
 

 

 

 

Na podlagi 49. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 

list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – 

popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – 

ZVaj), 60.d člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno 

besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L) in po predhodni 

obravnavi na učiteljskem zboru 17. junij in 21. junija 2021 izdajam 

 

PRAVILNIK o podeljevanju pohval, priznanj in nagrad učencem OŠ 

Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem 

 

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. 

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, npr. na 

področju športa, kulture, ustvarjanja …; 

• 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. 

 

Gozdarska pot 11 
2390 Ravne na Koroškem 
Republika Slovenija 
TELEFON: 02 620 52 70 
TELEFAKS: 02 620 52 87 
E-pošta: o-pvravne.mb@guest.arnes.si 
Spletna stran: www.os-prezih.si 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0718
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1460
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-2871
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3033
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3051
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3051
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0821
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1934
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1999
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-21-2169
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1324
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-3535
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-5073
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5585
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3727
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2519
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1999


2. člen 

 

Pohvale, priznanja in nagrade učencem ali skupinam učencev predlagajo: 

 oddelčne skupnosti in skupnost učencev šole, 

 razredniki, 

 drugi strokovni delavci šole,  

 mentorji dejavnosti,  

 ravnateljica. 

 

II. KRITERIJI IN MERILA 

 

3. člen Pohvale 

 

Učenec lahko za uspešno in prizadevno delo v šoli prejme pohvalo. Pohvale so lahko ustne 

ali pisne (motiv solzic). Kadar se učenec ali več učencev izkaže/-jo s prizadevnostjo pri 

enkratni ali kratkotrajni aktivnosti, je/so ustno pohvaljen/-i. Pisne pohvale se podelijo za 

aktivnosti, ki trajajo celo šolsko leto. 

Pisne pohvale podeli razrednik ali mentor v dogovoru z razrednikom. 

Pisne pohvale se podelijo za: 

 vestno opravljanje šolskih obveznosti/dela na daljavo; 

 vzorno vedenje, zgleden, spoštljiv odnos do sošolcev, delavcev šole in obiskovalcev 

šole; 

 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 in drugih tekmovanjih ter 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; 

 za izreden dosežek na državni ali mednarodni ravni; 

 za osebnostno rast. 



 

4. člen Priznanja 

 

Priznanja podeli ravnateljica šole učencem, ki so vzor pozitivne osebnosti, njihovo delo in 

odnos do njega pa sta izjemna. Njihovi dosežki so pomembni za celotno šolo, saj znatno 

prispevajo k ugledu šole v širši skupnosti. Priznanje se izreče za: 

 večletno prizadevnost in doseganje vidnih rezultatov pri šolskem delu; 

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

za območje celotne države; 

 večletno prizadevno sodelovanje in doseganje rezultatov pri interesnih in drugih 

dejavnostih (npr. uvrstitev na regijsko tekmovanje v okviru šolskih športnih tekmovanj, 

nagrade na razpisih …); 

 večletno prizadevno delo v oddelčni skupnosti, skupnosti učencev šole; 

 vzorno vedenje do vseh deležnikov v vzgoji in izobraževanju. 

 

5. člen Nagrade 

 

Učenci so lahko tudi nagrajeni. Vrsto nagrade za posameznega učenca določi ravnateljica 

v sodelovanju z razrednikom. Praviloma so nagrade knjige ali pripomočki, ki jih učenec lahko 

uporablja pri pouku ali drugih dejavnostih šole. 

 

6. člen Podelitev 

 

Pisne pohvale podeli razrednik ali mentor ob koncu šolskega leta. 

Priznanja in nagrade, ki se podelijo ob koncu triletij, podeli ravnateljica na slavnosten način 

na valeti ali zaključni šolski prireditvi. 

 

7. člen Kriteriji za podelitev priznanj ob koncu 1.,2. in 3. triletja 

 

Učenec, ki je predlagan za priznanje, mora imeti lep in spoštljiv odnos do sošolcev, delavcev 

šole, biti pripravljen nuditi pomoč tistim, ki jo potrebujejo, ter s svojim delom, obnašanjem 

prispeva k ugledu šole v kraju oz v širšem slovenskem prostoru. Je osebnost, ki pozitivno 

vpliva na vrstnike in vzpodbuja k pozitivnemu vedenju.  

