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Na podlagi 71. in prvega odstavka 75. člena Zakona o poklicnem in strokovnem 

izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06, 68/17 in 46/19) ter 4. in 12. člen 
Pravilnika o ocenjevanju znanja (Uradni list RS, 30/2018), 

(v nadaljevanju: Pravilnik), Aljaž Rogelj, ravnatelj Srednje tehniške šole, 
določa 

 
 
 

ŠOLSKA PRAVILA OCENJEVANJA ZNANJA 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. S šolskimi pravili ocenjevanja znanja se določa: 
 

1. načine in roke izpolnjevanja obveznosti, določene z učnim načrtom 
oziroma katalogom znanja, 

2. potrebno število ocen pri posameznem predmetu oz. strokovnem modulu 
v posameznem ocenjevalnem obdobju, 

3. pogoje za obvezno ponavljanje pisnih izdelkov, 
4. roke za vračanje izdelkov, 
5. ukrepe pri kršitvah pravil ocenjevanja znanja, 
6. postopek odpravljanja napak pri ocenjevanju znanja,  
7. izpitni red, 
8. pripravo in hrambo izpitnega gradiva, 
9. prevzem obvestil o uspehu in spričeval, 
10. druga pravila in postopke v skladu s tem pravilnikom, 
11. ravnanje in ocenjevanje v izrednih razmerah. 

 
2. V poklicnem in strokovnem izobraževanju se ocenjuje dijakovo znanje pri 
programskih enotah: 
- splošnoizobraževalnih predmetih, 
-  strokovnem modulu in modulu odprtega kurikula (v nadaljnjem besedilu: 

strokovni modul). 
 
 

3. Učitelj seznani dijake s pravili ocenjevanja ter načini popravljanja negativnih 
ocen in izboljševanja pozitivnih ocen. 

 
 

II. PRAVILA OCENJEVANJA ZNANJA 
 

1. Načini in roki izpolnjevanja obveznosti, določene z učnim načrtom 
oziroma katalogom znanja 

 
 

mailto:info@sckr.si
http://www.sckr.si/
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-3449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3194


Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj 
tel: (04) 280 40 00, fax: (04) 280 40 35 
info@sckr.si 
http://www.sckr.si 

 

1. člen 
(načini in roki izpolnjevanja obveznosti, določeni z učnim načrtom 

oziroma katalogom znanja) 
 

1. Učitelji na začetku šolskega leta predstavijo kriterije in merila za ustno in pisno 
preverjanje in ocenjevanja znanja pri posameznem predmetu ter načine in roke 
izpolnjevanja obveznosti. 
 
2. Dijaki, ki tega nimajo določeno v osebnem izobraževalnem načrtu ali v 
prilagoditvah, imajo možnost napovedanega ustnega ocenjevanja znanja, če se 
učitelj tako odloči. Dijak, ki je na dan napovedanega ocenjevanja znanja odsoten, in 
dijak, ki ne izpolnjuje šolskih obveznosti, izgubi pravico do napovedanega ustnega 
ocenjevanja znanja za ta sklop ocenjevanja. 
 
3. Dijak, ki je bil ocenjen z nezadostno oceno (1) ali k ocenjevanju ni pristopil (NPS), 
ima pravico popravljati nezadostno oceno oziroma pridobiti oceno najmanj enkrat do 
konca pouka. Dijaku, ki je v ocenjevalnem obdobju ocenjen negativno oziroma k 
ocenjevanju ni pristopil, učitelj določi način in najmanj en datum ocenjevanja znanja, 
kar ne velja za zadnje ocenjevalno obdobje.  

 
4. Če ima dijak štirinajst dni pred koncem ocenjevalnega obdobja nezadostno oceno 
iz snovi tega obdobja oziroma posameznih zaključenih sklopov, ki je še ni popravljal, 
ali k ocenjevanju ni pristopil, mu učitelj napove rok za ocenjevanje pred koncem 
ocenjevalnega obdobja. 

