
Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
Gp.mizs@gov.si

Številka: 0070-55/2018/5
Ljubljana, 12. 12. 2018
EVA  /

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Soglasje k Pravilniku o delu  Odbora za podeljevanje nagrad Republike Slovenije
na področju šolstva – predlog za obravnavo 

1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12,  21/13,  47/13-ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in 
drugega odstavka 6. člena Zakona o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva (Uradni list 
RS, št. 56/94 in 22/18) je Vlada Republike Slovenije na … seji pod točko ... dne ………. sprejela 

S K L E P

Vlada Republike Slovenije daje soglasje k Pravilniku o delu Odbora za podeljevanje nagrad
Republike Slovenije na področju šolstva št. 0070-55/2018/1, ki ga je na svoji 11. seji dne 16. 11. 
2018 sprejel Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva.

Stojan TRAMTE
GENERALNI SEKRETAR

Priloga: 
 Pravilnik  o delu  Odbora za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva št. 

0070-55/2018/1 z dne 16. 11. 2018,
 Zapisnik 11. Seje Odbora za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva z 

dne 16. 11. 2018

Sklep prejmejo:
 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
 Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,
 Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
dr. Jernej Pikalo, minister
Martina Vuk, državna sekretarka
Rosanda Lenart, sekretarka



3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/

5. Kratek povzetek gradiva:
Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva (v nadaljevanju: odbor) je na 
svoji 11. seji dne 16. 11. 2018 na podlagi 6. člena Zakona o nagradah Republike Slovenije na 
področju šolstva (Uradni list RS, št. 56/94 in 22/18, v nadaljevanju: zakon) sprejel pravilnik, ki ureja 
način dela odbora. Pravilnik nadomešča sedaj veljavnega z dne 6. 1. 2011 in je posledica zadnje 
novele Zakona o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva (Uradni list RS, št. 56/94 in 
22/18), ki določa, da se z določbami tega zakona uskladi tudi pravilnik odbora. 

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih DA

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)



I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 

/ /

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva

II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke

Znesek za 
tekoče leto (t) Znesek za t + 1

Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost 

in šport
/

401910
Promocija 

izobraževalne 
dejavnosti

126.674,00

SKUPAJ 126.674,00
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke 

Znesek za 
tekoče leto (t) Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t + 1

SKUPAJ
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
/

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
− pristojnosti občin, NE
− delovanje občin, NE
− financiranje občin. NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE



9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Javnost v skladu s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade RS ni bila povabljena k sodelovanju.

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

        dr. Jernej Pikalo
             MINISTER



PREDLOG SKLEPA VLADE

Številka:
Datum:

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12,  21/13,  47/13-ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in 
drugega odstavka 6. člena Zakona o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva (Uradni 
list RS, št. 56/94 in 22/18) je Vlada Republike Slovenije na … seji pod točko ... dne ………. 
sprejela 

S K L E P

Vlada Republike Slovenije daje soglasje k  Pravilniku o delu Odbora za podeljevanje nagrad 
Republike Slovenije na področju šolstva št. 0070-55/2018/1, ki ga je na svoji 11. seji dne 16. 11. 
2018 sprejel Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva.

                                                                                              Stojan TRAMTE
                                                                                        GENERALNI SEKRETAR

Priloga: 
 Pravilnik  o delu  Odbora za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju 

šolstva št. 0070-55/2018/1 z dne 16. 11. 2018,
 Zapisnik 11. seje Odbora za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju 

šolstva z dne 16. 11. 2018.

Sklep prejmejo:
 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, gp.mizs@gov.si,
 Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, gp.svz@gov.si,
 Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, gp.gs@gov.si.



