
MINIMALNI STANDARDI ZNANJA  IN KLRITERIJI OCENJEVANJA  za 3. Letnik ADM 

 
Minimalni standardi znanja                   SLOVENŠČINA      
 

UČNI SKLOP MINIMALNI STANDARDI ZNANJA 
NAČIN 

PREVERJANJA 

JEZIK - 
BESEDILO 
 

 

 

 

Dijak je zmožen razločiti osebne, kulturne in družbene vrednote. 

Delno pravilno pravorečno, smiselno in tekoče bere. 

V govornem nastopu izrazi svoje doživljanje in razumevanje prebranih ali slišanih besedil.  

V skladu s svojo percepcijsko stopnjo je zmožen izraziti lastna stališča o teh besedilih (vrednotiti 

besedila in  njihove prvine). 

 

 
pisno 

SLOVENSKA 

KNJIŽEVNOST V 

ČASU 

O prebranih ali slišanih umetnostih besedilih se je zmožen pogovarjati z učiteljem ali s sošolci. 

Govorni nastop je zmožen izvesti vodeno . 

Zmožen je napisati svoje doživljanje, razumevanje in vrednotenje prebranih ali slišanih umetnostnih 

besedil v pisnem izdelku ( doživljajski spis, vodena intepretacija.) 

 

 

 

ustno 

JEZIKOVNA PODOBA 

BESEDILA 
Dijak pozna vrste tvorjenja besed. Dijak je zmožen ločevati pojma poved in stavek, določiti vrste 

povedi; imenovati stavčne člene in njihove dele; ločiti enostavčno poved od večstavčne, določiti 

vrsto  zložene povedi; navesti vrsto priredja in odvisnika. 

Dijak obvlada osnovna pravopisna pravila. 

 

 
pisno 

 

KRITERIJI ZA PISNO OCENJEVANJE  

 

 

Pisne naloge iz jezika vedno točkujemo. Kot smo se dogovorili v okviru aktiva, je kriterij vedno enak, in sicer  50%-62%=2 (zd),63%-75%=3 

(db), 76%-89%=4 (pd),90%-100%=5 (odl) 

 

Minimalni standardi znanja            MATEMATIKA    
 



UČNI SKLOP MINIMALNI STANDARDI ZNANJA 
NAČIN 

PREVERJANJA 
GEOME- 
TRIJSKA 
TELESA 

Dijak: 
 Opiše in skicira pokončno prizmo, pokončni valj, pokončno piramido, pokončni stožec in kroglo, 

 Pozna lastnosti likov, ki tvorijo mrežo telesa, 

 Izdela mreže omenjenih teles, 

 Izračuna površino in prostornino omenjenih teles po obrazcih, 

 
 pravilno uporablja matematične formule, 

 aktivno sodeluje pri pouku (sledi pouku, se odziva na vprašanja, ima urejene zapiske, prinaša in uporablja 
pripomočke kot npr. geometrijsko orodje, kalkulator) 

 

 
Ustno: sproti 
 
Pisno: 
 

POTENCE IN KORENI Dijak:  
 uporablja osnovne računske zakone pri računanju s potencami z naravnimi eksponenti  

 zapiše zelo majhna ali zelo velika števila s potenco št. 10 

 pozna kvadratni in kubični koren ter uporablja pravila za računanje preprostih primerov 

 
 pravilno uporablja matematične formule, 

 aktivno sodeluje pri pouku (sledi pouku, se odziva na vprašanja, ima urejene zapiske, prinaša in uporablja 
pripomočke kot npr. kalkulator) 

 

 
pisno: 
 

KVADRATNA FUNKCIJA IN 
KVADRATNA ENAČBA 

Dijak: 
 predstavi kvadratno odvisnost količin, ki je podana z besednim opisom, tabelo in grafom 

 ve, da je graf kvadratne funkcije parabola 

 pozna splošno enačbo kvadratne funkcije  f(x)=ax2+bx+c 

 na podlagi grafa določi ničli, teme in začetno vrednost ter območja naraščanja in padanja funkcije 

 nariše graf kvadraten funkcije po točkah (s tabeliranjem) 

 razlikuje kvadratno enačbo od drugih enačb 

 
 pravilno uporablja matematične formule, 

 aktivno sodeluje pri pouku (sledi pouku, se odziva na vprašanja, ima urejene zapiske, prinaša in uporablja 
pripomočke kot npr. geometrijsko orodje, kalkulator) 

 

 
Pisno: 
 

Kriteriji za ocenjevanje znanja MATEMATIKA 



OCENJEVANA POGLAVJA 

Način ocenjevanja Učni sklop 

pisno – 1. šolska naloga  
 

 

pisno – 2. šolska naloga 

ustno  

 

pisno – 3. šolska naloga 

ustno 

 

pisno – 4. šolska naloga 

ustno 

 

 

NAČINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA 

Pisno (šolske naloge, testi, poročila, vaje, naloge, pisne dokumentacije)  

 

Ustno (vrednotenje zastavljenih vprašanj, vrednotenje izdelka ali storitve, vrednotenje postopka pri praktičnem preizkusu oziroma projektnem delu)  

 
Praktično (izdelek, storitev, nastop)  

 
Drugo (delovna poročila, seminarske naloge, projektne naloge, domače naloge, zvezki)  

 

PISNO OCENJEVANJE: 

 

Znanje se pisno ocenjuje po učnih sklopih, kjer je to predvideno. Šolska (pisna) naloga je praviloma proti koncu predelane učne snovi. 
 

Meje za ocene pri pisnem ocenjevanju: 0 % do 49 % = nezadostno 1 

50 % do 62 % = zadostno 2 

63 % do 75 % = dobro 3 

76 % do 89 % = prav dobro 4 

90 % do 100 % = odlično 5 

 
 

USTNO OCENJEVANJE: 

Poteka sproti skozi celo šolsko leto pri učnih urah in je napovedano samo pri nekaterih učnih sklopih, kar je razvidno iz časovne 



razporeditve ocenjevanja. Pred napovedanim ustnim ocenjevanjem znanja dobijo dijaki primere vprašanja različne zahtevnosti. Dijak 

je lahko vprašan večkrat v ocenjevalnem obdobju, lahko pa ima le eno ustno oceno v šolskem letu. O oceni je obveščen sproti. 
 

