
Gimnazija Koper  
Program: umetniška gimnazija 
 

ZBOR / ORKESTER: 
MERILA IN KRITERIJI OCENJEVANJA 

 
Letna ocena je sestavljena iz štirih med seboj enakovrednih ocenjevalnih kriterijev. 
 
A) LETNO DELO (PRIPRAVLJENOST NA URAH, TEHNIČNO OBVLADOVANJE INSTRUMENTA / 
PEVSKEGA GLASU)  
25 % LETNE OCENE 
Usklajenost (na primer leva roka – desna roka, prsti, jezik – prsti), artikulacija, izenačenost tonskih registrov, 
kakovost tona, izenačenost, niansiranje, dinamika, intonacija ... – kot je primerno za vsak instrument / pevski 
glas. 
 
5 (odlično) - dijak je zelo pripravljen na urah, kjer prikaže zelo dobro obvladovanje instrumenta / pevskega glasu 
v vseh pogledih, kakovost zvoka, intonacija in izenačenost registrov so izvrstne. 
4 (prav dobro) - dijak je pripravljen na urah, kjer prikaže večinoma dobro obvladovanje instrumenta / pevskega 
glasu v skoraj vseh pogledih, kakovost zvoka, intonacije in izenačenost registrov so dobre. 
3 (dobro) - dijak je manj pripravljen na urah, kjer prikaže zvečine dobro obvladovanje instrumenta / pevskega 
glasu in ima v večjem delu programa zadovoljivo kakovost zvoka, intonacije in registrov. 
2 (zadostno) - dijak je občasno pripravljen na urah, ima nekaj slabosti v obvladovanju instrumenta / pevskega 
glasu, kakovost zvoka, intonacije in izenačenost registrov so večkrat slabe. 
1 (nezadostno) - dijak ni pripravljen na urah, v mnogih pogledih ne obvlada dobro svojega instrumenta / 
pevskega glasu, kakovost tona, intonacija in izenačenost registrov so v splošnem slabe. 
 
B) PREDELANA SNOV (TEHNIČNA IN GLASBENA IZVEDBA PROGRAMA) 
25 % LETNE OCENE 
 
5 (odlično) – Dijak je predelal celotni letni program, ki je uspešno izveden.  
4 (prav dobro) - Dijak je predelal večino letnega programa, ki je uspešno izveden.  
3 (dobro) - Dijak je delno predelal letni program, ki je uspešno izveden. 
2 (zadostno) - Dijak je predelal minimalni del letnega programa, ki je manj uspešno izveden. 
1 (nezadostno) - Dijak ni predelal minimalnega dela letnega programa in ni uspešno izveden. 
 
 



C ) NASTOPANJE (TEHNIČNA IZVEDBA, INTERPRETACIJA , PRIKAZ MUZIKALNOSTI) 
25 % LETNE OCENE 
Glasbeni tekst, slog, struktura, oblika, hitrost, fraziranje, tempo, ornamentacija in druge podrobnosti 
izvajalske prakse – kot je primerno za posamezno glasbeno delo. 
 
5 (odlično) - Dijak odlično tehnično, interpretativno in muzikalno izvede program. 
4 (prav dobro) - Dijak zelo dobro tehnično, interpretativno in muzikalno izvede večino programa. 
3 (dobro) - Dijak dobro tehnično, interpretativno in muzikalno izvede program. 
2 (zadostno) – Dijakova tehnična, interpretativna in muzikalna izvedba programa sta omejeni. 
1 (nezadostno) – Dijak premalo tehnično, interpretativno in muzikalno izvede program. 
 
D) ZAKLJUČNI-LETNI NASTOP (NATANČNOST IN ZANESLJIVOST IZVEDBE) 
25 % LETNE OCENE 
Glasbeni tekst, slog, struktura, oblika, hitrost, fraziranje, tempo, ornamentacija in druge podrobnosti 
izvajalske prakse – kot je primerno za posamezno glasbeno delo. 
 
5 (odlično) - Popolnoma natančna izvedba z upoštevanjem vseh prvin glasbenega teksta in sloga; dijak prikaže 
odlično duševno in telesno vzdržljivost ter izvede cel program z veliko zbranostjo. 
4 (prav dobro) - Izvedba prvin glasbenega teksta in sloga je zvečine natančna in večina glasbenih oznak je 
pravilno upoštevana; dijak prikaže zelo dobro duševno in telesno vzdržljivost, ki mu omogoča, da izvede 
program samo z manjšimi spodrsljaji v zbranosti. 
3 (dobro) - Izvedba je natančna, toda z nekaj napakami v notah, ritmu ali slogu: nekaj glasbenih oznak je 
spregledanih ali nepravilno upoštevanih; dijak prikaže dobro duševno in telesno vzdržljivost za izvedbo 
programa, vendar z nekaj spodrsljaji v zbranosti. 
2 (zadostno) - Izvedba je manj natančna z več napakami v notah in ritmu ali slogu in precej glasbenih oznak je 
spregledanih ali nepravilno izvedenih; dijakova duševna in telesna vzdržljivost še zadostuje za izvedbo 
programa, vendar se pogosto pojavi pomanjkanje zbranosti. 
1 (nezadostno) - Izvedba je zelo nenatančna, številne so netočnosti v notah in ritmu ali slogu, mnogo glasbenih 
oznak je prezrtih; dijak ne premore zadovoljive duševne in telesne vzdržljivosti, potrebne za izvedbo programa, 
zbranost je nezadostna. 
 
22. člen 
Dijak mora biti prisoten vsaj 80 odstotkov realiziranih ur pri posameznem predmetu. Učitelj lahko 
določi, da je dijak, ki tega pogoja ne izpolni, neocenjen ne glede na pridobljene ocene. Odstotek 
obvezne prisotnosti dijaka se ugotavlja ob koncu pouka. 
 
23. člen 
Na dan napovedanega ocenjevanja mora biti dijak navzoč pri vseh urah pouka. V nasprotnem 
primeru ga lahko učitelj ne oceni. 
 
Merila in kriterije ocenjevanja pripravili: prof. Rok Vilhar, prof. Mitja Bobič in mag. Alenka Zupan. 
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