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ŠOLSKA PRAVILA O MERILIH IN POSTOPKU PODELJEVANJA 
POHVAL, NAGRAD IN PRIZNANJ 

Na podlagi 8. člena Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah (Uradni list RS 60/2010) 
ravnateljica Šolskega centra Rogaška Slatina sprejema Šolska pravila o merilih in postopku 
podeljevanja pohval, nagrad in priznanj.  

1. člen 
(vsebina pravil) 

S temi pravili se določajo merila in postopek podeljevanja pohval, nagrad in priznanj na 
Šolskem centru Rogaška Slatina.  

2. člen 
(kategorije in vrste pohval, nagrad in priznanj) 

Šolski center Rogaška Slatina podeljuje pohvale, nagrade in priznanja v dveh kategorijah:  

 ob koncu vsakega letnika in  

 ob koncu izobraževanja. 
Ob koncu vsakega letnika se podeljujejo knjižne nagrade in pohvale.  
Ob koncu izobraževanja se podeljujejo bronaste in srebrne plakete šole, praviloma pa tudi 
pokal športnika šole, plaketa kulturnika šole in naziv NAJ-dijak/dijakinja šole. 
Prejemniki pokala športnika šole, plakete kulturnika šole in naziva NAJ-dijak/dijakinja šole so 
izjemoma lahko tudi dijaki nižjih letnikov. 
Zlata plaketa šole se podeli po opravljenem zaključku izobraževanja. 
Bronaste, srebrne in zlate plakete šole so praviloma stekleni izdelki umetniške vrednosti, 
opremljeni s posvetilom.  

3. člen 
(merila in postopek podeljevanja knjižnih nagrad) 

Knjižne nagrade se podelijo:  

 ob koncu šolskega leta,  

 za odličen uspeh in/ali pomemben prispevek k delu oddelčne skupnosti.  
Kandidate za knjižne nagrade predlaga razrednik, o predlogu odloča celotni učiteljsko-
vzgojiteljski zbor z večino glasov in javnim glasovanjem.  
Knjižne nagrade podeli razrednik ob razdelitvi letnih spričeval. Seznam odličnih učencev se 
vsako leto sproti objavi v letopisu šole.  

4. člen 
(merila in postopek podeljevanja pohval) 

Pohvale (javne in razredne) se podelijo:  

 ob koncu šolskega leta,  

 za zavzeto sodelovanje pri interesnih dejavnostih ali drugih dejavnostih, ki sodijo v 
okvir obveznih izbirnih vsebin šole, 

 za delo v razredni skupnosti, 

 za posebne dosežke na področju prepoznavnosti šole v širšem slovenskem in/ali 
mednarodnem prostoru. 

Kandidate za pohvale predlagajo mentorji dejavnosti, pri kateri so dijaki zavzeto sodelovali v 
tekočem šolskem letu, oz. razredniki (za delo v razredni skupnosti).   
O predlogu odloča celotni učiteljsko-vzgojiteljski zbor z večino glasov in javnim glasovanjem. 
Javne pohvale podelijo mentorji na javni (zaključni) šolski prireditvi, razredne pa razrednik ob 
podelitvi letnih spričeval. 
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5. člen 
(merila in postopek podeljevanja bronaste plakete šole) 

Bronasta plaketa Šolskega centra Rogaška Slatina se podeli:  

 ob koncu šolanja,  

 za posebne dosežke na področju prepoznavnosti šole v širšem slovenskem in/ali 
mednarodnem prostoru v vseh letih šolanja.  

Kandidate za bronasto plaketo šole predlagajo mentorji dejavnosti, pri katerih je dijak 
zavzeto sodeloval in tudi dosegal pomembne rezultate v vseh letih šolanja. O predlogu 
odloča celotni učiteljsko-vzgojiteljski zbor na konferenci za zaključne letnike z večino glasov 
in javnim glasovanjem.  
Bronaste plakete šole podeli ravnatelj javno na javni (zaključni) šolski prireditvi. 

 
6. člen 

(merila in postopek podeljevanja srebrne plakete šole) 
Srebrna plaketa Šolskega centra Rogaška Slatina se podeli:  

 ob koncu šolanja,  

 za odličen uspeh v vseh letih šolanja.  
Kandidate za srebrno plaketo šole predlaga razrednik. Če kandidat izpolnjuje pogoje, se mu 
plaketa podeli avtomatično. Srebrno plaketo šole podeli razrednik na javni (zaključni) šolski 
prireditvi. 

