
Na predlog kolegija direktorja ter Odbora za podelitev priznanj ŠCV je direktor Šolskega centra Velenje, 
ob upoštevanju Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah, sprejel 6. 4. 2020 dopolnjen  
 
 

PRAVILNIK O PODELJEVANJU PRIZNANJ  
DIJAKOM, ŠTUDENTOM IN DELAVCEM ŠOLSKEGA CENTRA VELENJE 

 
 

1. člen 

Ta pravilnik ureja postopek predlaganja in podeljevanja priznanj dijakom, vajencem, študentom in 
delavcem Šolskega centra Velenje (v nadaljevanju ŠC Velenje). 
 

2. člen 

ŠC Velenje podeljuje naslednja priznanja:  
1. Dijakom, vajencem, študentom:  

 priznanje ŠC Velenje, 
 naziv izjemen dijak, študent šole,  
 naziv izjemen dijak, študent ŠC Velenje. 

 
2. Delavcem:  

 priznanje ŠC Velenje in  
 naziv zaslužni delavec ŠC Velenje. 

 
ŠC Velenje podeljuje priznanja tudi drugim posameznikom in organizacijam ter predlaga dijake, 
študente in delavce za priznanja in nagrade v skladu z objavljenimi razpisi.  
 

3. člen 

Kandidate za priznanja ŠC Velenje lahko predlagajo posamezniki, skupnosti dijakov ter organi šol in 
zavoda. Predlog za podelitev priznanja mora biti v pisni obliki z obrazložitvijo.  
 

4. člen 

Kriteriji za podeljevanje priznanj so v prilogi 1 in 2 kot sestavni del pravilnika. 
Študentom se za izjemne študijske in druge dosežke podelijo priznanja na slovesnosti ob podelitvi 
diplom. 
 

5. člen 

O predlogih za podeljevanje priznanj odločita:  
 Odbor za podelitev priznanj dijakom, vajencem in študentom, ki ga sestavljajo mentorji dijaških 

skupnosti in predstavnik študentov ter 
 Odbor za podelitev priznanj delavcem in zunanjim sodelavcem ter organizacijam, ki ga sestavljajo 

predstavniki enot v svetu ŠC Velenje.  
 
Predsednik obeh odborov je namestnik predsednika sveta ŠC Velenje, ki je tudi član obeh odborov. 
Odbora odločita z večino glasov članov. Odločitve odborov so dokončne.  
 



6. člen 

Odbor za podelitev priznanj dijakom objavi razpis za priznanja enkrat letno, za priznanja delavcem, 
drugim posameznikom in organizacijam pa na 5 let. V izjemnih primerih lahko Odbor za podelitev 
priznanj delavcem odloči, da se podeli priznanje tudi izven sprejetega obdobja (npr. upokojitev delavca, 
izjemen prispevek zunanjega posameznika ali organizacije k razvoju ŠC Velenje ipd.).  
 

7. člen 

Priznanja se podeljujejo na svečan način, praviloma ob koncu šolskega leta ter ob drugih svečanih 
priložnostih.  
V izjemnih okoliščinah Odbor za podelitev priznanj, čas in način podelitve priznanj prilagodi okoliščinam. 
 

8. člen 

Strokovna in administrativna opravila za odbora opravljajo delavci skupnih strokovnih služb, MIC-a in 
svetovalni delavci šol.  
 

9. člen 

Pravilnik z dopolnjenimi kriteriji za podeljevanje priznanj dijakom velja z dnem objave pravilnika na 
spletni strani ŠC Velenje, to je od 6. 4. 2020 dalje. 
 
 
Velenje, 6. 4. 2020 
 
 
 
 
 
        Janko Pogorelčnik, 
        direktor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Priloga 1 
 

Kriteriji in postopek podeljevanja priznanj dijakom 
 

I. 

