
                                                                                                                                                                     
 
 

 
 

 
 

 
 

PRAVILA O NAGRAJEVANJU UČENCEV 
OŠ BRUSNICE 

 
 
Na podlagi 58. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list  RS, št.:  81/2006, 
102/2007,107/2010, 87/2011, 40/12-ZUJF, 63/2013) je ravnateljica zavoda sprejela  Pravila 
o nagrajevanju učencev OŠ Brusnice. 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 
 
Učenci lahko v skladu s kriteriji teh pravil v času šolanja prejmejo pohvale, priznanja in 
nagrade, zapisani pa so lahko tudi v Zlato knjigo. 
 

2. člen 
 
Pohvale, priznanja, zapise in nagrade lahko predlagajo: 

- učitelji, ki poučujejo v oddelčni skupnosti, 
- razredniki, 
- drugi strokovni delavci šole, 
- mentorji dejavnosti, 
- ravnatelj/ica. 

 
 

II. KRITERIJI, POSTOPKI IN RAZGLASITVE UČENCEV PREDLAGANIH ZA POHVALE, 
PRIZNANJA, ZAPISE IN NAGRADE  

 

 
3. člen 

Pohvale 
 

Pohvalo lahko dobi učenec za aktivno in uspešno delo, s katerim pripomore k uresničevanju 
nalog skupnosti učencev šole, oddelka, interesne dejavnosti ali za izvedbo določene naloge 
(projekta). 



1. Ustno pohvalo lahko izreče učitelj, mentor interesne dejavnosti ali razrednik. Učenec 
je ustno pohvaljen pri pouku, interesni dejavnosti ali na sestankih oddelčnih 
skupnosti . 

2. Pisno pohvalo lahko predlaga razrednik, mentor interesne dejavnosti ali učitelj. 
Pisno pohvalo podeljuje razrednik ob koncu šolskega leta. Podpišeta jo učitelj 
oziroma mentor ter ravnatelj. 

 
 

PISNE POHVALE SE PODELJUJEJO ZA: 
- prizadevnost ter doseganje vidnih rezultatov pri pouku, interesnih dejavnosti in drugih 

dejavnostih šole, 
- doseganje vidnih rezultatov na šolskih tekmovanjih in srečanjih učencev z različnih 

področij znanj 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, 
- bistveno izboljšanje učnega uspeha v primerjavi z prejšnjim šolskim letom, 
- izredno spoštljiv odnos do učencev in delavcev šole. 
 
Učencem, ki prejmejo priznanje za dosežene učne rezultate, se dopišejo na priznanje še 
pohvale, če je v tistem šolskem letu predlagan tudi za pohvalo. Sicer prejme učenec le 
pohvalo. 
 
 

4. člen 
  
Priznanja 
 

1. PRIZNANJE ZA DOSEŽENE UČNE REZULTATE 
- Dobi ga učenec ob koncu šolskega leta. 
- Prejme ga za dosežene učne rezultate (učenec, ki je že številčno ocenjen, mora imeti 

povprečje vseh zaključnih ocen več kot 4.5). 
- Učenca predlaga razrednik. 
- Potrdi ga učiteljski zbor na ocenjevalni konferenci. 
- Podeli ga razrednik pri podelitvi spričeval v oddelku. 
- Podpišeta ga razrednik in ravnatelj. 
- Na isto priznanje se dopišejo še pohvale, če je učenec v tistem šolskem letu predlagan 

tudi za pohvalo. 
 
  

2. PRIZNANJE ZA ODLIČNOST 
- Dobi ga učenec ob koncu 9. razreda, če je vsa leta šolanja prejel priznanja za dosežene 

učne rezultate. 

- Podeli ga ravnatelj na zaključni prireditvi šole. 
- Podpišeta ga razrednik in ravnatelj. 
 

 



3. PRIZNANJE ZA POMEMBNE DOSEŽKE 
- Podeljujejo  se za  delo oziroma dosežek, ki je pomemben za celotno šolo ali znatno 

prispeva k ugledu šole. 
- Podeljuje ga ravnatelj na zaključni prireditvi šole na podlagi predloga razrednika, 

mentorja interesne dejavnosti ali druge aktivnosti in učiteljskega zbora. 
- Razlog za podelitev priznanja določenemu učencu obrazloži razrednik na ocenjevalni 

konferenci. 
- Priznanje podpišeta učitelj ali mentor in ravnatelj. 
 
