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Poročilo o delu diplomata za preteklo leto 
 

 
REPUBLIKA SLOVENIJA 

MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE 
 

Prešernova 25, 1000 Ljubljana, Slovenija 

Telefon: (01) 47 82000  Telefaks: (01) 47 82335 

 

Šifra:  

Datum:  

 

POROČILO o delu diplomata ZA LETO ____ 
 

 

1. PODATKI O DIPLOMATU/KI 

 

Diplomat/ka:  

 

 

Notranja organizacijska enota (NOE):  

 

Delovno mesto in naziv diplomata (obvezno izpolniti):  

 

 

2. a) KLJUČNE OPRAVLJENE NALOGE V PRETEKLEM LETU   

Navedite ključne naloge, ki ste jih opravili v preteklem letu in so predstavljale pomemben prispevek pri 

izpolnjevanju nalog oz. programa dela vaše NOE. Poleg tega navedite naloge, ki so bile najobsežnejše 

(glede na porabljeni čas in vloženo delo). Pri vsaki nalogi navedite, ali je bila opravljena v roku, ki ga 

je postavil vaš nadrejeni, ali je bila določena s programom dela vaše NOE ali s strani drugih NOE 

enot oziroma zunanjih institucij. V primeru, da naloga ni bila izpolnjena v določenem roku, na kratko 

navedite razlog za to. 

Ključne naloge:  Najobsežnejše naloge: 

Naloga 1:  

 

Naloga 1:  

 

Naloga 2: Naloga 2: 

Naloga 3: Naloga 3: 

Naloga 4: Naloga 4: 

po potrebi dodaj največ 1 vrstico 

 

 

 

2. b) KLJUČNE NALOGE V PRETEKLEM LETU, KI ŠE NISO BILE DOKONČANE   

Navedite ključne naloge, ki ste jih začeli opravijati v preteklem letu, vendar še niso dokončane in predstavljajo 

pomemben prispevek pri izpolnjevanju nalog oz. programa dela vaše NOE. Pri vsaki nalogi navedite rok, do 

katerega bo po vaši oceni naloga opravljena oziroma pogoj, od izpolnitve katerega je odvisno dokončanje 

naloge. V primeru, da naloga ni bila izpolnjena v prvotno določenem roku, na kratko navedite razlog za to.  



Naloga 1: 

 

 

Naloga 2: 

 

 

Naloga 3: 

 

 

Naloga 4: 

 

 

po potrebi dodaj vrstico 

 

3. SODELOVANJE PRI DELU DELOVNIH SKUPIN, KOMISIJ IN DRUGIH OBLIKAH 

SODELOVANJA V PRETEKLEM LETU  

Navedite delovno skupino, komisijo ali drugo obliko sodelovanja (v nadaljevanju: skupina), v katero ste bili 

vključeni v preteklem letu. Ocenite delo skupine glede na pomen za vašo NOE ter opišite (utemeljite) kakšen je 

bil vaš konkretni prispevek pri delu/uspešnosti skupine. 

 

Skupine (navedba skupine, kakšen je bil njen pomen za NOE, kaj je vaš bistveni 

prispevek) 

Rezultat dela v skupini 

Skupina 1: 

 

 

Skupina 2:  

 

 

Skupina 3: 

 

 

 

 

po potrebi dodaj največ 1 vrstico 

 

4. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE V PRETEKLEM LETU  

Navedite in razporedite izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja, ki ste se jih udeležili v 

preteklem letu,  po vrstnem redu tako, da daste tistemu, ki mu pripisujete največji pomen za 

kvalitetnejše opravljanje vaših nalog številko 1, naslednjemu po pomenu številko 2, itd. 

 

Pri vrstnem redu, kot ga boste določili glede na zgornje navodilo, dopišite pri katerih konkretnih 

zadolžitvah so vam služila pridobljena znanja in v čem se pri vašem delu kaže njihov pozitivni učinek.  

1.   

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

po potrebi dodaj vrstico 

 

DATUM:     PODPIS:  

 