 



Priznanja ob koncu 1. triletja prejmejo učenci, ki izpolnijo naslednje pogoje:  

- trud za čim boljši učni uspeh in lep odnos do dela v vseh treh letih; 

- osvojena slovenska bralna značka (3 leta) ali 2 zlati priznanji za angleško bralno 

značko; 

- osvojitev najmanj enega od navedenih priznanj: Cankarjevo, Vegovo – kenguru, 

logika; 

- sodelovanje na šolskih prireditvah (2-krat) ali vidni rezultati (2-krat 1., 2. ali 3. mesto) 

na literarnih, likovnih, fotografskih in drugih natečajih ter tekmovanjih. Dva dodatna vidna 

rezultata lahko nadomestita eno priznanje iz prejšnje alineje. 

 

Priznanja ob koncu 2. triletja (vezana na obdobje 1.–6. razreda) prejmejo učenci, ki 

izpolnijo naslednje pogoje:  

- povprečje zaključenih ocen od 3. do 6. razreda najmanj 4,5; 

- ob izjemnih uspehih na tekmovanjih v znanju je dovolj povprečje zaključenih ocen 

najmanj 4,5 v treh najboljših letih; 

- osvojena slovenska bralna značka (6 let) ali skupno 2 zlati bralni priznanji iz tujega 

jezika (angleški ali nemški); 

- osvojitev najmanj treh od navedenih priznanj: Cankarjevo, Vegovo – kenguru, logika, 

Bober – računalniško tekmovanje, tekmovanje iz sladkorne bolezni, Vesela šola,  

tekmovanje – kaj veš o prometu;  

- sodelovanje na šolskih prireditvah (4-krat) ali vidni rezultati (4-krat 1., 2. ali 3. mesto) 

na literarnih, likovnih, fotografskih in drugih natečajih ter tekmovanjih.  Štirje dodatni vidni 

rezultati lahko nadomestijo eno priznanje iz prejšnje alineje; 

- je prostovoljec pri izvajanju različnih dejavnosti. 

 

Priznanja ob koncu šolanja prejmejo učenci, ki izpolnijo naslednje pogoje:  

- povprečje zaključenih ocen od 3. do 9. razreda najmanj 4,5; 

- ob izjemnih uspehih na tekmovanjih v znanju je dovolj povprečje zaključenih ocen 

najmanj 4,5 v šestih najboljših letih. 

- osvojeno priznanje zlati bralec ali 2 zlati ali 3 srebrna bralna priznanja iz tujega jezika 

(angleških ali nemških); 

- osvojitev enega zlatega priznanja ali dveh srebrnih od navedenih: Cankarjevo, 

Vegovo,  logika, Bober-računalniško tekmovanje, tekmovanje iz sladkorne bolezni, 

tekmovanje iz angleškega jezika, tekmovanje iz nemškega jezika, Proteus, tekmovanje iz 



znanja kemije, tekmovanje iz fizike za Štefanovo priznanje, tekmovanje iz znanja biologije, 

tekmovanje iz znanja zgodovine, tekmovanje iz znanja geografije, osvojeno zlato ali srebrno 

priznanje z raziskovalnimi nalogami 

- prostovoljno pomaga sošolcem ali vodi razred ali prizadevno dela v skupnosti 

učencev šole ali na šolskem parlamentu in si prizadeva za skupno dobro. 

Končna odločitev o priznanju vsebuje celostno podobo učenca; v primeru, da ne 

zadosti vsem kriterijem, se lahko glede na okoliščine (šolsko leto, zdravstveno 

stanje,…) kakšen od kriterijev omili. 

 

8. člen Trajna vrednost  

 

Vsi učenci, ki prejmejo priznanje, se vpišejo v kroniko šole. 

 

III. VARSTVO PRAVIC UČENCEV OB PODELJEVANJU POHVAL, PRIZNANJ IN 

NAGRAD 

 

9. člen  Ugovor 

 

Ugovor na podeljeno pohvalo, priznanje ali nagrado učenec ali njegovi starši lahko naslovijo 

na šolo v roku treh dni od podelitve. Ravnateljica 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 

 

10. člen 

 

S pričetkom veljavnosti tega pravilnika prenehajo veljati določbe Pravilnika o podeljevanju 

pohval, priznanj in nagrad učencem z dne 22. oktober 2019. 

 



11. člen 

 

Pravilnik se objavi na oglasni deski in spletni strani šoli.  

Ta pravilnik začne veljati 21. junija 2021. 

 

 

Številka: 007-1/2021-3 

Datum: 21. junij 2021 

 

                                                                                     


