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OCENJEVALNI LIST     PRILOGA 1 

 
za oceno delovne uspešnosti javnega uslužbenca v ocenjevalnem obdobju 

od ......... do ........ 

1. PODATKI O JAVNEM USLUŽBENCU: 

Ime in priimek Datum rojstva:  

Notranje organizacijska enota:  

Delovno mesto: 

 

Šifra delovnega mesta:  

Uradniški naziv (samo za uradnike):  

 

2. OCENA: 

Javni uslužbenec je delo opravljal: (ustrezno obkroži ali označi s krepkimi črkami)odlično 
a. zelo dobro 
b. dobro                                                                                  žig 
c. zadovoljivo 
d. nezadovoljivo  

 
Datum določitve ocene: Podpis ocenjevalca: 

Ime in priimek ocenjevalca:  

 

3. OBRAZLOŽITEV OCENE: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

… 

 

 

4. SEZNANITEV Z OCENO: 

Datum: Podpis ocenjevalca: Podpis ocenjenega: 
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5. OCENA DELOVNE USPEŠNOSTI ZA:  

(ustrezno obkroži ali označi s krepkimi črkami)         

5.1. REZULTATI DELA 

STROKOVNOST OBSEG DELA PRAVOČASNOST 

a. odlično 
b. zelo dobro 
c. dobro 
d. zadovoljivo 
e. nezadovoljivo 

a. odlično 
b. zelo dobro 
c. dobro 
d. zadovoljivo 
e. nezadovoljivo 

a. odlično 
b. zelo dobro 
c. dobro 
d. zadovoljivo 
e. nezadovoljivo 

5.2. SAMOSTOJNOST, USTVARJALNOST, NATANČNOST 

SAMOSTOJNOST USTVARJALNOST NATANČNOST 

a. odlično 
b. zelo dobro 
c. dobro 
d. zadovoljivo 
e. nezadovoljivo 

a. odlično 
b. zelo dobro 
c. dobro 
d. zadovoljivo 
e. nezadovoljivo 

a. odlično 
b. zelo dobro 
c. dobro 
d. zadovoljivo 
e. nezadovoljivo 

5.3. ZANESLJIVOST 

a. odlično 
b. zelo dobro 
c. dobro 
d. zadovoljivo 
e. nezadovoljivo 

5.4. KVALITETA SODELOVANJA IN ORGANIZIRANJA DELA 

SODELOVANJE ORGANIZIRANJE DELA 

a. odlično 
b. zelo dobro 
c. dobro 
d. zadovoljivo 
e. nezadovoljivo 

a. odlično 
b. zelo dobro 
c. dobro 
d. zadovoljivo 
e. nezadovoljivo 

5.5. DRUGE SPOSOBNOSTI V ZVEZI Z OPRAVLJANJEM DELA 

INTERDISCIPLINARNOST ODNOS DO UPORABNIKOV 
STORITEV 

KOMUNIKACIJA 

a. odlično 
b. zelo dobro 
c. dobro 
d. zadovoljivo 
e. nezadovoljivo 

a. odlično 
b. zelo dobro 
c. dobro 
d. zadovoljivo 
e. nezadovoljivo 

a. odlično 
b. zelo dobro 
c. dobro 
d. zadovoljivo 
e. nezadovoljivo 

 

Ime in priimek ocenjenega:  Ime in priimek ocenjevalca:   žig: 

Datum:     Datum:  


