
 

Na podlagi 26. člena Zakona o gimnaziji (ZGim-UPB1 Ur. l. 1/07), 55. člena Zakona o poklicnem in 
strokovnem izobraževanju (ZPSl-1 Ur. l. 79/06),  Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah (Ur. l. 
60/10),  po predhodno pridobljenem mnenju učiteljskega zbora 

je ravnateljica mag. Blanka Erhartič sprejela  

 

PRAVILNIK O MERILIH ZA IZBOR UDELEŽENCEV  
NAGRADNE STROKOVNE EKSKURZIJE  

  
1. člen 

(vsebina pravil) 
 

Ta pravila urejajo splošne pogoje, merila in postopek za izbor udeležencev nagradne 

strokovne ekskurzije.  

2. člen 
(vodenje postopka za izbor udeležencev) 

Postopek za izbor udeležencev izpelje in poimenski predlog udeležencev na podlagi izbranih 
meril pripravi Komisija za nagradno ekskurzijo (v nadaljevanju Komisija), imenovana v LDN 
šole za tekoče šolsko leto.  

3. člen 
(odločanje o izboru) 

O dokončnem izboru in številu udeležencev po analizi in pregledu vlog za vsako šolsko leto 
posebej odloči ravnatelj šole, in sicer na podlagi opravljenega postopka, predloga Komisije in 
mnenja učiteljskega zbora. 
 

4. člen 
(objava seznama udeležencev) 

Seznam izbranih dijakov se najkasneje do 20. julija  objavi na oglasni deski šole. Če se izbran 
dijak nagradne ekskurzije ne more udeležiti, se lahko izbor razširi na kandidate, ki temu 
glede na seštevek doseženih točk po posameznih merilih sledijo. O uvrstitvi takega dijaka na 
seznam predlaganih udeležencev odloči Komisija na podlagi mnenja učiteljskega zbora.   
  

5. člen 

(termin izvedbe) 

Nagradna ekskurzija se izpelje najkasneje do konca meseca oktobra za preteklo šolsko leto. 

 

6. člen 
(pogoji udeležbe) 

Nagradne ekskurzije se lahko udeležijo le dijaki, ki izpolnjujejo splošne pogoje in so po 
izbranih merilih v iztekajočem šolskem letu zbrali (naj)večje število točk.  
Izjema so zlati maturanti, ki se na nagradno ekskurzijo uvrstijo neposredno. 
 
 
  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-3449


 

7. člen 

(splošni pogoji) 

Kandidati za nagradno ekskurzijo so vsi dijaki Gimnazije Ormož, ki: 

o do predpisanega roka (objavljenega na spletni strani šole) oddajo izpolnjeno vlogo za 
udeležbo na nagradni strokovni ekskurziji razredniku/razredničarki, 

o so uspešno zaključili letnik – imajo najmanj dober splošni učni uspeh,  
o se vzorno vedejo (so spoštljivi, vljudni, nekonfliktni, sodelovalni) do sošolcev, strokovnih 

delavcev in ostalih zaposlenih na šoli, 
o so zgled kulturnega obnašanja tudi pri izvajanju dejavnosti izven šole/za šolo, s čimer 

prispevajo k ugledu šole. 
 

Uresničevanje splošnih pogojev preverja Komisija na osnovi podatkov, ki jih posredujejo 

razrednik, razredni učiteljski zbor, mentorji dejavnosti oziroma katerikoli delavec šole, ki 

razpolaga z ustreznimi informacijami, in vloge dijaka.  

 

8. člen 
(merila) 

Kandidati, ki izpolnjujejo splošne pogoje, se izberejo na podlagi razvrstitve seštevka točk, ki jih 
pridobijo na osnovi podatkov, posredovanih v vlogi, po naslednjih merilih: 
 
1. USPEŠNOST (SPLOŠNI UČNI USPEH IN DOSEŽKI) 

2. PRISPEVEK K PROMOCIJI/UGLEDU ŠOLE 

3. SODELOVANJE NA JAVNIH PRIREDITVAH 

4. IZVAJANJE DEJAVNOSTI PROSTOVOLJSTVA IN TUTORSTVA 

5. OPRAVLJANJE  PREDSTAVNIŠKIH FUNKCIJ V ODDELČNI, DIJAŠKI SKUPNOSTI ALI  SVETU 

ZAVODA 

Pri merilih 2, 3 in 4 se točkuje enkratni prispevek ali celoletna dejavnost, pri merilu 5 pa 
celoletna funkcija.  Točkovanje se opravi na predlog razrednika, mentorja oz. delavcev šole, 
ki imajo vpogled v aktiven prispevek dijaka.  Skupen seštevek točk se za posameznega 
kandidata določi tako, da se dosežene točke po posameznih merilih  seštejejo.  
 

9. člen 

(točkovna lestvica – učni uspeh) 

Za vrednotenje doseženega splošnega učnega uspeha ob koncu šolskega leta uporabljamo naslednjo 
točkovno lestvico: 
 

SPLOŠNI UČNI USPEH – TOČKE 

ODLIČEN  PRAV DOBER  DOBER 

20 točk 10 točk 5 točk 

 
 

  



 

10. člen 
(točkovna lestvica – dosežki) 

 
Za oceno dosežkov se uporabi stopnjevana točkovna lestvica glede na raven/zahtevnost tekmovanja 

in vrsto dosežka (priznanja). Vrednotimo le najvišji dosežek istovrstnega tekmovanja, ki je 

organiziran na različnih ravneh, z dodatkom 5-ih točk za doseženo uvrstitev na višjo raven 

tekmovanja brez priznanja. Upoštevajo se športni dosežki, ki jih je dijak dosegel kot član šolske ekipe 

ali tekmovalec za šolo. 

