
Na podlagi 42. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, 86/04) Višja 

strokovna Velenje določa 

 

MERILA IN POSTOPEK ZA PODELJEVANJE POHVAL, PRIZNANJ IN NAGRAD 

ŠTUDENTOM VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 

S tem pravilnikom se podrobneje določajo kriteriji in način dodeljevanja pohval, priznanj in 
nagrad študentom Višje strokovne šole 

2. člen 
Študenti ali skupine študentov lahko za uspešno in prizadevno delo prejmejo pohvale, priznanja in 

nagrade 

II. PREDLAGANJE IN ODLOČANJE O NAGRADAH 
3. člen 

Pohvale, priznanja in nagrade študentom ali skupinam študentov lahko predlagajo: 
 predavatelji Višje strokovne šole,  
 mentorji praktičnega izobraževanja v podjetju,  
 ravnatelj Višje strokovne šole,  
 direktor zavoda. 

 
III. KRITERIJI ZA DODELITEV IN NAČIN PODELJEVANJA 

 
4. člen 

POHVALE 
Pohvale so lahko pisne ali ustne. 
Ustne pohvale se izrekajo študentom za prizadevnost pri enkratnih ali kratkotrajnih aktivnostih. Ustne 
pohvale izrekajo: predavatelji Višje strokovne šole  
 
Pisne pohvale podeljuje ravnatelj na predlog predavateljev. 
Pisne pohvale se podeljujejo za prizadevnost ter doseganje vidnih rezultatov pri predavanjih, vajah in 
drugih oblikah izobraževalnega dela ali iz drugih razlogov, ki jih ravnatelj in strokovni delavci ocenijo 
kot primerne za razlog pisne pohvale.  

 
5. člen 

PRIZNANJA 
 

Priznanja podeljuje študentom ravnatelj oziroma direktor za delo oziroma dosežek, ki je pomemben za 
šolo in znatno prispeva k ugledu Višje strokovne šole: 

 priznanja se podeljujejo za stalno prizadevnost in doseganje vidnih rezultatov pri 
izobraževanju, 

 izjemne dosežke pri posameznih predmetih. 
 

Študente za dodelitev priznanja predlagajo predavatelji,  o dodelitvi pa odločata ravnatelj. 
 

6. člen 
NAGRADE 

 



Študenti z izjemnim  študijskim uspehom ali kakovostnim diplomskim delom dobijo nagrado. 
O vrsti nagrade za posameznega študenta odloča ravnatelj oziroma direktor. 
 
Praviloma so nagrade knjige, slike ali pripomočki, ki jih študent lahko uporablja pri študiju ter pri 
nadaljnjem profesionalnem delu. 
Priznanja in nagrade podeljujeta ravnatelj Višje strokovne šole in direktor praviloma ob zaključku 
študijskega leta ali ob slavnostni podelitvi diplom študentom. Le v izjemnih primerih se priznanja in 
nagrade podeljujejo tudi med študijskim letom. 

 
7. člen 

 
Ta merila  začnejo veljati  po objavi na spletnih straneh šole. 
 
 
 
 
 
 


