
KRITERIJI ZA PODELJEVANJE NAGRAD, PRIZNANJ IN POHVAL 

DIJAKOM II. GIMNAZIJE MARIBOR 

 

Med pomembne načine privzgajanja identifikacije in pripadnosti šoli vsekakor sodijo nagrade, 

priznanja in pohvale dijakom, zato morajo biti smiselno umeščene v delo šole. Svoj pomen 

morajo izkazovati tako z grafičnim oblikovanjem kot načinom podeljevanja. Poseben pomen 

ima nagrada, ki jo prejmejo najuspešnejši dijaki ob odhodu iz šole. Osnova pri podeljevanju 

nagrad, priznanj in pohval so dijakove aktivnosti v okviru šole in zastopanje šole na 

najrazličnejših srečanjih, tekmovanjih, revijah itd. 

NAGRADA ZLATI KLJUČ II. GIMNAZIJE MARIBOR 

Namenjena je najuspešnejšim dijakom, ki končujejo šolanje na II. gimnaziji Maribor. Nagrada 

se podeljuje v obliki zlatega ključa in plakete, na šoli pa obstaja posebno mesto (tabla, stena 

ipd.), kjer so navedeni imena in priimki dobitnikov zlatega ključa. 

Kriteriji za podelitev nagrade zlati ključ II. gimnazije Maribor so: 

 Kandidat za nagrado se mora odlikovati s pozitivno naravnanostjo do šole kot 

ustanove in do šolskega dela. Mnenje o primernosti dijaka poda oddelčni učiteljski 

zbor. Zlatega ključa praviloma ne more dobiti dijak, ki je v tekočem letu prejel vzgojni 

ukrep. O primernosti podelitve zlatega ključa odloča učiteljski zbor z dvotretjinsko 

večino učiteljev, ki so kandidata poučevali v vseh štirih letih in so prisotni na 

konferenci.  

 Večkratna uvrstitev (vsaj dvakrat) med prvih pet dijakov na državnih tekmovanjih in 

srečanjih oziroma večkratni dobitnik zlatega priznanja (vsaj dvakrat). Dijak z zlatim 

priznanjem mora doseči vsaj 80 % možnih točk oz. se uvrstiti med prvih pet 

tekmovalcev. Upoštevajo se le individualna zlata priznanja in ne skupinska. 

 Sodelovanje na olimpijadi iz znanj. 

 Večkrat (vsaj dvakrat) doseženo zlato priznanje za raziskovalno nalogo na srečanju 

Mladi za napredek Maribora ali državnem srečanju mladih raziskovalcev Slovenije. Vsaj 

ena naloga mora biti individualna in na srečanju Mladi za napredek Maribora mora biti 

vsaj enkrat prvi. 

 Samostojna organizacija vsaj dveh delavnic, srečanj, tekmovanj itd., ki sta razpoznavni 

v širšem prostoru. 

 Večkratni dobitnik (vsaj dvakrat 1. nagrada) šolskih Prešernovih nagrad. 

 Izstopajoče sodelovanje v dveh ali več različnih dejavnostih šole oziroma večkrat v isti 

dejavnosti (EST, gledališče, likovna dejavnost, športna dejavnost, socialno delo, 

literarna dejavnost, šolski radio, glasbena dejavnost, računalniška dejavnost, 

mednarodni razpisi, debata, šolski časopis itd.), kjer je dijak s svojim delom promoviral 

šolo. Rezultati sodelovanja dijaka morajo biti dokazljivi z objavami v medijih, glasilih, 

biltenih itd. 

 Nagrado lahko dobi tudi dijak, ki izpolnjuje tri različne kriterije v točkah 2 do 7. 



 Nagrado lahko dobi dijak tudi za druge oblike, ki niso naštete od točke 2 do 8 in jih 

kolegij oceni za primerne za podelitev nagrade. 

Predlagatelj kandidata za zlati ključ je lahko ravnatelj, pomočnica ravnatelja, razrednik ali 

mentor. Predlagatelj pripravi predlog za nagrado in ga odda pomočnici ravnatelja. Predlog 

nagrajencev pripravi kolegij ravnatelja, sprejme pa učiteljski zbor. 

