
N podlagi 2. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o OŠ 
Ul. RS, štev. 102/2007  izdajam 
 
                                          PRAVILNIK 
 
O podeljevanju pohval, priznanj, nagrad in drugih spodbud učenkam in 
učencem ter delavcem šole 
 
 

1. člen 
 
 

 
Učenci in skupine učencev lahko za uspešno in prizadevno delo ter 
ravnanje v šoli in izven nje prejmejo pohvale, priznanja in nagrade, in 
sicer: 
 
 

- pohvala »Sonček«, 
- Aškerčeva pohvala, 
- Aškerčevo priznanje, 
- znak »Aškerčeva čaša«, 
- knjiga zglednih učencev, 
- »Zlata Aškerčeva knjiga«-zapis/podpis, 
- občinsko priznanje Zlati učenec, 
- druga sprotna priložnostna priznanja in nagrade 

 
 

2. člen 
 
 

Pohvale, priznanja in nagrade zglednim učencem in skupinam učencev  
predlagajo: 
 

- oddelčne skupnosti ali skupnost učencev šole, 
- razrednik, 
- drugi strokovni delavci šole,  
- mentorji dejavnosti, 
- ravnatelj, 
- starši, 
- drugi 
 
 



 
                                3. člen 
                          Zgledni učenec 
 
»Zglednega«  učenca odlikujejo njegovo odlično delo in/ali vrednote 
in/ali ravnanje in/ali dosežki. Vidno in pogumno uresničuje ideale 
zdravega, estetskega, pametnega, dobrega, koristnega, humanega 
in/ali človeško smiselnega. Dejavno se vključuje v izboljšanje življenja 
in dela na šoli ter ustvarjalno sooblikuje šolsko in razredno klimo. V 
svojih izbirah se odgovorno odloča in ravna za dobrobit soljudi in 
okolja… V odnose vstopa strpno, odgovorno, z občutkom za 
posameznikovo stisko oziroma soljudi. 
 
 
Zglednega učenca odlikujejo: 
- zgledno znanje/učni uspeh (odlični uspeh/4,5), 
- zgledni dosežki na predmetnih področjih (tekmovanjih iz znanja-

področna,nacionalna tekmovanja, drugi vidni dosežki), 
- zgledni dosežki na športnem in kulturno-umetniškem področju, 
- zgledne osebne odlike (vedenje,humanitarnost, vrstniška pomoč), 
- zgledni raziskovalec (projekti, raziskovalne naloge), 
- zgledni vodja (ŠP, oddelčne skupnosti, dejavnosti) 
 
                             

4. člen 
 

                                    Pohvala Sonček 
 
 
Pohvalo »Sonček« prejmejo učenci od 1. do 3. razreda za zgledno delo, 
ravnanje in dosežke v šolskem letu. Podeljujejo jih razredniki/mentorji 
ob zaključku šolskega leta in ravnatelj-ica ob dnevu šole ali drugih 
jubilejih. 
 
                                         5. člen 
 
                             Aškerčeva pohvala 
                               
Aškerčevo pohvalo prejmejo zgledni učenci ali skupine  2. in 3. 
triletja (4.-9. razred), za zgledno delo, ravnanje in dosežke  v šolskem 
letu.   
Aškerčeve pohvale podeljujejo razredniki, oz. mentorji dejavnosti in 
ravnatelj-ica ob dnevu šole in drugih jubilejih.      



 
6. člen 
          

 
Aškerčeva priznanja prejmejo: 

- zgledni učenci  ali skupine učencev   za večletno zgledno delo, 
ravnanje in dosežke ali 

- za izjemne dosežke na posameznem področju družbenega 
življenja, zgledno delo ali  ravnanje v šolskem letu. 

