
Svet Srednje šole Josipa Jur�i�a Ivan�na Gorica je v skladu s 30. �lenom Pravilnika o šolskem redu in  47. �lenom 

Statuta Srednje šole Josipa Jur�i�a Ivan�na Gorica na svoji seji sprejel 

 
PRAVILNIK O JUR�I�EVIH NAGRADAH IN PRIZNANJIH 

 
1. �len 

 
Jur�i�eva priznanja in nagrade podeljuje dijakom Srednje šole Josipa Jur�i�a Ivan�na Gorica komisija, ki jo 
imenuje svet šole za vsako šolsko leto. 

2. �len 
 
Komisija upošteva pri podeljevanju Jur�i�evih priznanj in nagrad predloge razrednika, oddel�ne skupnosti, 
profesorjev, mentorjev in dijakov. 

3. �len 
 

Jur�i�evo nagrado ali priznanje lahko prejme dijak ali skupina dijakov, ki dosega pomembne rezultate na 
enem ali ve� podro�jih dela in življenja šole: 
- pri pouku, 
- na podro�ju raziskovalnega dela, 
- na podro�ju športa, 
- na podro�ju kulture, 
- za angažiranje pri interesnih dejavnostih, 
- za dosežke na tekmovanjih, 
- za dosežke v javnem življenju, ki so prispevali k ugledu šole. 
 

4. �len 
 
Jur�i�eve nagrade in priznanja so naslednja: 
 
- zlata Jur�i�eva nagrada praviloma za dijake zaklju�nih letnikov, za izjemno dobro delo in dosežke 

med šolanjem v naši ustanovi, ki jo lahko prejme dijak, ki je že prejel Jur�i�evo nagrado ali dve 
Jur�i�evi priznanji ali dosegel izjemen uspeh na državni ravni. Zlato Jur�i�evo nagrado obvezno 
prejme tudi maturant, ki maturira s pohvalo. Zlato Jur�i�evo nagrado lahko prejme tudi skupina 
dijakov za ve�letno uspešno delo skupine. 

- srebrna Jur�i�eva nagrada za dijake 3. in 4. letnikov. Nagrado praviloma prejme najboljši dijak 
vsake usmeritve ob zaklju�ku šolanja, lahko pa tudi dijak za posamezne izjemne dosežke in 
avtomati�no dijak, ki opravi poklicno maturo ali zaklju�ni izpit s pohvalo. 

- bronasta Jur�i�eva nagrada za dijake 2., 3. in 4. letnikov in za skupine dijakov; 
- Jur�i�evo priznanje za dijake vseh letnikov. 
 

5. �len 
 
Vsako leto komisija podeli naslednje število nagrad: 
 
- zlate Jur�i�eve nagrade – redno najve� 1, za maturante s pohvalo ni omejitev, 
- srebrne Jur�i�eve nagrade - najve� 4, praviloma najmanj eno v vsaki usmeritvi, 
- bronaste Jur�i�eve nagrade - najve� 5, 
- Jur�i�eva priznanja - najve� 7. 

6. �len 
 
Ravnatelj vsako šolsko leto do decembra predlaga komisijo za podeljevanje Jur�i�evih nagrad in 
priznanj, ki jo imenuje svet šole. �lani komisije so: 
- trije �lani iz vrst pedagoških in drugih strokovnih delavcev šole, zastopane morajo biti vse tri usmeritve 

na šoli. Vsaj eden od �lanov mora biti tudi �lan 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. 
 
�lani komisije izvolijo predsednika, ki vodi seje komisije. 
 

7. �len 
 
Komisija za podelitev Jur�i�evih priznanj in nagrad vsako šolsko leto na drugi ocenjevalni konferenci javno 
objavi razpis za pridobitev Jur�i�evih nagrad in priznanj. Po en izvod tega Pravilnika in  formularja za vlogo 
prejmejo: razredniki, predsedniki oddel�nih skupnosti in mentorji dejavnosti na šoli. 
 
Rok za zaklju�ek razpisa je med 20. in 30. majem. 
 

8. �len 
 
Predlagatelji oddajo svoje pisne utemeljitve razredniku predlaganega dijaka. Razredniki poskrbijo za 
popolno izpolnitev vloge PREDLOG ZA JUR�I�EVO PRIZNANJE ALI NAGRADO, z vsemi potrebnimi 
pisnimi utemeljitvami, in za pravo�asno oddajo predlogov Komisiji za Jur�i�eva priznanja in nagrade. 

 
9. �len 

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

10. �len 
 
Predlagatelji oziroma razrednik v predlogu za podelitev Jur�i�evih priznanj in nagrad obvezno upoštevajo: 
- dijakov dotedanji u�ni  uspeh v vseh letnikih šolanja, dotedanje nagrade, priznanja in morebitne vzgojne 

ukrepe,   
- dosežke na tekmovanjih, 
- aktivno sodelovanje pri pouku, 
- odnos do sošolcev, 
- odnos do profesorjev, 
- dijakovo delo v oddel�ni skupnosti in dejavnostih na šoli, 
- mnenje razrednika, ki vsebuje mnenje oddel�ne skupnosti,  
- mnenje mentorja dejavnosti, 
- izvenšolsko aktivnost dijaka na raziskovalnem, kulturnem, športnem  in ostalih podro�jih. 
 