Kriterij ustnega ocenjevanja: 
 

Nezadostno (1) zadostno (2) dobro (3) prav dobro (4) odlično (5) 

Dijakove obnovitve znanja 
ni. Je neznanje. Sicer pozna 
drobce učne snovi, vendar 
zamenjuje pojme in obnavlja 
snov nepovezano oz. ne 
zadane bistva posameznih 
pojmov, niti ob pomoči 
podvprašanj učitelja. 

 

 

Obnovitev znanja je skopa in 
revna, vendar vsebuje 
bistvene elemente, na 
podlagi katerih je mogoče 
graditi nadaljnje znanje. 

 
Pozna in našteje osnovne 
pojme, definicije, formule, 
vendar predelane snovi ne 
razume. Odgovarja samo s 
pomočjo dodatnih vprašanj 
učitelja. 

 

 

Obnovitev znanja je solidna, 
razumevanje snovi je 
pomanjkljivo, brez posebne 
globine in podrobnosti. V 
njegovem znanju se 
pojavljajo vrzeli. Odgovori sp 
nepopolni. Izkoristiti zmore 
pomoč učitelja v nakazani 
smeri in v vsakem primeru. 

 
Ugotavlja vzročno-
posledične odnose, išče in 
navaja lastne primere, 
prevaja iz ene vrste 
simboličnega zapisa v 
drugo. 

Obnovitev znanja zajema 
točno dojemanje bistva 
pojmov. Ima utrjeno znanje 
brez vrzeli. Pri izražanju je 
opazna samostojnost. 
Učiteljevo pomoč potrebuje 
občasno in jo pa uporabi, da 
se bolje prilagodi učiteljevim 
zahtevam. 

 
Uporabi znanje v novih 
situacijah (funkcionalnost 
znanja). Pri reševanju 
problemov pripravi, 
izračuna, opiše, skicira, 
pojasni na primeru, kako bi 
lahko uporabil v vsakdanjem 
življenju. 

Obnovitev znanja je zelo 
jasna. Odgovarja 
samostojno in podrobno. 
Učitelj jo lahko prekinja z 
dodatnimi vprašanji, vendar 
s tem dijaka ne zmede. 
Dijak ne potrebuje pomoči. 

 
Razčlenjuje, primerja, 
ugotavlja odnose in načine 
medsebojnih povezav, 
analizira, testira, razvrsti, 
predvideva posledice, 
prednosti, pomanjkljivosti, 
vpliv na… Povezuje 
elemente in dele v celoto, 
oblikuje nove modele in 
strukture. Posploši, planira, 
predvideva, utemelji. 

 

Domače naloge so sestavni del učnega procesa in prinesejo max. 50 % k ustni oceni. 
 

DOVOLJENI UČNI PRIPOMOČKI 

Dovoljeni in potrebni pripomočki so: žepno računalo (kalkulator), geotrikotnik, šestilo, permanentno pisalo, svinčnik. 
 

 

Minimalni standardi znanja          ANGLEŠČINA            
 

UČNI SKLOP MINIMALNI STANDARDI ZNANJA 
NAČIN 

PREVERJANJA 

POKLICNA 

KARIERA 
Dijak zna:  

 nepravilne glagole  

PISNO 
USTNO 



 uporabljati Present Perfect Simple v vseh treh oblikah 

 izraze povezane s kariero  

 napisati Ponudbo za delo 

 uporabiti izraze, povezane z denarjem 

 
Aktivno sodelovanje, prinašanje pripomočkov in pisanje domačih nalog je minimalni standard za pridobitev pozitivne 

ocene. 

CV 

 

Če dijak ne dosega minimalnega standarda (60%) glede aktivnega sodelovanja, prinašanja pripomočkov in pisanja domačih nalog, minimalni 

standard pridobi tako, da naredi seminarsko nalogo. 

Seminarska naloga mora vsebovati:  

 pisni del (na dveh tipkanih straneh, pisava Times New Roman, velikost 12) 
 ustni zagovor pisnega dela, kjer mora znati prevesti VSE besede 
 izdelavo plakata in predstavitev pred razredom 

 

Kriteriji za ocenjevanje znanja 

 

UČNI SKLOP zadostno (2) dobro (3) prav dobro (4) odlično (5) 

pisno 50%-62& 63%-75% 76%-89% 90%-100% 

ustno Kljub 

učiteljevi 

pomoči le 

delno odgovori 

na zastavljena 

vprašanja. 

Znanje je na 

ravni 

obnavljanja. 

Pravilno ali 

deloma 

pravilno 

odgovarja na 

učiteljeva 

vprašanja, 

vendar jih kljub 

pomoči ne zna 

utemeljiti in 

argumentirati. 

Pravilno 

odgovori na 

učiteljeva 

vprašanja, 

vendar zna 

odgovore 

utemeljiti le z 

učiteljevo 

pomočjo. 

Pri razlagi in 

utemeljitvi ni 

samostojen. 

Dobro pozna 

učno snov in 

pravilno 

odgovarja na 

učiteljeva 

vprašanja. 

Odgovore 

samostojno 

razloži, 

utemelji in 

argumentira. 

 

 

Minimalni standardi znanja          ŠPORTNA VZGOJA            



 

UČNI SKLOP MINIMALNI STANDARDI ZNANJA 
NAČIN 

PREVERJANJA 
SPLOŠNA KONDICIJSKA PRIPRAVA Dijak zna: 

 uporabljati krepilne, raztezne in sprostilne vaje za različne mišične skupine. 

 Neprekinjeno preteči 2400 m. 

 Spremljati svoje dosežke in prepoznati napredek, stagniranje ali nazadovanje. 

 Razložiti pomen splošne kondicijske priprave za zdravje, počutje in delovne zmožnosti. 

 

 
praktično 

ŠPORTNE IGRE : ODBOJKA, KOŠARKA, 
NOGOMET 

Dijak: 
 pozna in obvlada osnovno tehnično-taktične elemente odbojke, košarke in nogometa. 

 V igri uporablja osnovno tehnično-taktične elemente glede na svoje individualne 
sposobnosti. 

 Upošteva pravila igre in športnega obnašanja. 

 Pozna sodniške znake. 

 

 
praktično 

ŠPORTNE IGRE Z LOPARJI: 
BADMINTON 

NAMIZNI TENIS 
 

Dijak : 
 pozna in obvlada osnovno tehnično- taktične elemente badmintona in namiznega tenisa. 

 V igri uporablja osnovno tehnično-taktične elemente glede na svoje individualne 
sposobnosti. 

 Upošteva pravila igre in športnega obnašanja. 