PRILOGA 1

Na podlagi 6. člena Zakona o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva (Uradni list RS, 
št. 56/94 in 22/18) je Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva na 
svoji seji dne 16. 11. 2018 sprejel

PRAVILNIK

O DELU ODBORA ZA PODELJEVANJE NAGRAD
REPUBLIKE SLOVENIJE NA PODROČJU ŠOLSTVA

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

Ta pravilnik ureja:
- pravice, dolžnosti in način delovanja Odbora za podeljevanje nagrad Republike 

Slovenije na področju šolstva (v nadaljnjem besedilu: odbor),
- podrobnejše kriterije za dodeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva (v 

nadaljnjem besedilu: nagrade) in način predlaganja kandidatov,
- način ustanovitve in pristojnosti strokovnih komisij,
- vsebino in čas trajanja javnega razpisa za podelitev nagrad in
- slovesno podelitev nagrad.

II. KRITERIJI ZA DODELITEV NAGRAD

2. člen

(1) Nagrade Republike Slovenije na področju šolstva (v nadaljnjem besedilu: nagrade) se 
podeljujejo za najvišje dosežke v vzgoji in izobraževanju, ki pomembno prispevajo k razvoju 
pedagoške prakse in teorije ter h kakovostnemu izobraževanju, utrjujejo varstvo človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin v vzgoji in izobraževanju, omogočajo pozitivne vzgojne vplive šole
ter spodbujajo humanizacijo odnosov v šoli.

(2) Nagrado lahko prejme posameznik oziroma posameznica (v nadaljnjem besedilu: 
posameznik), skupina, zavod ali druga organizacija s področja  vzgoje oziroma izobraževanja.

3. člen

(1) Nagrade za dosežke se lahko podeljujejo:
- za življenjsko delo v vzgoji in izobraževanju,
- za izjemne dosežke v vzgoji in izobraževanju.

(2) Posameznik, skupina, zavod ali druga organizacija lahko dobi isto vrsto nagrade samo 
enkrat. 



(3) Oseba, ki je bila že nagrajena za izjemne dosežke kot član skupine, je lahko nagrajena tudi 
kot posameznik, vendar le za življenjsko delo.

(4) Odbor lahko vsako leto podeli največ 11 nagrad, od tega največ 5 za življenjsko delo.

4. člen

Nagrada za življenjsko delo se podeli posamezniku, ki je na področju vzgoje in izobraževanja 
deloval najmanj 30 let in je s svojim delom trajno prispeval h kakovostnim vsebinskim in 
sistemskim rešitvam na področju vzgoje in izobraževanja, tako da:
- njegovi učenci, dijaki, študentje oziroma odrasli dosegajo nadpovprečne uspehe pri šolanju 
oziroma študiju ali na domačih in tujih tekmovanjih; 
- dosega nadpovprečne rezultate pri vzgojnem, svetovalnem, mentorskem ali znanstveno-
raziskovalnem delu; 
- se je vidno uveljavil na področju dodiplomskega, podiplomskega izobraževanja oziroma 
stalnega strokovnega izpopolnjevanja učiteljev vzgojiteljev ali drugih strokovnih delavcev.

5. člen

Nagrada za izjemne dosežke se podeli posamezniku, ki je z izjemnim dosežkom oziroma 
dosežki pomembno prispeval h kakovosti in razvoju področja vzgoje in izobraževanja, tako da:
- so njegovi rezultati v šolski praksi oziroma pri organiziranju in razvoju področja, prepoznani in 
potrjeni tudi v širši strokovni javnosti; 
- je napisal in objavil vsaj en učbenik, ki ga je strokovna kritika ocenila kot izjemno 
kakovostnega in izvirnega oziroma je pripravil več učnih pripomočkov, ki so bili ugodno ocenjeni 
in so se širše uveljavili na področju vzgoje in izobraževanja; 
- je v zadnjih petih letih napisal in objavil vsaj eno izvirno znanstveno delo s področja vzgoje in 
izobraževanja, ki je pomembno prispevalo k razvoju vzgoje in izobraževanja.

