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PRAVILNIK O IZVAJANJU DRŽAVNEGA SREČANJA IN TEKMOVANJA IZ ZNANJA 
NA PODROČJU ZDRAVSTVA 

 
 
Dne 12.11. 2007 je bil na seji Skupnosti srednjih zdravstvenih šol Slovenije  sprejet sklep, da 
se tekmovanje iz znanja na področju zdravstva poimenuje po prvi šolani medicinski sestri v 
Sloveniji Angeli Boškin.    
Predlog je bil posredovan s strani Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov pri 
Zbornici zdravstvene nege. Članice so pripravile tudi osnutke za vse vrste priznanj.    
Tekmovanje iz znanja  na področju zdravstva se s prej omenjenim sklepom poimenuje 
Tekmovanje za priznanja Angele Boškin.   
 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. 
VSEBINA PRAVILNIKA 

 
Ta pravilnik o tekmovanju  dijakov iz znanja na področju  zdravstva oziroma o 
tekmovanju za priznanja  Angele Boškin določa: 
- področja in cilje tekmovanja 
- razpis in organizacijo tekmovanja 
- vrste priznanj tekmovalcem 
- razglasitev dosežkov in možnost ugovora na vrednotenje nalog 
- vlogo učiteljev- mentorjev 
- zagotavljanje pogojev za izvedbo tekmovanja 
- način financiranja tekmovanja 
 

2. 
CILJI  TEKMOVANJA IN SREČANJA 

 
Srečanje in tekmovanje na področju zdravstva je tekmovanje dijakov iz znanja na področju 
zdravstva, predvsem iz zdravstvene nege. Spodbuja poglobljeno učenje in razširjanje 
dodatnega znanja, spodbuja nadarjene dijake za dodatno skupinsko ter individualno delo. 
Cilj srečanja  in tekmovanja je predstavitev in primerjanje znanja dijakov na državnem nivoju. 
Srečanje nudi tudi izmenjavo medsebojnih izkušenj na področju zdravstva. 
 

3.  
PREDSTAVITEV SREČANJA IN TEKMOVANJA 

 
Srečanje in tekmovanje sta sestavni del programa življenja in dela srednjih zdravstvenih šol. 
Sodelovanje na srečanju in tekmovanju je pod enakimi pogoji dostopno vsem dijakom 
srednjih zdravstvenih šol in je za dijake prostovoljno. 
 
 
II. ORGANIZACIJA SREČANJA IN TEKMOVANJA 
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4. 
ORGANIZATOR SREČANJA IN TEKMOVANJA 

 
Srečanje in tekmovanje organizirajo zdravstvene šole. Na začetku vsakega šolskega leta je po 
predhodnem dogovoru na sestanku Skupnosti srednjih zdravstvenih šol Slovenije določena 
zdravstvena šola, ki je organizatorica  srečanja in tekmovanja v tem letu. 
 

5. 
RAZPIS 

 
Vsako šolsko leto mora biti objavljen razpis , ki omogoča prijavo vsem zainteresiranim. V 
razpisu morajo biti navedeni pogoji za prijavo, rok in druge zahteve, ki so pomembne za 
prijavo. Na začetku vsakega šolskega leta skupnost zdravstvenih šol imenuje komisijo, ki 
izbere tematiko tekmovanja in določi težavnostne stopnje, če so potrebne. 
 

6. 
PRIJAVA  NA TEKMOVANJE 

 
Šolska raven tekmovanja poteka v obliki šolskih tekmovanj po posameznih šolah in ima 
funkcijo  kvalifikacij treh do petih  tekmovalcev vsake šole za udeležbo na državnem  
tekmovanju. 
Državna raven poteka v obliki državnega tekmovanja kamor se uvrsti tri do pet tekmovalcev 
vsake šole, ki se je prijavila na državno tekmovanje.  
 