 

PRIZNANJE (srebrni ključ) se podeljuje za izstopajoče dosežke v posameznem šolskem letu. 

Kriteriji so naslednji: 

 uvrstitev med 10 najuspešnejših tekmovalcev oz. zlato priznanje na državnih 

tekmovanjih in srečanjih, 

 uvrstitev na 1. mesto na šolskem Prešernovem natečaju,  

 člani zmagovalne ekipe na državnih šolskih športnih tekmovanjih, ŠKL, srečanju plesno 

navijaških skupin itd., 

 uvrstitev med prvih pet tekmovalcev na državnih športnih tekmovanjih v individualnih 

športih oz. prvi dve mesti v štafetnih tekmovanjih, 

 izstopajoča vloga v gledaliških predstavah oz. pri njihovi pripravi, 

 organizacija prireditve, ki presega šolske okvire, f doseženo zlato priznanje za 

raziskovalno nalogo na srečanju Mladi za napredek Maribora ali državnem srečanju 

mladih raziskovalcev, 

 uspešno vodenje šolske dijaške skupnosti, 

 urejanje šolske spletne strani, 

 priprava in vodenje oddaj šolskega radia, 

 izpolnjevanje vsaj treh kriterijev za bronasti ključ, kadar kolegij presodi, da gre za 

ustrezno tehtne in raznovrstne dejavnosti ter dovolj izrazit dijakov prispevek pri njih. 

Kandidat za priznanje se mora odlikovati s pozitivno naravnanostjo do šole kot 

ustanove in do šolskega dela. O tem odloča oddelčni učiteljski zbor z dvotretjinsko 

večino prisotnih učiteljev oddelčnega učiteljskega zbora. Srebrnega ključa ne more 

dobiti dijak, ki je v tekočem letu prejel vzgojni ukrep, višji od ukora razrednika. 

 

POHVALA (bronasti ključ) se podeljuje za: 

 Sodelovanje na regijskih in državnih tekmovanjih iz znanja, pri raziskovalnih nalogah, 

 uredniški odbor šolskega glasila, 

 sodelovanje v športnih ekipah II. gimnazije, ki se uvrstijo na državna tekmovanja, 

 sodelovanje v gledaliških, plesnih, glasbenih in literarnih skupinah, 

 celoletno sodelovanje v vseh dejavnostih, ki so prijavljene v projekt DrugaDruga, 

 druge dejavnosti (Spring festival, zlato priznanje iz EPI readinga, zlata francoska, 

španska, nemška bralna značka, aktivno sodelovanje pri pripravi programa 

mednarodnih izmenjav …), 

 sodelovanje pri pripravi delavnic in projektov, 

 sodelovanje pri pripravi spletnih strani, 



 nagrado oz. pohvalo na šolskem Prešernovem natečaju, razen 1. mesta, 

 aktivno delo v razredni skupnosti in medsebojno pomoč v razredu (razrednik predlaga 

največ tri dijake z obrazložitvijo). Bronastega ključa ne more prejeti dijak, ki je v 

tekočem letu prejel vzgojni ukrep, višji od ukora razrednika. O podelitvi bronastega 

ključa odloča oddelčni učiteljski zbor z dvotretjinsko večino prisotnih učiteljev 

oddelčnega učiteljskega zbora. 

 

Kriteriji za podelitev kristalnega športnega ključa dijakom II. gimnazije Maribor 

Poseben pomen na šoli ima podelitev kristalnega športnega ključa za vrhunske športne 

dosežke. Poseben, ker dijaki, ki dosegajo vrhunske rezultate na področju športa, praktično 

nimajo možnosti, da bi se uveljavili na drugih področjih. Kljub temu promovirajo šolo v svojih 

javnih nastopih in na ta način prav tako kažejo identifikacijo in pripadnost šoli. Nagrada 

športni kristalni ključ II. gimnazije Maribor je vsako leto namenjena najuspešnejšim dijakom na 

področju vrhunskega športa. Na šoli bo obstajalo posebno mesto, kjer bodo navedena imena 

dobitnikov športnega ključa. Kriteriji za podelitev nagrade športnega kristalnega ključa II. 

gimnazije Maribor so naslednji: 

 