6. člen

Če se nagrada za izjemne dosežke podeli skupini posameznikov (v nadaljnjem besedilu: 
skupina), zavodu ali drugi organizaciji s področja vzgoje in izobraževanja, se smiselno 
uporabljajo določila prejšnjega člena tega pravilnika.

III. NAČIN DELOVANJA ODBORA IN USTANOVITEV STROKOVNIH KOMISIJ

7. člen

(1) Odbor dela in odloča na sejah, ki jih sklicuje in vodi njegov predsednik, v njegovi odsotnosti 
pa član odbora, ki ga na predlog predsednika na prvi seji odbor določi za njegovega 
namestnika.

(2) Odbor lahko dela in odloča, če je na seji prisotnih več kot polovica vseh članov odbora. Če 
ta pravilnik ne določa drugače, odbor odločitve sprejema z večino glasov prisotnih članov.

8. člen

(1) O delu odbora in komisij se vodi zapisnik. Zapisnik vsebuje podatke o dnevnem redu, 
prisotnih, odsotnih in opravičenih članih, glavne podatke o poteku seje, zlasti o predlogih in 
sprejetih sklepih.



(2) V zapisnik se obvezno vpisujejo rezultati glasovanja.

(3) Član odbora, ki ima ob katerikoli točki dnevnega reda, zlasti pa o izboru nagrajencev, ločeno 
mnenje, lahko zahteva, da se njegovo mnenje vpiše v zapisnik.

9. člen

Odbor lahko za posamezna, z javnim razpisom za podelitev nagrad določena področja, imenuje 
strokovne komisije (v nadaljnjem besedilu: komisije). Komisije imajo predsednika in najmanj dva 
člana. 

10. člen

Strokovna in organizacijska dela za odbor in komisije opravlja strokovni tajnik, ki ga imenuje 
minister, pristojen za izobraževanje.

IV. JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV NAGRAD REPUBLIKE SLOVENIJE NA 
PODROČJU ŠOLSTVA

11. člen

Odbor objavi vsako leto do konca meseca februarja javni razpis za podelitev nagrad Republike 
Slovenije na področju šolstva (v nadaljnjem besedilu: razpis). Razpis je objavljen v Uradnem 
listu Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: uradni list) in na spletni strani ministrstva, 
pristojnega za izobraževanje.

12. člen

(1) Razpis obsega zlasti navedbo:
- področij, za katera se nagrade razpisujejo,
- pogojev in kriterijev za dodelitev nagrad,
- upravičenih predlagateljev,
- obveznih sestavin predloga za nagrado,
- roka, do katerega morajo biti predlogi poslani in
- naslova, na katerega je treba poslati predloge.

(2) Predlogi morajo biti pisni in poslani v zaprti ovojnici. Z razpisom se lahko določi, da se 
predlog poda tudi v elektronski obliki.

(3) Predlagatelj ne more predlagati sebe oziroma skupine, organizacije ali zavoda, v katerem 
deluje.

(4) Rok za prijavo ne sme biti krajši kot 30 dni od objave v uradnem listu.

13. člen

Po preteku razpisnega roka odbor na seji odpre in pregleda vse pravočasno prispele predloge 
in sestavi seznam pravočasno prispelih predlogov po področjih, za katera so prispeli.



14. člen

Odbor preuči predloge za podelitev nagrad na osnovi prispele dokumentacije. Odbor preveri 
navedbe v utemeljitvah in lahko zahteva od predlagateljev dopolnitev predloga ter posredovanje 
dodatnih podatkov. 

15. člen

(1) Kadar odbor za posamezna razpisana področja imenuje komisije, te preverijo izpolnjevanje 
pogojev in kriterijev kandidatov za nagrade in sprejmejo predlog za podelitev nagrade za 
posamezno področje. Predlog mora biti sprejet s soglasjem vseh članov. Če komisija soglasja 
ne doseže, posreduje odboru ločeno mnenje posameznih članov. 