7. 
OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA  TEKMOVANJA 

 
Obveznosti organizatorja srečanja in tekmovanja so: 
a) priprava finančnega načrta 
b) priprava in objava razpisa tekmovanja  
c) izdelava kriterijev za ocenjevanje  
d) imenovanje vseh potrebnih komisij 
e) izvedba tekmovanja oziroma srečanja 
f) javna objava rezultatov in podelitev priznanj 
g) poravnava obveznosti in sprejetje zaključnega poročila 
h) izdaja potrdil o udeležbi ali uvrstitvi itd. 
 

8. 
PODATKI O UDELEŽENCIH TEKMOVANJA 

 
Organizator  tekmovanja zbere podatke o udeležencih na posebnem obrazcu, ki mora biti v 
skladu z zakonom o javnosti podatkov. Javni podatki o tekmovalcu so: ime in priimek 
tekmovalca, ime in priimek mentorja, šola in uvrstitev na tekmovanju. Druge podatke lahko 
organizator uporablja le za obveščanje udeležencev o srečanju oziroma tekmovanju in 
strokovnih dogodkih v zvezi s predmetom srečanja oziroma tekmovanja. 
 

9. 
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SKRB ZA STROKOVNOST  TEKMOVANJA 
 

Za strokovnost tekmovanja skrbi Center RS za poklicno izobraževanje, ki sodeluje z Zavodom 
RS za šolstvo in drugimi ustreznimi ustanovami. Pripravljavci nalog in člani komisij za 
vrednotenje nalog ter likovnih in literarnih izdelkov so strokovnjaki zgoraj navedenih 
institucij. Tekmovanje se izvede tako, da dijaki rešujejo naloge objektivnega tipa. Organizator 
je dolžan udeležence pravočasno obvestiti o tematiki nalog in o virih oziroma literaturi, na 
katero se tekmovanje nanaša. 
 

10. 
TAJNOST NALOG 

 
Organizacijski odbor oziroma tekmovalna komisija je odgovorna za tajnost tekmovalnih 
nalog do zaključka reševanja nalog  in za anonimnost dosežkov vseh tekmovalcev do objave 
rezultatov. 
Do začetka tekmovanja se naloge hranijo v varnostni ognjevarni omari z nepoškodovanim 
mehanizmom za zapiranje v kraju, kjer bo tekmovanje potekalo. 
Izdelke z državnega tekmovanja tekmovalna komisija hrani eno leto. 
 
 

III. VRSTE PRIZNANJ IN PODELJEVANJE LE-TEH  
 

11. 
VRSTE PRIZNANJ TEKMOVALCEM 

 
Dijaki na tekmovanju tekmujejo za bronasto, srebrno in zlato priznanje iz znanja s področja 
zdravstva oziroma bronasto, srebrno in zlato priznanje Angele Boškin.  Priznanja izda šola 
organizatorka. Za udeležbo na tekmovanju pa vsi dijaki in šole prejmejo pohvalo. 

 
12. 

KRITERIJ ZA DOSEGANJE PRIZNANJ NA TEKMOVANJU 
 

Dijaki, ki na državnem tekmovanju dosežejo 95 ali več odstotkov od najvišjega možnega 
števila točk, osvojijo zlato priznanje. 
Dijaki, ki dosežejo od 85 do 94 odstotkov od najvišjega možnega števila točk, osvojijo 
srebrno priznanje. 
Dijaki, ki dosežejo od 75 do 84 odstotkov od najvišjega možnega števila točk, osvojijo 
bronasto priznanje.     
Strokovna komisija ima po ocenitvi nalog možnost prilagoditve oziroma znižanja meja 
odstotkov glede na dosežke tekmovalcev.   
 
 
 
 
 

 
13. 
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PODELITEV PRIZNANJ 
 

Podelitev priznanj se izvede na slavnosten način. Priznanja morajo biti žigosana in podpisana 
in sicer s podpisom ravnatelja šole organizatorice in s podpisom predsednika Skupnosti 
srednjih zdravstvenih šol Slovenije ali od njega pooblaščene osebe. 

 
14. 