 
 
Za izjemne dosežke štejejo: 

- najvišja mesta na regijskem/območnem/področnem nivoju 
- udeležba in/ali najvišja mesta na državnem nivoju na področju 

raziskovalne/razvojne/projektne dejavnosti, umetnosti in športa, 
- vrednote 

 
Aškerčeva priznanja podeljuje ravnatelj-ica ob dnevu šole ali jubilejni 
prireditvi. 

 
7. člen 

 
 
                                Znak »Aškerčeva čaša« 
 
Znak »Aškerčeva čaša« podeljuje ravnatelj-ica  na valeti zglednim 
devetošolcem za večletno zgledno delo, dosežke, ravnanje,…. 
 
 
                                     8. člen 
 
                              Knjiga zglednih učencev 
 
 
V knjigo zglednih učencev se vpišejo  zgledni učenci, prejemniki 
Aškerčevih priznanj/Aškerčeve čaše ob dnevu šole/valeti/jubilejni 
prireditvi. 
 
 
 
 
 
 



 
 
                      9. člen 
 
 
                        Zlata Aškerčeva knjiga – Zlati Aškerčev učenec 
 
 
V  Zlato Aškerčevo knjigo  se vpišejo in podpišejo Zlati Aškerčevi 
učenci, ki v  času šolanja dosegajo zgledni učni uspeh      in so tudi 
sicer zgledni učenci (dobitniki Aškerčeve čaše). 
Omenjeni učenci se evidentirajo v Zlati Aškerčevi knjigi, šolski kroniki in 
letnem poročilu o realizaciji LDN. 
 
 
                                             10. člen 
 
                     Občinsko priznanje Zlati učenec 
 
 
Priznanje Zlati učenec prejmejo ob zaključku osnovnošolskega 
izobraževanja učenci, ki so v drugi in tretji triadi dosegli odličen uspeh 
oziroma so razrede končali s povprečjem zaključnih ocen 4,5 ali več in 
so v zadnji triadi dosegli na tekmovanjih najmanj 12 točk po Točkovniku 
o šolskih tekmovanjih, ki ga sprejme župan Občine laško. 
Priznanje Zlati učenec podeli župan na osrednji občinski slovesnosti ob 
dnevu državnosti. Priznanje obsega listino.  
 
 
 
                                           11. člen 
 

Aškerčeva plaketa 
 
Aškerčevo plaketo prejmejo delavci šole za zgledno delo ali dosežke 
na profesionalnem področju.  Aškerčevo plaketo podeljuje ravnatelj-ica 
ob dnevu šole ali jubilejni prireditvi. 
 
 
 
 
 
 



                                           12. člen 
 
 Aškerčeve pohvale in priznanja ter pohvala Sonček so v obliki tiskovine. 
Aškerčeva čaša je iz kovine(okrogle oblike) z odtisom/gravuro čaše s 
priloženim certifikatom z odtisom znaka, Aškerčevim verzom, imenom in 
priimkom učenca, pripisom zgledni učenec ter letnico podelitve. 
Aškerčeva plaketa je iz kovine (okrogle oblike) z reliefnim portretom 
Antona Aškerca.              
 

                                  13. člen 
 
 
 
Pohvale, priznanja in nagrade/znake šola učencem in učenkam izroča na 
primerno svečan način ob zaključku šolskega leta: 

- v oddelčni skupnosti, 
- ob dnevu šole, 
- na valeti, 
- na drugih prireditvah. 

 
 
                                             14. člen 
 
 
 
Pravilnik o podeljevanju pohval, priznanj in nagrad učencem in učenkam 
ter delavcem šole sprejme ravnatelj-ica šole. 
 
 
 
                                              15. člen 
 
 
Pravilnik o podeljevanju pohval, priznanj in nagrad učencem in učenkam 
ter delavcem šole se  začne uporabljati 8. 6. 2012,  ko preneha veljati 
Pravilnik z dne 10. 6. 2009. 
 
 
 
Rimske Toplice, 15. 5. 2012                                 Ravnateljica: 
                                                                              Manica Skok 


