
 

 
 

 
MERILA ZA OBRAVNAVO IN VREDNOTENJE VLOG 
 

1. Vrednotenje pomembnih dosežkov  
 

 

NIVO TOČKE 

Mednarodno 
tekmovanje 

 
oziroma drug 
pomemben 

dosežek po presoji 
komisije* 

25t (1. – 3. mesto) 
20t – zlato 

15t– srebrno  
10t - bronasto 

 

Državno 
tekmovanje 

 
oziroma drug 
pomemben 

dosežek po presoji 
komisije* 

15t (1. – 3. mesto) 
10 t  -zlato priznanje 
5t – srebrno ali druga 

nagrada 
3t - bronasto 

 

Regijsko 

tekmovanje 

 

oziroma drug 

pomemben 

dosežek po presoji 

komisije* 

5t (1. – 3. mesto) 

3t - zlato priznanje 

 
Vrednotenje dosežkov se loči glede na individualno oziroma skupinsko tekmovanje. 
Skupinska tekmovanja se vrednotijo po strokovni presoji komisije.  
 
 

 Najvišja mesta na državnem tekmovanju 
 
Državno tekmovanje je tekmovanje iz znanja ali raziskovanja na državni ravni, ki izpolnjuje 
naslednje pogoje: 

- organizator ima javno objavljen akt o organizaciji ali izvedbi tekmovanja; 
- je organizirano v dveh ali več stopnjah, in sicer na ravni izobraževalne ustanove, 

občinsko ali regijsko; 
- uvrstitev na državno tekmovanje je možna le na podlagi rezultata na predhodni 

stopnji tekmovanja; 
- je sofinancirano iz javnih sredstev; 
- tekmovanja se pod enakimi pogoji lahko udeležijo udeleženci posamezne ravni ali 

stopnje izobraževanja ustreznih smeri vseh izobraževalnih ustanov v RS. 
 
Za državna tekmovanja, ki so organizirana za študente, se šteje, da je pogoj iz druge in 
tretje alineje prejšnjega odstavka izpolnjen, če tekmovanje poteka v dveh krogih in je 
uvrstitev v naslednji krog možna na podlagi rezultata, doseženega v prvem krogu 
tekmovanja. V primeru izvedenega le enega kroga tekmovanja zaradi premajhnega števila 
tekmovalcev, se kot ustrezni upoštevajo tudi dosežki tega tekmovanja. 
 
 



 Najvišja mesta na mednarodnem tekmovanju 
 
Mednarodna tekmovanja iz znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti ali umetnosti so 
tekmovanja, na katerih je udeležba mogoča na podlagi uvrstitve na državnem tekmovanju, 
pri čemer mora to državno tekmovanje izpolnjevati pogoje, ki jih mora izpolnjevati državno 
tekmovanje za izjemne dosežke na državnih tekmovanjih. 
 
Kot mednarodno tekmovanje se šteje tudi tekmovanje, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 

- organizira ga strokovno združenje ali izobraževalna ustanova, ki izvaja programe s 
področja tekmovanja; 

- je primarno namenjeno osnovnošolcem, dijakom ali študentom v ločenih 
tekmovalnih skupinah; 

- pravila so javno objavljena in zagotavljajo enake možnosti sodelovanja; 
- na tekmovanju je udeleženih najmanj 5 držav; 
- tekmovanje ima večletno tradicijo; 
- o uvrstitvi tekmovalcev odloča odbor strokovnjakov ali znanstvenikov iz relevantne 

discipline; 
- nagrade prejme največ 20 % tekmovalcev ali tekmovalnih skupin. 

 
Udeležba na mednarodnih tekmovanjih se ne točkuje. 
 
 
 
Drugi pomembni dosežki na posameznem področju po presoji komisije: 
 

 Pomembni dosežki na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja 
 
Glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati tekmovanja, in točkovanja pomembnih dosežkov na 
področju poklicnega in strokovnega izobraževanja se uporabljajo določbe glede pomembnih 
dosežkov na regijskih, državnih oziroma mednarodnih tekmovanjih. 
 