 
5. Dijak, ki je pri treh ali več predmetih v ocenjevalnem obdobju ocenjen negativno, 
pripravi osebni izobraževalni načrt, ki vsebuje načine, roke, oblike in obseg izpolnitve 
neizpolnjenih obveznosti. Pri pripravi sodelujejo dijak, starši, razrednik, učitelji 
posameznih predmetov in svetovalna služba. Osebni izobraževalni načrt hrani dijak. 

 
 

2. člen 
(opravljanje interesnih dejavnosti in obveznih izbirnih vsebin) 

 
1. Manjkajoče interesne dejavnosti ali obvezne izbirne vsebine imajo dijaki možnost 
opraviti do konca šolskega leta do 10. 5. za zaključne letnike in do 10. 6. za ostale 
letnike, oziroma na popravnih izpitih. 
 
 
2. Potrebno število ocen pri posameznem predmetu oz. strokovnem modulu 

v posameznem ocenjevalnem obdobju 
 

3. člen 
(potrebno število ocen pri posameznem predmetu oz. strokovnem modulu v 

posameznem ocenjevalnem obdobju) 
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1. Število ocen pri posameznem predmetu oz. strokovnem modulu določijo učitelji v 
skladu s Pravilnikom o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (UR RS, 30/2018; v 
nadaljevanju: Pravilnik), učnimi načrti in katalogi znanj. Učitelj na začetku šolskega 
leta seznani dijake, koliko ocen potrebujejo za izpolnitev celotnih obveznosti 
predmeta. 

 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13441 
 

3. Pogoji za obvezno ponavljanje pisnih izdelkov 
 

4. člen 
(pogoji za obvezno ponavljanje pisnih izdelkov) 

 
1. Če je negativno ocenjenih pisnih izdelkov 50 % ali več, se ocenjevanje enkrat 
ponovi. Vpišeta se obe oceni. Ponovi se za dijake, ki želijo izboljšati oceno. Pred 
ponovnim ocenjevanjem je treba vsaj eno šolsko uro utrjevati snov.  
 
2. V ocenjenih pisnih izdelkih učitelj ustrezno označi napake, da dijak lahko 
prepozna pomanjkljivosti v svojem znanju. Dijak ima pravico do obrazložitve ocene. 
 
3. Pisno popravljanje negativne ocene je lahko vsak delovni dan tudi izven rednega 
pouka. 

 
4. Roki za vračanje izdelkov 

 
5. člen 

(roki za vračanje izdelkov) 

 
1. Učitelj izroči dijakom ocenjene izdelke najpozneje v 7 delovnih dneh po 
pisnem ocenjevanju znanja. V primeru odsotnosti učitelja se ta rok ustrezno 
podaljša. 
 
2. Učitelj lahko predhodno poskrbi za arhivsko kopijo izdelka v elektronski obliki 
(skener). 
 
3. Izvod seminarske ali projektne naloge lahko učitelj zadrži za arhiv šole. 

 

5. Ukrepi pri kršitvah pravil ocenjevanja znanja 

 
6. člen  

(kršitve ocenjevanja znanja) 
 

1. Za kršitev pravil pri ocenjevanju znanja se šteje, če dijak uporablja nedovoljene 
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pripomočke, moti druge udeležence ocenjevanja, prepisuje, se podpiše z lažnim 
imenom ali odda izdelek drugega dijaka kot svoj izdelek. 
 
2. Kršitev pravil pri pisnem ocenjevanju ugotovi učitelj. Kršitev pravil pri izpitu 
ugotovi nadzorni učitelj oz. član izpitne komisije. 

 
7. člen 

(ukrepi) 
 

1. Če dijak pri pisanju pisnih izdelkov ali pri drugih oblikah ocenjevanja znanja krši 
pravila, učitelj to evidentira v šolsko ali izpitno dokumentacijo in ukrepa v skladu s 
pravilnikom (31. člen Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah). Pri tem 
lahko učitelj na podlagi strokovne presoje dijaka oceni z negativno oceno. Poleg 
tega lahko predlaga ustrezen vzgojni ukrep. 
 