UGOVOR NA VREDNOTENJE NALOG 
 
Če tekmovalec meni, da je na tekmovanju z reševanjem dosegel boljši rezultat, kot izhaja iz 
razglasitve rezultatov, lahko v roku treh dni ob objave rezultatov vloži pisni ugovor, ki mora 
biti obrazložen. Ugovor se vloži pri tekmovalni komisiji,  ki je vodila tekmovanje.        
Po prejemu ugovora tekmovalna komisija nalogo ponovno pregleda in odloči o ugovoru. 
Njena odločitev je dokončna in zoper njo ni moč vložiti ugovora. 
 

15. 
LITERARNI IN LIKOVNI NATEČAJ 

 
Poleg tekmovanja iz znanja se ob srečanju organizirata tudi natečaj za najboljše literarne in 
natečaj za najboljše  likovne prispevke. Tema oziroma naslov za literarne in likovne prispevke 
je geslo leta, ki ga vsako leto izda svetovna zdravstvena organizacija. Vsaka šola lahko 
sodeluje s 3 do 5 literarnimi in 3 do 5 likovnimi prispevki. Ustrezni komisiji izbereta 5 
najboljših prispevkov z vsakega področja. Ti izdelki prejmejo priznanja. 

 
 

IV. VLOGA UČITELJEV IN MENTORJEV 
 

16. 
ODGOVORNOST ZA UDELEŽENCA SREČANJA IN TEKMOVANJA 

 
Odgovornost za tekmovalce v času tekmovanja prevzamejo organizator in spremljevalci. 
Odgovornost za tekmovalce na poti do mesta srečanja in tekmovanja in nazaj prevzamejo 
šola, ki je dijake poslala na tekmovanje, mentorji-spremljevalci in spremljevalci-starši. 
 

17. 
PLAČILO UČITELJEM IN MENTORJEM NA SREČANJU IN TEKMOVANJU 

 
Delo učiteljev in mentorjev na srečanju oziroma tekmovanju se praviloma ne nagrajuje 
denarno. Porabljeni čas se obračuna v okviru časa priprav tekmovalcev na tekmovanje. 
Sodelovanje se upošteva pri napredovanju v skladu s pravilnikom o napredovanje v nazive v 
osnovnih in srednjih šolah. Uspešni mentorji lahko prejmejo nagrade.  
Glede na svoja razpoložljiva finančna sredstva lahko šola določi, da se posamezna dela in 
opravila pri tekmovanju delno in v celoti honorirajo. O višini plačila za delo spremlja sklep 
predsednik organizacijskega odbora v soglasju z ravnateljem šole organizatorice. 
 
 

18. 
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POVRAČILO STROŠKOV 
 
Organizator srečanja in tekmovanja povrne potne stroške učiteljem in mentorjem, ki delajo v 
komisijah tekmovanja, če jim tega ne povrne šola oziroma zavod, ki jih pošilja. 
 
 

V. ZAGOTAVLJANJE POGOJEV OZIROMA  PROSTOROV IN OPREME ZA 
IZVEDBO SREČANJA IN TEKMOVANJA 

 
19. 

 
Šola organizatorica zagotavlja prostor za izvedbo srečanja in tekmovanja brezplačno. 
 

20. 
 

Šola, na kateri srečanje oziroma tekmovanje poteka, zagotovi v skladu s svojimi možnostmi 
potrebno opremo in pripomočke. 
 

VI. FINANCIRANJE 
 

21. 
ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV 

 
Organizator tekmovanja oziroma srečanja pridobiva potrebna sredstva za izvedbo iz sredstev 
Ministra za izobraževanje, znanost  in šport, predvidenih za srečanje in tekmovanja na 
državni ravni, s prispevki sponzorjev in donatorjev, iz sredstev, pridobljenih z lastno 
dejavnostjo organizatorja tekmovanja in iz drugih virov. 
 

22. 
PRIJAVNINA ZA TEKMOVANJE 

 
Tekmovalci in šole ne plačajo prijavnine, razen če se na seji Skupnosti SZŠ za posamezno leto 
ne določi drugače oziroma sprejme sklep o prijavnini.  
 

