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V skladu s Šolskimi pravili Gimnazije Kranj sprejemam 
 

PRAVILNIK O DOLOČANJU SPLOŠNEGA UČNEGA USPEHA 
 

1. člen (primeri za odločanje) 
 

Splošni učni uspeh dijaka se določi v skladu z 19. členom Pravilnika o ocenjevanju 
znanja v srednjih šolah. V primerih, ko državni pravilnik ne določa uspeha, se ga 
določi po tem pravilniku. 
 

2. člen (odličen uspeh) 
 

Dijaku, ki ima pri enem predmetu oceno dobro (3), pri ostalih predmetih pa višje 
ocene in ima več kot polovico ocen odlično (5), lahko razrednik brez glasovanja 
oddelčnega učiteljskega zbora določi odličen uspeh, če dijak nima nobenega ukora. 
 

 
Če je bil v šolskem letu dijaku izrečen en ukor ali več, lahko razrednik predlaga 
odličen uspeh. V tem primeru o uspehu odloči izid glasovanja oddelčnega 
učiteljskega zbora. Dijak je odličen, če predlog razrednika podpre večina članov 
oddelčnega učiteljskega zbora. 
 

3. člen (prav dober uspeh) 
 

Dijaku, ki ima pri enem predmetu oceno zadostno (2), pri ostalih predmetih pa višje 
ocene in 

– ima več kot polovico ocen višjih od dobro (3) ali 
– polovico ocen višjih od dobro (3) in hkrati povprečje ocen vsaj (3,5), 

lahko razrednik brez glasovanja oddelčnega učiteljskega zbora določi prav dober 
uspeh, če je bil dijaku v šolskem letu izrečen kvečjemu en ukor. 
 
Če sta bil v šolskem letu dijaku izrečena dva ukora ali več, lahko razrednik predlaga 
prav dober uspeh. V tem primeru o uspehu odloči izid glasovanja oddelčnega 
učiteljskega zbora. Dijak je prav dober, če predlog razrednika podpre večina 
članov oddelčnega učiteljskega zbora. 
 

4. člen (določitev splošnega učnega uspeha) 
 

Splošni učni uspeh dijaka predlaga razrednik. S predlogom seznani vse člane 
oddelčnega učiteljskega zbora. Če nihče od članov oddelčnega učiteljskega zbora 
nima pripombe na splošni učni uspeh dijaka, je uspeh določen s predlogom 
razrednika. Če ima član oddelčnega učiteljskega zbora pripombo na splošni učni 
uspeh dijaka, pripombo obravnava oddelčni učiteljski zbor in odloči o uspehu. 
 

5. člen (veljavnost) 
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Ta pravilnik začne veljati za določanje splošnega učnega uspeha v vseh oddelkih na 
šoli z dnem, ko ga potrdi absolutna večina učiteljskega zbora Gimnazije Kranj. 
 
Veljati začne 5. 1. 2021. 
 
 
 
         Ravnatelj: 
         mag. Aljoša Brlogar 


