
 

 

 

MERILA IN POSTOPKI ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ DIJAKINJAM IN DIJAKOM 

GIMNAZIJE JESENICE 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE  

 
l. člen 

 

Dijakinje in dijaki (v nadaljevanju se uporablja beseda dijaki za oba spola) Gimnazije Jesenice lahko za odličen 

učni uspeh ali uspehe pri delu na šoli in izven nje prejmejo naslednja priznanja:  

• pisno pohvalo,  

• nagrado,  

• srebrni znak Gimnazije Jesenice.  

2. člen 

 

Vsa priznanja se praviloma podeljujejo ob koncu šolskega leta na zaključni slovesnosti, priznanja za izjemne 

dosežke pa na slovesnosti ob sprejemu maturantov v septembru, lahko pa tudi med šolskim letom na 

priložnostni slovesnosti.  
3. člen 

 

Pobudo za priznanje lahko podajo:  

• ravnateljica,  

• razredniki,  

• mentorji,  

• dijaška skupnost,  

• oddelčna skupnost. 

Odločitve o podelitvi pohval sprejema oddelčni, odločitve o podelitvi nagrad in srebrnega znaka pa celoten 

učiteljski zbor, z javnim glasovanjem.  

 

 

II. KRITERIJI ZA DODELITEV POHVALE, PRIZNANJA IN SREBRNEGA ZNAKA  
 

4. člen 

 
PISNA POHVALA  
Pisno pohvalo prejmejo dijaki za:  

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

• prizadevnost ter doseganje vidnih rezultatov pri različnih dejavnostih izven pouka,  

 za doseganje vidnih rezultatov na raznih tekmovanjih in srečanjih, kjer dijaki predstavljajo Gimnazijo 

Jesenice,  

• posebno prizadevno in učinkovito delo v oddelčni skupnosti dijakov in dijaški skupnosti šole,  

• spoštljiv odnos do soljudi in izkazovanje pomoči tistim, ki jo potrebujejo,  

• druge razloge, ki jih ravnateljica, učiteljski zbor, razredniki ali mentorji ocenijo kot ustrezne za podelitev 

pisne pohvale.  

 

Pisno pohvalo podeli razrednik.  

 

Pisne pohvale se lahko podelijo tudi skupini dijakov. Skupinske pohvale podeli ravnateljica.  

 

 



 

 

5. člen 

 
NAGRADA  
Nagrado prejmejo dijaki:  

• ki so dosegli odličen učni uspeh,  

• za večletno prizadevnost in doseganje vidnih rezultatov pri šolskem in obšolskem delu,  

• za večletno prizadevno delo v oddelčni in/ali dijaški skupnosti,  

• druge razloge, ki jih ravnateljica, učiteljski zbor, razredniki ali mentorji ocenijo kot ustrezne za podelitev pisne 

nagrade.  

 

Vrsto nagrade za posameznega dijaka določi ravnateljica v sodelovanju z dijakovim razrednikom oziroma 

mentorjem. Praviloma je to knjiga.  

 

Nagrado podeli razrednik.  

 

6. člen 

 

SREBRNI ZNAK GIMNAZIJE JESENICE  
 

Dijaki  lahko v času šolanja prejmejo največ dva srebrna znaka, in sicer: 

1. zlata maturantka/zlati maturant (v nadaljevanju se uporabljata besedi zlati maturant za oba spola),  

2. dijaki, ki 

- so prejeli odličje na mednarodnih tekmovanjih iz znanj oz. so se udeležili olimpijade mednarodnih 

tekmovanj iz znanj,  

- so se udeležili olimpijskih iger, prejeli odličje na evropskem ali svetovnem prvenstvu.  

 

Nagrado podeli ravnateljica. 

 

III. POSTOPEK DOLOČITVE DOBITNIKA SREBRNEGA ZNAKA  

 

7. člen 

 

Predlagatelj kandidata za dobitnika srebrnega znaka posreduje Komisiji za podeljevanje zlatega in srebrnega 

znaka Gimnazije Jesenice predlog, ki mora vsebovati:  

- ime in priimek ter naslov kandidata,  

- pisno utemeljitev,  

- ime in priimek ter naslov predlagatelja.  

 

Naknadno komisija zaprosi izbranega kandidata za kratek življenjepis.  

 

8. člen 

 

O dobitniku srebrnega znaka odloča kolektiv Gimnazije Jesenice na predlog komisije.  

 

IV. NAČIN SLOVESNE PODELITVE SREBRNEGA ZNAKA  
 

9. člen 

 

Zlati maturanti prejmejo srebrni znak Gimnazije Jesenice na slavnostnem sprejemu maturantov v mesecu 

septembru.  

Dijaki prejmejo srebrni znak Gimnazije Jesenice za izjemne dosežke na tekmovanjih iz znanj ali športa  na 

prireditvi ob podeljevanju pohval in nagrad  dijakom zaključnega letnika. 



 

 

Ko prejemnice in prejemniki srebrnega znaka za izjemne dosežke na tekmovanjih iz znanj ali športa zaključujejo 

šolanje, se na prireditvi za dijake 4. letnika in MT predstavijo kot najuspešnejši predstavnice in predstavniki svoje 

generacije in prejmejo pisno pohvalo z navedenimi dosežki.  

 

10. člen 

 

Sklep o dobitniku srebrnega znaka razglasi ravnateljica, ki srebrni znak tudi podeli. Ob razglasitvi se za 

dobitnika srebrnega znaka prebere utemeljitev.  

 

11. člen 

 

Srebrni znak Gimnazije Jesenice je elipsaste oblike v velikosti 28 x 22 mm, enako kot zlati znak.  

 

V. KOMISIJA  
 

12. člen 

Predhodni postopek podelitve srebrnega znaka opravi Komisiji za podeljevanje zlatega in srebrnega znaka 

Gimnazije Jesenice. Člani komisije so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani 

oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.  

 

Vsem trem članom mandat ne more prenehati hkrati.  

 

VI. POSEBNA DOLOČBA  
 

13. člen 

 

Pohvale in priznanja se evidentirajo v šolski dokumentaciji.  

Seznam prejemnikov srebrnega znaka je objavljen na spletni strani Gimnazije Jesenice.  

 

VII. KONČNA DOLOČBA  
 

14. člen 

 

S sprejemom tega pravilnika preneha veljati Interni pravilnik o merilih in postopkih za podeljevanje 

pohval, nagrad in srebrnega znaka Gimnazije Jesenice z dne 12. 12. 2013.  

 

15. člen 

 

Pravilnik se objavi na spletni strani Gimnazije Jesenice.  

 

 

16. člen 

 

Interni pravilnik o merilih in postopku za podeljevanje pohval, priznanj in srebrnega znaka Gimnazije Jesenice 

je po pridobitvi mnenj pedagoškega zbora (14. 2. 2017 ), dijaške skupnosti ( 17. 2. 2017 ), in sveta šole  

( 23. 2 2017 ) , stopil v veljavo 24.2.2017.  

 

 

ravnateljica  

mag. Lidija Dornig 


