
Svet Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica je v skladu s 3. členom Pravilnika o šolskem redu 

v srednjih šolah in  48. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja na 

svoji 9. seji, 27.2.2023 sprejel spremembe in v čistopisu 

 

PRAVILNIK O JURČIČEVIH NAGRADAH IN PRIZNANJIH 

 

1. člen 
 

Jurčičeva priznanja in nagrade podeljuje dijakom Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica 

komisija, ki jo imenuje svet šole za vsako šolsko leto. 

 

2. člen 
 

Komisija upošteva pri podeljevanju Jurčičevih priznanj in nagrad predloge razrednika, oddelčne 

skupnosti, profesorjev, mentorjev in dijakov. 

 

3. člen 
 

Jurčičevo nagrado ali priznanje lahko prejme dijak ali skupina dijakov, ki dosega pomembne 

rezultate na enem ali več področjih dela in življenja šole: 

- pri pouku, 

- na področju raziskovalnega dela, 

- na področju športa, 

- na področju kulture 

- za angažiranje pri interesnih dejavnostih, 

- za dosežke na tekmovanjih, 

- za dosežke v javnem življenju, ki so prispevali k ugledu šole. 

 

4. člen 
 

Jurčičeve nagrade in priznanja so naslednja: 
 

- zlata Jurčičeva nagrada praviloma za dijake zaključnih letnikov, za izjemno dobro delo in 

dosežke med šolanjem v naši ustanovi, ki jo lahko prejme dijak, ki je že prejel Jurčičevo 

nagrado ali dve Jurčičevi priznanji ali dosegel izjemen uspeh na državni ravni. Zlato 

Jurčičevo nagrado obvezno prejme tudi maturant, ki maturira s pohvalo. Zlato Jurčičevo 

nagrado lahko prejme tudi skupina dijakov za izjemen dosežek ali večletno delo skupine. 

- srebrna Jurčičeva nagrada praviloma za dijake 3. in 4. letnikov. Nagrado praviloma prejme 

najboljši dijak vsake usmeritve ob zaključku šolanja, lahko pa tudi dijak za posamezne 

izjemne dosežke in avtomatično dijak, ki opravi poklicno maturo s pohvalo. 

Srebrno Jurčičevo nagrado lahko prejme tudi skupina dijakov za izjemen dosežek ali 

večletno delo skupine. 
- bronasta Jurčičeva nagrada za dijake vseh letnikov in za skupine dijakov; 

- Jurčičevo priznanje za dijake vseh letnikov. 

 

5. člen 
 

Vsako leto komisija podeli naslednje število nagrad: 
 

- zlate Jurčičeve nagrade –največ 2, za maturante SM s pohvalo ni omejitev, 

- srebrne Jurčičeve nagrade - največ 4, praviloma najmanj eno v vsaki usmeritvi, za maturante 

PM s pohvalo ni omejitev 

- bronaste Jurčičeve nagrade - največ 5, 



- Jurčičeva priznanja - največ 10. 

6. člen 
 

Ravnatelj vsako šolsko leto do decembra predlaga komisijo za podeljevanje Jurčičevih nagrad in 

priznanj, ki jo imenuje svet šole. Člani komisije so: 

- trije člani iz vrst pedagoških in drugih strokovnih delavcev šole, eden od njih je predsednik. 

Vsaj eden od članov naj bo tudi član sveta šole.  

- predstavnik vodstva šole, 

- dva dijaka, ki ju predlaga dijaška skupnost: eden iz gimnazije, eden iz strokovne šole, 

- dva predstavnika staršev, ki ju predlaga svet staršev: po eden iz gimnazije in iz strokovne 

šole, 

- mentor šolske dijaške skupnosti. 

 

7. člen 
 

Komisija za podelitev Jurčičevih priznanj in nagrad vsako šolsko leto v aprilu oz. maju javno 

objavi razpis za pridobitev Jurčičevih nagrad in priznanj. Ta Pravilnik in formular za vlogo sta 

objavljena na spletni strani šole. 

Rok za zaključek razpisa je med 20. in 30. majem. 

 

8. člen 
 

Predlagatelji oddajo svoje pisne utemeljitve razredniku predlaganega dijaka. Razredniki poskrbijo 

za popolno izpolnitev vloge PREDLOG ZA JURČIČEVO PRIZNANJE ALI NAGRADO, z vsemi 

potrebnimi pisnimi utemeljitvami, in za pravočasno oddajo predlogov Komisiji za Jurčičeva 

priznanja in nagrade. 

