
Priloga: Podrobna merila za točkovanje poklicnega usposabljanja pooblaščenih inženirjev  

 
Izhodišče: ura usposabljanja = 45 minut  

Tabela podaja orientacijske usmeritve. V kolikor komisija za izobraževanje 
na osnovi analize gradiv in vsebin oceni, so možna odstopanja od podanih 
meril v smislu manj podeljenih točk, pri čemer je potrebna kratka zabeležka.  

 

     

zap. 
tč. 

vsebina št. točk št. točk opombe 

     

  aktivna udeležba  pasivna udeležba  

1 usposabljanje 
(predavanje, posvet) 

    Usposabljanje je lahko organizirano v 
obliki predavanja, posveta, delavnice, 
simpozija, foruma ali kongresa.  

  1 h 2 1  

  2 h 4 2 Pri točkovanju se upoštevajo "aktivne" 
ure usposabljanja. V kolikor gre za 
zelo podrobno ali ponavljajočo se 
vsebino z veliko urami, se podeli 
polovično število točk. 
 

  3 h 5 3 

  4 h 5 4 

  5 h 5 5 

   >5 h ali večdnevni 
dogodek 

  5  

     

2 udeležba na 
konferenci, 

simpoziju, forumu 
ipd. 

kot pri usposabljanju 
(tč.1), pri čemer se 
prezentacije 15 do 30 
minut točkujejo z 1 
točko;  
krajše prezentacije se 
ne točkujejo 

do 5 Točkuje se podobno kot običajno 
usposabljanje (tč.1). 
Pri točkovanju se upoštevajo "aktivne" 
ure dogodkov. V kolikor gre za zelo 
podrobno ali ponavljajočo se vsebino z 
veliko urami, se podeli polovično 
število točk. 
Če je 1 dogodek, se ta točkuje največ 
do 5 točk.  
V kolikor pa je dogodek razdeljen na 
več dnevni dogodek  s samostojnimi 
zaključenimi vsebinami, pri čemer je 
možna prijava zgolj za posamezen 
dan, se kot dogodek lahko obravnava 
vsak zaključen dan (potrebno dokazilo 
za vsak dan). 

     

3 udeležba na sejmu 0 1  

  udeležba na lastnem 
hišnem sejmu ali 

seminarju 

0 0 Priznavanje točk zgolj v primeru 
zunanjega predavatelja glede na 
vlagatelja za točke. 

     

4 strokovna ekskurzija - 1 Obravnava se kot ekskurzija, če ni 
strokovnega predavanja z neodvisnimi 
predavatelji (ne šteje komercialni del, 
predstavitve produktov ipd.). 
Prav tako se kot aktivna udeležba ne 
šteje vloga organizatorja, gostitelja ipd. 



     

5 strokovni prispevek v 
strokovni ali 

znanstveni reviji, 
zborniku ali drugi 

strokovni publikaciji 
ali reviji zbornice ali 

matične sekcije: 

   Pri soavtorstvu se predvideni bonus 
točk enakomerno porazdeli med 
avtorje, pri čemer se delež z 
decimalkami zaokroži na celo 
vrednost. 

  avtorjev: 1 5   

  avtorjev: 2 3   

  avtorjev: 3 2   

  avtorjev: 4 1   

  avtorjev: 5 1   

     

6 objava ustreznega 
strokovnega 

prispevka v knjigi 

6  Pri soavtorstvu se predvideni bonus 
točk enakomerno porazdeli med 
avtorje, pri čemer se delež z 
decimalkami zaokroži na celo 
vrednost. 

     

     

Dopolnilna navodila    

     

D1a e-izobraževanja 0 0 Razen v primeru, če je omogočeno 
preverjanje prisotnosti na 
usposabljanju. 

D1b e-objave 0 0 Strokovne in nestrokovne objave na 
spletnih straneh se ne ocenjujejo. 

     

D2 mešane vsebine 
(izbirne, obvezne) 

- - Se ne deli; točke se podajo glede na 
prevladujočo vsebino. 

     

D3 predlog v oceno - - Posamezna vloga se obravnava zgolj 
1x, naknadne spremembe se ne 
obravnavajo in že podana odločitev se 
ne spreminja. 

     

D4 komercialne vsebine - - Izrazite komercialne vsebine se ne 
točkujejo. V primeru mešanih vsebin 
"stroka-komerciala" se število točk 
podeli po strokovni presoji komisije. 

     

D5 pedagoško delo, 
študij 

- - Pedagoško delo, učbeniki, 
izobraževanje v okviru pridobivanja 
stopnje izobrazbe ipd. se ne točkujejo. 

     



D6 nova gradbena 
zakonodaja 

- - Sestavljena je iz: ZUreP-2, GZ, ZAID, 
Pravilnik o vsebini PD, Uredba o 
zahtevnosti. 
V primeru, da izobraževanje ne 
obsega vsebin najmanj 3 predpisov od 
navedenih, se smatra, da vsebina ni 
"razširjena", zato se podeli manj točk 
ne glede na časovno dolžino 
izobraževanja. 

 


