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Pravilnik o vsakoletni razglasitvi najboljših športnic oz. športnikov  

v Osnovni šoli Ivana Cankarja Trbovlje 

 

1. člen 

Z namenom vzpodbujanja športa, ozaveščanja fair playa in nagrajevanja naporov in dosežkov 

posameznikov na področju športa ter usklajevanj šolskih obveznosti, OŠ Ivana Cankarja 

Trbovlje vsako šolsko leto razglaša in podeljuje priznanja najboljšim športnicam oz. 

športnikom. 

2. člen 

Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje s tem pravilnikom določa način, pogoje in druge 

kriterije, na podlagi katerih se učenkam in učencem OŠ Ivana Cankarja Trbovlje na primeren 

način izreka priznanje za dosežene športne uspehe v enoletnem obdobju. 

3. člen 

Priznanje oz. nagrajevanje zajema obdobje šolskega leta in se podeljuje ob zaključku pouka v 

tekočem šolskem letu. 

4. člen 

Za nagrajevanje se upoštevajo naslednji kriteriji: 

- učenka oz. učenec osvaja športne/tekmovalne dosežke, ki veljajo v olimpijskih in 

neolimpijskih panogah, pri čemer se upošteva raven tekmovanja (državna prvenstva v 

kategorijah mlajših deklic in dečkov ter starejših deklic in dečkov, evropsko prvenstvo oz. 

sodelovanje na evropskih tekmovanjih, svetovno prvenstvo),  

- rezultati se vrednotijo na podlagi primerjalne tekmovalne vrednosti njihovih dosežkov v 

državnem in mednarodnem merilu, upoštevajoč razvitost, priljubljenost in pomembnost 

športne panoge tako doma kot v svetu, 

- učenec oz. učenka upošteva pravila fair playa, je pozitivno naravnan/a ter zastopa šolo na 

šolskih tekmovanjih. 

5. člen 



Za formiranje seznama predlaganih najboljših športnic oziroma športnikov je pristojen aktiv 

učiteljev športa. Pri oblikovanju seznama si člani aktiva lahko pomagajo z mnenji ostalih 

strokovnih delavcev šole. Končno odločitev oziroma imena najboljših športnic oz. športnikov 

sprejme učiteljski zbor Osnovne šole Ivana Cankarja Trbovlje. 

6. člen 

OŠ Ivana Cankarja Trbovlje bo izbranim učenkam oz. učencem ob koncu pouka v šolskem letu 

podelila spominska priznanja in praktične nagrade. 

7. člen 

Ta pravilnik je potrdil učiteljski zbor na sestanku 20. 8. 2020, velja pa od 1. 9. 2020 in se 

uporablja do njegove spremembe, dopolnitve ali preklica. 

 

mag. Mojca Lazar Doberlet, ravnateljica 

 

 

 

 

 

 

 

Priloga: KRITERIJI ZA OSVOJITEV NAZIVA NAJ ŠPORTNIK/CA OŠ IVANA 

CANKARJA TRBOVLJE (pravilnik o točkovanju) 

 

 

 

 

 

 

 

Vloženo v arhiv šolskih internih aktov 

Objavljeno na šolski spletni strani 
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Trbovlje, 1. 9. 2020 

 

KRITERIJI ZA OSVOJITEV NAZIVA NAJ ŠPORTNIK/CA OŠ IVANA CANKARJA 

TRBOVLJE 

(pravilnik o točkovanju) 

 

 

 

1. ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA 

Točke za ekipne športe 

mesto Mestno prv. Državno četr. Državno pol. Državno fin. 

1. mesto 20 točk 30 točk 40 točk 50 točk 

2. mesto 15 točk 25 točk 35 točk 45 točk 

3. mesto 10 točk 20 točk 30 točk 40 točk 

4. mesto 5 točk 10 točk 25 točk 35 točk 

5. mesto 3 točk 7 točk 20 točk 30 točk 

udeležba 1 točko 5 točk 10 točk 20 točk 

 

Točke za individualne športe 

mesto Mestno prv. Področno prv. Državno prv. 

1. mesto 30 točk 40 točk 50 točk 

2. mesto 25 točk 35 točk 45 točk 

3. mesto 20 točk 30 točk 40 točk 

4. – 6. mesto 15 točk 25 točk 35 točk 

7. – 10. mesto 10 točk 20 točk 30 točk 

udeležba 5 točk 10 točk 20 točk 

 

2. DRŽAVNA ŠPORTNA TEKMOVANJA 

Točke za ekipne športe 

1. mesto 20 točk 

2. mesto 15 točk 

3. mesto 10 točk 

4. mesto 5 točk 

 

Točke za individualne športe 

1. mesto 30 točk 

2. mesto 25 točk 

3. mesto 20 točk 

4. mesto 15 točk 

5. mesto 5 točk 

6. mesto 3 točk 

 

3. ŠOLSKO IN MEDRAZREDNO TEKMOVANJE (atletsko tekmovanje, skoki na mali 

prožni ponjavi, Cankarjevih 3:3,…). 
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Točke za individualne športe 

1. mesto 20 

2. mesto 15 

3. mesto 11 

4. mesto 8 

5. mesto 6 

6. mesto 5 

 

Točke za ekipne športe 

1. mesto 10 

2. mesto 6 

3. mesto 3 

 

4. DRUGO 

Vpisan na športni krožek na šoli (redno 

obiskovanje) 

10 točk 

Vpisan v športni klub izven šole (redno treniranje) 5 točk 

Nešportno vedenje - 10 točk 

Pomoč pri organizaciji tekmovanja 5 točk 

Osvojitev šolskega rekorda 20 točk 

Nastop na mednarodnem tekmovanju/turnirju 5 točk 

 

 

 

Aktiv športa OŠ Ivana Cankarja Trbovlje 

 

 

 

 


