
 

ESEJ 

Esej je nekakšen "strokovni spis". Snov opisuješ, razlagaš, dokazuješ v stavkih. Ima glavo in rep ter rdečo 

nit. Neprestano moraš "videti gozd in ne le posameznih dreves"... V uvodu predstaviš osnovno misel in 

trditev, ki jo v glavnem delu dokažeš, opišeš. V zaključku kratko ponoviš bistvo in podaš nekatere "rešitve 

problema". Snov smiselno razporedi v odstavke. Ko v odstavku pojasniš določeno tematiko, preideš na 

drugo s smiselnim prehodom. V delu si izviren. Med strokovne izraze in opise vključuješ lastno razmišljanje 

 

Ocenjevanja eseja  
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esej napišeš z uvodom (predstaviš trditev), jedrom (nizaš argumente) in zaključkom 
izdelek je originalen in zanimiv  
vključene so vse bistvene informacije in dejstva, primeri in pomembne podrobnosti 
vključeno je mnenje o temi, podprto z vsemi potrebnimi dejstvi, dokazi in podrobnostmi 
širše ozadje, ki vpliva na obravnavano tematiko, je natančno in prepričljivo 
strokovna terminologija je natančno in dosledno uporabljena  
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izdelek je manj originalen in zanimiv, struktura eseja in njena vsebina sta zadovoljivi  
uporabljaš neizvirne, nelastne besede, zaključke idr. 
vključena je večina bistvenih informacij in dejstev ter primeri, ki temo pojasnjujejo 
vključeno je večinoma ustrezno mnenje o temi, podprto z večinoma ustreznimi dejstvi  
širše ozadje, ki vpliva na obravnavano tematiko, je večinoma ustrezno 
strokovna terminologija je večinoma pravilno uporabljena 
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ne upoštevaš delitev na uvod-jedro-zaključek, združuješ posamezne dele gradiva 
argumentacija je slaba ali nepopolna  
sestavek vključuje mestoma pomanjkljiva dejstva za pojasnitev teme 
vključeno je mestoma ustrezno mnenje o temi, podprto s pomanjkljivimi dejstvi 
širše ozadje, ki vpliva na obravnavano tematiko, je mestoma pomanjkljivo 
strokovna terminologija je mestoma pomanjkljivo uporabljena 
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gradivo v spisu ne urediš v uvod, jedro in zaključek 
pri sestavljanju dobesedno prepisuješ dele vira 
vključene informacije in dejstva, ki temo pojasnjujejo, so pomanjkljiva  
mnenje o temi je pomanjkljivo, podprto s pomanjkljivimi ali napačnimi dejstvi 
pomanjkljivo je navedeno širše ozadje, ki vpliva na obravnavano tematiko 
strokovna terminologija je pomanjkljivo ali napačno uporabljena 
 

 

  



 

 

 

 OPISNI KRITERIJI - ESEJ ("stokovni spis")  

 

 

Opisni kriteriji  

Opisni kriteriji (0 - ne, 1 - delno, 2 - da) 0 1 2 

1. Vsebina je celovita, vključuje bistvene informacije.      

2. Vsebina je smiselno organizirana in členjena.    

3. Vsebina je problemsko prikazana.    

4. Vključeno je lastno mnenje, podprto z dejstvi, dokazi in podrobnostmi.    

5. Strokovni izrazi so natančno in dosledno uporabljani.     

6. Besedilo je strokovno in preprosto, brez napak.    

 

 

Točkovnik (št. točk) odlično - 12, 11  

   prav dobro - 10, 9   

   dobro  - 8, 7, 6 

   zadostno - 5, 4  

   nezadostno - < 4  

 

 

Pojasnila opisnih kriterijev   

1. Vsebina deluje kot celota. Predstavljena je s ključnimi informacijami. Bistvena vsebina je 
pravilno obravnavana.  

2. Vsebina je smiselno organizirana in členjena (poglavja/podpoglavja, točke/alineje) ter 
prehaja iz uvoda na jedro in zaključek. 

3. Vsebina je problemsko predstavljena (vzrok-posledica, posebnosti, problemi) in 
dokazana/podprta/ponazorjena s primeri, dejstvi, statističnimi podatki, strokovnimi 
navedki, tipičnimi zanimivostmi ipd. 

4. Vključeno je lastno mnenje o obravnavani tematiki. Podkrepljeno je s strokovnimi in  
statističnimi podatki, sorodnimi primeri, izvirnimi rešitvami, z znanjem iz ostalih strokovnih 
področij itd.  

5. Strokovni izrazi so natančni, pravilni in dosledno uporabljani. Nadomeščajo dolge opise, 
razlage ali definicije.  

6. Jezik besedila je strokoven, a preprost (strokovni izrazi so vključeni in poljudno pojasnjeni), 
besedilo nima pravopisnih napak.  

 

 