(2) Komisije si lahko pred odločitvijo o predlogih pridobijo dodatno strokovno mnenje 
visokošolskih zavodov, strokovnih društev, posameznih strokovnjakov ali drugih organov in 
organizacij s področja šolstva.

16. člen

Odbor preuči predloge komisij. Če meni, da utemeljitve komisij niso zadostne, si lahko pred 
dokončno odločitvijo o predlogih pridobi dodatna strokovna mnenja iz drugega odstavka 
prejšnjega člena.

17. člen

(1) Odbor na podlagi strokovnih ocen oziroma predlogov komisij iz 9. člena tega pravilnika ter 
na podlagi svoje presoje pripravi predlog kandidatov za podelitve nagrad.

(2) O dokončni izbiri kandidatov za podelitev nagrad odloči odbor z glasovanjem. Nagrada za 
posamezno področje se lahko podeli tistemu kandidatu, za katerega glasuje več kot polovica 
vseh članov odbora. Izbiro kandidatov odbor pisno utemelji.

(3) Če tako glasuje več kot polovica vseh članov odbora, se nagrada  za posamezno področje 
za tekoče leto ne podeli.

V. SLOVESNA PODELITEV NAGRAD

18. člen

Nagrade se podelijo enkrat na leto ob začetku šolskega leta.

19. člen

(1) Predsednik odbora razglasi sklep odbora o nagrajencih na posebni svečanosti. Ob 
razglasitvi se za vsakega nagrajenca prebere utemeljitev, zakaj se mu nagrada podeljuje. 

(2) Odbor določi tudi program in potek svečanosti, na kateri se podelijo nagrade.

20. člen



(1) Denarno višino nagrade odbor vsako leto določi glede na razpoložljiva proračunska 
sredstva.

(2) Če se nagrada podeli skupini, zavodu, organizaciji se pri določitvi višine nagrade skupina, 
zavod oziroma organizacija šteje kot nagrajenec.

(3) Vsak nagrajenec oziroma član nagrajene skupine prejme tudi plaketo o podelitvi nagrade. 
Obliko in vsebino plakete določi odbor.

VI. KONČNE DOLOČBE

21. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o delu Odbora za podeljevanje 
nagrad Republike Slovenije na področju šolstva, št. 0070-106/2010 (0105) z dne 6. 1. 2011.

21. člen

Ta pravilnik začne veljati, ko da nanj soglasje Vlada Republike Slovenije.

Številka št. 0070-55/2018/1
Ljubljana, dne 16. 11. 2018

dr. Ljubica Marjanovič Umek
  PREDSEDNICA ODBORA



OBRAZLOŽITEV: 

Pravilnik o delu odbora za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva na 
podlagi 6. člena Zakona o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva (Uradni list RS, št. 
56/94 in 22/18) sprejme Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva, 
veljati pa začne, ko da nanj soglasje tudi Vlada RS. 

Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o nagradah Republike Slovenije na področju 
šolstva (Uradni list RS, št. 22/18) so bile uvedene nekatere spremembe pri podeljevanje 
državnih nagrad na področju šolstva. Zakon tako izrecno opredeljuje dve nagradi, in sicer 
nagrado za izjemne dosežke in nagrado za življenjsko delo, pri čemer tudi bolj določno opredeli 
pogoje za prejemnike posamezne nagrade. Tudi ne navaja več posameznih področij vzgoje in 
izobraževanja, na katerih morajo delovati prejemniki nagrad. Nagrada za izjemne dosežke se 
podeli posamezniku, skupini, zavodu ali drugi organizaciji s področja vzgoje in izobraževanja, ki 
je z enim ali več izjemnimi dosežki na področju vzgoje in izobraževanja pomembno prispeval h 
kakovosti in razvoju tega področja. Nagrada za življenjsko delo pa se podeli posamezniku, ki je 
s svojim delom trajno prispeval h kakovostnim vsebinskim in sistemskim rešitvam na področju 
vzgoje in izobraževanja in je na področju vzgoje in izobraževanja deloval najmanj 30 let. Zakon 
tudi določa, da se javni razpis za podelitev nagrad objavi v skladu s pravilnikom, ki ga sprejme 
odbor. 

