga opravlja vestno in odgovorno 

 organizacija dejavnosti za učence s strani društva, kluba ali zunanjega 
mentorja, ter večletne aktivnosti, ki so pripomogle h kvalitetnejšemu, lažjemu 
delovanju šole 

 donacija šoli 
 
 

8. 
Komisija za podeljevanje medalj in značk je petčlanska. Komisijo potrdi Svet šole, 
enako tudi predsednika na predlog delavcev šole. Po enega kandidata predlagajo 
učitelji razrednega pouka, učitelji predmetnega pouka, aktiv športne vzgoje, 
administrativno-tehnično osebje in vodstveni delavci.  Mandat komisije traja pet let. 
Posameznim članom se sme mandat podaljšati za največ eno mandatno obdobje. 
Član komisije sme biti vsak delavec Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica, ki opravlja 
delo za nedoločen čas, razen ravnatelj. V primeru, da je član komisije predlagan za 
dobitnika medalj, se imenuje nadomestnega člana. To je sindikalni zaupnik, ki 
nadomesti predlaganega kandidata. Po opravljenem glasovanju začasnemu članu 
preneha mandat. 
 

9. 
Posamezniku, organizaciji ali skupnosti, društvu ali drugi organizaciji se podeli 
priznanje Sava Kladnika na slovesen način. Medaljo izroči predsednik Sveta šole. 
 
Medalja Sava Kladnika se podeljuje praviloma na dan šole, tj. 2. oktobra. 
 
Zlate, srebrne in bronaste značke se lahko podeljujejo tudi ob primernih slovesnih 
priložnostih, praviloma ob koncu šolskega leta. 
 
Bronaste, srebrne in zlate značke izroča ravnatelj ali od njega pooblaščena oseba. 
 

10. 
Hkrati z izročitvijo medalje ali značke Sava Kladnika se podeli tudi listina o priznanju, 
v katero se med drugim vpišejo ime in priimek, drugi osebni podatki prejemnika 
priznanja ter kratka navedba razlogov za podelitev priznanja. Listino za medaljo 
podpiše predsednik Sveta šole. Listino za zlato, srebrno ali bronasto značko podpiše 
ravnatelj osnovne šole. Priznanje za posebne dosežke podpiše ravnatelj osnovne 
šole. 
 
 
KONČNE DOLOČBE 
 

11. 
Imetniku priznanja, ki priznanje izgubi ali pa mu je bilo priznanje kako drugače 
odtujeno, izroči komisija na njegovo zahtevo drugo priznanje proti plačilu odškodnine, 
ki jo določi komisija. 



Imetnik priznanja, ki je izgubil listino o priznanju, lahko dobi overjen prepis listine z 
oznako »duplikat«. 
 

12. 
Enako priznanje se sme podeliti posameznemu upravičencu samo enkrat. 
 

13. 
Evidenco o podeljenih priznanjih vodi pomočnik ravnatelja. V evidenco se vpisujejo 
vsi podatki z listine in drugi potrebni podatki. Pisni predlogi za podelitev posameznih 
priznanj so priloga evidenci. 
 

14. 
Ta pravilnik velja naslednji dan, ko ga sprejme Svet šole Osnovne šole Sava 
Kladnika Sevnica. 
 
 
Sevnica, 27. 2. 2014 
 

 
Dopolnitve: 11. seja Sveta zavoda z dne 30. 5. 2016 

 
 
 

Številka delovodnika: 007-1/2016/5 
 

 
 
 
 
 
 
 
Janko Sotošek, 

 
predsednik Sveta šole OŠ Sava Kladnika Sevnica 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