 

 
praktično 

 

Kriteriji za ocenjevanje znanja 
OCENA OPIS OCENE 

ODLIČNO 
(5) 

Dijak-inja pri delu redno in vzorno sodeluje. Je samostojen, zelo zanesljiv in iznajdljiv. Presega optimalno znanje, ki je določeno v učnem načrtu in učinkovito, 
racionalno, varno in samostojno obvladuje najzahtevnejše gibalne naloge. Zelo dobro obvladuje teoretična in praktična znanja povezana s splošno kondicijsko 
pripravo. Pogosto pomaga pri pouku, (kot vodja, demonstrator in izvajalec). Zelo dobro sodeluje s sošolci in športnim pedagogom, s tem si širi obzorje znanja in 
poznavanja športa – samostojno spremlja in vrednoti svoj napredek. Ima odlične (optimalne in boljše) športne dosežke. Dobro pozna pravila.   

PRAV DOBRO 
(4) 

Dijak-inja je pri delu zanesljiv, iznajdljiv, samostojen. Izstopa s prizadevnostjo in osebnim napredkom in dosega optimalno znanje, ki je določeno v učnem načrtu 
in racionalno, varno in samostojno obvladuje zahtevnejše gibalne naloge. Obvladuje teoretična in praktična znanja, povezana s splošno kondicijsko pripravo. 
Večkrat pomaga pri pouku. Dobro sodeluje s sošolci in športnim pedagogom  –  samostojno spremlja in vrednoti svoj napredek. Ima optimalne športne dosežke. 
Dobro pozna pravila. 

DOBRO 
(3) 

Dijak-inja dobro sodeluje pri delu. Je dokaj samostojen, kooperativen in pripravljen na večje napore. Primerno napreduje in presega minimalno znanje določeno v 
učnem načrtu. Zahtevnejše naloge opravi z aktivnim ali pasivnim varovanjem. Obvladuje teoretična in praktična znanja, povezana s splošno kondicijsko pripravo. 
Včasih pomaga pri pouku. Sodeluje s sošolci in športnim pedagogom –  spremlja svoj napredek. Ima povprečne (temeljne in boljše) športne dosežke. Pozna 
pravila. 

ZADOSTNO 
(2) 

Dijak-inja ne kaže večje pripravljenosti in interesa za delo. Pri delu ne sodeluje redno in komaj dosega minimalno, temeljno znanje, določeno v učnem načrtu. 
Zahtevnejše gibalne naloge opravi samo z aktivnim varovanjem in s prilagojenimi pogoji. Slabo obvladuje teoretična in praktična znanja. Redko spremlja svoj 



napredek in ga zna vrednotiti samo s pomočjo. Dosega temeljne športne rezultate. Pozna enostavnejša pravila. 

NEZADOSTNO (1) 

Dijak-inja je nepripravljen za sodelovanje z vrstniki in športnim pedagogom v procesu športne vzgoje. Neaktivnost je razlog da ne napreduje in ne dosega 
minimalnega, temeljnega znanja, določenega z učnim načrtom in cilji šolske športne vzgoje. Je nezanesljiv in s svojim ravnanjem mnogokrat otežuje delo. Ne 
obvladuje teoretična in praktična znanja in ne more samostojno opraviti enostavnejših nalog. Ne spremlja svoj napredek in ga ne zna samostojno vrednotiti. Ne 
dosega temeljnih športnih rezultatov. Ne pozna pravil. 

 

 

2. Strokovni moduli 
 

 

 Temelji gospodarstva 

UČNI SKLOP MINIMALNI STANDARDI ZNANJA NAČIN PREVERJANJA 

 
 
 
GOSPODARSKE 
DEJAVNASTI 

 
 

- zna opisati dobrine in potrebe in navesti nekaj primerov le teh,  

- našteje značilnosti tehnične delitve dela 

- zna opisati faze reprodukcije 

- s pomočjo učitelja razvrsti dejavnosti v primerna, sekundarne, terciarne 

- s pomočjo učitelja zna opisati vsaj dve značilnosti sodobnih tržnih gospodarstev 

- s pomočjo učitelja navede vsaj štiri značilnosti industrijskega podjetja, prepozna poslovna področja, 

našteje faze  razvoja industrijskega podjetja, navede organizacijske tipe in tipe izdelave 

 
 
ustno 
 
 

 
 
 
PRAVNO 
ORGANIZACIJSKI 
VIDIKI  POSLOVANJA 

 

definira pojem fizične in pravne osebe, našteje osebne in kapitalske družbe 

- navede osnovne značilnosti gospodarskih družb 

 

 opiše postopek ustanovitve in prenehanje gospodarskih družb 

 

 

pojasni sestavine in razloži izpolnitev prodajne pogodbe 

 

 opiše sestavine delovnega razmerja 

 pozna vsebino javnih knjig 

 se zaveda pomena doslednega spoštovanja pravnih predpisov za varstvo pravic delavcev 

 
 
ustno 

 
TEMELJI PRAVNE 
KULTURE 

 opredeli pojem prava 

 pojasni odnos med državo in pravom 
 

 opredeli pravno razmerje in razloži  sposobnosti fizičnih in pravnih oseb 

 opiše temeljne pravne vrednote 

ustno 



 našteje mednarodne dokumente o človekovih pravicah 

 našteje temeljne naloge parlamenta, predsednika republike, vlade in državne uprave ter pravosodnih 

organov 

 pozna  naloge in pristojnosti lokalne skupnosti in državne uprave 

 pozna pristojnosti ustavnega sodišča , pozna pristojnosti varuha človekovih pravic 

 ravna v skladu s pravom in moralnimi načeli 
 

 

 

Kriteriji za ocenjevanje znanja 

UČNI SKLOP zadostno (2) dobro (3) prav dobro (4) odlično (5) 

 
GOSTINSKA PONUDBA 
 

Kljub učiteljevi 
pomoči le delno odgovori  na 
zastavljena vprašanja. 
Znanje je na 
ravni obnavljanja  
Napiše gostinsko ponudbo  
odvisno od gostinskega lokala z 
upoštevanjem osnovnih sestavin 
ponudbe,  
Priporoči jedi glede na želje 
gostov – ustna predstavitev 
 
 
 
. 
 
