
 

 

 

 

 

Na podlagi 58. člena Zakona o osnovni šoli (Ul. RS 81/2006, 102/07) je ravnatelj zavoda 

sprejel naslednji  

Pravilnik o delitvi pohval, nagrad in priznanj učencem in 

učenkam OŠ Zbora odposlancev Kočevje 

1. člen 

Učenec ali skupina učencev lahko v skladu s kriteriji iz tega pravilnika v času šolanja prejme 

pohvale, priznanja in nagrade.  

2. člen 

Pohvale, priznanja in nagrade učencem ali skupinam učencev lahko predlaga: 

 razrednik, 

 oddelčni učiteljski zbor, 

 drugi strokovni delavci šole, 

 mentorji dejavnosti, 

 ravnatelj. 

Pohvale 

3. člen 

Pohvale so lahko ustne ali pisne. Kadar se učenec ali več učencev izkaže s prizadevnostjo pri 

enkratni ali kratkotrajni aktivnosti, so ustno pohvaljeni. Za večji uspeh ustno pohvalo izreče 

ravnatelj tudi preko šolskega radia. Pisne pohvale podeljujeta razrednik ali mentor dejavnosti 

za aktivnosti, ki trajajo celo šolsko leto ob koncu šolskega leta. 

 



 

 

4. člen 

Razrednik podeljuje pisne pohvale za delo v oddelčni skupnosti.   

Kriteriji za pisne pohvale, ki jih podeli razrednik so:  

 prizadevnost ter doseganje vidnih rezultatov pri pouku  

       - vse zaključene ocene 5 v 3.,4. in 5. Razredu 

       - doseganje večine odličnih ocen s povprečjem 4,7; 4,8 ali 4,9 v 6. razredu   

       - doseganje večine odličnih ocen s povprečjem 4,5; 4,6 ali 4,7 v 7.,8. in 9. razredu   

 prizadevnost ter doseganje vidnih rezultatov pri  interesnih dejavnostih in drugih 

dejavnostih šole  

 doseganje vidnih rezultatov na šolskih tekmovanjih in srečanjih učencev z različnih 

področij znanja in delovanja, 

 posebej prizadevno in učinkovito delo v oddelčni skupnosti učencev ali skupnosti 

učencev šole, 

 nudenje pomoči tistim, ki jo potrebujejo, 

 individualno napredovanje učenca, 

 aktivno sodelovanje pri organizaciji in izvedbi različnih dejavnosti in prireditev, 

pomembnih za delo šole. 

5. člen 

Mentor podeljuje pisne pohvale za prizadevno delo pri interesnih ali drugih dejavnostih.  

Kriteriji za pisne pohvale, ki jih podeli mentor so:  

 prizadevnost ter doseganje vidnih rezultatov pri  interesnih dejavnostih in drugih 

dejavnostih šole,  

 doseganje vidnih rezultatov na šolskih tekmovanjih in srečanjih učencev z različnih 

področij znanja in delovanja, 

 nudenje pomoči tistim, ki jo potrebujejo, 

 aktivno sodelovanje pri organizaciji in izvedbi različnih dejavnosti in prireditev, 

 



 

 

Priznanja 

6. člen 

Priznanja podeljuje učencem ravnatelj šole in sicer za delo v šoli učencem 6. – 9. razreda, za 

dosežek, ki je pomemben za celotno šolo ali znatno prispeva k ugledu šole v širši skupnosti pa 

tudi učencem nižjih razredov. Priznanja podeli ob koncu šolskega leta na svečanih prireditvah 

šole (valeta za 9.r in zaključna prireditev za učence 1.- 8. r). Predlog za podelitev priznanja 

poda ravnatelju razrednik. 

Kriteriji za pridobitev priznanja v 9. razredu so:  

 doseganje povprečne zaključne ocene v tekočem šolskem letu 4,8 in več 

 vsakoletno doseganje večine odličnih ocen (s povprečjem 4,7 in več) 

 osvojitev najmanj treh srebrnih priznanj iz tekmovanj v teku šolanja, 

 osvojitev najmanj enega zlatega priznanja iz tekmovanj v teku šolanja, 

 osvojitev naslova zlati bralec (devet let bralne značke), 

 uvrstitev na eno od prvih petih mest na državnem tekmovanju OŠ na področju športa, 

kulture, humanistike oz. drugih panogah kjer potekajo organizirana osnovnošolska 

tekmovanja na več nivojih, 

 član ekipe, ki se je uvrstila na eno od prvih petih mest na državnem tekmovanju OŠ na 

področju športa, kulture, humanistike oz. drugih panogah kjer potekajo organizirana 

ekipna osnovnošolska tekmovanja na več nivojih, 

 večletno prizadevno delo v oddelčni skupnosti, skupnosti učencev šole ali šolskem 

parlamentu (obvezna pisna obrazložitev razrednika ali mentorja), 

 doseg 90% ali več iz znanja pri vsaj dveh predmetih na nacionalnem preverjanju 

znanja, 

 doseg 100% pri enem predmetu na nacionalnem preverjanju znanja, 

 opravljene vse domače naloge v tekočem šolskem letu; 

 

 

 



 

 

Kriteriji za pridobitev priznanja in posebnega naslova, prejemnik kristala OŠ Zbora 

odposlancev  v 9. razredu so:  

1. vsakoletno doseganje večine odličnih ocen (4,7 in več) 