6. Postopek odpravljanja napak pri ocenjevanju znanja 
 

8. člen 
(postopek odpravljanja napak pri ocenjevanju znanja) 

 
1. Če učitelj oz. dijak ugotovi napako pri ocenjevanju znanja (neustrezno vrednotenje 
odgovorov, računske napake pri točkovanju ipd.), učitelj popravi napako in to 
evidentira v šolsko dokumentacijo. O odpravi napake učitelj seznani dijaka, na 
katerega se ocena oz. ugotovitev nanaša. 

 
 

III. IZPITI 
 

7. Izpitni red 
 

9. člen 
(izpitni red) 

 
1. Dijak se mora na dopolnilni, popravni ali predmetni izpit pisno prijaviti v skladu z 
roki, navedenimi v šolskem koledarju. Dijaki, ki zamudijo rok prijave na izpit, v tem 
roku nimajo pravice opravljati izpita. 
 
2. Če se dijak iz upravičenih razlogov ne udeleži izpita ali ga prekine, ga lahko 
opravlja še v istem roku, če je to mogoče. Razloge za odsotnost ali prekinitev mora 
šoli pisno sporočiti najkasneje v enem dnevu po izpitu in priložiti ustrezna dokazila. 
O upravičenosti razlogov odloči ravnatelj najkasneje v treh dneh po prejemu vloge. 

 
3. Potek, način in oblike ocenjevanja znanja ter dovoljene pripomočke določijo 
strokovni aktivi oziroma učitelji posameznih predmetov. 

 
4. Sedežni red oziroma vrstni red opravljanja izpita določi izpitna komisija. 
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5. Pisni izpit, izdelavo praktičnega izdelka oziroma storitve in vaje nadzoruje nadzorni 
učitelj, oceni pa ocenjevalec. 

 
8. Priprava in hramba izpitnega gradiva 

 
10. člen 

(priprava in hramba izpitnega gradiva) 
 

1. Izpitno gradivo pripravi in odda vodstvu šole učitelj vsaj tri dni pred začetkom 
opravljanja izpitov.  

 
IV. OCENE IN UGOTOVITVE 

 
 

9. Prevzem obvestil o uspehu in spričeval 
 

11. člen 
(zaključevanje splošnega učnega uspeha) 

 
1. Dijak doseže odličen uspeh, če je najmanj pri polovici predmetov ocenjen z oceno 
odlično in ima skupno povprečno oceno vsaj 4,5. 
 
2. Dijak doseže prav dober uspeh, če je najmanj pri polovici predmetov ocenjen z 
oceno odlično ali prav dobro in ima skupno povprečno oceno vsaj 3,5. 

 
3. Dijak doseže dober uspeh, če je najmanj pri polovici predmetov ocenjen z oceno 
dobro, prav dobro ali odlično in ima skupno povprečno oceno vsaj 2,5. 
 
4. Dijak doseže zadosten uspeh, če je najmanj pri polovici predmetov ocenjen z 
oceno zadostno, pri ostalih pa je ocenjen pozitivno in ima povprečje manj kot 2,5. 

 
 

12. člen 
(prevzem obvestil o uspehu in spričeval) 

 
1. Dijak je ob koncu pouka in po rokih za popravne izpite dolžan s podpisom 
prevzeti Spričevalo oziroma Obvestilo o uspehu pri razredniku ali v tajništvu šole.  

 
 

10. Druga pravila in postopki v skladu s tem pravilnikom 
 

13. člen 
(dijaki s posebnimi potrebami) 

 
1. Izvajanje določb tega pravilnika se za dijake s posebnimi potrebami in statusom 
prilagodi v skladu z odločbo o usmeritvi oziroma v ustreznih aktih, kjer je določen 
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način prilagoditve preverjanja in ocenjevanja znanja. 
 
2. Dijak, ki zaradi povečanih aktivnosti izostane večji del pouka v določenem 
obdobju, lahko pridobi oceno pred predvidenim rokom, lahko pa tudi kasneje, v 
tekočem ali naslednjem ocenjevalnem obdobju. Podrobnosti se določi v OIN. 
 