Priznanja ŠCV se podeljujejo dijakom zaključnih letnikov, ki dosegajo izjemne dosežke na različnih 
področjih, so vzorni in učno uspešni. 
Izjemoma se lahko podelijo dijakom nižjih letnikov za izjemne dosežke (mednarodna tekmovanja, 
svetovno prvenstvo, olimpijade).  
Priznanja ŠCV dijak ne more dobiti dvakrat za isti dosežek. 
Priznanja ŠCV ne more dobiti dijak, ki ob koncu pouka ne dosega pozitivnega učnega uspeha. 
 

II. 

Dijak prejme priznanje ŠC Velenje: 
 
a) Za odličen učni uspeh v vseh letih izobraževanja v programu.  

b) Če je dijak vzoren in učno uspešen ter ima posebne dosežke v okvirih šole ali ŠCV na področjih – 
tekmovanja in raziskovalne naloge: 

 zlato priznanje na državnem tekmovanju iz znanja iz posameznega predmetnega področja, 
 prva tri mesta na državnem nivoju, 
 zlato priznanje na državnem srečanju mladih raziskovalcev Slovenije, 
 vidni dosežki na mednarodnih tekmovanjih, 
 sodelovanje na olimpijadi iz znanja, evropskem tekmovanju, mediteranskem, … 

c) Če je dijak vzoren in učno uspešen ter ima posebne dosežke v okvirih šole ali ŠCV na področjih – 
kultura, umetnost, šport: 

 izjemni dosežki na glasbenem, likovnem, fotografskem ali filmskem področju, 
 zlato priznanje na mednarodnih literarnih, glasbenih in likovnih natečajih, 
 zlato priznanje in prva nagrada iz tekmovanja na glasbenem področju (skupinska in 

individualna), 
 odmevna likovna razstava, glasbeni nastop, izdaja knjige, pesniške zbirke, … 
 za doseganje vidnih rezultatov na srednješolskem športnem področju:  

- zlato priznanje na državnem srednješolskem prvenstvu ali 
- prva tri mesta na državnem srednješolskem tekmovanju ali 
- uvrstitev na mednarodno tekmovanje (mediteransko, evropsko, svetovno prvenstvo ali 

olimpijske igre). 

d) Če je dijak vzoren in učno uspešen ter ima posebne dosežke v okvirih šole ali ŠCV na področjih 
(praksa): 

 izjemni dosežki na področju praktičnega pouka, ki imajo vpliv na prepoznavnost ŠCV. 

e) Če je dijak vzoren in učno uspešen ter ima posebne dosežke v okvirih šole ali ŠCV na področjih: 
 izjemno uspešno in aktivno sodelovanje v promocijskih dejavnostih s katerimi promoviramo 

ŠCV v širšem okolju, 
 aktivno delo pri odmevnih oz. izjemno uspešnih projektih, 
 izjemni dosežki v oblikah inventivne in inovacijske dejavnosti,  
 uspešno večletno vodenje združenja dijakov ŠCV, 



 prostovoljec/ka leta na državnem nivoju in kdor je aktiven prostovoljec in je opravil preko sto ur 
prostovoljnega dela v šolskem letu. 

 
III. 

Skupinska priznanja ŠCV se podelijo le izjemoma, če v projektu sodelujejo dijaki več šol ŠCV skupaj in 
projekt pripomore k izjemni prepoznavnosti in ugledu ŠCV. 
Če je med kandidati za skupinsko priznanje tudi dijak, ki ni učno uspešen ob koncu pouka, se ga iz 
utemeljitve izvzame. Priznanje lahko dobi naknadno, ko opravi vse šolske obveznosti. 
 

IV. 

Dijake, ki se vzporedno izobražujejo, za priznanja ŠCV predlaga Gimnazija – v kolikor gre samo za 
dosežek s področja glasbe. Če je dijak poleg tega uspešen tudi na drugih področjih, ga predlaga šola, 
na kateri se redno izobražuje. 
 

V. 

