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Celje, 28. 5. 2020 

 

Spremembe načinov ocenjevanja – maj 2020 

 

Veza: Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za 

državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) 

 

Dne, 11. 4. 2020 je bil v Uradnem listu Republike Slovenije sprejet Zakon o interventnih ukrepih za 

zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). 

Interventni zakon za področje visokega šolstva (poglavje 3.4 Visoko šolstvo) uvaja ukrep glede 

sprememb obveznih sestavin študijskih programov, in sicer: 

 

 »Ne glede na določbe sedmega odstavka 32. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 

- uradno prečiščeno besedilo, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 - ZUPŠ in 

65/17) lahko visokošolski zavodi za študijsko leto 2019/2020 sprejmejo spremembe obveznih sestavin 

študijskih programov iz pete, šeste, devete, desete in enajste alineje tretjega odstavka 35. člena, ki 

začnejo veljati že v tem študijskem letu za vse vpisane študente ne glede na določbo prve alineje prvega 

odstavka 66. člena.« 

 

Pojasnilo MIZŠ, poslano visokošolskim zavodov dne, 7. 4. 2020 št. 6030-5/2020/178, navaja: 

»Interventni ukrep dovoljuje visokošolskim zavodom, da zaradi epidemije COVID-19 lahko med 

študijskim letom 2019/20 spremenijo naslednje obvezne sestavine študijskih programov: načine 

ocenjevanja, način izvajanja študija, pogoje za dokončanje študija in pogoje za dokončanje posameznih 

delov programa, če jih program vsebuje, ter merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred 

vpisom v program. Z interventnim zakonom je določeno, da te spremembe začnejo veljati takoj in za 

vse vpisane študente, ne glede na veljavne določbe sedmega odstavka 32. člena Zakona o visokem 

šolstvu, v skladu s katerim morajo biti spremembe študijskih programov sprejete na pristojnih organih 

visokošolskih zavodov in  poslane na Nakvis pred objavo razpisa za vpis. Poudarjamo, da spremembe 

sprejete v okviru intervencijskih ukrepov veljajo samo v študijskem letu 2019/20.«  

 

V skladu z navedenim so nekateri nosilci predmetov v študijskem letu 2019/2020 predlagali spremembe 

načinov ocenjevanja pri njihovih predmetih za študijsko leto 2019/2020. Predlagane spremembe je 

obravnavala Komisija za študijske zadeve in jih predlagala Senatu MFDPŠ v obravnavo in sprejem.  

 

Spremembe so bile posredovane Senatu MFDPŠ, ki je na svoji 115. seji, dne, 27. 5. 2020, sprejel sledeči 

sklep: Senat MFDPŠ je obravnaval in sprejel spremembe načinov ocenjevanja:  

 Univerzitetni študijski program prve stopnje Ekonomija v sodobni družbi pri učnih 

enotah: Podjetništvo (ESD) in Poslovna angleščina 3 (ESD),  

 Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Poslovanje v sodobni družbi pri 

učnih enotah: Podjetništvo (PSD) in Poslovna angleščina 3 (PSD). 
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Načini ocenjevanja so naslednji: 

Načini ocenjevanja v % / Types of Student Assessment 
Sprotno ustno ocenjevanje / Oral Assessment 

Sprotno pisno ocenjevanje / Written Assessment  

Daljši pisni izdelek /Longer written casework1 

Javni nastop s predstavitvijo rezultatov / Presentations2 

Končni pisni izpit / Final written examination 

Končni ustni izpit / Final oral examination 

Udeležba in sodelovanje / Participation and cooperation  

Tu se navedejo % za posamzen 

način ocenjevanja. 

 

Lestvica ocenjevanja / Grading scale številska/numeric 

 

V nadaljevanju navajamo spremembe načinov ocenjevanja, ki začnejo veljati takoj po sprejemu 

na Senatu MFDPŠ in za vse vpisane študente ter veljajo samo v študijskem letu 2019/2020, tj. do 

30. 9. 2020. 

 

1. Univerzitetni študijski program prve stopnje Ekonomija v sodobni družbi 

 

1.1. Podjetništvo (ESD) – obvezni predmet 2. letnika, nosilec doc. dr. Gregor Jagodič 

 

Briše se:  
Načini ocenjevanja v % / Types of Student Assessment 

Sprotno ustno ocenjevanje / Oral Assessment 

Sprotno pisno ocenjevanje / Written Assessment  

Daljši pisni izdelek /Longer written casework 

Javni nastop s predstavitvijo rezultatov / Presentations 

Končni pisni izpit / Final written examination 

Končni ustni izpit / Final oral examination 

Udeležba in sodelovanje / Participation and cooperation  

/ 

70 % 

20 % 

10 % 

/ 

/ 

/ 

Lestvica ocenjevanja / Grading scale številska/numeric 

 

