
   
 

 

Pravilnik o tekmovanju  

na 9. Forumu mehatronike srednjih šol Slovenije  

 

SPLOŠNO 

1. člen 

Tekmovanje dijakov na 9. Forumu mehatronike srednjih šol Slovenije organizira 

Tehniški šolski center, Maribor, Zolajeva 12, Maribor.  

1.1  

Pravilnik predpisuje organizacijo in potek tekmovanja in način ocenjevanja projektnih 

nalog v programih mehatronik operater in tehnik mehatronike.  

1.2  

Projektno nalogo timsko izdelajo in zagovarjajo dijaki, ki se šolajo za poklic, v katerem 

tekmujejo. Vsako šolo lahko predstavlja po ena skupina iz posameznega 

izobraževalnega programa. V skupini so lahko največ trije dijaki. Vsaka ekipa mora 

prijaviti in opisati temo naloge do določenega datuma, ki je objavljen v razpisu 

tekmovanja. 

1.3  

Projektna naloga naj bo zasnovana tako, da je za predstavitev naloge potrebno 

praktično in teoretično znanje v zvezi z izdelovanjem, inštalacijo, priključitvijo, 

umerjanjem, programiranjem, preverjanjem posameznih delov naloge ali celote ob 

poznavanju zahtev kakovosti (funkcionalnost, zanesljivost, tehniški predpisi in 

standardi ter predpisi glede varne uporabe izdelka ali izvajanja storitev …).  

Ustna predstavitev naloge je omejena na 5 minut.  

2. člen 

Cilj tekmovanja je predstavitev in primerjanje pridobljenih strokovnih in ključnih 

kompetenc dijakov mehatronike srednjih šol.  
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3. člen 

Tekmovanje bo potekalo v športni dvorani Tehniškega šolskega centra v Mariboru, 

Zolajeva 12, Maribor, 9. maja 2017, od 9. do 15. ure. 

4. člen 

Organizator tekmovanja je dolžan zagotoviti materialne in varnostne pogoje na 

tekmovalnih mestih. Pri tem morajo biti zagotovljeni enaki pogoji za vse tekmovalce.  

 

KOMISIJE 

5. člen  

Centralna komisija- naloge 

Celotno delo bo nadzirala dvočlanska centralna komisija, ki ji predseduje predstavnik 

organizatorja in eden predstavnik sodelujočih šol. Njene naloge so: 

 preverja in nadzira ocenjevalno komisijo, 

 spremlja in koordinira potek tekmovanja, 

 rešuje pritožbe in spore, obravnava ocenjevalne liste ocenjevalne komisije ter 

uradno objavi rezultate. 

Ocenjevalna komisija - naloge 

 na osnovi opisa naloge in ogleda razstavljene naloge opravi točkovanje po 

točkovniku in vpiše rezultate v ocenjevalne list, 

 ocenjevalne liste naloge odda centralni komisiji. 

Ocenjevalno komisijo sestavljajo predstavnik organizatorja in po en predstavnik iz 

sodelujoče šole. Predstavnik šole ne ocenjuje naloge ekipe svoje šole.  

Ocenjevanje- opis kriterijev 

 
Kriterij: 

Vrednotenje 
kriterija: 

1 Zahtevnost naloge 1-10 

2 Kvaliteta in natančnost izvedenih del 1-10 

3 Inovativni pristop 1-10 
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4 Estetika izdelka 1-10 

5 Kvaliteta priložene dokumentacije 1-10 

6 Opis programa in funkcije programa 1-10 

7 Razumljivost opisa izdelka 1-10 

8 Strokovnost opisa naloge 1-10 

9 Suverenost dijakov pri individualni predstavitvi naloge  1-10 

 

Vsak predstavnik poda seštevek ocen posamezne ekipe (možnih je 90 točk). 

Ekipi se ocena določi kot povprečna vrednost ocen vseh predstavnikov ocenjevalne 

komisije. V primeru, da ekipe zberejo enako število točk, se vrstni red določi na podlagi 

seštevka točk iz 6. do 9. kriterija. Naslednji korak je žreb.  

RAZGLASITEV REZULTATOV 

6. člen 

Centralna komisija na osnovi poročil ocenjevalnih komisij določi vrstni red tekmovalnih 

ekip in pripravi poročilo za slavnostni zaključek 9. Foruma mehatronike.  

7. člen 

Najboljše tri ekipe iz vsakega programa prejmejo priznanja za doseženo mesto. Ostali 

udeleženi prejmejo priznanja za udeležbo.  

8. člen 

Pravila je sprejel organizacijski odbor 9. Foruma mehatronike srednjih šol Slovenije dne 

6. 4. 2017.  

 

Maribor; 31. 3. 2017 

 

Organizacijski odbor 9. Foruma mahatronike srednjih šol Slovenije: 

Darko Kukovec, univ. dipl. inž. str., ravnatelj TŠC Maribor 