Pravila formuliranja predloga priznanj: 

1. Priznanja ŠCV 

V predlogu je potrebno zapisati utemeljitev v obsegu do 270 znakov (štejejo se vsi znaki). 
Utemeljitev bo zapisana na priznanju in tudi javno prebrana na prireditvi. 
V utemeljitev se pišejo le dosežki, navedeni v kriterijih pod točko II.  
Pri utemeljitvah športnih/kulturnih dosežkov, ki niso toliko vezani na šolo, se poudari, da je 
bil dijak poleg vrhunskih rezultatov na tem področju, tudi uspešen v šoli. 

 
Priznanje je velikosti formata A4. Na priznanju je zapisano: 
 
Priznanje prejme 
(Ime in priimek dijaka) 
za … (utemeljitev) 
 
Na priznanje se podpišeta ravnatelj šole in direktor, ki sta tudi podeljevalca priznanj. 

 
2. Za naziv izjemen dijak/inja šole 

V predlogu je potrebno zapisati utemeljitev v obsegu do 700 znakov. Utemeljitev ne bo zapisana na 
priznanju, se pa v celoti prebere na prireditvi in je priloga priznanju. 

 
Priznanje je velikosti formata A4. Na priznanju je zapisano: 
 
Priznanje prejme 
(Ime in priimek dijaka) 
za naziv izjemen dijak šole (npr. Elektro in računalniške šole). 
 
Na priznanje se podpišeta direktor in predsednik Odbora za podeljevanje priznanj ŠCV, ki sta poleg 
ravnatelja šole tudi podeljevalca priznanja. 

 
3. Za naziv izjemen dijak/inja Šolskega centra Velenje  

V predlogu je potrebno zapisati utemeljitev v obsegu 700 znakov. Utemeljitev ne bo zapisana na 
priznanju, se pa v celoti prebere na prireditvi in je priloga priznanju. 



 
Priznanje je velikosti formata A4. Na priznanju je zapisano: 

 
Priznanje prejme 
(Ime in priimek dijaka) 
za naziv izjemen dijak Šolskega centra Velenje.  
 
Na priznanje se podpišeta direktor in predsednik Odbora za podeljevanje priznanj ŠCV, ki sta tudi 
podeljevalca priznanja. 

 
VI. 

Predloge za priznanja ŠCV pripravi razrednik, skupaj z mentorji posameznih dejavnosti (krožkov, 
tekmovanj, …) na šoli, ki so odgovorni za točnost podatkov. 
 
Končno obliko predlogov pripravi mentor dijaške skupnosti na šoli, skupaj s slavistom (lektorjem) in 
lektorirane do roka (določen v časovnici), odda predsedniku Odbora za podeljevanje priznanj. 
 
Odbor za podeljevanje priznanj potrdi predloge na seji odbora.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            



Priloga 2 
  

Kriteriji za podeljevanje priznanj delavcem 
 

I. 

Delavec prejme priznanje ŠC Velenje za: 

 posebno uspešnost in pomembne prispevke h kakovosti ter razvoju organizacije vzgojno-
izobraževalnega procesa,  

 uspešno opravljanje razredništva, ki se kaže v rezultatih oddelčne skupnosti,  
 pripravljenost za sodelovanje in pomoč sodelavcem,  
 uspešno delo v organih ŠC Velenje, 
 uspešno mentorsko delo v šolski skupnosti in interesnih dejavnostih dijakov, 
 ustvarjalno strokovno delo, 
 uveljavljanje človekovih pravic, temeljnih svoboščin in humanizacijo odnosov v šoli,  
 uveljavljanje pozitivnih vzgojnih vplivov, 
 posebne zasluge za uspešno organizacijo aktivnosti, ki popularizirajo in večajo ugled ŠC Velenje v 

okolju.  
 

II. 

Naziv zaslužni delavec ŠC Velenje lahko prejme delavec, ki je praviloma že prejel priznanje ŠC Velenje 
in si ga s svojim delom ponovno zasluži. Ta naziv prejmejo posebej uspešni delavci za svoje življenjsko 
delo, katerega večji del (vsaj 10 – 15 let) so opravili znotraj ŠC Velenje ali v njegovih pravnih 
predhodnikih, v zadnjem obdobju pred upokojitvijo ali ob odhodu na pomembnejšo delovno dolžnost. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