 

Pravilno ali deloma 
pravilno odgovarja na 
učiteljeva vprašanja, 
vendar jih kljub pomoči ne zna 
utemeljiti in 
argumentirati. 
Zna predstaviti in opisati dnevno 
in posamezno pisno ponudbo, 
odvisno od gostinskega obrata,- 
pozna pravila za sestavo pisne 
ponudbe in jo utemelji s 
strokovnega, likovnega,  
vsebinskega in psihološkega 
vidika,- zna uporabiti prednosti  
psihološkega vidika trženja- 
pozna  in uporabi možnost 
računalniškega oblikovanja pisnih 
ponudb in njegovo 
uporabo,priporočati jedi in pijače 
po prehranskih navadah pri na, 
izdelati dnevno pisno ponudbo s 
programsko opremo, 
- komunicirati po pravilih 
poslovnega komuniciranja in 
bontona, 
- sprejeti goste, 
svetovati  pri izbiri jedi in pijač, 
prevzeti naročilo za jedi in pijače. 
 
 
 
 
 

Pravilno odgovori na 
učiteljeva vprašanja, 
vendar zna odgovore 
utemeljiti le z učiteljevo 
pomočjo. 
Zna predstaviti in opisati dnevno 
in posamezno pisno ponudbo, 
odvisno od gostinskega obrata, 
- pozna pravila za sestavo pisne 
ponudbe in jo utemelji s 
strokovnega, likovnega,  
vsebinskega in psihološkega 
vidika, 
- prepozna značilnosti 
posameznih  struktur gostov in 
zna izbrati ustrezno ponudbo ter 
jim priporočati, 
- zna uporabiti prednosti  
psihološkega vidika trženja 

- pozna  in uporabi možnost 
računalniškega oblikovanja pisnih 
ponudb in njegovo uporabo, 
priporočati jedi in pijače po 
prehranskih navadah pri nas 
izdelati prijazno dnevno pisno 
ponudbo s programsko opremo, 
- komunicirati po pravilih 
poslovnega komuniciranja in 
bontona, 

- zna sprejeti goste, 
prevzeti naročilo za jedi in pijače, 
izbrati pravilen način za reševanje 
posamezne reklamacije, 
 

Dobro pozna učno snov in 
pravilno odgovarja na 
Učiteljeva vprašanja. 
Odgovore samostojno 
razloži,utemelji in 
argumentira. 
Zna predstaviti in opisati dnevno in 
posamezno pisno ponudbo, 
odvisno od gostinskega obrata    -
pozna pravila za sestavo pisne 
ponudbe in jo utemelji s 
strokovnega, likovnega,  
vsebinskega in psihološkega 
vidika, 
- prepozna značilnosti posameznih  
struktur gostov in zna izbrati 
ustrezno ponudbo ter jim 
priporočati, 
- zna uporabiti prednosti  
psihološkega vidika trženja 
- pozna  in uporabi možnost 
ačunalniškega oblikovanja pisnih 
ponudb in njegovo uporabo, 
priporočati jedi in pijače po 
prehranskih navadah pri nas in pri  
drugih narodih, 
izdelati izvirno, prijazno dnevno 
pisno ponudbo s programsko 
opremo, 
- komunicirati po pravilih 
poslovnega komuniciranja in 
bontona, 
- obvladuje tehnike učinkovitega 
prodajalca za vse skupine gostov 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- sprejeti goste, 
svetovati pri izbiri jedi in pijač, 
prevzeti naročilo za jedi in pijače, 
izbrati pravilen način za reševanje 
posamezne reklamacije, 
Napiše gostinsko ponudbo  
odvisno od gostinskega lokala z 
upoštevanjem osnovnih sestavin 
ponudbe,  
Priporoči jedi glede na želje 
gostov – ustna predstavitev. 

 
 
PRAVNO ORGANIZACIJSKI 
VIDIKI  POSLOVANJA 

Kljub učiteljevi 
pomoči le delno odgovori  na 
astavljena vprašanja. 
Znanje je na ravni obnavljanja.  
definira pojem fizične in pravne 
osebe, našteje osebne in 
kapitalske družbe 

- navede osnovne značilnosti 
gospodarskih družb 
 

 opiše postopek ustanovitve in 
prenehanje gospodarskih družb 

 
 
pojasni sestavine in razloži 
izpolnitev prodajne pogodbe 
 

 opiše sestavine delovnega 
razmerja 

 pozna vsebino javnih knjig 

 se zaveda pomena doslednega 
spoštovanja pravnih predpisov 
za varstvo pravic delavcev 
 

 

Pravilno ali deloma 
pravilno odgovarja na 
učiteljeva vprašanja, 
vendar jih kljub pomoči ne zna 
utemeljiti in 
argumentirati. 
definira pojem fizične in pravne 
osebe, našteje osebne in 
kapitalske družbe 

- navede osnovne značilnosti 
gospodarskih družb 

 opiše postopek ustanovitve in 
prenehanje gospodarskih družb 

 
 
pojasni sestavine in razloži 
izpolnitev prodajne pogodbe 

 razloži zakonite pogoje za 
sklenitev in veljavnost pogodbe 

 pojasni elemente za nastanek 
odškodninske obveznosti 

 
 

 opiše sestavine delovnega 
razmerja 

 pozna vsebino javnih knjig 

 se zaveda pomena doslednega 
spoštovanja pravnih predpisov 
za varstvo pravic delavcev 
 

 
 
 

Pravilno odgovori na 
učiteljeva vprašanja, 
vendar zna odgovore 
utemeljiti le z učiteljevo 
pomočjo.  

 opiše in med seboj primerja 
pravno organizacijske oblike 
gospodarskih družb 

 spozna sestavine in načela 
firmskega prava ter sodni 
register 

 opiše postopek ustanovitve in 
prenehanje gospodarskih družb 

 pozna zakonske določbe za 
sklenitev in odpoved pogodbe o 
zaposlitvi 

 opiše sestavine delovnega 
razmerja 

 pozna vsebino javnih knjig 

 opredeli obligacijsko razmerje  

 razloži zakonite pogoje za 
sklenitev in veljavnost pogodbe 

 pojasni elemente za nastanek 
odškodninske obveznosti 

 našteje načine prenehanja 
obveznosti, razloži izpolnitev in 
zastaranje 

 našteje najpogostejše 
obligacijske pogodbe civilnega 
in gospodarskega prava 

 pojasni sestavine in razloži 
izpolnitev prodajne pogodbe 

 pozna postopek za vpis v sodni 
register  

 oblikuje firmo podjetja 

 predvidi pravne posledice 

Dobro pozna učno snov in 
pravilno odgovarja na 
učiteljeva vprašanja. 
odgovore samostojno 
razloži,utemelji in 
argumentira. 