2. osvojitev najmanj enega zlatega priznanja iz tekmovanj na državni ravni v teku šolanja 

ali  

      osvojitev  enega  od  prvih  treh  mest  na  državnem  tekmovanju  za  osnovne  šole na   

      področju  športa,  kulture,  humanistike  oz. drugih panogah kjer potekajo organizirana  

      ekipna osnovnošolska tekmovanja na več nivojih  

ali 

član osnovnošolske ekipe, ki se je uvrstila na eno od prvih treh mest na državnem 

tekmovanju OŠ na področju športa, kulture, humanistike oz. drugih panogah kjer 

potekajo organizirana ekipna osnovnošolska tekmovanja na več nivojih 

3. osvojitev naslova zlati bralec( devet let bralne značke) 

4. spoštljiv odnos do sošolcev in delavcev šole  

Za pridobitev priznanja in posebnega naslova, prejemnik kristala OŠ Zbora odposlancev  v 9. 

razredu mora učenec izpolniti vse štiri kriterije. Pri točki 2, enega od naštetih.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kriteriji za pridobitev priznanja v  6. razredu so: 

 

 doseganje vseh odličnih ocen v šolskem letu (povprečje 5), 

 prizadevno delo v oddelčni skupnosti (obvezna pisna obrazložitev razrednika), 

 osvojitev najmanj enega srebrnega priznanja iz tekmovanj v tekočem šolskem letu, 

 uvrstitev na eno od prvih petih mest na državnem tekmovanju OŠ na področju športa, 

kulture, humanistike oz. drugih panogah kjer potekajo organizirana osnovnošolska 

tekmovanja na več nivojih, 

 član ekipe, ki se je uvrstila na eno od prvih petih mest na državnem tekmovanju OŠ na 

področju športa, kulture, humanistike oz. drugih panogah kjer potekajo organizirana 

ekipna osnovnošolska tekmovanja na več nivojih, 

 doseg 90% ali več iz znanja pri vsaj dveh predmetih na nacionalnem preverjanju 

znanja, 

 doseg 100% pri enem predmetu na nacionalnem preverjanju znanja, 

 opravljene vse domače naloge v tekočem šolskem letu; 

 

Za pridobitev priznanja v 6. r mora učenec izpolniti enega od zapisanih kriterijev in ob tem 

mora poleg dosežkov imeti tudi lep in spoštljiv odnos do sošolcev in delavcev šole ter biti 

pripravljen nuditi pomoč tistim, ki jo potrebujejo.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kriteriji za pridobitev priznanja od 7. - 8. razreda so: 

 

 doseganje povprečne zaključne ocene v tekočem šolskem letu 4,8 in več, 

 osvojitev najmanj enega srebrnega priznanja iz tekmovanj v tekočem šolskem letu, 

 osvojitev zlatega priznanja iz tekmovanja v tekočem šolskem letu, 

 prizadevno delo v oddelčni skupnosti (obvezna pisna obrazložitev razrednika), 

 uvrstitev na eno od prvih petih mest na državnem tekmovanju OŠ na področju športa, 

kulture, humanistike oz. drugih panogah kjer potekajo organizirana osnovnošolska 

tekmovanja na več nivojih, 

 član ekipe, ki se je uvrstila na eno od prvih petih mest na državnem tekmovanju OŠ na 

področju športa, kulture, humanistike oz. drugih panogah kjer potekajo organizirana 

ekipna osnovnošolska tekmovanja na več nivojih, 

 opravljene vse domače naloge v tekočem šolskem letu; 

 

Za pridobitev priznanja v 7. in 8. razredu mora učenec izpolniti enega od zapisanih kriterijev 

in mora poleg dosežkov imeti tudi lep in spoštljiv odnos do sošolcev in delavcev šole ter 

biti pripravljen nuditi pomoč tistim, ki jo potrebujejo.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nagrade 

7. člen 

Učenci so lahko tudi nagrajeni. Vrsto nagrade za posameznega učenca določi ravnatelj v 

sodelovanju z razrednikom oziroma mentorjem. Praviloma so nagrade knjige ali pripomočki, 

ki jih učenec lahko uporablja pri pouku ali drugih dejavnostih šole. Nagrade podeli ravnatelj 

poleg priznanja. 

 

8. člen - Županova petica 

Vsako leto Občina Kočevje podeli tudi nagrado Županova petica. Posebnih kriterijev Občina 

Kočevje pri tej nagradi ni razpisala, je pa seveda želja podeljevalcev na nivoju občine, da jo 

dobijo samo odlični učenci. 

Da bo predlog šole za to nagrado znan že v naprej, postavlja OŠ Zbora odposlancev kriterij po 

katerem bo predlagala Občini Kočevje učence: 

- vsakoletno doseganje večine odličnih ocen (4,7 in več) 

 

9. člen 

Pravilnik o podeljevanju pohval, priznanj in nagrad se lahko vsako leto nadgradi, spremeni in 

izpopolni.  

10. člen 

Pravilnik je bil obravnavan in sprejet na 14. pedagoški konferenci zavoda, 26.5.2020. 

Spremembe so zapisane v sklepu konference. 

Pravilnik bo v celoti na vpogled na spletni strani šole in se izobesi na oglasni deski na sedežu 

zavoda ter se vključi v osnovni snop dokumentov v novem šolskem letu.  

 



 

 

11. člen 

Pravilnik prične veljati po osmih dneh objave na oglasnem mestu na sedežu zavoda.  

S sprejemom tega pravilnika, preneha veljati pravilnik sprejet 28. 5. 2019, pod številko 007 – 

126 / 2019. 

 

V Kočevju, 26. 5. 2020  

Št. d.: 007 - 124 / 2020 

    Peter Pirc, ravnatelj  

 

Peter Pirc
Žig šole

Peter Pirc
Peter Pirc