 

9. člen 
 

Predlogi, ki brez utemeljenega razloga niso oddani v predpisanem  roku in predpisani obliki, se ne 

upoštevajo. 

 

10. člen 
 

Predlagatelji oziroma razrednik v predlogu za podelitev Jurčičevih priznanj in nagrad obvezno 

upoštevajo: 

- dijakov dotedanji učni  uspeh v vseh letnikih, dotedanje nagrade, priznanja in morebitne 

vzgojne ukrepe,   

- dosežke na tekmovanjih, 

- aktivno sodelovanje pri pouku, 

- odnos do sošolcev, 

- odnos do profesorjev, 

- dijakovo delo v oddelčni skupnosti in dejavnostih na šoli, 

- mnenje razrednika, ki vsebuje mnenje oddelčne skupnosti,  

- mnenje mentorja dejavnosti, 

- izvenšolsko aktivnost dijaka na raziskovalnem, kulturnem, športnem  in ostalih področjih. 

 

11. člen 
 

Predlog, ki ga za vsakega dijaka praviloma izpolni razrednik na posebnem formularju PREDLOG 

ZA JURČIČEVO PRIZNANJE ALI NAGRADO, obvezno vsebuje vse zahtevane podatke in vrsto 

Jurčičeve nagrade oz. priznanja. Zahtevana pisna mnenja so lahko priloga predpisanega formularja. 
 



Predlog za zlato Jurčičevo nagrado mora vsebovati opis dela in aktivnosti predlaganega dijaka v 

celem obdobju šolanja. 

 

12. člen 
 

Jurčičeve nagrade ali priznanja ne more prejeti dijak z nezadostnim učnim uspehom. Prav tako ne 

more prejeti Jurčičeve nagrade ali priznanja dijak, ki je bil v tekočem šolskem letu kaznovan z 

ukorom, višjim od ukora razrednika.  

 

13. člen 
 

Komisija pri podeljevanju Jurčičevih nagrad in priznanj enakovredno vrednoti vsa področja 

dijakovega udejstvovanja, navedena v tem Pravilniku. 

 

14. člen 
 

Komisija suvereno odloča o podelitvi Jurčičevih nagrad in priznanj. Odločitev komisije je 

dokončna. Komisija lahko na prvem sestanku, po pregledu prispelih vlog, zaprosi predlagatelje za 

dopolnitev vlog ali celo za pripravo dodatne vloge, če namreč opazi, da je bil kakšen dijak, kljub 

svojim dosežkom, prezrt. Kasneje se dodatni predlogi ne upoštevajo, razen v naslednjih dveh 

primerih :  
 

1. Podelitev srebrne Jurčičevo nagrade maturantom PM za izjemen uspeh s pohvalo je 

avtomatična, brez sestanka komisije, vendar skladno z določili 12. in 15. člena tega pravilnika. 
 

2. Podelitev zlate Jurčičeve nagrade maturantom SM s pohvalo je avtomatična, podeli se brez 

sestanka komisije, vendar skladno z določili 12. in 15. člena tega pravilnika. 

 

15. člen 
 

Zlata Jurčičeva nagrada vsebuje plaketo in denarni znesek v višini 135 EUR. 

Srebrna Jurčičeva nagrada vsebuje plaketo in denarni znesek v višini 90 EUR. 

Bronasta  Jurčičeva nagrada vsebuje plaketo in denarni znesek v višini 45 SIT. 

Jurčičevo priznanje vsebuje plaketo in knjižno nagrado. 

Vse nagrajence in pohvaljene se vpiše v posebno Knjigo nagrad in priznanj SŠJJ. 
 

Če Jurčičevo nagrado ali priznanje prejme skupina dijakov, se glavna plaketa glasi na ime 

skupine z vpisanimi imeni članov, vsakemu posamezniku pa se izda ustrezno pisno potrdilo o 

prejeti nagradi oz. priznanju z imenom skupine in njegovim imenom in priimkom. 
 

Če denarno nagrado prejme skupina dijakov, se nagrada enakomerno razdeli na vse člane. Pri 

večjem številu članov v skupini veljajo naslednje izjeme: 

Če ima skupina prejemnikov Zlate Jurčičeve nagrade več kot šest (6) članov, se vsakemu članu 

izplača po 20 €. 

Če ima skupina prejemnikov Srebrne Jurčičeve nagrade več kot šest  (6) članov, se vsakemu 

članu izplača po 15 €. 

