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Na podlagi 3. člena Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 

30/18, 70/19) kot sestavni del Šolskih pravil Gimnazije Kranj izdajam 

PRAVILNIK GIMNAZIJE KRANJ 
O POHVALAH, NAGRADAH IN PRIZNANJIH 

DIJAKOM 
 

Splošne določbe 

1. člen 

Ta pravilnik ureja način dodeljevanja velikih plaket, malih plaket, priznanj, pohval 

in zahval dijakom (v nadaljevanju nagrad) javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 

Gimnazije Kranj (v nadaljevanju šola). 

2. člen 

Dijaki ali skupina dijakov lahko za uspešno in prizadevno delo v šoli prejmejo veliko 

plaketo, malo plaketo, priznanje, pohvalo ali zahvalo. 

3. člen 

Nagrade dijakom ali skupinam dijakov lahko predlagajo: 

• razredniki, 

• razredna skupnost, 

• šolska dijaška skupnost, 

• drugi strokovni delavci šole, 

• ravnatelj. 

4. člen 

Veliko plaketo podeljujemo dijaku: 

• za odličen uspeh na maturi  z vsemi možnimi točkami – 34 točk, 

• za odličen uspeh na mednarodni maturi z vsemi možnimi točkami – 45 točk, 

• za osvojeno medaljo na mednarodni olimpijadi iz znanja, 

• četrtega letnika, ki je že četrtič izpolnil pogoje za pridobitev male plakete,  

• za izjemen doprinos k prepoznavnosti šole, kar ovrednoti in predlaga 
učiteljski zbor. 

Dijak mora izpolniti vsaj eno izmed naštetih alinej. 

V šolskem letu lahko prejme največ eno veliko plaketo. Izjema je le dijakov 

maturitetni dosežek. 

5. člen 
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Plaketo podeljujemo dijaku: 

• za odličen uspeh s povprečno oceno 5.00 v vseh štirih letih   

• za odličen uspeh na maturi  (število doseženih točk: 30–33), 

• za odličen uspeh na mednarodni maturi (število doseženih točk: 40–44), 

• za doseženo 1. mesto na šolskih tekmovanjih na državni ravni iz znanja in na 
tekmovanjih Gibanje znanost mladini (če je vsaj 10 udeležencev s 
predmetnega področja), 

• za dosežke na ostalih tekmovanjih, ki jih glede na pomembnost tekmovanja 
in delo dijaka v šoli ovrednoti in predlaga  učiteljski zbor,  

• četrtega letnika, ki je vsaj trikrat dosegel kriterije za priznanje. 
Dijak mora izpolniti vsaj eno izmed naštetih alinej. 

Ravnatelj lahko za dejanja, ki prispevajo k ugledu šole, podeli dijaku malo plaketo, 

čeprav ne izpolnjuje zgoraj navedenih pogojev.  

V šolskem letu lahko prejme največ eno malo plaketo. Izjema je le dijakov 

maturitetni dosežek. 

6. člen 

Priznanje podeljujemo za dosežene rezultate na področju šolskih in izvenšolskih  

dejavnosti: 

• dijaku za osvojeno zlato priznanje na tekmovanjih iz znanja, 

• dijaku za uvrstitev do 3. mesta na državnih ali mednarodnih športnih in 
drugih tekmovanjih, 

• skupini za osvojeno zlato priznanje na mednarodnih tekmovanjih v 
umetnosti (zbor, orkester, dramska skupina …). 

7. člen 

Pohvalo podeljujemo dijaku za: 

• odličen uspeh, 

• za prvo mesto na šolskih tekmovanjih na nivoju šole ali regije. 
 

8. člen 

Zahvalo podeljujemo praviloma dijakom četrtega letnika za vsaj triletno 

požrtvovalno delo pri: 

• interesnih dejavnostih in drugih dejavnostih šole, 

• izvenšolskih dejavnostih, na kulturnih prireditvah in v krožkih, 

• uspešnem udejstvovanju na šolskih športnih ali drugih tekmovanjih in 
srečanjih dijakov z različnih področij znanja in delovanja, 

• prizadevnem delu v oddelčni skupnosti dijakov ali skupnosti dijakov šole, 
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• prostovoljnem delu, 

• drugih dejavnostih, ki jih ravnatelj, učiteljski zbor šole ali razrednik in 
mentorji ocenijo kot primerne za razlog.  

9. člen 

Nagrajencem na prireditvi Dosežki naše šole pripada nagrada. Nagrada pripada tudi 

dijakom z zahvalo. Za izbrane nagrajene dijake Gimnazija Kranj vsako leto organizira 

nagradni izlet. 

10. člen 

Zahvale in pohvale, z izjemo pohval za odličen uspeh s povprečno oceno 5.0, 

podelijo razredniki na dan podelitve spričeval. Ostale nagrade podeli ravnatelj na 

slavnostni prireditvi Dosežki naših dijakov. Datum prireditve in nagradnega izleta 

se določi s šolskim koledarjem. 

11. člen  

Za zbiranje in vrednotenje podatkov o dosežkih naših dijakov ravnatelj imenuje 

komisijo (Komisija za nagrade), ki ima predsednika in 3 člane (šport, umetnost, 

raziskovalna dejavnost). Ti trije člani so hkrati tudi člani Komisije za podeljevanje 

statusov (Interni pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti). Predsednik komisije 

posreduje ravnatelju seznam nagrajenih dijakov in organizira prireditev Dosežki 

naših dijakov.  

12. člen 

Predstavniki aktivov in mentorji izvenšolskih dejavnosti morajo o uspehu dijakov na 

svojem področju obvestiti komisijo (predsednika komisije). Prav tako mora 

razrednik obvestiti predsednika komisije o izjemnem dijaku na izvenšolskem 

področju, če ta nima šolskega mentorja. Razrednik predsedniku komisije takoj po 

končani redovalni konferenci posreduje seznam vseh odličnih dijakov v razredu in 

označi tiste s povprečno oceno 5.0. 

13. člen 

Vsakršna sprememba tega akta je sprememba šolskih pravil in zahteva postopek, 

naveden v Šolskih pravilih.  

Pravilnik začne veljati dne 23. 9. 2020 

 

Ravnatelj:  

mag. Aljoša Brlogar 


