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PRAVILA ZA PODELJEVANJE PRIZNANJA KULTURNICA OZ. 

KULTURNIK GENERACIJE 
 

Priznanje kulturnica oz. kulturnik generacije se podeli učenki ali učencu 9. razreda, ki je s 

svojim delovanjem največ prispeval k podobi šole na kulturnem področju. Priznanje se podeli 

enemu učencu, v izjemnih primerih, če kandidati enakovredno izpolnjujejo pogoje, se naziv 

lahko podeli več učencem. 

 

Priznanje se podeli učenki oz. učencu, ki izpolnjuje največ od naslednjih kriterijev: 

 

- sodelovanje na kulturnih dejavnostih, ki jih razpisuje ali se jih udeležuje šola (natečaji, 

srečanja, deklamatorsko tekmovanje, gledališka in lutkovna tekmovanja …), 

- zastopanje šole na regijskih literarnih, gledaliških, jezikovnih, plesnih, glasbenih, 

likovnih … tekmovanjih, natečajih, kolonijah z družboslovnega področja, 

- pridobljena priznanja za sodelovanje v šolskih pevskih zborih, 

- sodelovanje na šolskih prireditvah, 

- sodelovanje pri oblikovanju šolskega glasila, 

- sodelovanje (vsaj v zadnjem triletju) pri oblikovanju estetske podobe šole (razstave, 

prireditve …), 

- priprava kvalitetnega in odzivnega samostojnega kulturnega dogodka na šoli (razstava, 

literarni večer …). 

 

Dodatna kriterija za izbiro sta: 

- osvojena priznanja na tekmovanjih z družboslovnega področja (tudi tekmovanje za 

mlade raziskovalce),  

- osvojena bralna značka v vseh devetih letih šolanja. 

 

Če v generaciji ni izstopajočega učenca, se priznanja kulturnik generacije ne podeli, podeli pa 

se priznanje kulturnik z izjemnimi literarnimi oz. likovnimi oz. glasbenimi oz. gledališkimi 

dosežki ipd. 

 

Izbor za kulturnika generacije pripravi aktiv učiteljev kulturno-umetniških predmetov na 

podlagi vlog učencev in predlogov učiteljev. Predlog potrdi učiteljski zbor na pedagoški 

konferenci najkasneje do konca maja vsako šolsko leto. 

 

Priznanje se izbrani učenki oz. izbranemu učencu podeli na prireditvi ob zaključku šolanja. 

Podeli ga mentor dejavnosti, pri kateri se je učenec najbolj izkazal ali vodja družboslovnega 

aktiva, če je bil učenec dejaven na več področjih.  

 

Logatec, 26. 6. 2017 Pripravili člani družboslovnega aktiva 

 

Priloga: Vloga učenca za priznanje 
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