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Na podlagi 58. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS št. 12/96, 33/97, 59/01) in 

 

18., 19., 20., 21. in 22. člena Pravilnika o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli (Ur. l. RS št. 

31/96, 15/98), ter 49. člena ZOFVI Ur. list RS št. 12/96, 23/96, 22/00, 64/01, 108/02), je ravnateljica OŠ 

Cirkulane-Zavrč, dne, 15.2.2014, izdala 

 

PRAVILNIK 
 

o podeljevanju pohval, priznanj in nagrad učencem 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

S tem pravilnikom se podrobneje urejajo kriteriji in pogoji, določeni z zakonom in drugimi predpisi 
glede podeljevanja pohval, priznanj in nagrad učencem za uspešno in prizadevno delo, ki jih podeljujejo 
učitelji, razredniki, mentorji in ravnatelj šole ob koncu šolskega leta na slavnosten način. 

Pri podeljevanju pohval, priznanj in nagrad se upošteva: 

 prizadevnost in doseganje vidnih rezultatov pri pouku ter interesnih in drugih dejavnostih, 

 doseganje vidnih rezultatov na šolskih, regijskih in državnih tekmovanjih iz znanja posameznih 

predmetov ter na natečajih, srečanjih ali drugih oblikah udejstvovanja, 

 prizadevno delo v oddelčni skupnosti, skupnosti učencev ali šolskem parlamentu, 

 zgleden in spoštljiv odnos do sošolcev, delavcev šole in drugih, naključnih obiskovalcev šole, 

 pomoč sošolcu/ki pri učnem in drugem delu, pri skupnem preživljanju prostega časa, pri 

vključevanju učencev s posebnimi potrebami v učno-vzgojni proces, 

 vsestransko aktivno sodelovanje na več področjih, tudi na mednarodnem področju.



II. KRITERIJI IN MERILA  

 

2. člen 
 

(pohvale) 

 

Učenec lahko za uspešno in prizadevno delo v šoli prejme pohvalo. Pohvala je lahko ustna in pisna. 
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Ustno pohvalo prejme učenec za izkazano prizadevnost pri enkratni ali kratkotrajni aktivnosti. Pisno 

pohvalo prejme učenec za izkazano prizadevno delo in aktivnost, ki traja celo šolsko leto. 

Pisne pohvale za različna področja lahko oblikujejo za to zadolženi učitelji, mentorji  s 
pomočjo drugih strokovnih delavcev. 

Pisne pohvale se podeljujejo za: 

 prizadevnost ter doseganje vidnih rezultatov pri pouku, interesnih dejavnostih in drugih 
dejavnostih šole, 

 bistveno izboljšanje učnega uspeha v primerjavi s preteklim šolskim letom, 

 doseganje vidnih rezultatov na šolskih tekmovanjih in srečanjih učencev z različnih področij 
znanja in delovanja, 

 posebej prizadevno in učinkovito delo v oddelčni skupnosti učencev ali skupnosti učencev 
šole, 

 nudenje pomoči tistim, ki jo potrebujejo, 

 aktivno sodelovanje pri organizaciji in izvedbi različnih dejavnosti in prireditev, pomembnih 
za delo šole, 

 enoletno delo na področju tutorstva. 

 

3. člen 

(priznanja) 

 

Priznanje se podeljuje učencem šole za: 

 večletno prizadevnost in doseganje vidnih rezultatov pri šolskem delu - pri pouku, v oddelčnih 

skupnostih ali interesnih dejavnostih, in sicer: priznanje za odlične rezultate na učnem 

področju v vseh letih šolanja, priznanje za 9-letno branje knjig za bralno značko, priznanje za 

večletno obiskovanje interesne dejavnosti (npr. pevski zbor, folklora, planinski krožek,….), 

 za doseganje vidnih rezultatov na tekmovanjih in srečanjih učencev, ki so organizirana za 

območje celotne države, in sicer: bronasto, srebrno ali zlato priznanje na predmetnih 

tekmovanjih iz znanja ter na drugih srečanjih in udejstvovanjih, 

 za doseganje vidnih rezultatov na tekmovanjih in srečanjih učencev, ki so 

organizirana za območje celotne države, in sicer: 1., 2. ali 3. mesto na državnih 

tekmovanjih s področja interesnih ali drugih dejavnosti, 

 za druge aktivnosti na predlog razrednika, mentorja, učiteljskega zbora oz. ravnatelja, 

 za večletno delo na področju tutorstva. 

