
 

 Matična številka: 6669107000 ǀ ID št. za DDV: SI95675680 1/3 

 

PRAVILNIK O POHVALAH, PRIZNANJIH IN 
NAGRADAH ŠTUDENTOM NA VIŠJI STROKOVNI 

ŠOLI 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
 

S tem pravilnikom se podrobneje določa merila in postopki dodeljevanja pohval, priznanj in nagrad 
študentom Višje strokovne šole Tehniškega šolskega centra Maribor. 
 
Pohvale, priznanja in nagrade šola podeljuje z namenom motiviranja študentov, k čim boljšim študij-
skim dosežkom in k še večji kakovosti in raznolikosti diplomskih del. Podeljene pohvale, priznanja in 
nagrade omogočajo tudi promocijo študijskih programov Višje strokovne šole v slovenskem merilu. 

2. člen 
 

Pohvala in priznanje sta listini, ki vsebujeta podatke o šoli in študentu, utemeljitev pohvale ali priznanja 
in evidenčne podatke. Če je izdelek nastal pod vodstvom mentorja, mentor pa je bil sodelavec šole, 
vsebuje listina tudi ime mentorja. 
 
Šola izdajo listin vodi v Knjigi izdanih pohval, priznanj in nagrad. Kadar je na listini naveden mentor, 
mu šola izda kopijo. Listino podpišejo predsednik študijske komisije in ravnatelj. 
 
 
II. PREDLAGANJE IN ODLOČANJE O POHVALAH, PRIZNANJIH IN NAGRADAH 

3. člen 
 

Kandidate za pohvalo, priznanje in nagrado študentom ali skupinam študentov lahko predlagajo pre-
davatelji, študenti, šola, mentorji praktičnega izobraževanja v podjetjih in druge organizacije. Študent 
se lahko predlaga sam. Predlogu je potrebno priložiti ustrezna dokazila. 
 
Predlog je potrebno vložiti med študijem ali najmanj 30 dni pred podelitvijo diplom. 
 

4. člen 
 
O pohvalah, priznanjih in nagradah na podlagi meril tega pravilnika odloča Študijska komisija. 
 
Študijska komisija na podlagi prejetih predlogov v ožji izbor uvrsti do 5 kandidatov. 
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III.  MERILA ZA DODELITEV IN POSTOPKI PODELJEVANJA 

5. člen 
 

POHVALE 
 
Pohvale so lahko pisne ali ustne. 
 
Ustne pohvale 
 
Kadar se študent ali skupina študentov izkaže s prizadevnostjo pri enkratni ali kratkotrajni aktivnosti 
(prizadevnost ter doseganje vidnih rezultatov pri predavanjih, vajah in drugih oblikah izobraževalnega 
dela ter dejavnosti šole, prizadevnost ter doseganje vidnih rezultatov pri praktičnem izobraževanju v 
podjetju…), so lahko ustno pohvaljeni. Ustne pohvale izrekajo predavatelji, mentorji praktičnega izob-
raževanja v podjetjih ali mentorji posameznih dejavnosti (strokovnih aktivov). 
 
Pisne pohvale 
 
Pisne pohvale se podeljujejo za izjemne dosežke pri dokazovanju in promociji znanja: 
- doseganje vidnih rezultatov na tekmovanjih in srečanjih študentov z različnih področij znanja in 

delovanja, 
- projekti, inovacije ali rešitve problemov, ki so pripomogli k delovanju/racionalizaciji poslovanja) 

podjetja ali organizacije, 
- dosežki, ki pospešujejo ali vzpostavljajo mednarodno sodelovanje, 
- izjemni prispevki k promociji šole. 

Pisne pohvale se podeli na podelitvi diplom v istem roku kot diplomo in po enakem protokolu. Ob 
podelitvi se prebere utemeljitev. 

6. člen 
 
PRIZNANJA 
 
Priznanja se podeljujejo za izjemne študijske dosežke študentom za vsaj enega od naštetih meril: 
- povprečna ocena izpitov (vključno z diplomskim izpitom) 9,1 ali več. 
- vsaj polovica predmetov v programu ocenjena z izpitno oceno 10. 
- zaključek študija, za katerega niso bili priznani izpiti iz predhodnega izobraževanja, v roku 2 študij-

skih let za redni študij in v roku 3 študijskih let za izredni študij. 

Priznanja se podeli na podelitvi diplom v istem roku kot diplomo in po enakem protokolu. Ob podelitvi 
se prebere utemeljitev. 

7. člen 
 
NAGRADE 
 
Študenti, ki so prejeli pohvalo ali priznanje iz 5. in 6. člena tega pravilnika, lahko dobijo tudi nagrado. 
O vrsti nagrade za posameznega študenta ali skupino študentov odloča ravnatelj oziroma direktor. 
 
Praviloma so nagrade knjige, slike ali pripomočki, ki jih študent lahko uporablja pri študiju ter pri 
nadaljnjem profesionalnem delu. 
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8. člen 
 
Sredstva za pohvale, priznanja in nagrade zagotavlja Tehniški šolski center Maribor. 
 

9. člen 
 
Prejemnik pohvale, priznanja in nagrade dovoli, da se njegovo ime in utemeljitev objavita v medijih in 
za bodoče promocijske namene šole, kar potrdi s podpisom v Knjigi izdanih pohval, priznanj in nagrad 
ob prevzemu listine ali nagrade. 
 
 
IV. VELJAVNOST PRAVILNIKA 

10. člen 
 
Ta pravilnik sprejme ravnatelj Tehniškega šolskega centra Maribor in začne veljati 1.10.2017. 
 
 
 
Maribor, 26. 09. 2017 (žig) mag. Samo Čretnik 

ravnatelj VSŠ TŠC Maribor 
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