3. Na dan napovedanega ocenjevanja znanja dijak ni opravičen izostanka od pouka 
zaradi športnih aktivnosti, razen ob vnaprejšnjem dogovoru z učiteljem oz. v skladu 
z OIN. Če dijak neopravičeno izostane na dan napovedanega ocenjevanja znanja, 
ga učitelj lahko oceni nenapovedano. 
 

14. člen 
(prilagajanje šolskih obveznosti za dijake z OIN) 

 
1. Šola bo za dijake v skladu s Pravilnikom o prilagoditvah šolskih obveznosti 
pripravi osebni izobraževalni načrt. 
 

V. IZREDNE RAZMERE 
 

11. Ravnanje in ocenjevanje v izrednih razmerah 
 

15. člen 
(prilagoditev šolskih pravil ocenjevanja za izredne razmere) 

 
1. Ocenjevanje znanja vseh dijakov poteka skladno z načrtom ocenjevanja znanja 
pri posameznih predmetih. 
 
2. Način ocenjevanja znanja dijakov, ki se zaradi neizpolnjevanja določenih pogojev 
(npr. PCT) izjemoma izobražujejo na daljavo, je enak načinu ocenjevanja znanja 
ostalih dijakov. 
 

16. člen 
(pridobivanje ocen na daljavo) 

 
1. Pri pridobivanju ocen na daljavo morajo učitelji uporabljati tiste komunikacijske 
kanale, ki so tehnično dostopni vsem dijakom hkrati in so tudi varni (v smislu 
oddajanja in vračanja gradiv). 
 
2. Učitelj pred ocenjevanjem znanja zagotovi ustrezno preverjanje znanja. 
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3. Učitelj mora pred izvedbo ocenjevanja znanja dijake seznaniti z načinom uporabe 
orodij za namen ocenjevanja znanja. Učitelj uporabi orodja na enak način pri 
preverjanju in ocenjevanju znanja. 
 
4. Pred prvo izvedbo ocenjevanja znanja mora učitelj z vsemi dijaki, katerih znanje 
namerava ocenjevati, opraviti najmanj en preizkus uporabe orodij, uporabljenih pri 
ocenjevanju znanja. 
 
5. Dijaku, ki nima ustreznih tehničnih pogojev za izvedbo ocenjevanja znanja na 
daljavo, mora šola     omogočiti      alternativni      način      ocenjevanja      znanja,      
ki      je      v      skladu s Pravilnikom o ocenjevanju znanja v srednjih šolah in ne 
ogroža zdravja učitelja in dijaka. Če to ni mogoče, ocenjevanja na daljavo ne sme 
izvesti. 
 
6. Učitelj seznani dijake z roki ocenjevanja znanja najmanj en teden pred 
ocenjevanjem. Ocenjevanje znanja učitelji vpišejo v e-Asistent in MS Teams. 
 
7. Javnost ocenjevanja je zagotovljena tako, da učitelji jasno in javno seznanijo 
dijake na kakšen način in katere vsebine bodo ocenjevali ter kakšna merila bodo 
uporabljali. Javnost ocenjevanja znanja se zagotavlja tudi tako, da je pri 
posameznih oblikah ocenjevanja znanja prisotnih več dijakov hkrati. 
 

17. člen 
(načini preverjanja in ocenjevanja znanja) 

 
1. Načini preverjanja in ocenjevanja znanja na daljavo so: pisni odgovori, ustni 
odgovori, projektno delo, seminarske naloge, poročila, eseji, domače branje, 
dnevniki, video posnetki in druge oblike, ki jih določi učitelj in so z njimi seznanjeni 
tudi dijaki. 
 
2. Ocenjevanje znanja poteka tudi z uporabo videokonferenčnih orodij. Učitelji in 
dijaki se morajo ravnati po navodilih, ki so del šolskih pravil za uporabo orodij za 
poučevanje na daljavo. V primeru izpada zveze, slike, glasu, oz. suma na kršitev 
pravil ocenjevanja znanja lahko učitelj po svoji avtonomni odločitvi ponovi oz. izvede 
ocenjevanje. 
 
