
Priloga št. 10: Ocenjevalni list za ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja višje strokovne šole kot organizacijske enote 

 

 

ZAVOD:  

 

IME  IN PRIIMEK RAVNATELJA:  

OCENJEVALNO OBDOBJE: od                                                       do                                     

 

Svet zavoda uvodoma ugotavlja, da v ocenjevalnem obdobju niso bile podane okoliščine iz 19. člena Pravilnika o merilih za ugotavljanje 

delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva (v nadaljevanju: pravilnik). 

 

Svet zavoda nadalje ugotavlja, da so bili v ocenjevalnem obdobju doseženi naslednji rezultati: 

 

OVREDNOTENJE IZPOLNITVE LETNEGA PROGRAMA DELA (10. člen pravilnika) - VSI PODATKI SE 

NANAŠAJO NA  IZVAJANJE ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV ZA REDNI ŠTUDIJ 
 

 

 

(1) VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PROCES V ZAVODU, DO NAJVEČ 70%, in sicer: 

 

1. 

Kakovost izvedbe programa  

 do 60 % 

1.1. 

Prehodnost študentov iz prvega v drugi letnik upoštevajoč povprečno prehodnost v državi na področju višjega 

strokovnega šolstva 
do 30% 

  

  

Prehodnosti ni moč ugotavljati oziroma dosega največ 50 % 0% 

Prehodnost je v območju več kot 50% do največ 55% 5% 

Prehodnost je v območju več kot 55% do največ 60% 15% 

Prehodnost višja od 60% 30% 

1.2. Delež diplomantov upoštevajoč povprečen delež diplomantov v državi na področju višjega strokovnega šolstva do 30% 

  

Deleža diplomantov ni moč ugotavljati oziroma je v območju od 0% do maksimalno 5 % nad državnim povprečjem  0% 

Delež diplomantov je v območju višjem od 5% nad državnim povprečjem do 10% nad državnim povprečjem 15% 

Delež diplomantov je več kot 10% nad državnim povprečjem 30% 

2. Obseg in kakovost sodelovanja ravnatelja z organi višje strokovne šole in s študenti; pisno mnenje z oceno do 10 % 

 

Sodelovanja ni moč ugotavljati oziroma je povprečno. 0% 

Sodelovanje je dobro. 3% 

Sodelovanje je zelo dobro. 7% 

Sodelovanje odlično. 10% 

SKUPAJ DOSEŽENI ODSTOTEK IZ SKLOPA (1):  =  1.1. + 1.2 +  2.  

 

 

(2) DRUGA DEJAVNOST, POVEZANA Z VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJEM OZIROMA VIŠJEŠOLSKIM 

ŠTUDIJEM, DO NAJVEČ 30%, in sicer: 
 

1. 

Sodelovanje oziroma vključenost višje strokovne šole kot organizacijske enote v življenje in delo v lokalnem in 

regionalnem okolju do 15 % 

1.1. Sodelovanje med zavodi (aktivi ravnateljev, konzorciji…) do 7,5 % 

 

Povprečno 0 % 

Zelo dobro 2,5 % 

Odlično 7,5 % 

1.2. 

Sodelovanje z lokalnim gospodarstvom (podjetji), visokošolskimi zavodi, kulturnimi institucijami, druge 

razpoznavne dejavnosti zavoda (kulturne, raziskovalne, športne dejavnosti oziroma prireditve)… 
do 7,5 % 

 

Povprečno 0 % 

Zelo dobro 2,5 % 

Odlično 7,5 % 



2. 

Sodelovanje študentov na natečajih, tekmovanjih v znanju in veščinah na predstavitvah dosežkov – na državni 

oziroma mednarodni ravni glede na povprečje na področju višjega strokovnega šolstva do 5 % 

 

Delež študentov višje strokovne šole, ki sodeluje na teh tekmovanjih ne dosega državnega povprečja oziroma ne 

presega državnega povprečja za več kot 49,9% 
0% 

Delež študentov višje strokovne šole, ki sodeluje na teh tekmovanjih presega državno povprečje za 50% do 74,9% 3% 

Delež študentov višje strokovne šole, ki sodeluje na teh tekmovanjih presega državno povprečje za 75% in več 5% 

3. 