PRIZNANJA SE IZREKAJO ZA: 
- večletno prizadevnost in doseganje vidnih rezultatov pri šolskem delu, 
- doseganje vidnih rezultatov na tekmovanjih in srečanjih učencev, ki so organizirana za 

območje cele države, 
- večletno prizadevno sodelovanje in doseganje rezultatov pri interesnih in drugih 

dejavnostih, 
- večletno prizadevno delo v oddelčni skupnosti, skupnosti učencev ali šolskem 

parlamentu. 

 
5. člen 

 
Diplome 

 
1. DIPLOMA ŠOLE 

- Podeli se učencu 9. razreda, ki je s svojim znanjem in vsestransko aktivnostjo vidno 
odstopal od povprečja svojih vrstnikov ter ostalih učencev na šoli in pripomogel k ugledu 
šole v širšem prostoru. 

- Podeli jo ravnatelj na zaključni prireditvi šole. 
- Ustno obrazložitev podelitve diplome razloži na zaključni prireditvi razrednik. 
- Diplomo podpiše ravnatelj. 
- Razlog za podelitev diplome določenemu učencu obrazloži razrednik na ocenjevalni 

konferenci.  
- Več kot polovica učiteljev lahko poda še drugega kandidata za diplomo šole kot ga je 

podal razrednik. 
- Predlog potrdijo učitelji z dvigom rok, kjer se mora več kot polovica prisotnih s 

predlogom strinjati. 
- V primeru, da je predlaganih več učencev za diplomo šole, se izvede glasovanje. Vsak od 

prisotnih lahko svoj glas  podeli le enemu od kandidatov. Prisotni se lahko glasovanja 
tudi vzdržijo. 

- V primeru, da pride na glasovanju dva ali več kandidatov z istim številom glasov, se 
podeli diplomo tistemu, ki ima višja priznanja. 

 
2. DIPLOMA  ŠPORTNIKA/ ŠPORTNICE ŠOLE 

- Prejmeta jo učenca (dekle in deček) za dosežene najboljše športne rezultate v tekočem 
šolskem letu na občinskih, področnih in državnih tekmovanjih (glej prilogo v LDN ŠOLE -  
PRILOGA št._: Točkovanje za naj športnika (športnico) šole). 

- Točkovanje vodi učitelj/ica športa oz. športni aktiv. 
- Podeli jo ravnatelj na zaključni prireditvi šole. 
- Diplomo podpišeta učitelj/ica športa in ravnatelji. 



 

3. DIPLOMA / NAGRADA MESTNE OBČINE NOVO MESTO (NAJ 
UČENEC) 

- Predlaga se učenca, ki je s svojim znanjem in vsestransko aktivnostjo vidno odstopal od 
povprečja svojih vrstnikov ter ostalih učencev na šoli in pripomogel k ugledu šole v 
širšem prostoru. 

- Podeli jo župan Mestne občine Novo mesto na občinski prireditvi vseh šol Mestne občine 
Novo mesto in  ravnatelj na zaključni prireditvi šole (knjižna nagrada). 

- Razloge za predlaganje določenega učenca obrazložijo učitelji na pedagoški konferenci.  
- Predlog potrdijo učitelji z dvigom rok, kjer se mora več kot polovica prisotnih s 

predlogom strinjati. 
- V primeru, da je predlaganih več učencev za naj učenca šole, se izvede glasovanje. Vsak 

od prisotnih lahko svoj glas  podeli le enemu od kandidatov. Prisotni se lahko glasovanja 
tudi vzdržijo. 

- V primeru, da pride na glasovanju dva ali več kandidatov z istim številom glasov, se 
izbere tistega, ki ima višja priznanja. 

 
 
 

6. člen 
 

Nagrade 
 

1. NAGRADA ZA ODLIČNOST 
- Učenec ob koncu 9.  razreda dobi nagrado (nalivno pero), če je vsa leta šolanja prejel 

priznanja za dosežene učne rezultate. 
- Podeli jo ravnatelj na zaključni prireditvi šole. 