 Uvrstitev na člansko evropsko, svetovno prvenstvo, olimpijske igre in svetovni pokal, 

 doseženo 1.–12. mesto na uradnem svetovnem prvenstvu za starejše mladince – 

olimpijski športi, 

 doseženo 1.–6. mesto na uradnem evropskem prvenstvu za starejše mladince – 

olimpijski športi, 

 doseženo 1.–6. mesto na uradnem svetovnem prvenstvu za starejše mladince – 

neolimpijski športi, 

 doseženo 1.–3. mesto na uradnem evropskem prvenstvu za starejše mladince – 

neolimpijski športi, 

 doseženo 1.–6. mesto na uradnem svetovnem prvenstvu za mlajše mladince, 

 doseženo 1.–3. mesto na evropski olimpijadi mladih, f uvrstitev na rang lestvici Evrope 

do 20. mesta in svetovni rang lestvici do 50. mesta v svoji starostni kategoriji, 

 kristalni športni ključ se podeljuje enkrat letno v okviru prireditve podeljevanja zlatih 

ključev za ostala področja, 

 v primeru, da dijak izpolni kriterij za športni kristalni ključ v času, ko je bil ta že 

podeljen (predvsem poletne šolske počitnice), se mu ključ podeli v naslednjem 

šolskem letu, 

 kandidat za nagrado se mora odlikovati s pozitivno naravnanostjo do šole kot ustanove 

(predvsem v sredstvih javnega obveščanja) in do šolskega dela, 

 kristalni športni ključ se dijaku podeli samo enkrat v obdobju šolanja. 

 

Športnega kristalnega ključa ne more dobiti dijak, ki je v tekočem letu dobil vzgojni ukrep. 

Predlagatelji športnih kristalnih ključev so lahko športni koordinator, razredniki in člani aktiva 



ŠVZ. Predlog nagrade pripravi kolegij ravnatelja, sprejme pa učiteljski zbor na predlog kolegija 

ravnatelja. 

 

Kriteriji za podelitev priznanj in zlatih ključev odličnosti  

Znanje spada med tiste veščine in spretnosti, ki odločilno vplivajo na razvoj in uspeh vsakega 

posameznika, zato je prenašanje znanja mladim osnovna in najpomembnejša naloga vsake 

šole. Med pomembne pokazatelje pridobljenega znanja spada učni uspeh dijakov. Veliko 

truda in energije je treba vložiti za doseganje odličnega splošnega uspeha. Z uvedbo priznanj 

in zlatih ključev odličnosti želimo na II. gimnaziji Maribor izreči priznanje dijakom, ki so v času 

štiriletnega šolanja dosegli izjemne učne rezultate. Za dosežene izjemne učne rezultate lahko 

dijaki II. Gimnazije prejmejo naslednji priznanji: 

 Priznanje odličnosti prejmejo dijaki, ki so bili vsa štiri leta odlični. 

 Zlati ključ odličnosti prejmejo dijaki, ki so bili vsa štiri leta odlični, pri čemer znaša 

povprečje ocen vsako šolsko leto 4,8 ali več. Pri dijakih MM se v 4. letniku upošteva 

povprečje napovedanih ocen na maturi. 

 

KRISTALNI KLJUČ za izjemne dosežke 

Kristalni ključ za izjemne dosežke je namenjen nagrajevanju dosežkov dijakov, ki zaradi narave 

in zahtevnosti njihove dejavnosti v času šolanja nimajo možnosti aktivnega vključevanja v 

dejavnosti šole. S svojim delom promovirajo šolo v javnih nastopih in izkazujejo pripadnost 

šoli.  

Predlagatelj kristalnega ključa za izjemne dosežke je lahko razrednik, vodja aktiva, ravnatelj in 

učitelji predmetov, povezanih z dejavnostjo dijaka. Predlog nagrad pripravi kolegij ravnatelja, 

sprejme pa učiteljski zbor na predlog kolegija ravnatelja. Kristalnega ključa za izjemne dosežke 

praviloma ne more dobiti dijak, ki je v tekočem letu dobil vzgojni ukrep. 

 

Sprejeto na konferenci učiteljskega zbora, dne 28. 5. 2015. 

mag. IVAN LORENČIČ, 

ravnatelj II. GIMNAZIJE MARIBOR 