 opiše in med seboj primerja 
pravno organizacijske oblike 
gospodarskih družb 

 spozna sestavine in načela 
firmskega prava ter sodni 
register 

 opiše postopek ustanovitve in 
prenehanje gospodarskih družb 

 pozna zakonske določbe za 
sklenitev in odpoved pogodbe o 
zaposlitvi 

 opiše sestavine delovnega 
razmerja 

 pojasni značilnosti 
civilnopravnih razmerij 

 pozna vsebino javnih knjig 

 opredeli obligacijsko razmerje 
in pojasni  značilnosti ter 
pravne vire obligacij 

 razloži zakonite pogoje za 
sklenitev in veljavnost pogodbe 

 pojasni elemente za nastanek 
odškodninske obveznosti 

 našteje načine prenehanja 
obveznosti, razloži izpolnitev in 
zastaranje 

 našteje najpogostejše 
obligacijske pogodbe civilnega 
in gospodarskega prava 

 pojasni sestavine in razloži 



napačnih podjetniških odločitev 

 se zaveda pomena doslednega 
spoštovanja pravnih predpisov 
za varstvo pravic delavcev 

 poišče in analizira primere 
civilno pravnih razmerij v 
vsakdanjem življenju 

 ukrepa v primerih kršitev 
stvarnih pravic 

 poišče potrebne podatke v 
javnih knjigah 

 oceni pomen soglasne izjave 
volje strank za nastanek 
obligacijskega razmerja 

 ugotavlja pravne posledice 
nezmožnosti in nedopustnosti 
pri sklenitvi pogodbe 

 prepozna subjektivno in 
objektivno odgovornost 

 poišče pravno pomoč v primeru 
nedopustnega škodnega 
ravnanja in nastale  škode 

 presodi, kdaj se uporabljajo 
določila obligacijskega zakonika 
in kdaj velja dogovor med 
strankama glede izpolnitve 
obveznosti 

 izračuna zastaralne roke in 
določi čas izpolnitve obveznosti 

 predvidi pravne posledice 
nepravilne izpolnitve prodajne 
pogodbe po krivdi prodajalca in 
po krivdi kupca 

  oblikuje prodajno pogodbo 
 
 
 
 

izpolnitev prodajne pogodbe 

 pozna aktivnosti za vpis v sodni 
register  

 oblikuje firmo podjetja 

 presodi ustreznost pravno 
organizacijske oblike 
posamezne družbe 

 predvidi pravne posledice 
napačnih podjetniških odločitev 

 se zaveda pomena doslednega 
spoštovanja pravnih predpisov 
za varstvo pravic delavcev 

 poišče in analizira primere 
civilno pravnih razmerij v 
vsakdanjem življenju 

 zna ukrepati  v primerih kršitev 
stvarnih pravic 

 zna poiskati potrebne podatke v 
javnih knjigah 

 oceni pomen soglasne izjave 
volje strank za nastanek 
obligacijskega razmerja 

 ugotavlja pravne posledice 
nezmožnosti in nedopustnosti 
pri sklenitvi pogodbe 

 prepozna subjektivno in 
objektivno odgovornost 

 poišče pravno pomoč v primeru 
nedopustnega škodnega 
ravnanja in nastale  škode 

 presodi, kdaj se uporabljajo 
določila obligacijskega zakonika 
in kdaj velja dogovor med 
strankama glede izpolnitve 
obveznosti 

 izračuna zastaralne roke in 
določi čas izpolnitve obveznosti 

 predvidi pravne posledice 
nepravilne izpolnitve prodajne 
pogodbe po krivdi prodajalca in 
po krivdi kupca 

  oblikuje prodajno pogodbo 

 
TEMELJI PRAVNE KULTURE 

Kljub učiteljevi pomoči le delno 
odgovori  na zastavljena 
vprašanja. 
Znanje je na ravni obnavljanja.  

 opredeli pojem prava 

 pojasni odnos med državo in 

Pravilno ali deloma 
pravilno odgovarja na 
učiteljeva vprašanja, 
vendar jih kljub pomoči ne zna 
utemeljiti in 
argumentirati. 

Pravilno odgovori na 
učiteljeva vprašanja, 
vendar zna odgovore 
utemeljiti le z učiteljevo 
pomočjo. 

 opredeli pojem prava 

Dobro pozna učno snov in 
pravilno odgovarja na 
učiteljeva vprašanja. 
odgovore samostojno 
razloži,utemelji in 
argumentira. 



pravom 
 

 opredeli pravno razmerje in 
razloži  sposobnosti fizičnih in 
pravnih oseb 

 

 opiše temeljne pravne vrednote 

 našteje mednarodne 
dokumente o človekovih 
pravicah 

 našteje temeljne naloge 
parlamenta, predsednika 
republike, vlade in državne 
uprave ter pravosodnih organov 

 pozna  naloge in pristojnosti 
lokalne skupnosti in državne 
uprave 

 pozna pristojnosti ustavnega 
sodišča , pozna pristojnosti 
varuha človekovih pravic 

 poišče pravne vire v uradnem 
listu, na internetu in v knjižni 
obliki 

  

 ravna v skladu s pravom in 
moralnimi načeli 

 

 opredeli pojem prava 

 pojasni odnos med državo in 
pravom 

 

 opredeli pravno razmerje in 
razloži  sposobnosti fizičnih in 
pravnih oseb 

 

 opiše temeljne pravne vrednote 

 našteje mednarodne 
dokumente o človekovih 
pravicah 

 našteje temeljne naloge 
parlamenta, predsednika 
republike, vlade in državne 
uprave ter pravosodnih organov 

 pozna  naloge in pristojnosti 
lokalne skupnosti in državne 
uprave 

 pozna pristojnosti ustavnega 
sodišča , pozna pristojnosti 
varuha človekovih pravic 

 ravna v skladu s pravom in 
moralnimi načeli 

 poišče primere delitve oblasti 
med zakonodajno, izvršilno in 
sodno vejo oblasti 

 poišče pravne vire v uradnem 
listu, na internetu in v knjižni 
obliki 

 pozna vlogo državnih organov 
pri uresničevanju ustavnosti in 
zakonitosti 

 
 