 

 Pomemben dosežek na področju raziskovalnega dela 
 

Šteje priznanje za najboljšo raziskovalno nalogo, ki je podeljeno v okviru javnega natečaja ali 
razpisa za posamezno strokovno ali znanstveno disciplino, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

- priznanja razpisuje in podeljuje strokovno združenje s področja raziskovalnega dela 
ali ustanova, vpisana v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Javni 
agenciji za raziskovalno dejavnost RS s področja raziskovalnega dela, ali tem primerljiva 
združenja in ustanove v tujini, 
- javni natečaj ali razpis je primarno namenjen osnovnošolcem, dijakom ali študentom 
v ločenih skupinah, 
- pravila natečaja ali razpisa so javno objavljena in zagotavljajo enake možnosti 
sodelovanja na državni ali mednarodni ravni, 
- javni natečaj ali razpis ima večletno tradicijo oziroma je bil pred objavo javnega 
razpisa za posamezno šolsko oziroma študijsko leto organiziran najmanj petkrat, pri 
čemer štejejo dosežki iz petega ali kasnejšega javnega natečaja ali razpisa, 
- o podelitvi priznanj odloča referenčen odbor strokovnjakov ali znanstvenikov iz 
relevantne discipline in priznanja prejme največ 20% prijavljenih raziskovalnih del za 
posamezno ciljno skupino iz druge alineje tega odstavka. 

 
Za vrednotenje raziskovalnih nalog se uporablja točkovnik za regijska, državna in mednarodna 
tekmovanja, odvisno od tega, na kateri ravni je bila naloga ovrednotena in s kakšnim mestom. 



 
Kot izjemni dosežek na področju raziskovalnega dela šteje tudi izum ali inovacija (20 točk), 
katerega avtor ali soavtor je vlagatelj. Vlagatelj predloži potrdilo o podeljenem patentu, ki ga 
je najkasneje zadnji dan pred začetkom šolskega ali študijskega leta, za katerega vlagatelj 
uveljavlja dodelitev ali nadaljnje prejemanje štipendije, izdal nacionalni patentni urad, World 
Intellectual Property Organization (WIPO) ali drug referenčen patentni urad. 
 

● Nagrajeno znanstvenoraziskovalno, razvojno, umetniško ali drugo delo na 
regijski, državni ali mednarodni ravni (za umetniško delo šteje lastno izvirno 
umetniško delo). 

 

Za vrednotenje dosežkov se uporablja točkovnik za regijska, državna in mednarodna 
tekmovanja, odvisno od tega, na kateri ravni je bilo delo ovrednoteno in s kakšnim mestom. 
 

 

● Objava strokovnega ali znanstvenega članka v strokovni reviji ali zborniku 
 
Šteje prispevek, vpisan v vzajemno bazo podatkov COBISS najkasneje zadnji dan pred 
začetkom šolskega ali študijskega leta, za katerega vlagatelj uveljavlja dodelitev prejemanja 
štipendije. Objava mora biti v vzajemni bazi COBISS označena kot znanstvena ali strokovna. 
 
Vrednotenje dosežkov: 

- Izvirni znanstveni članek  10t 
- Pregledni znanstveni članek  9t 
- Kratki znanstveni prispevek  8t 
- Strokovni članek   8t 
- Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci 5t 
- Objavljeni strokovni prispevek na konferenci 3t 
- Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji  10t 
- Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji   8t 

 
 
 

● Izjemne aktivnosti, razstave ali nastopi (plesni, glasbeni ali gledališki), koncerti, 
recitali, režija, scenarij in druge enakovredne aktivnosti 

 

Se vrednoti po strokovni presoji komisije. Za posamezno aktivnost lahko kandidat prejme 
največ 10 točk. 

 

 

● Aktivno sodelovanje v projektih za dobrobit lokalne skupnosti se vrednoti po 
strokovni presoji komisije. Za vsak projekt lahko kandidat prejme največ 10 točk. 

 

 

● Aktivno sodelovanje pri razvoju in delu v društvih na kulturnem, socialnem, 
športnem, humanitarnem, prostovoljnem ali turističnem področju v občini Metlika, se 
vrednoti po strokovni presoji komisije (1-10 točk). Za delo v društvih lahko kandidat prejme 
največ 10 točk. 
 
Vrednoti se: 

- Redno prihaja na vaje, priprave in javne nastope   
- S svojim delim prispeva k ugledu in prepoznavnosti društva  
- Se izobražuje za potrebe dela v društvu 
- Svoje znanje prenaša na druge člane  



- Deluje v organih društva 
- Sodeluje v organizaciji javnih dogodkov in prireditev, ki jih organizira društvo  

 
 

 
● Drugi pomembni dosežki po strokovni presoji komisije. 
 