7. člen 
(merila in postopek podeljevanja pokala športnika šole) 

Pokal Šolskega centra Rogaška Slatina se praviloma podeli ob koncu šolanja, ob izjemnih 
dosežkih pa lahko tudi v nižjih letnikih, za izredne športne dosežke v vseh letih šolanja. 
Kandidata za pokal (praviloma enega, izjemoma lahko tudi več) predlaga mentor dejavnosti, 
pri kateri je dijak zavzeto sodeloval in tudi dosegal pomembne športne zmage v vseh letih 
šolanja. 
O predlogu odloča celotni učiteljsko-vzgojiteljski zbor na konferenci za zaključne letnike z 
večino glasov in javnim glasovanjem.  
Pokal podeli mentor na javni (zaključni) šolski prireditvi. 

 
8. člen 

(merila in postopek podeljevanja plakete kulturnika šole) 
Plaketa kulturnika Šolskega centra Rogaška Slatina se praviloma podeli ob koncu šolanja, ob 
izjemnih dosežkih pa lahko tudi v nižjih letnikih, za izredne dosežke na kulturnem področju v 
vseh letih šolanja. Kandidata za plaketo (praviloma enega, izjemoma lahko tudi več) predlaga 
mentor dejavnosti, pri kateri je dijak zavzeto sodeloval in tudi dosegal pomembne dosežke v 
vseh letih šolanja. 
O predlogu odloča celotni učiteljsko-vzgojiteljski zbor na konferenci za zaključne letnike z 
večino glasov in javnim glasovanjem.  
Plaketo podeli mentor na javni (zaključni) šolski prireditvi. 

 
9.člen 

(merila in postopek podeljevanja naziva NAJ-dijak/dijakinja šole) 
Naziv NAJ-dijak/dijakinja šole se podeli: 

 praviloma ob koncu šolanja, ob izjemnih dosežkih pa lahko tudi v nižjih letnikih, 
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 za aktivno, prizadevno in kakovostno sodelovanje pri šolskih in obšolskih dejavnostih 
ter izjemne dosežke na enem ali več področjih šolskega življenja, za ustrezen odnos, 
za prizadevanje za vrednote in delovanje po njih, 

 za posebne dosežke na področju prepoznavnosti šole v širšem slovenskem in/ali 
mednarodnem prostoru v vseh letih šolanja. 

10. člen 
(merila in postopek podeljevanja zlate plakete šole) 

Zlata plaketa Šolskega centra Rogaška Slatina se podeli:  

 ob koncu šolanja,  

 za dosežen naziv zlati maturant oz. zlata maturantka. 
Če kandidat izpolnjuje pogoje, se mu plaketa podeli avtomatično. Zlato plaketo šole podeli 
ravnatelj javno, ob razglasitvi rezultatov splošne.oz. poklicne mature. 

11. člen 
(nabava pohval, nagrad in priznanj) 

Za nabavo pohval in knjižnih nagrad poskrbi vodstvo šole.  
Bronaste, srebrne in zlate plakete, pokal za športnika šole, plaketo za kulturnika šole in 
izdelek za NAJ-dijaka/dijakinjo šole se praviloma izdelajo pri praktičnem pouku v sodelovanju 
z učitelji praktičnega pouka.  
 

12. člen 
(tekmovanja znanja in raziskovalne naloge) 

Šolski center Rogaška Slatina na javni zaključni šolski prireditvi podeljuje srebrna in zlata 
priznanja, dosežena na regijskih in/ali državnih srečanjih mladih raziskovalcev, ter srebrna in 
zlata priznanja, dosežena na tekmovanjih iz poznavanja različnih predmetnih področij. 
 

13. člen 
(evidenca pohvaljenih in nagrajenih dijakov) 

Vodstvo šole vodi evidenco pohvaljenih in nagrajenih dijakov.  
 

14. člen 
(veljavnost pravilnika) 

Ta pravila začnejo veljati 1. septembra 2014. Z dnem uveljavitve teh pravil prenehajo veljati 
Šolska pravila o merilih in postopku podeljevanja pohval, nagrad in priznanj, ki so stopila v 
veljavo 1. oktobra 2010.  

 
Ravnateljica 

Dubravka Berc Prah, prof. 