 

 pojasni odnos med državo in 
pravom 

 loči pravo od drugih družbenih 
pravil 

 opiše temeljne pravne vrednote 

 pojasni vrste pravnih kršitev, 
pravnih sankcij in namen 
kaznovanja 

 opredeli pravni akt in njegove 
sestavine 

 opredeli pravno razmerje in 
razloži  sposobnosti fizičnih in 
pravnih oseb 

 našteje pravne panoge 
sodobnega pravnega sistema 

 spozna splošne določbe ustave 
in pojasni  temeljne človekove 
pravice in svoboščine 

 našteje mednarodne 
dokumente o človekovih 
pravicah 

 pojasni temeljne naloge 
parlamenta, predsednika 
republike, vlade in državne 
uprave ter pravosodnih organov 

 pozna in loči med nalogami in 
pristojnostmi  lokalne skupnosti 
in državne uprave 

 primerja pristojnosti ustavnega 
sodišča s pristojnostmi varuha 
človekovih pravic 

 ravna v skladu s pravom in 
moralnimi načeli 

 ovrednoti pomen posameznih 
pravnih sankcij za doseganje 
družbenega sožitja 

  

 poišče pravne vire v uradnem 
listu, na internetu in v knjižni 
obliki 

 kritično razmišlja o družbenem 
dogajanju v pravni in socialni 
državi 

 poišče mednarodne pravne vire 
o človekovih pravicah  

 poišče primere delitve oblasti 
med zakonodajno, izvršilno in 
sodno vejo oblasti 

 opredeli pojem prava 

 pojasni odnos med državo in 
pravom 

 loči pravo od drugih družbenih 
pravil 

 opiše temeljne pravne vrednote 

 pojasni vrste pravnih kršitev, 
pravnih sankcij in namen 
kaznovanja 

 opredeli pravni akt in njegove 
sestavine 

 opredeli pravno razmerje in 
razloži  sposobnosti fizičnih in 
pravnih oseb 

 našteje pravne panoge 
sodobnega pravnega sistema 

 spozna splošne določbe ustave 
in pojasni  temeljne človekove 
pravice in svoboščine 

 našteje mednarodne 
dokumente o človekovih 
pravicah 

 pojasni temeljne naloge 
parlamenta, predsednika 
republike, vlade in državne 
uprave ter pravosodnih organov 

 pozna in loči med nalogami in 
pristojnostmi  lokalne skupnosti 
in državne uprave 

 primerja pristojnosti ustavnega 
sodišča s pristojnostmi varuha 
človekovih pravic 

 ravna v skladu s pravom in 
moralnimi načeli 

 

 uresničuje pravne vrednote v 
vseh družbenih odnosih 

  

 ovrednoti pomen posameznih 
pravnih sankcij za doseganje 
družbenega sožitja 

 poišče pravne vire v uradnem 
listu, na internetu in v knjižni 
obliki 

 kritično razmišlja o družbenem 
dogajanju v pravni in socialni 
državi 

 poišče mednarodne pravne vire 



 analizira vlogo državnih 
organov pri uresničevanju 
ustavnosti in zakonitosti 

 
 
 
 
 
 

o človekovih pravicah  

 poišče primere delitve oblasti 
med zakonodajno, izvršilno in 
sodno vejo oblasti 

 analizira vlogo državnih 
organov pri uresničevanju 
ustavnosti in zakonitosti 

 

 

 

Komuniciranje 

 

 

UČNI SKLOP MINIMALNI STANDARDI ZNANJA NAČIN PREVERJANJA 

Samostojno 
izdelovanje 
predstavitev s 
programom za 
izdelavo predstavitev. 

- zna uporabljati program ms powerpoint 
- zna povezati program z drugimi programi (z vstavljanjem elementov) 
- zna vstavljati multimedijske učinke in hiperpovezave 
- zna shranjevati predstavitev in jo pošiljati preko e-pošte 

Praktično preverjanje znanja 

Komuniciranje prek 
elektronskih medijev 

- zna vzpostaviti povezavo z drugimi računalniki, 
- pozna pojem omrežja, domena, strežnik, 
- zna pošiljati elektronska sporočila in datoteke, 
- pozna nevarnosti pri pošiljanju dokumentov, 
- pozna pojem meta besed in zna uporabljati le te pri brskanju po spletu. 

Praktično preverjanje znanja 

 

Kriteriji za ocenjevanje znanja 

UČNI SKLOP zadostno (2) dobro (3) prav dobro (4) odlično (5) 

Praktična naloga 50%-62% 63%-75% 76%-87% 88%-100% 

ustno Kljub 
učiteljevi 
pomoči le 
delno odgovori 
na zastavljena 
vprašanja. 
Znanje je na 
ravni 
obnavljanja. 

Pravilno ali 
deloma 
pravilno 
odgovarja na 
učiteljeva 
vprašanja, 
vendar jih kljub 
pomoči ne zna 
utemeljiti in 
argumentirati. 

Pravilno 
odgovori na 
učiteljeva 
vprašanja, 
vendar zna 
odgovore 
utemeljiti le z 
učiteljevo 
pomočjo. 
Pri razlagi in 
utemeljitvi ni 
samostojen. 

Dobro pozna 
učno snov in 
pravilno 
odgovarja na 
učiteljeva 
vprašanja. 
Odgovore 
samostojno 
razloži, 
utemelji in 
argumentira. 

 

 



Kriteriji za ocenjevanje znanja 

UČNI SKLOP zadostno (2) dobro (3) prav dobro (4) odlično (5) 

Praktična naloga 50%-62% 63%-75% 76%-89% 90%-100% 
ustno Kljub 

učiteljevi 
pomoči le 
delno odgovori 
na zastavljena 
vprašanja. 
Znanje je na 
ravni 
obnavljanja. 

Pravilno ali 
deloma 
pravilno 
odgovarja na 
učiteljeva 
vprašanja, 
vendar jih kljub 
pomoči ne zna 
utemeljiti in 
argumentirati. 

Pravilno 
odgovori na 
učiteljeva 
vprašanja, 
vendar zna 
odgovore 
utemeljiti le z 
učiteljevo 
pomočjo. 
Pri razlagi in 
utemeljitvi ni 
samostojen. 

Dobro pozna 
učno snov in 
pravilno 
odgovarja na 
učiteljeva 
vprašanja. 
Odgovore 
samostojno 
razloži, 
utemelji in 
argumentira. 

 

 

 

3. Odprti kurikul 

Nemščina 

UČNI SKLOP MINIMALNI STANDARDI ZNANJA NAČIN PREVERJANJA 

Bolezni Dijak zna: 

- vprašati po počutju, 

- našteti najpogostejše bolezenske simptome, 

- poimenovati bolezni, 

- prositi za primerno zdravilo za pogoste zdravstvene težave.  