Učenec, ki je predlagan za priznanje, mora poleg dosežkov imeti tudi lep in spoštljiv odnos do 
sošolcev in delavcev šole ter biti pripravljen nuditi pomoč tistim, ki jo potrebujejo. 

 

4. člen 

(izbor za Naj učenca in Naj razred) 

 

Izbor za NAJ UČENCA 

 Naj učenca razreda se izbira ob koncu šolskega leta v mesecu maju, v vseh oddelkih šole. 



 

 Vsak oddelek izbere enega Naj učenca  

 Kandidate izberejo v oddelku na podlagi predlogov učencev,  razrednika in ostalih strokovnih 

delavcev šole, največ pet kandidatov. Izmed izbranih kandidatov učenci glasujejo o 

zmagovalcu. 

  Razrednik se na podlagi svoje presoje lahko kljub predlogu učencev, odloči, da kandidata ne 

uvrsti v izbor.  

 Kriteriji, ki jih upoštevamo pri izboru kandidatov: 

 Spoštljiv in human odnos do učencev, učiteljev in ostalih delavcev šole, 

 sodelovanje pri pouku, redno opravljanje in izpolnjevanje šolskih in domačih obveznosti, 

 pomoč sošolcem in sodelovanje z vrstniki, 

 poštenost in odgovornost, 

 lep odnos do okolja, 

 bistveno izboljšanje učnega uspeha glede na preteklo šolsko leto, 

 strpen odnos do drugačnosti, individualnosti in človekovega dostojanstva, 

 spoštovanje pravil hišnega reda, 

 varno in odgovorno ravnanje s premoženjem šole ter lastnino učencev in delavcev šole, 

 spoštovanje pravic drugih učencev in delavcev šole, 

 udejstvovanje na prireditvah v okviru šole in v kraju, 

 uspehi na športnem, kulturnem področju, na tekmovanjih iz znanja ter izvenšolskih 

dejavnostih. 

 

Izbor za NAJ RAZRED OŠ CIRKULANE-ZAVRČ 

 Naj razred šole se izbira ob koncu šolskega leta, izmed vseh oddelkov šole.  

 Naj razred izbere učiteljski zbor šole na pedagoški konferenci. 

 Vsak učitelj lahko predlaga en oddelek in izmed teh se skupaj odločijo za dva oddelka, ki sta v 

ožjem izboru. Končno odločitev sprejmejo z glasovanjem.  

 

 Kriteriji, ki se upoštevajo pri izboru za Naj razred:  

 spoštljiv odnos do učiteljev in delavcev šole, 
 dobri medsebojni odnosi v razredu – timski duh dela, 
 sodelovanje pri pouku, 
 pomoč sošolcem in ostalim učencem šole, predvsem mlajšim, 
 lep odnos do okolja, 
 pravočasno in redno izpolnjevanje učnih in drugih šolskih obveznosti, 
 dober skupni učni uspeh (visoka povprečna ocena, ni negativnih učencev) 
 strpen odnos do drugačnosti, individualnosti in človekovega dostojanstva, 
 spoštovanje pravil hišnega reda, 
 varno in odgovorno ravnanje s premoženjem šole ter lastnino učencev in delavcev šole, 
 sodelovanje pri raznih projektih, akcijah (zbiranje starega papirja)… 

 
 

5. člen 
(izbor za Naj športnika) 

Kriteriji za pridobitev priznanja: 



 
Priznanje za  NAJ ŠPORTNIKA/ŠPORTNICO ŠOLE dobi tisti, ki: 

 ima veselje do športa; 

 se s športom redno ukvarja; 

 aktivno sodeluje pri urah športne vzgoje (samostojnost, športna oprema, vestnost, pomoč pri 

organizaciji športnih dejavnosti...); 

 ima spoštljiv odnos do učencev in vseh zaposlenih na šoli; 

 s svojim odnosom, sodelovanjem in trudom daje vzgled učencem; 

 fair - play; 

 se aktivno vključuje v šolska športna tekmovanja (ekipno, posamično), 

 ima aktivno vlogo v klubu, športnem društvu; 

 dosega nadpovprečne rezultate v določeni športni panogi na tekmovanjih: na področnem 

tekmovanju doseže rezultat do prvih pet mest, uvrstitev na državno tekmovanje, klubska 

tekmovanja; 

 ima vrednost testiranja za športno vzgojni karton nadpovprečno (ŠVK: Xt > 55). 