 
 
Tabela: Vrednotenje dosežkov 

 

 
DOSEŽKI 

 
TOČKE 

 

Najvišja mesta na mednarodnem 
tekmovanju 

25t (1. – 3. mesto) 

20t – zlato 
15t– srebrno  

10t - bronasto 
 

Najvišja mesta na državnem 
tekmovanju  
 

15t (1. – 3. mesto) 

10 t  -zlato priznanje 
5t – srebrno ali druga nagrada 

3t - bronasto 
 

Najvišja mesta na regijskem 
tekmovanju 
 

5t (1. – 3. mesto) 

3t - zlato priznanje 

Pomembni dosežki na področju 
poklicnega in strokovnega 
izobraževanja 
 

Uporablja se točkovnik za regijska, državna in 

mednarodna tekmovanja, odvisno od tega, na 

kateri ravni je bil dosežek ovrednoten. 
 

Pomemben dosežek na področju 
raziskovalnega dela 

Za vrednotenje raziskovalnih nalog se uporablja 

točkovnik za regijska, državna in mednarodna 
tekmovanja, odvisno od tega, na kateri ravni je bila 

naloga ovrednotena in s kakšnim mestom. 
 

Izum  20t 

Nagrajeno znanstvenoraziskovalno, 
razvojno, umetniško ali drugo delo 

Za vrednotenje dosežkov se uporablja točkovnik za 
regijska, državna in mednarodna tekmovanja, 

odvisno od tega, na kateri ravni je bilo delo 

ovrednoteno in s kakšnim mestom. 
 

Objava strokovnega ali 
znanstvenega članka v strokovni 
reviji ali zborniku 

 Vrednoti se: 
Izvirni znanstveni članek 10t 

Pregledni znanstveni članek  9t 

Kratki znanstveni prispevek  8t 

Strokovni članek            8t 

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci 5t 

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci 3t 

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v 

monografski publikaciji             10t 

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v 

monografski publikaciji   8t 



 

Izjemne aktivnosti, razstave ali 
nastopi (plesni, glasbeni ali gledališki), 
koncerti, recitali, režija, scenarij in 
druge enakovredne aktivnosti.  
 

Se vrednoti po strokovni presoji komisije. Za 
posamezno aktivnost lahko kandidat prejme največ 

10 točk. 

 

Aktivno sodelovanje v projektih za 
dobrobit lokalne skupnosti 

Se vrednoti po strokovni presoji komisije. 

Za vsak projekt lahko kandidat prejme največ 10 
točk. 

 
 

Aktivno delo v društvih, ki delujejo v 
občini Metlika 

Se vrednoti po strokovni presoji komisije (1-10 

točk).  
 

Za delo v društvih lahko kandidat prejme največ 10 

točk. 
 

Vrednoti se: 
Redno prihaja na vaje, priprave in javne nastope.  

S svojim delim prispeva k ugledu in prepoznavnosti 

društva.  
Se izobražuje za potrebe dela v društvu. 

Svoje znanje prenaša na druge člane.  
Deluje v organih društva. 

Sodeluje v organizaciji javnih dogodkov in 
prireditev, ki jih organizira društvo.  

 

 

Drugi pomembni dosežki Po strokovni presoji komisije. 

 
 

2. Vrednotenje učnega oziroma študijskega uspeha  
 

DIJAKI ŠTUDENTI 

ŠTEVILO TOČK 
Povprečna zaključna ocena v 

preteklem šolskem letu 

Povprečna ocena izpitov, 
opravljenih v preteklem 

študijskem letu 

nad 4,70 – 5 nad 9,20 - 10 15 

nad 4,4 – 4,70 nad 8,60 – 9,20 10 

nad 4,00 – 4,40 nad 8,00 – 8,60 7 

nad 3,50 – 4,00 nad 7,50 – 8,00 5 

nad 3,00 – 3,50 nad 7,00 – 7,50 3 

Do 3 Do 7 0 

 
 
 
 
Številka: 609-1/2020  
Datum: 6. 8. 2020 Darko Zevnik, župan 

 
 