 

 

ustno 

 

 

21.10.2010 

Nemščina v  

pisarni 

Dijak zna: 

- našteti glavne dele računalnika, 

- našteti osnovne pisarniške pripomočke, 

- razume računalniške ukaze, 

- iz oglasa za delo razbrati, ali je oglas zanj zanimiv, ali ustreza razpisnim pogojem. 

 

pisno 

 

pr.: 13.12.2010 

 

oc.: 16.12.2010 

 

Kriteriji za ocenjevanje znanja 

UČNI SKLOP zadostno (2) dobro (3) prav dobro (4) odlično (5) 
pisno 45%-60& 61%-75% 76%-89% 90%-100% 



ustno Kljub 
učiteljevi 
pomoči le 
delno odgovori 
na zastavljena 
vprašanja. 
Znanje je na 
ravni 
obnavljanja. 

Pravilno ali 
deloma 
pravilno 
odgovarja na 
učiteljeva 
vprašanja, 
vendar jih kljub 
pomoči ne zna 
utemeljiti in 
argumentirati. 

Pravilno 
odgovori na 
učiteljeva 
vprašanja, 
vendar zna 
odgovore 
utemeljiti le z 
učiteljevo 
pomočjo. 
Pri razlagi in 
utemeljitvi ni 
samostojen. 

Dobro pozna 
učno snov in 
pravilno 
odgovarja na 
učiteljeva 
vprašanja. 
Odgovore 
samostojno 
razloži, 
utemelji in 
argumentira. 

 

 

Minimalni standardi 

Predmet:ZDRAVSTVENA VZGOJA 16 ur    3.  ADM 

Učni sklop Minimalni standardi znanja Način ocenjevanja 

BOLEZNI 

SODOBNEGA ČASA 

 

9.ur 

· Zna opisati sladkorno bolezen, vzroke in posledice 

· Opisati  trombozo, srčno in možgansko kap  

· Našteti nekaj dejavnikov tveganja za nastanek teh bolezni  

· Našteti nekaj vrst raka 

· Opisati načine zdravljenja raka  

· Razložiti dejavnike tveganja za raka 

· Prepozna pozitivne in negativne učinke stresne reakcije 

· Prepozna elemente in tehnike za obvladovanje stresa 

 

 

 

 

USTNO 

 9. teden 

PISNO-test na tekmovanju o 

poznavanju diabetesa 

TOKSIKOMANIJA 

7. ur  

· Našteti nekaj psihoaktivnih snovi 

· Razložiti načine in posledice uživanja drog. 

· Navesti nekaj vzrokov za jemanje drog. 

· Opisati načine preprečevanja in zdravljenja odvisnosti 

 

USTNO 

16. teden 

 
NAČIN OCENJEVANJA ZNANJA 

- ustno 
- drugo 

USTNO OCENJEVANJE 

 

Vsak dijak je ustno vprašan enkrat  v vsakem tematskem sklopu. Spraševanje je napovedano. Pred ustnim ocenjevanjem znanja dobijo dijaki 

primere vprašanj različne zahtevnosti.  O oceni  je obveščen sproti. 



 
KRITERIJ  ZA USTNO  OCENJEVANJA  

Nezadostno (1) zadostno (2) dobro (3) prav dobro (4) odlično (5) 

 

dijak ne pozna  pojmov, 

dejstev in operacij,niti ob 

pomoči podvprašanj učitelja, 

 

  

 

 

dijak našteje osnovne pojme 

in dejstva, odgovarja lahko 

samo s pomočjo zastavljenih 

dodatnih vprašanj učitelja, 

 

 

  

dijak odgovarja samostojno, 

ob manjši pomoči učitelja in 

posameznih podvprašanj 

 

 

 

dijak odgovarja samostojno, 

le občasno potrebuje pomoč 

učitelja, povezuje vsebine in 

logično sklepa 

 

 

 

dijak odgovarja samostojno 

in podrobno, ne potrebuje 

pomoči učitelja, na podlagi 

primerov utemeljuje in 

vrednoti  

 

 

 

razlage so napačne, 

molk, nesodelovanje, 

napačno ravnanje 

 

razumevanje je šibko, razlaga 

je pomankljiva 

 

razumevanje je pomankljivo, 

odgovori so nepopolni, 

razlaga dokaj razumljiva 

 

razumevanje je ustrezno, 

odgovori so dokaj jasni, 

razlaga razumljiva 

 

znanje je temeljito, uporabi 

ga na primerih, obvlada 

analizo insintezo in ustrezno 

ovrednoti podatke 

 

nima osnovnega znanja, 

uporabe znanja ni 

 

osnovno znanje uporabi pri 

reševanju enostavnih nalog 

ima osnovno znanje,probleme 

rešuje na ravni uporabe 

znanje je temeljito in obvlada 

analizo in sintezo 

 

znanje povezuje z drugimi 

družboslovnimi in 

naravoslovnimi znanji 

 

 

 

 
DRUGO OCENJEVANJE 

 

Seminarska naloga - PREDSTAVITEV S POWER POINT PROGRAMOM 

 

Elementi ocenjevanja Slabo = 0-1 točka dobro = 2-3 točke Odlično = 4-5 točk 

IZDELAVA PP PROSOJNIC 

ocenjujemo izdelane in predstavljene 

prosojnice 

- prosojnice so narejene zelo površno in 

malomarno 

- prevladuje preveč/premalo besedila ali 

preveč/premalo slik 

- prosojnice so narejene 

konvencionalno: na njih je preveč ali 

premalo informacij, da bi se dalo 

razbrati bistvo naloge 

- prosojnice so zanimive, 

izvirne in barvite: vsebina je 

premišljeno načrtovana ter 

vsebuje bistveno sporočilo o 

vsebini 

VKLJUČEVANJE RAZLIČNIH MEDIJEV 

ocenjujemo vključevanje slikovnega in audio-

- prosojnice vsebujejo le besedilo in 

eno/dve sliki 

- prosojnice vsebujejo besedilo in 

primerno slikovno gradivo  

- kombiniranje besedila in slik je 

- prosojnice vsebujejo dobro 

kombinacijo besedila in 

slikovnega materiala 



 

 

 

Javna uprava in sodstvo 

 