Če ima skupina prejemnikov Bronaste Jurčičeve nagrade več kot štiri (4) člane, se vsakemu 

članu izplača po 10 €. 
 

Denarne nagrade se dijakom izroči čimprej po uradni objavi nagrajencev. 
 

Če nagrajenec v istem šolskem letu dobi dve Jurčičevi nagradi  ( prim. 5. in 14. člen),  je za drugo 

nagrado upravičen le do zneska razlike med prvo in drugo podeljeno nagrado. 

 

16. člen 
 



Sredstva za Jurčičeve nagrade so: sredstva šolskega sklada, šole, prostovoljni prispevki delovnih 

organizacij in posameznikov (sponzorstvo) in druga. 

17. člen 
 

Seznam sponzorjev je javno predstavljen na podelitvi Jurčičevih nagrad in priznanj. 

 

18. člen 
 

Podelitev Jurčičevih nagrad in priznanj je na javni prireditvi, imena nagrajencev in dobitnikov 

priznanj pa se javno objavijo na oglasnih mestih na šoli:  
 

1. Za učence nižjih letnikov je podelitev ob zaključku pouka, na svečani šolski prireditvi, pred 

podelitvijo spričeval. Na prireditvi se objavijo tudi imena prejemnikov nagrad iz zaključnih 

letnikov.  

2. Za maturante je podelitev nagrad in priznanj na prireditvi ob slovesni podelitvi maturitetnih 

spričeval v juliju. 
 

Jurčičeve nagrade in priznanja podeljujeta predsednik sveta šole in ravnatelj šole. 

 

 

 

 

Predsednik Sveta zavoda: 

Anton BRČAN, univ. dipl. ekon 

 

 



 

PREDLOG 

ZA JURČIČEVO PRIZNANJE ALI NAGRADO 

 

I. PODATKI O PREDLAGANEM DIJAKU: 

 

Priimek in ime:____________________________________________Oddelek:___________ 

 

Učni uspeh: 1. letnik _________  2. letnik _________ 

  3. letnik _________  4. letnik _________ 

 

Dosedanje nagrade in priznanja, vrsta in datum:_____________________________________ 

 

Dijak sodeluje v naslednjih društvih, organizacijah in krožkih: 

 

 na šoli:___________________________________________________________________ 

 izven šole:________________________________________________________________ 

 

 

Dijaka predlagam  za: a) Jurčičevo priznanje 

    b) bronasto Jurčičevo nagrado 

    c) srebrno Jurčičevo nagrado 

    d) zlato Jurčičevo nagrado 

 

Obrazložitev po 3. in 10. členu Pravilnika za podeljevanje Jurčičevih nagrad in priznanj: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. DOSEŽKI PREDLAGANEGA  DIJAKA: 

 

1. Na raziskovalno-inovacijskem področju: 

 

- naslov raziskovalne naloge:____________________________________________________ 

- nivo tekmovanja (šolsko, področno, državno):_____________________________________ 

- doseženo mesto:_____________ 

 

2. Na kulturnem področju: 

 

- kulturna zvrst:______________________________________________________________ 

- nivo tekmovanja:____________________________________________________________ 

- doseženo mesto:________________ 

 

 

 



3. Na športnem področju: 

 

- športna panoga:_____________________________________________________________ 

- nivo tekmovanja: ___________________________________________________________ 

- doseženo mesto:_______________ 

 

4. Na ostalih predmetnih področjih: 

 

- področje:__________________________________________________________________ 

- nivo tekmovanja:____________________________________________________________ 

- doseženo mesto:_____________________________________________________________ 

 

 

III. AKTIVNOSTI PREDLAGANEGA DIJAKA  
(pri predlogu za zlato Jurčičevo nagrado opišite štiriletno delo dijaka): 

 

1. Ocena aktivnosti na šoli: 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ocena aktivnosti izven šole: 

 

 

 

 

 

IV. MNENJE O PREDLAGANEM DIJAKU: 

 

1. Mnenje profesorja-mentorja oziroma predlagatelja (lahko priloga): 

 

 

 

2. Mnenje razrednika in oddelčne skupnosti (lahko priloga): 

 

 

 

3. Pripombe ostalih profesorjev, ki dijaka poučujejo (lahko priloga): 

 

 

 

 

 

 

      Podpis predlagatelja:_______________________ 

       

      Podpis razrednika:_________________________ 

 

Ivančna Gorica, _______________ 


