
Na podlagi 3. člena Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) in 
Zakona o gimnazijah ter Zakona o strokovnem in poklicnem izobraževanju (Uradni list RS št. 
68/2017) ravnateljica Gimnazije Jurija Vege Idrija, Karmen Vidmar, izdaja 

 

MERILA IN POSTOPEK PODELJEVANJA POHVAL, NAGRAD IN PRIZNANJ  
 

1. člen 
(vsebina Meril in postopkov podeljevanje pohval, nagrad in priznanj) 

 

1. Merila in postopki podeljevanja pohval, nagrada in priznanj so del Šolskih pravil 

Gimnazije Jurija Vege Idrija. 

2. Merila in postopki podeljevanja pohval, nagrad in priznanj določajo vrste in postopke 

pri določanju pohval, nagrad in priznanj. 

 
2. člen 

(vrste pohval, nagrad in priznanj) 

 

1. Za sodelovanje na dejavnostih v izvedbi šole dijak prejme potrdilo, ki ga izda mentor 
in ga vnese v dogovorjeno evidenco. 

 
2. Dijak lahko za uspešno in prizadevno delo v šoli prejme:  
- pohvalo,  
- pisno pohvalo s knjižno nagrado,  
- priznanje šole, 
- zlato priznanje šole. 
 
3. Pohvalo, pisno pohvalo s knjižno nagrado, priznanje šole in zlato priznanje šole za 

dijaka lahko predlaga:  
- razrednik,   
- učitelj,  
- mentor dejavnosti,  
- ravnatelj,  
- drugi strokovni delavci šole,  
- oddelčna skupnost dijakov ali Dijaška skupnost Gimnazije Jurija Vege Idrija.  

 
3. člen 

(pohvala) 

 

1. Pohvala je lahko ustna ali pisna.  

4. člen 
(ustna pohvala) 

 

1. Dijak je lahko ustno pohvaljen, kadar se izkaže s prizadevnostjo pri enkratni ali  



     kratkotrajni aktivnosti.  
2.  Ustno pohvalo izreče razrednik, mentor dejavnosti, učitelj ali ravnateljica javno v          
oddelku. Izrečeno ustno pohvalo pa lahko učitelj zabeleži v eAsistenta.  

5. člen 
(pisna pohvala) 

 

1. Pisna pohvala se lahko podeli dijaku:  
- za pozitiven zgled v oddelku;  
- za pomoč sošolcem na različnih področjih; 
- za odličen uspeh in pozitiven odnos do šolskega dela, vzoren obisk pouka; 
- za dobro opravljanje funkcije v oddelčni skupnosti;  
- za pomoč učitelju pri reševanju problematike v oddelku;  
- za dosežena prva tri mesta na šolskem tekmovanju; 
- iz drugega razloga, ki ga učiteljski zbor oceni kot primeren razlog za izrek pohvale.  

 

2. Pisno pohvalo podeli dijaku razrednik ob podelitvi spričeval. Pisno pohvalo za odličen 
uspeh podeli ravnateljica na zaključni prireditvi šole. 

6. člen 
(pisna pohvala s knjižno nagrado) 

 

 

1. Pisno pohvalo s knjižno nagrado se lahko podeli dijaku:   
- za odličen učni uspeh v vseh letih srednješolskega izobraževanja;  
- iz drugega razloga, ki ga učiteljski zbor oceni kot primeren razlog za nagrado.  

 
2. Pisno pohvalo s knjižno nagrado potrdi učiteljski zbor. Podeli jo ravnateljica ali 

razrednik na zaključni prireditvi oz. ob podelitvi spričeval.  

7. člen 
(priznanje šole) 

 

1. Priznanje Gimnazije Jurija Vege Idrija je najvišja oblika priznanja na šoli. Podeljuje se za 
vrhunske dosežke posameznikom in organizacijam. Potrdi ga učiteljski zbor, podeli pa 
ga ravnateljica na zaključni prireditvi.  

2. Priznanje se podeljuje dijakom: 
- za večletno prizadevnost in doseganje pomembnih rezultatov pri šolskem in 

izvenšolskem delu;  
- za doseganje pomembnih rezultatov na raznih tekmovanjih in srečanjih dijakov, ki so 

organizirana za območje občine, regije ali države (doseženo zlato priznanje iz 
tekmovanj znanja in vsaj srebrno priznanje za raziskovalno nalogo);  

- za večletno prizadevno sodelovanje in doseganje pomembnih rezultatov pri raznih 
interesnih dejavnostih;  

- za doseganje pomembnih rezultatov na športnih področjih, kjer dijaki predstavljajo 
šolo;  



- za večletno prizadevno delo ali dejavnost v šolski skupnosti;  
- iz drugega razloga, ki ga učiteljski zbor oceni kot primeren razlog za podelitev priznanja.  

 
3. Pisne pohvale, nagrade in priznanja se lahko izjemoma podelijo dijakom tudi med 

šolskim letom.  

4. Vsakoletni seznam dijakov, ki so prejeli priznanja, je sestavni del šolske kronike.  

 

8. člen 
(zlato priznanje šole) 

 

1. Zlato priznanje Gimnazije Jurija Vege Idrija se podeljuje posameznikom in 
organizacijam za izjemen prispevek k razvoju šole in njenemu uveljavljanju doma in po 
svetu.  

 

2. Sklep o podelitvi zlatega priznanja sprejme svet šole. Podeli ga ravnateljica šole na 
prireditvi, namenjeni praznovanju pomembnejšega dogodka.  

 

 

9. člen 
(končne določbe) 

 

1. Ta Merila za podeljevanje pohval, priznanj in nagrad so obravnavali in podali mnenje: 

     - učiteljski zbor, 30. 8. 2018, 

     - Dijaška skupnost Gimnazije Jurija Vege Idrija 10. 10. 2018, 

     - Svet staršev Gimnazije Jurija Vege Idrija 4. 10. 2018. 

Veljati in uporabljati se začne 8. dan po objavi na spletni strani šole. 

2. S pričetkom uporabe novih Šolskih pravil in Meril za podeljevanje pohval, nagrad in priznanj 

Gimnazije Jurija Vega Idrija prenehajo veljati Šolska pravila Gimnazije Jurija Vege Idrija z dne 

23. 10. 2017. 

 

 

 

Karmen Vidmar, prof. 

ravnateljica Gimnazije Jurija Vege Idrija 

 

 

Idrija, 15. 10. 2018 

 