11. �len 
 
Predlog, ki ga za vsakega dijaka praviloma izpolni razrednik na posebnem formularju PREDLOG ZA 
JUR�I�EVO PRIZNANJE ALI NAGRADO, obvezno vsebuje vse zahtevane podatke in vrsto  Jur�i�eve 
nagrade oz. priznanja. Zahtevana pisna mnenja so lahko priloga predpisanega formularja. 
 
Predlog za zlato Jur�i�evo nagrado mora vsebovati opis dela in aktivnosti predlaganega dijaka v celem 
obdobju šolanja. 

12. �len 
 
Jur�i�eve nagrade ali priznanja ne more prejeti dijak z nezadostnim u�nim uspehom. Prav tako ne more 
prejeti Jur�i�eve nagrade ali priznanja dijak, ki je bil v teko�em šolskem letu kaznovan z ukorom, višjim od 
ukora razrednika.  
 

13. �len 
 
Komisija pri podeljevanju Jur�i�evih nagrad in priznanj enakovredno vrednoti vsa podro�ja dijakovega 
udejstvovanja, navedena v tem Pravilniku. 

 
 



14. �len 
 
Komisija suvereno odlo�a o podelitvi Jur�i�evih nagrad in priznanj. Odlo�itev komisije je dokon�na. 
Komisija lahko na prvem sestanku, po pregledu prispelih vlog, zaprosi razrednike za dopolnitev vlog ali 
celo za pripravo dodatne vloge, �e namre� opazi, da je bil kakšen dijak, kljub svojim dosežkom, prezrt. 
Kasneje se dodatni predlogi ne upoštevajo, razen v naslednjih dveh primerih :  
 
1. Komisija lahko po opravljenih zaklju�nih izpitih in poklicni maturi v izrednem postopku podeli srebrno 

Jur�i�evo nagrado za izjemne uspehe oziroma uspeh s pohvalo, še posebej, �e v rednem postopku te 
nagrade ni podelila v obsegu, kot to dolo�a 5. �len tega pravilnika. 

 
2. Podelitev zlate Jur�i�eve nagrade maturantom s pohvalo je avtomati�na, podeli se lahko brez sestanka 

komisije, vendar skladno z dolo�ili 12.�lena tega pravilnika. 
 

15. �len 
 
Zlata Jur�i�eva nagrada vsebuje plaketo in denarni znesek v višini 135 EUR. 
Srebrna Jur�i�eva nagrada vsebuje plaketo in denarni znesek v višini 90 EUR. 
Bronasta  Jur�i�eva nagrada vsebuje plaketo in denarni znesek v višini 45 SIT. 
Jur�i�evo priznanje vsebuje plaketo in knjižno nagrado. 
Vse nagrajence in pohvaljene se vpiše v posebno Knjigo nagrad in priznanj SŠJJ. 
 
�e Jur�i�evo nagrado ali priznanje prejme skupina dijakov, se glavna plaketa glasi na ime skupine z 
vpisanimi imeni �lanov, vsakemu posamezniku pa se izda ustrezno pisno potrdilo o prejeti nagradi oz. 
priznanju z njegovim imenom in priimkom. 
 
Denarne nagrade se dijakom izro�i �imprej po uradni objavi nagrajencev. 
 
�e nagrajenec v istem šolskem letu dobi dve Jur�i�evi nagradi  ( prim. 5. in 14. �len), je za drugo nagrado 
upravi�en le do zneska razlike med prvo in drugo podeljeno nagrado. 
 

16. �len 
 
Sredstva za Jur�i�eve nagrade so: sredstva šole, prostovoljni prispevki delovnih organizacij in 
posameznikov (sponzorstvo) in druga. 

17. �len 
 
Seznam sponzorjev je javno predstavljen na podelitvi Jur�i�evih nagrad in priznanj. 
 

18. �len 
 
Podelitev Jur�i�evih nagrad in priznanj je na javni prireditvi, imena nagrajencev in dobitnikov priznanj pa se 
javno objavijo na oglasnih mestih na šoli, :  
 
1. Za u�ence nižjih letnikov je podelitev ob zaklju�ku pouka, na sve�ani šolski prireditvi, pred podelitvijo 

spri�eval in prodajo klju�a. Na prireditvi se objavijo tudi imena prejemnikov nagrad iz zaklju�nih 
letnikov. Primeren �as bi bil popoldne, lahko tudi sobota dopoldne, da bi se prireditve lahko udeležili 
tudi starši, in da ne bi bil moten potek mature.  

2. Za u�ence, ki opravljajo zaklju�ni izpit je podelitev nagrad in priznanj na javni prireditvi ob podelitvi 
spri�eval o zaklju�nem izpitu. 

3. Za maturante je podelitev nagrad in priznanj na prireditvi ob slovesni podelitvi maturitetnih spri�eval 
konec julija. 

Jur�i�eve nagrade in priznanja podeljujeta predsednik sveta šole in ravnatelj šole. 
 
 
 
(Vklju�eni so popravki v 4. in 15. �l., sprejeti leta 1999 in popravki v 4. in 14. �l. Sprejeti na svetu šole leta 15. 10. 2003) 