Glede na navedene spremembe je bilo potrebno ustrezno spremeniti tudi določbe veljavnega 
pravilnika, in sicer zlasti glede:

- opredelitve nagrad in kriterijev za nagrade,

- števila podeljenih nagrad,

- objave javnega razpisa za podelitev nagrad.

Ostale spremembe so redakcijske narave.



PRILOGA 2

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, 

ZNANOST IN ŠPORT

Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana T: 01 400 52 00
F: 01 400 53 21 

Datum: 16. 11. 2018

Zapisnik 11. seje Odbora za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na 

področju šolstva

Seja je potekala 16. 11. 2018 ob 10.00

Prisotni: dr. Ljubica Marjanovič Umek, dr. Mojca  Kovač Šebart, Jelena Horvat, 
prof. Andrej Grafenauer, mag. Jožica Frigelj, Nives Počkar.

Odsotni (opravičeni): Božena Bratuž, mag. Ivan Lorenčič, dr. Vinko Logaj.

Dnevni red:

1)      Potrditev predloga zapisnika 10. seje odbora
2)      Ocena letošnje podelitve nagrad na področju šolstva
3)      Razprava in potrditev sprememb Pravilnika o delu odbora za podeljevanje nagrad RS na 
         področju šolstva  
4)      Razprava o razpisu nagrad RS na področju šolstva za leto 2019
5)      Razno

Ad.1
Na zapisnik 10. seje odbora pripomb ni bilo. Zapisnik je bil  sprejet.

Ad.2
Ocena Odbora glede letošnje prireditve Podelitve nagrad RS na področju šolstva za 
leto 2018, je bila pozitivna.  Vsi prisotni so se strinjali, da je bila prireditev svečana 
ter na nivoju dogodka, na katerem  se podeljujejo državne nagrade.  Člani_ce 
Odbora so se tudi strinjali, da naslednje leto ostaja prireditev na isti lokaciji in sicer 
v Hotelu Union.

Ad.3
Člani odbora so pregledali besedilo novega Pravilnika o delu odbora za podeljevanje 
nagrad RS na področju šolstva, ki je pripravljen na podlagi 6. Člena Zakona o 
nagradah Republike Slovenije na področju šolstva (Uradni list RS, št. 56/18),  ter 
se z besedilom in vsemi pripombami Službe za zakonodajo strinjali. 



Sklep:
Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva je sprejel 
Pravilnik o delu odbora za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju 
šolstva, ki je priloga k temu zapisniku in ga posreduje Ministrstvu za izobraževanje, 
znanost in šport za pridobitev soglasja Vlade Republike Slovenije.

Ad.4
Predsednica in člani-ce Odbora so se dogovorili, da se razpis za naslednje leto v 
Uradnem listu objavi  v prvi polovici meseca februarja 2019. Rok zaključka razpisa 
pa bi skrajšali na sredino maja. In sicer z razlogom, da se postopki odpiranja 
prispelih vlog ter izbor nagrajencev opravi še pred poletjem, ko se začnejo počitnice 
ter dopusti.

Ad.5 
Člani odbora so se pogovarjali tudi o poteku mandata. In sicer kako bi rešili zagato, 
da bi mandat  potekel pa zaključeni prireditvi in ne po izboru nagrajencev. Prosili so 
za mnenje pravne službe (Mihele Novak Kolenko).

Seja je bila končana ob 11.15. uri.

Zapisala: Rosanda Lenart

Priloga: 
- Pravilnik o delu odbora za podeljevanje nagrad RS na področju šolstva (čistopis 
po pripombah SVZ)
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