UČNI SKLOP MINIMALNI STANDARDI ZNANJA NAČIN PREVERJANJA 

JAVNA UPRAVA - izpolni obrazec »Naznanitev  

  izgube osebne izkaznice«, 

- izpolni vlogo za spremembo  

  svojega osebnega imena, 

- izpolni vlogo za spremembo  

  osebnega imena otroka,  

- pojasni postopek ob izgubi  

  sebne izkaznice, 

- pojasni postopek spremembe  

  osebnega imena 

- izpolni zdravniško potrdilo o  

  upravičeni odsotnosti z glavne  

  obravnave, 

-  opiše potek glavne obravnave, 

- obrazloži osnovne razlike med  

Ustno, drugo 

vizualnega gradiva v prosojnice in 

predstavitev 

dobro - vsebujejo tudi audio-

vizualno gradivo 

STRUKTURA ZAGOVORA 

ocenjujemo strukturiranost zagovora, porabo 

razpoložljivega časa, jasnost in jedrnatost 

informacije 

- čas je bil prekoračen in je imel slabo 

strukturiranost, brez jasnega uvoda in 

zaključka; očitno je bil slabo pripravljen 

- zagovor se je odvijal v 

predpisanem času in njegova 

osnovna struktura je bila razvidna; 

zagovor je bil nekoliko premalo 

pripravljen 

- zagovor je bil jedrnat in 

jasen, v okviru predpisanega 

časa; 

je bil dobro pripravljen 

JEZIK IN NASTOP 

ocenjujemo bogastvo besedišča, dinamičnost 

govora in nastopa, jedrnatost in nazornost 

- besedišče je bilo revno z malo 

strokovne terminologije;  

- nastop je bil okoren z malo dimanike 

ali brez pravega stika s poslušalci 

- besedišče je bilo primerno z 

ustreznimi strokovnimi izrazi;  

- nastop je bil dober z manjšimi 

pomanjkljivostmi 

 

- besedišče je bilo bogato z 

ustreznimi strokovnimi 

izrazi; - nastop je bil 

sproščen, dimaničen, s 

primernim posluhom za 

poslušalce 

POZNAVANJE PODROČJA 

ocenjujemo znanje, ki ga dijak pokaže ob 

zagovoru 

- dijak je pokazal pomanjkljivo 

poznavanje problematike; dejstva je 

poznal le površno 

- dijak je predstavljeno problematiko 

dobro poznal, manj pa je vedel o 

dejstvih iz širšega konteksta 

- dijak je zelo dobro poznal 

tudi dejstva iz širšega 

področja, ki ga je pokrivala 

predstavitev 

 



  delovnim in socialnim sodiščem 
 

SODSTVO - izpolni obrazec »Naznanitev  

  izgube osebne izkaznice«, 

- izpolni vlogo za spremembo  

  svojega osebnega imena, 

- izpolni vlogo za spremembo  

  osebnega imena otroka,  

- pojasni postopek ob izgubi  

  sebne izkaznice, 

- pojasni postopek spremembe  

  osebnega imena 

- izpolni zdravniško potrdilo o  

  upravičeni odsotnosti z glavne  

  obravnave, 

-  opiše potek glavne obravnave, 

- obrazloži osnovne razlike med  

  delovnim in socialnim sodiščem 
 

Ustno, drugo 

 

Kriteriji za ocenjevanje znanja 
 

UČNI SKLOP zadostno (2) dobro (3) prav dobro (4) odlično (5) 
JAVNA UPRAVA - izpolni obrazec »Naznanitev  

  izgube osebne izkaznice«, 

- izpolni vlogo za spremembo  

  svojega osebnega imena, 

- izpolni vlogo za spremembo  

  osebnega imena otroka,  

- pojasni postopek ob izgubi  

  sebne izkaznice, 

- pojasni postopek spremembe  

  osebnega imena 
 

- prijavi sklenitev zakonske  

  zveze, 

- izpolni vlogo za raztros 

pepela  

  umrlega, 

- prijavi javno prireditev,  

-opiše pravila za prijavo javne  

  prireditve 
 

- razvrsti posamezna opravila v  

  odgovarjajočo fazo postopka, 

- izpolni zahtevo za izpis iz  

  matičnega registra o rojstvu (po  

  Dunajski in Pariški konvenciji), 

- opiše posamezne faze postopka 
 

- napiše pooblastilo zastopniku, 

- po predlogi napiše pritožbo na  

  postopek uradne osebe, 

- izpolni vlogo za sprejem v  

  državljanstvo, 

- pojasni načine pridobitve  

  državljanstva v RS, 
 

SODSTVO - izpolni zdravniško potrdilo o  

  upravičeni odsotnosti z glavne  

  obravnave, 

-  opiše potek glavne obravnave, 

- obrazloži osnovne razlike med  

  delovnim in socialnim sodiščem 

-  izpolni vabilo priči na glavno  

   obravnavo, 

-  opiše glavne faze 

kazenskega  

   postopka, 

-  pojasni vlogo tožilca, 

- na primeru določi po katerem  

   postopku se bo reševala 

zadeva 

-  izpolni zapisnik o prvem  

   pravnem nasvetu,  

-  opiše pravdni  postopek, 

- izpolni pooblastilo odvetniku, 

- pojasni vlogo odvetnika, 

- pojasi vlogo notarja. 
 

-  izpolni zemljiško knjižni  

   predlog, 

-  na primeru posamezno vrsto  

   sodne zadeve razvrsti v  

   reševanje odgovarjajočemu  

   oddelku na okrajnemu sodišču,  

-  opiše organizacijo okrajnega  

   sodišča, 



 

DRUGO 
Učni sklopi Pisno Zagovor izdelka Izdelek oz. storitev 

 
 
1 JAVNA  UPRAVA 

 
     / 

 
       
 
 
Ena ocena        
           (1) 

- izpolni obrazec »Naznanitev izgube osebne izkaznice«, 
- izpolni vlogo za spremembo svojega osebnega imena, 
- izpolni vlogo za spremembo osebnega imena otroka,  
- izpolni zahtevo za izpis iz matičnega registra o rojstvu (po Dunajski in Pariški konvenciji), 
- prijavi sklenitev zakonske zveze, 
- izpolni vlogo za raztros pepela umrlega, 
- izpolni vlogo za sprejem v državljanstvo, 
- prijavi javno prireditev 
 -razvrsti posamezna opravila v odgovarjajočo fazo postopka 
-napiše pooblastilo zastopniku, 
- po predlogi napiše pritožbo na postopek uradne osebe 
 
 

 
2 SODSTVO 

 
 
    / 

   
 
       Ena ocena     
            (1) 

-izpolni vabilo priči na glavno obravnavo, 
-izpolni pooblastilo, 
-izpolni zapisnik o prvem pravnem nasvetu,  
- izpolni zdravniško potrdilo o upravičeni odsotnosti z glavne obravnave, 
-izpolni zemljiško knjižni predlog 
 

 

 


