
KRITERIJI ZA OCENJEVANJE UČNEGA USPEHA, ŠOLSKIH IN 
IZVENŠOLSKIH DOSEŽKOV 

 
 

Ime  in priimek vlagatelja: …………………………………………. 
 
Vrsta šolanja oziroma študija: 

o Srednja šola  
o Višješolski strokovni program 
o Visokošolski strokovni program (1. bolonjska stopnja) 
o Univerzitetni program (1. bolonjska stopnja)                                   
o Strokovni magisterij (2. bolonjska stopnja) 

 
 

TOČKOVANJE  ZA  DOSEŽEN 
ŠOLSKI USPEH 

 

Študenti št. točk 

9,9 - 10 60 

9,6  - 9,8 58 

9,3  - 9,5 55 

9,0 – 9,2 52 

8,8 – 8,9 49 

8,5 – 8,7 46 

8,3 – 8,4 43 

8,0 – 8,2 40 

7,7 – 7,9 38 

7,4 – 7,6 35 

7,2 – 7,3 32 

7,0 – 7,1 30 

 

Dijaki št. točk 

odl 50 

pdb 40 

db 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TOČKOVANJE TEKMOVANJ IN OSTALIH DOSEŽKOV 

 
1. Tekmovanja iz posameznih predmetnih  področij 

(matematika, fizika, kemija, slovenski jezik, zgodovina, biologija,tuji jeziki, raziskovalne 
naloge, logika …) 

 

              Število  točk 

tekmovanje Individualni rezultati Ekipni rezultati 

 

   

mestno oz. občinsko :   

3. mesto 1 0,5 

2. mesto 2 1 

1. mesto 3 1,5 

državno:   

3. mesto 4 2 

2. mesto 5 2,5 

1. mesto 6 3 

mednarodno :   

3. mesto     7 3,5 

2. mesto 8 4 

1. mesto 9 4,5 

evropsko:   

3. mesto 10 5 

2. mesto 11 5,5 

1. mesto 12 6 

svetovno :   

3. mesto 13 6,5 

2. mesto 14 7 

1. mesto 15 7,5 

 
Skupno število točk:  _____________ 
 
2. Športna  tekmovanja (individualna, pari ali ekipna) 
Ovrednoti se najvišji športni dosežek v posamezni športni panogi v šolskem letu. 
 

 število  točk 

tekmovanje za individualne 
uvrstitve 

za pare za ekipne 
uvrstitve  

Mestno/medobčinsko:    

3. mesto 1 0,75 0,5 

2. mesto 2 1,5 1 

1. mesto 3 2,25 1,5 

državno :    

3. mesto : 4 3 2 

2. mesto 5 3,75 2,5 

1. mesto 6 4,5 3 

mednarodno:    

3. mesto 7 5,25 3,5 

2. mesto 8 6 4 



1. mesto 9 6,75 4,5 

evropsko :    

3. mesto 10 7,5 5 

2. mesto 11 8,25 5,5 

1. mesto 12 9 6 

svetovno :    

3. mesto 13 9,75 6,5 

2. mesto 14 10,50 7 

1. mesto 15 11.25 7,5 

 
Skupno število točk: ______________ 
 
3. Udeležba na kongresih, simpozijih, konferencah, seminarjih  
Točkovanje je predvideno za strokovna in znanstvena srečanja, srečanja strokovnih društev 
ali skupin (mladinske/študentske org…), ko gre za reševanje strokovnih in specifičnih 
problemov posameznih skupin (v teh primerih se upošteva zlasti, da so udeleženci izbrani 
predstavniki posameznih skupin) 
 

Nivo             število  točk 

 aktivna  udel. pasivna udel. 