Priznanje prejmejo trije  najboljši učenci na podlagi zgornjih kriterijev. Prejemnike izberejo športni 
pedagogi šole. 

6. člen 

(izbor za naj dežurnega učenca) 

 

Priznanje za Naj dežurnega učenca 
 
Kadar se dežurni učenec izkaže s prizadevnostjo za vestno opravljeno delo, si zasluži pohvalo in  
nagrado ( nagradna ekskurzija). 

 
 

7.člen 

                           (Priznanje za prejemnike srebrnih in zlatih priznanj v tekmovanju iz znanja) 

 

Prejemniki srebrnih in zlatih priznanj v tekmovanju iz znanja se udeležijo tudi nagradne ekskurzije. 

 

 

8.člen 

(dosežki učencev pri NPZ-ju 90 % in več) 

 

Učenci, ki so dosegli 90 % in več pri preverjanju znanja iz NPZ, se udeležijo tudi nagradne ekskurzije. 

  

 

9.člen  

(nagrade) 

Učenec, ki je dobil priznanje, je lahko tudi nagrajen. 

Praviloma so nagrade knjige ali pripomočki, ki jih učenec lahko uporablja pri pouku ali drugih 
dejavnostih šole. 

Knjižno nagrado ali pripomoček prejme učenec: 



 
 za doseženo srebrno ali zlato priznanje na državnem tekmovanju iz znanja posameznih 

predmetov, 


 za osvojeno 1., 2. ali 3. mesto na državnih tekmovanjih s področja interesnih in drugih 
dejavnosti, 


 za večletno aktivno, prizadevno in uspešno delo na športnem področju (športnik, športnica 

leta); običajno je to učenec/-ka v zaključnem razredu; za večletno aktivno, prizadevno in 

uspešno delo na kulturnem področju (nagrada se podeli ob koncu 


šolskega leta); izbor opravi komisija med učenci zaključnega razreda, 
 nagrada za naj dežurnega učenca, 


 za druge dosežke na podlagi predloga razrednika, učiteljskega zbora ali ravnatelja (učencem s 

posebnimi potrebami za njihovo prizadevnost in trud pri šolskem delu ne glede na osvojene 

rezultate), 


 aktivno sodelovanje učenca/-cev v okviru šolske skupnosti in šolskega parlamenta, 

 učenec je dosegel 90% ali več iz znanja pri vseh treh predmetih na nacionalnem 
 

preverjanju znanja, 
 

 uspešnost posameznika pri drugih nalogah v okviru šole in zunaj nje, 

 v primeru, da učenec/-ka osvoji več srebrnih in zlatih priznanj, prejme eno knjižno ali drugo 

nagrado, vendar je le-ta višje cenovne vrednosti (npr. leksikon, enciklopedija, atlas …). 

 Učenci, ki prejmejo naziv Naj učenec,  Naj razred,  Naj športniki šole, Naj dežurni učenec, Naj 

učenci, ki so dosegli 90 % in več iz znanja iz NPZ, Naj dežurni učenec, prejemniki srebrnih in 

zlatih priznanj v tekmovanju iz znanja, so praviloma nagrajeni z udeležbo na nagradni šolski 

ekskurziji. 

 

 Do zapolnitve prostih mest  se nagradne ekskurzije udeležijo tudi drugi učenci s posebnimi 

dosežki na predlog strokovnih delavcev/mentorjev. 

  V primeru prevelikega števila predlogov naj odloča komisija, ki je že v pravilniku. 

 

10. člen 

(odločanje o podeljenih priznanjih in nagradah - komisija) 

 

O predlogih za podelitev nagrad odloči komisija za podeljevanje nagrad 

Komisijo sestavljajo: predsednik/-ca sveta zavoda, šolska svetovalna delavka in učenec/-ka 

- predstavnik šolskega parlamenta. 

 

O predlogih za nagrado odloča komisija na osnovi: 

 pisne vloge predlagatelja(ev), 

 poročila razrednika z zahtevanimi podatki, 

 mnenj oddelčnega učiteljskega zbora in šolskega parlamenta. 