3. Videokonferenco, ki se vzpostavi za namen ocenjevanja znanja, lahko učitelj 
snema z namenom dokazovanja izvedbe ocenjevanja znanja in podeljene ocene 
znanja. Pred vzpostavitvijo videokonference mora učitelj objaviti obvestilo, da se bo 
videokonferenca snemala. 
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4. Če dijak oziroma starši s snemanjem ne soglašajo, se šteje, da dijak nima 
ustreznih tehničnih pogojev za izvedbo ocenjevanja znanja in šola dijaka na daljavo 
ne oceni. 
 
5. Posnetek videokonference se hrani do vključno zadnjega dne šolskega leta, v 
katerem je bilo ocenjevanje znanja izvedeno. 
 
6. Pri preverjanju in ocenjevanju znanja dijaka s posebnimi potrebami učitelj 
upošteva individualizirani program, ki se v času izobraževanja na daljavo prilagodi 
nastalim razmeram. V času izobraževanja na daljavo se posameznemu dijaku po 
potrebi prilagodi preverjanje in ocenjevanje znanja. 
 
7. Po prejemu pisnih nalog učitelj najkasneje v sedmih delovnih dneh poda 
vsakemu dijaku individualno povratno informacijo o izkazanem znanju in doseženi 
oceni. 
 
8. Neposredno po ustnem ocenjevanju znanja se dijaka seznani z doseženo oceno. 
Ocena se še isti dan vnese v e-redovalnico. 
 
9. Dijak, ki skladno z načrtom ocenjevanja znanja pri posameznem predmetu ni 
popravil negativne ocene ali ni pridobil potrebnih ocen, se o načinih in rokih 
ocenjevanju znanja na daljavo dogovori individualno z učiteljem. Vsak dijak ima vsaj 
eno možnost za popravljanje ocene. 
 

18. člen 
(dovoljena navzočnost) 

 
1. Pri ocenjevanju znanja na daljavo so lahko navzoči zgolj učitelj, dijaki, katerega 
znanje se ocenjuje, in dijaki iz istega oddelka, kot je dijak, katerega znanje se 
ocenjuje. Dijaki, katerih znanje se ne ocenjuje, ocenjevanemu ne smejo pomagati. 
 
2. Navzočnost tretjih oseb je dovoljena samo do vzpostavitve videokonferenčne 
povezave in po zaključenem ocenjevanju znanja, razen če učitelj pred vzpostavitvijo 
videokonference določi drugače. 
 
3. Če so pri ocenjevanju na daljavo po vzpostavitvi videokonference navzoče tretje 
osebe, ki niso navedene v 1. odstavku tega člena, ali neocenjevani dijaki pomagajo 
ocenjevanemu, se ocenjevanje znanja prekine in razveljavi. 
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VI. KONČNE DOLOČBE 
 

19. člen 
(uveljavitev šolskih pravil o ocenjevanju) 

 
Šolska pravila ocenjevanja znanja stopijo v veljavo po predhodni obravnavi in 
pridobitvi mnenj učiteljskega zbora Srednje tehniške šole Šolskega centra Kranj in 
pričnejo veljati s 1. 1. 2022. 

 
VII. VELJAVNOST ŠOLSKIH PRAVIL OCENJEVANJA ZNANJA 

 
20. člen 

(uveljavitev pravilnika) 
 

Pred sprejemom teh pravil je učiteljski zbor STŠ podal pozitivno mnenje dne, 30. 
8. 2022. 

 
Šolska pravila je sprejel ravnatelj Srednje tehniške šole ŠC Kranj dne, 30. 8. 
2022. 

 
Šolska pravila ocenjevanja znanja pričnejo veljati s 1. 1. 2022. 

 
Javno objavljeno na oglasnih deskah in spletni strani zavoda dne, 30. 8. 2022. 
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