- mestni 1 0,5 

- državni 2 1 

- mednarodni 3 1,5 

- evropski 4 2 

- svetovni 5 2,5 

 
Skupno število točk: ____________ 
 
4.  Natečaji 
Arhitekturni, filmski, glasbeni, likovni, fotografski in ostali natečaji 
 

 število  točk 

VRSTA NATEČAJA za individualne 
uvrstitve 

za dvojice za ekipne 
uvrstitve  

mestno/medobčinsko:    

3. mesto 1 0,75 0,5 

2. mesto 2 1,5 1 

1. mesto 3 2,25 1,5 

državno :    

3. mesto : 4 3 2 

2. mesto 5 3,75 2,5 

1. mesto 6 4,5 3 

mednarodno:    

3. mesto 7 5,25 3,5 

2. mesto 8 6 4 

1. mesto 9 6,75 4,5 

evropsko :    

3. mesto 10 7,5 5 

2. mesto 11 8,25 5,5 

1. mesto 12 9 6 

svetovno :    



3. mesto 13 9,75 6,5 

2. mesto 14 10,50 7 

1. mesto 15 11.25 7,5 

 
Skupno število točk: ____________ 
                         
5. Razstave, nastopi (plesni ali gledališki), koncerti, recitali, vodenje oddaj, režija 
in scenarij … 
                                                                                               

NIVO                število     točk 

 Individualno delo* Skupinsko delo 

- mestni /medobčinski  4 2 

- državni  6 3 

- mednarodni 8 4 

Vrednotijo se samo tiste poustvarjalne dejavnosti, ki niso del obveznega študijskega 
programa! Razstave , nastopi (plesni ali gledališki), koncerti, recitali, vodenje oddaj, režija in 
scenarij… z isto vsebino se točkujejo enkrat na najvišjem nivoju. 
Individualno delo* - monodrame, glavne vloge, samostojni recitali  
Ovrednotijo se trije najvišji dosežki iz 5. točke v posameznem šolskem/študijskem letu. 
 
Skupno število točk: __________ 
 
6. Objave in predstavitve samostojnih avtorskih del (v srednješolskih in 
študentskih glasilih ter v medijih …) 
 

NIVO št. točk 

- objava samostojnega avtorskega prispevka na srednješolskem 
nivoju (vodenje projektov ali uredniških odborov dijaških glasil) 

2 

- objava samostojnega avtorskega prispevka v okviru študentskega 
glasila posamezne fakultete (vodenje projektov ali uredniških 
odborov v okviru fakultete) 

3 

- objava ali predstavitev samostojnega avtorskega prispevka v medijih 
(časopisih, revijah, radijskih in televizijskih programih, elektronskih 
publikacijah ...) 

4 

Obvezni predložiti fotokopijo avtorskega dela, iz katerega bo razvidno, kje in kdaj je bilo 
objavljeno. 
 
Skupno število točk: __________ 
 
7. Funkcije 
Organizator, moderator, demonstrator, raziskovalec, asistent, predsednik, vodja tečajev, 
vodja raziskovalne skupine… 
 

Funkcije v : št. točk 

- šolskih skupnostih (predsednik…) 1 

- zunanjih institucijah (klubi, društva ipd.) 2 

- univerzitetnih skupnostih 3 

- mednarodnih institucijah 4 

 
Skupno število točk: __________ 
 



8. Dodatna izobraževanja 
Jezikovni, fotografski, likovni in ostali tečaji, poletne šole, delavnice, kolonije, izpiti iz tujega 
jezika z mednarodno veljavo, vzporedno šolanje in enakovredni vzporedni študijski 
programi…. 
(Štipendiranje je možno samo za vsak letnik enkrat.) 
 