Odločitev komisije o nagradi sporoči razredniku (predlagatelju) ravnateljica. 



 
Sklep komisije z utemeljitvijo se javno objavi na oglasni deski šole, v zbornici. Na roditeljskem 
sestanku se z njim seznani starše. 

Vsakoleten seznam učencev, ki so prejeli priznanja ali nagrade, je sestavni del šolske kronike. 

Rok za oddajo predlogov je praviloma do 25. maja za tekoče šolsko leto. 

11. člen 

(način in čas podeljevanja) 

 

Pisne pohvale se podeljujejo za vsako šolsko leto posebej; podeli jih učitelj, razrednik ali mentor 
dejavnosti ob koncu šolskega leta. 

Priznanja se podeljujejo ob koncu šolskega leta, podeli jih razrednik, učitelj mentor oz. organizator 
tekmovanja. 

Nagrade (knjižne in druge) se podeljujejo na slavnostni prireditvi ob koncu šolskega leta in jih podeli 
ravnatelj. 

 

12. člen 

(vpis v zlato knjigo »Naj učencev«) 

Naj učenci šole, naj razred šole, učenci, ki so dosegli 90  % n več pri preverjanju znanja iz NPZ, učenci, 
ki so prejemniki srebrnih in zlatih priznanj v tekmovanju iz znanja, naj dežurni učenec ter naj športniki 
šole bodo zapisani v » zlato knjigo Naj učencev«. 

 

13. člen 
(opravičenost od šolskih obveznosti) 

 

Učenec, ki sodeluje na tekmovanju, ki poteka v času pouka, je opravičen od pouka v času 
tekmovanja, in sicer: 

 Eno uro pred šolskim tekmovanjem. 

 Dve uri ali več pred regijskim tekmovanjem, če je kraj tekmovanja bolj oddaljen; naslednji dan 
pa je opravičen od ustnega preverjanja in ustnega ocenjevanja znanja. 

 Dve uri ali več pred sodelovanjem na prireditvi v okviru šole, če je kraj tekmovanja bolj 

oddaljen; naslednji dan pa je opravičen od ustnega preverjanja in ustnega ocenjevanja znanja. 

 Na dan državnega tekmovanja ali dan pred državnim tekmovanjem, če je tekmovanje 
organizirano v soboto. Naslednji dan pa je opravičen od ustnega preverjanja in ocenjevanja 
znanja, pisni preizkus znanja za oceno opravi v dogovoru z učiteljem.

 Seznam odsotnih učencev in čas odsotnosti mentor izobesi na oglasno desko v zbornici. 
 Mentor uredi prevoz teh učencev v dogovoru z ravnateljem in poskrbi za soglasje staršev ter 

za potni nalog. 
 Mentor je dolžan priskrbeti pisna soglasja staršev za udeležbo učencev na tekmovanjih in za 

javno objavo njihovih podatkov in rezultatov. 


III. VARSTVO PRAVIC UČENCEV OB PODELJEVANJU POHVAL PRIZNANJ IN 
NAGRAD  

14. člen 
 



 
(ugovor) 

Ugovor na podelitev pohval, priznanj in nagrad učenec ali njegovi starši lahko naslovijo na šolo v roku 
treh dni od podelitve. Ravnatelj v roku treh dni imenuje komisijo, ki jo sestavljajo: 
 
- 2 člana učiteljskega zbora,  

- 2 člana skupnosti učencev,  

- pomočnik ravnatelja ali drugi strokovni delavec.  

 

Komisija v roku 5 dni od prejema ugovora odloči o ugovoru. Šola pisno obvesti učenca oz. 
njegove starše o odločitvi komisije. Odločitev komisije je dokončna. 

 

IV. KONČNE DOLOČBE 

15. člen 

Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme ravnatelj šole po predhodni obravnavi na 
sestanku skupnosti učencev, učiteljskem zboru, Svetu staršev in Svetu zavoda. 

Ta pravilnik je bil dopolnjen v mesecu septembru 2019. Obravnavali so ga: Skupnost učencev 
šole, učiteljski zbor, Svet staršev in Svet zavoda. 

 

 

Ravnateljica: 

Suzana Petek 