Sodelovanje oziroma vključenost višje strokovne šole v izvajanje projektov na državni ravni glede na povprečje 

na področju višjega strokovnega šolstva do 5 % 

3.1. Delež vključenih strokovnih delavcev višje strokovne šole v izvajanje projektov do 2,5 % 

 

Delež strokovnih delavcev višje strokovne šole, ki so vključeni v izvajanje teh projektov ne dosega državnega povprečja 

oziroma ne presega državnega povprečja za več kot 49,9% 
0% 

Delež strokovnih delavcev višje strokovne šole, ki so vključeni v izvajanje teh projektov presega državno povprečje za 

50% do 74,9% 
1,5% 

Delež strokovnih delavcev višje strokovne šole, ki so vključeni v izvajanje teh projektov presega državno povprečje za 

75% in več 
2,5% 

3.2. Delež vključenih študentov  višje strokovne šole v izvajanje projektov do 2,5 % 

 

Delež študentov višje strokovne šole, ki so vključeni v izvajanje teh projektov ne dosega državnega povprečja oziroma 

ne presega državnega povprečja za več kot 49,9% 
0% 

Delež študentov višje strokovne šole, ki so vključeni v izvajanje teh projektov presega državno povprečje za 50% do 

74,9% 
1,5% 

Delež študentov višje strokovne šole, ki so vključeni v izvajanje teh projektov presega državno povprečje za 75% in več 2,5% 

4. 

Sodelovanje oziroma vključenost višje strokovne šole v izvajanje projektov na mednarodni ravni glede na 

povprečje na področju višjega strokovnega šolstva do 5 % 

4.1. Delež vključenih strokovnih delavcev višje strokovne šole v izvajanje projektov do 2,5 % 

 

Delež strokovnih delavcev višje strokovne šole, ki so vključeni v izvajanje teh projektov ne dosega državnega povprečja 

oziroma ne presega državnega povprečja za več kot 49,9% 
0% 

Delež strokovnih delavcev višje strokovne šole, ki so vključeni v izvajanje teh projektov presega državno povprečje za 

50% do 74,9% 
1,5% 

Delež strokovnih delavcev višje strokovne šole, ki so vključeni v izvajanje teh projektov presega državno povprečje za 

75% in več 
2,5% 

4.2. Delež vključenih študentov  višje strokovne šole v izvajanje projektov do 2,5 % 

 

Delež študentov višje strokovne šole, ki so vključeni v izvajanje teh projektov ne dosega državnega povprečja oziroma 

ne presega državnega povprečja za več kot 49,9% 
0% 

Delež študentov višje strokovne šole, ki so vključeni v izvajanje teh projektov presega državno povprečje za 50% do 

74,9% 
1,5% 

Delež študentov višje strokovne šole, ki so vključeni v izvajanje teh projektov presega državno povprečje za 75% in več 2,5% 

SKUPAJ DOSEŽENI ODSTOTEK IZ SKLOPA (2):  =  1.1. + 1.2 + 2 + 3.1 + 3.2 + 4.1 + 4.2  

 

 

 

 

UGOTOVITVENI SKLEP: 

 

Svet zavoda je na seji dne ………………… ugotovil: 

 

1. Ravnatelj na podlagi 19. člena pravilnika ni upravičen do dela plače za delovno uspešnost. 

 

2. Ravnatelj je dosegel ……………% vrednosti meril za ugotavljanje višine dela plače za delovno uspešnost. 

 

 

 

Datum:                                                                                                                                       Predsednik sveta zavoda: 

 

 

 

 

Soglasje ustanovitelja: 

 

 

Datum: 