8.1.  Jezikovni, fotografski, likovni in ostali tečaji, poletne šole, 
delavnice, kolonije … v: 

št. točk 

- RS 1 

- tujini 2 

8.2. Izpiti iz tujega jezika z mednarodno veljavo:  

a) izpit iz tujega jezika z medn. veljavo V. st. – maturitetni nivo 3 

b) izpit iz tujega jezika z medn. veljavo VI. stopnje 3,5 

c) izpit iz tujega jezika z medn. veljavo VII. st. – fakultetni nivo 4 

8.3. Vzporedno šolanje, enakovredno vzporedni študijski 
programi: 

 

a) vzporedno redno šolanje (glasbena šola …), izmenjalni programi 5 

b) enakovredni vzporedni študijski programi 6 

c) Licence  4 

8.4. Projektno delo, naloge:  

a) Sodelovanje v projektu objavljenem preko javnega natečaja 2 

b) Samostojna izvedba projekta objavljenega preko javnega natečaja 4 

 
Skupno število točk: __________ 
 
9. Znanstveno-raziskovalno delo (objave) 
  (Če je udeležencev oz. avtorjev pri objavi več, se število točk deli po številu avtorjev.) 
 

NIVO št. točk 

- objava v zborniku znanstvenega in strokovnega srečanja 5 

- poljudnoznanstvena knjiga v slovenskem ali tujem jeziku (knjiga v 
kateri se strokovno obravnava določen problem in se ga predstavi na 
poljuden način) 

6 

- objave v znanstvenih revijah, ki so indeksirane: SCI, SSCI, JRC, A&HCI 
v slovenskem in tujem jeziku 

7 

- strokovna monografija v slovenskem ali tujem jeziku (publikacija v 
kateri se strokovno obravnava določen problem, vprašanje, osebo ali 
dogodek, v enem zvezku ali v dol. številu zvezkov, ki se objavijo 
istočasno ali v naprej določenem obdobju) 

8 

- znanstvena monografija v slovenskem ali tujem jeziku (publikacija v 
kateri se znanstveno sistematično, izčrpno in vseobsegajoče obravnava 
določen problem, vprašanje, osebo ali dogodek, v enem zvezku ali dol. 
številu zvezkov, ki se objavijo istočasno ali v naprej dol. časovnem 
obdobju) 

9 

 
Skupno število točk: __________ 
 
 
 
 
 



10. Nagrade, pohvale in priznanja 
 

NIVO                število     točk 

za nagrade za pohvale za priznanja 

a) klubski/društveni 1 1 1 

b) šolski:    

- razredni 1 1 1 

- ravnatelj/učiteljski zbor 2 2 2 

- dosežek pri zunanjem 
preverjanju 

3 3 3 

c) mestni/medobčinski 3 3 3 

d) univerzitetni:    

- najboljši študent letnika 4 4 4 

- diploma s pohvalo 5 5 5 

- fakultetna Prešernova nagrada 8 8 8 

- univerzitetna Prešernova 
nagrada 

10 9 9 

e) državni 10 10 10 

f) mednarodni 12 12 12 

g) evropski 14 14 14 

h) svetovni 16 16 16 

    

e) zlati maturant 10 

 
Ovrednotijo se trije najvišji dosežki iz 10. točke v posameznem šolskem/študijskem letu. 
 
Skupno število točk: _________ 
 
11. Ostalo  
 

Ostalo: št. točk 

Aktivno sodelovanje v klubih, društvih, organizacijah 1 

Aktivno sodelovanje pri prireditvah, ki jih organizira Občina Hoče-Slivnica 2 

Bralne  značke (angleška, nemška, Prežihova, Maroltova), Knjižni molj 2 

Prostovoljno delo 2 

Razna tekmovanja na šolskem nivoju (dijaki, študenti) 1 

*Točkovalo se bo največ 3 priloženih dokazil iz kategorije OSTALO. 
 
Skupno število točk: _________ 
 
 
SKUPNO ŠTEVILO DOSEŽENIH TOČK 
 

Točkovanje za uspeh  

Točkovanje za dosežke (od točke 1. do 11.)  

SKUPAJ  

 
 
Vrednotijo se samo dosežki zadnjega šolskega/študijskega leta! 
 
PRILOGA: pisna dokazila 