 

 
RAVEN 

TEKMOVANJA 
(PRIZNANJE/ 
     MESTO) 

 

DOSEŽKI 

TEKMOVANJA V ZNANJU 

RAZISKOVALNO DELO 
KATEGORIJA 

I. 
KATEGORIJA 

II. 

DRŽAVNO    

(1.) zlato  80 40 100 

(2.) srebrno 60 30 75 

(3.)      bronasto 40 20 55 

REGIJSKO    
uvrstitev na državno +5 +5 +5 

(1.) zlato    50 

(2.) srebrno 30 20 40 

(3.)      bronasto 20 15 30 

ŠOLSKO    
uvrstitev na regijsko +5 +5 

 
(3.) bronasto 10 5 

    

ZAHTEVNOST  TEKMOVANJE V ZNANJU 

KATEGORIJA I. kemija, biologija, Cankarjevo tekmovanje, geografija … 

KATEGORIJA II. sladkorna bolezen, kviz NOB, bralna značka ... 

 
 

 
RAVEN 

TEKMOVANJA 
(PRIZNANJE/MESTO) 

 

 
NATEČAJI/PROJEKTI 
(ustvarjalni dosežki) 

VSESLOVENSKI  

1.–5. mesto 30 

sodelovanje 5 

REGIJSKO  

1.–3. mesto 15 

sodelovanje 5 

ŠOLSKO  

1. mesto 10 

sodelovanje 5 

 



 

 

 
RAVEN 

TEKMOVANJA 

 
DOSEŽKI 

 

1. mesto 2. mesto 3. mesto 

FINALE – DRŽAVNO 60 50 40 

sodelovanje 5 

POLFINALE 50 40 30 

sodelovanje 5 

ČETRTFINALE 40 30 20 

sodelovanje 5 

PODROČNO 30 20 10 

Sodelovanje 5 

OBMOČNO 20 10 5 

sodelovanje 5 

Pri točkovanju se upošteva udeležba ali rezultat. 
 

 
11. člen 

(točkovna lestvica – promocija šole) 
            Pri merilu PROMOCIJA ŠOLE uporabljamo naslednjo točkovno lestvico: 

 

 

 

 

 

 

12. člen 
(točkovna lestvica – sodelovanje na  javnih prireditvah) 

 
Pri merilu SODELOVANJE NA JAVNIH PRIREDITVAH uporabljamo naslednjo točkovno lestvico:  

 

DEJAVNOST TOČKE 

o občasna udeležba 5 
o redna udeležba 10  
o celoletna udeležba z javno predstavitvijo dela 20 

 

 

DEJAVNOST TOČKE 

o občasno sodeluje 5 

o redno sodeluje, pripravlja prispevke … 10 

o urednik, koordinator, vodja 20 

(razredna predstavitev v OŠ, tržnica poklicev na OŠ, delavnice za osnovnošolce, aktivno 
sodelovanje pri izpeljavi informativnega dne, celoletni prispevek k izdaji šolskega 
časopisa/k oblikovanju šolske spletne strani  (fotografi, novinarji, uredniško delo …), celoletni 
prispevek k šolskim radijskim oddajam Dijaški koktajl, TV oddajam, celoletno zastopanje 
šole na debatnih turnirjih) 



 

(literarno-recitacijska skupina, pevski zbor, šolski orkester, plesna dejavnost, izvedba 
delavnice za dijake Gimnazije Ormož, celoletna koordinacija/vodenje 
pevskih/glasbenih/plesnih … dejavnosti, dramska/lutkovna/gledališka skupina) 

 

 

13. člen 
(točkovna lestvica – prostovoljstvo in tutorstvo) 

 
Pri merilu izvajanje dejavnosti PROSTOVOLJSTVA IN TUTORSTVA uporabljamo naslednjo točkovno 

lestvico: 

 

DEJAVNOST TOČKE 

Aktivna udeležba na eni dejavnosti v organizaciji Gimnazije 
Ormož ali zunanjih institucij (MCO, Rdeči križ, Društvo za 
zaščito živali, Psihiatrična bolnica Ormož, Vrtec Ormož ...) 

 
  1–5 

CELOLETNO TUTORSTVO   

posamezniku  
skupini  dijakov 
celotnemu razredu 

                 0–10  
0–20  

                 0–30  

 
14. člen 

(točkovna lestvica – opravljanje predstavniških funkcij) 
 

Pri merilu OPRAVLJANJE PREDSTAVNIŠKIH FUNKCIJ V ODDELČNI, DIJAŠKI SKUPNOSTI ali SVETU 
ZAVODA  upoštevamo celoletno vestno opravljanje funkcije: 

                          
 

 

 

 

 

 

 

 

15. člen 
                                                      (veljavnost pravilnika) 

 

Ta pravilnik začne veljati  s 1. 11. 2015 oziroma v šolskem letu 2015/2016. Z datumom veljavnosti 

novega pravilnika preneha veljati dosedanji Pravilnik, sprejet 1. 9. 2007. 

S šolskimi pravili šola seznani starše in dijake pred začetkom veljavnosti. 

 

Ormož, 1. 11. 2015                          mag. Blanka Erhartič, 

ravnateljica 

DEJAVNOST TOČKE 

Tajnik/tajnica oddelčne skupnosti                    5 

Blagajnik/blagajničarka oddelčne skupnosti  10 

Predsednik/predsednica oddelčne skupnosti  10 

Predstavnik/predstavnica v dijaški skupnosti   10 

Predstavnik/predstavnica v Svetu zavoda   15 

Predsednik/predsednica dijaške skupnosti 20 