 
2. NAGRADA OB DIPLOMI ŠOLE 

- Poleg diplome šole prejme učenec še knjižno nagrado. 
- Podeli jo ravnatelj na zaključni prireditvi šole. 

 
3. NAGRADA ZA ŠPORTNIKA IN ŠPORTNICO ŠOLE 

- Prejmeta jo učenca (dekle in deček), ki sta prejela diplomo športnika in športnice šole. 

- Podeli jo ravnatelj na zaključni prireditvi šole. 
- Podpišeta jo učitelj/ica športa in ravnatelj. 

 
 

7. člen 
 
Zapis 

 

1. ZAPIS V ZLATO KNJIGO 
- Učenca, ki je vsa leta šolanja prejel priznanja za dosežene učne rezultate,se vpiše v Zlato 

knjigo. 

- Učenca v Zlato knjigo vpiše razrednik. 
- Zlata knjiga se hrani v pisarni ravnatelja. 



8. člen 
 
Nagrade za uspešno osvojeno bralno značko 

 
1. SPOMINSKO PRIZNANJE ZA USPEŠNO OSVOJENO BRALNO ZNAČKO 

VSEH DEVET LET 
- Spominsko priznanje dobi učenec za uspešno osvojeno Bralno značko vseh devet let. 
- Priznanje se naroči pri ZVEZI PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE. 
- Podeli ga mentor Bralne značke ali povabljeni ustvarjalec na prireditvi ali zaključku 

Bralne značke. 
- Podpiše ga predsednik Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS. 
- Ob priznanju učenec prejme tudi knjižno nagrado Društva bralna značka.  

 
2. PRIZNANJE S KNJIGO V SVET  
- Dobi ga učenec, ki osvoji bralno značko v tekočem šolskem letu. 
- Podeli ga mentor bralne značke ali povabljeni knjižni gost na prireditvi ob zaključku 

Bralne značke. 
- Priznanje podpiše mentor Bralne značke. 

 
3. MAPA S KNJIGO V SVET 
- Prejme jo učenec 1., 4. in 7. razreda, ki osvoji bralno značko. 
- Podeli jo mentor bralne značke ali povabljeni knjižni gost na prireditvi ob zaključku 

bralne značke. 

 
4. PRIZNANJE ZA TRDINOVO BRALNO ZNAČKO 
- Dobi ga učenec, ki osvoji Trdinovo bralno značko v tekočem šolskem letu. 

- Priznanje se podeli učencem od 1. do 9. razreda. 
- Podeli ga mentor bralne značke ali povabljeni knjižni gost na prireditvi ob zaključku 

bralne značke. 

- Priznanje prejme učenec, ki poleg Župančičeve bralne značke osvoji tudi Trdinovo 
bralno značko. Šola je Trdinovo bralno značko uvedla ob 120-letnici šole. 

- Priznanje podpišeta mentor bralne značke in ravnatelj. 
 
 

IV.  NADZOR 
 

9. člen 
 

Zoper točkovanje za pridobitev naziva športnika in športnice šole je možna pritožba v 
primeru kršitev točkovanja. 
 
Pritožba se lahko vloži v roku v osmih dni  po razglasitvi ali prejetju priznanja, diplome, zapisa 
ali nagrade. 
 

 
 

10. člen 
 



O pritožbi odloči ravnatelj/ica šole. Odločitev ravnatelja šole je dokončna.  
 
 

11. člen 
 

Ravnatelj/ica šole izvaja tudi nadzor nad točkovanjem, ki ga izvaja učitelj/ica ali strokovni aktiv 
učiteljev športne vzgoje.  
 
 
 

V.  KONČNE DOLOČBE 
 

12. člen  
 

S temi Pravili prenehajo veljati Pravila o nagrajevanju učencev na OŠ Brusnice, z dne 10. 3. 2014. 
 
 

13. člen 
 
Pravilnik se objavlji na spletni strani šole.  

 
 
                                                          Ravnateljica:   Jasmina Hidek 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Velike Brusnice, maj  2016 