In se nadomesti z:  
Načini ocenjevanja v % / Types of Student Assessment 

Sprotno ustno ocenjevanje / Oral Assessment 

Sprotno pisno ocenjevanje / Written Assessment  

Daljši pisni izdelek /Longer written casework 

Javni nastop s predstavitvijo rezultatov / Presentations 

Končni pisni izpit / Final written examination 

Končni ustni izpit / Final oral examination 

Udeležba in sodelovanje / Participation and cooperation  

/ 

10 % 

20 % 

10 % 

60 % 

/ 

/ 

Lestvica ocenjevanja / Grading scale številska/numeric 

 

1.2. Poslovna angleščina 3 (ESD) – obvezni predmet 3. letnika, nosilka lekt. mag. Katarina 

Čander Podgoršek 

 

Briše se:  
Načini ocenjevanja v % / Types of Student Assessment 

Sprotno ustno ocenjevanje / Oral Assessment 

Sprotno pisno ocenjevanje / Written Assessment / 

Daljši pisni izdelek /Longer written casework/ 

Javni nastop s predstavitvijo rezultatov / Presentations 

Končni pisni izpit / Final written examination 

Končni ustni izpit / Final oral examination 

Udeležba in sodelovanje / Participation and cooperation  

/ 

70% 

/ 

30 % 

/ 

/ 

/ 

Lestvica ocenjevanja / Grading scale številska/numeric 

 

 

                                                 
1 Seminarska ali projektna naloga, raziskovalna naloga ipd. 
2 Plakat, naloga, prispevek 
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In se nadomesti z:  
Načini ocenjevanja v % / Types of Student Assessment 

Sprotno ustno ocenjevanje / Oral Assessment 

Sprotno pisno ocenjevanje / Written Assessment / 

Daljši pisni izdelek /Longer written casework/ 

Javni nastop s predstavitvijo rezultatov / Presentations 

Končni pisni izpit / Final written examination 

Končni ustni izpit / Final oral examination 

Udeležba in sodelovanje / Participation and cooperation  

/ 

/ 

/ 

30 % 

70 % 

/ 

/ 

Lestvica ocenjevanja / Grading scale številska/numeric 

 

2. Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Poslovanje v sodobni družbi 

 

2.1. Podjetništvo (PSD) – obvezni predmet 2. letnika, nosilec doc. dr. Gregor Jagodič 

 

Briše se: 
Načini ocenjevanja v % / Types of Student Assessment 

Sprotno ustno ocenjevanje / Oral Assessment 

Sprotno pisno ocenjevanje / Written Assessment  

Daljši pisni izdelek /Longer written casework 

Javni nastop s predstavitvijo rezultatov / Presentations 

Končni pisni izpit / Final written examination 

Končni ustni izpit / Final oral examination 

Udeležba in sodelovanje / Participation and cooperation  

/ 

70 % 

20 % 

10 % 

/ 

/ 

/ 

Lestvica ocenjevanja / Grading scale številska/numeric 

 

In se nadomesti z:  
Načini ocenjevanja v % / Types of Student Assessment 

Sprotno ustno ocenjevanje / Oral Assessment 

Sprotno pisno ocenjevanje / Written Assessment  

Daljši pisni izdelek /Longer written casework 

Javni nastop s predstavitvijo rezultatov / Presentations 

Končni pisni izpit / Final written examination 

Končni ustni izpit / Final oral examination 

Udeležba in sodelovanje / Participation and cooperation  

/ 

10 % 

20 % 

10 % 

60 % 

/ 

/ 

Lestvica ocenjevanja / Grading scale številska/numeric 

 

2.2. Poslovna angleščina 3 (PSD) – obvezni predmet 3. letnika, nosilka lekt. mag. Katarina Čander 

Podgoršek 

 

Briše se: 
Načini ocenjevanja v % / Types of Student Assessment 

Sprotno ustno ocenjevanje / Oral Assessment 

Sprotno pisno ocenjevanje / Written Assessment  

Daljši pisni izdelek /Longer written casework 

Javni nastop s predstavitvijo rezultatov / Presentations 

Končni pisni izpit / Final written examination 

Končni ustni izpit / Final oral examination 

Udeležba in sodelovanje / Participation and cooperation  

/ 

70% 

/ 

30 % 

/ 

/ 

/ 

Lestvica ocenjevanja / Grading scale številska/numeric 

 

In se nadomesti z:  
Načini ocenjevanja v % / Types of Student Assessment 

Sprotno ustno ocenjevanje / Oral Assessment 

Sprotno pisno ocenjevanje / Written Assessment / 

Daljši pisni izdelek /Longer written casework 

Javni nastop s predstavitvijo rezultatov / Presentations 

Končni pisni izpit / Final written examination 

Končni ustni izpit / Final oral examination 

/ 

/ 

/ 

30 % 

70 % 

/ 
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Udeležba in sodelovanje / Participation and cooperation  / 

Lestvica ocenjevanja / Grading scale številska/numeric 

 

 

Vse zgoraj navedene spremembe načinov ocenjevanja začnejo veljati takoj po sprejemu na Senatu 

MFDPŠ in za vse vpisane študente ter veljajo samo v študijskem letu 2019/2020 tj. do 30. 9. 2020. 

 

 