23. 
PORABA SREDSTEV 

 
Med stroške tekmovanja štejemo: 

 priprava nalog za srečanje in tekmovanje 

 razmnoževanje nalog in papir 

 delo tekmovalnih komisij 

 materialne stroške komisij ( strokovna literatura itd. ) 

 stroške uporabe eksperimentalnih pripomočkov 

 pripravo in pošiljanje razpisov in vabil 

 pripravo seznamov tekmovalcev in vodenje evidence 

 diplome, priznanja in potrdila, značke, medalje, itd… 
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 nagrade za zmagovalce in dobitnike priznanj 

 pripravo biltena 

 pripravo in izdelavo anketnih vprašalnikov 

 delo pri organizaciji in nadzoru 

 malico in kosilo za tekmovalce in komisije 

 spremljajoči program v času tekmovanja ( ogled muzejev, kinematografa itd. ) 

 potne stroške za člane komisij    

 drugi možni stroški. 
Navedene postavke so podlaga za pripravo finančnega plana tekmovanja. 
 
 

VII. TEKMOVANJE IZ ZNANJA S PODROČJA POMOČI IN OSKRBE OZIROMA   NEGE IN 
OSKRBE 

 
                                                                        24. 
Na tem področju tekmujejo dijaki in dijakinje  iz programa bolničar-negovalec. Za izvedbo 
tekmovanja veljajo enaka pravila kot za tekmovanje iz znanja na področju zdravstva. 
Zaradi manjšega števila dijakov v tem programu šole lahko sodelujejo na tekmovanju le s 
tremi dijaki.  
 

VIII. KONČNE ODLOČBE 
 

25. 
Če so šole zainteresirane, lahko povabijo na srečanje in tekmovanje tudi šole iz drugih držav.  
Lahko gre za sodelovanje na področju literarnega in likovnega ustvarjanja, možno pa je tudi 
sodelovanje v samem strokovnem tekmovanju, če se šole oziroma partnerice tako 
dogovorijo.  
                                                                            
      26. 
 Ta pravilnik je sestavljen na osnovi do sedaj veljavnega pravilnika o izvajanju državnega 
srečanja oziroma tekmovanja iz znanja na področju iz zdravstva iz leta 1995 ter je usklajen s 
predlogom pravilnika o tekmovanju iz znanja, ki ga je pripravil Zavod RS za šolstvo. 
 

25. 
Ta pravilnik je sprejela Skupnost srednjih zdravstvenih šol Slovenije na svoji seji dne 
4.11.1998 in velja od   šolskega  leta 1998/99 dalje. 
 
                                                        Podpredsednica Skupnosti srednjih zdravstvenih šol Slovenije    
                                                                                                                                           Marija Marolt 
 
Skladno s sklepom Skupnosti SZŠ na seji dne 12. 11. 2007 je bil pravilnik dopolnjen zaradi 
poimenovanja tekmovanja po Angeli Boškin. Pravilnik velja od 1.12.2007 oziroma se začne 
uporabljati za tekmovanje, izvedeno v šolskem letu 2007/08.       
    
                                                      Podpredsednica Skupnosti srednjih zdravstvenih šol Slovenije    
                                                                                                                                          Marija Marolt 
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Skladno s sklepom Skupnosti SZŠ na seji dne 5. 6. 2013 je bil pravilnik dopolnjen zaradi 
sprememb s področja zakonodaje. Pravilnik velja od 1. 7.  2013 oziroma se začne uporabljati 
za tekmovanje, izvedeno v šolskem letu 2013/14.       
 
                                                     Podpredsednica Skupnosti srednjih zdravstvenih šol Slovenije                                                                                                                                 
                                                                                                                                          Marija Verbič  
 
Skladno s sklepom Skupnosti SZŠ na seji dne 21. 1. 2016 je bil pravilnik dopolnjen zaradi 
sprememb s področja zakonodaje. Pravilnik velja od 15. 2. 2016, oziroma se začne 
uporabljati za tekmovanje, izvedeno v šolskem letu 2015/16.       
 
                                                     Podpredsednica Skupnosti srednjih zdravstvenih šol Slovenije                                                                                                                                 
                                                                                                                                          Marija Verbič 
 
 


