
Na podlagi 343. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. list  RS, štev. 114/04) in 
Pravilnika za ugotavljanje delovne uspešnosti na delovnih mestih Univerze v 
Mariboru št. A 7/2006 – 2BB (Obvestila, št. XXIV-1-2006) izdaja po pooblastilu 
ravnateljica UKM mag. Vlasta Stavbar 
 
 
 
 

NAVODILO ZA IZVAJANJE PRAVILNIKA  
ZA UGOTAVLJANJE DELOVNE USPEŠNOSTI V  

UNIVERZITETNI KNJIŽNICI MARIBOR 
 
 

1. člen 
 

S temi navodili se podrobneje ureja način izvajanja Pravilnika za ugotavljanje 
delovne uspešnosti na delovnih mestih Univerze v Mariboru št. A 7/2006 – 2BB (v 
nadaljevanju: Pravilnik) in velja za zaposlene v Univerzitetni knjižnici Maribor. 
 
 

2. člen 
 

Delovna uspešnost se ugotavlja mesečno za obdobje od 20. v preteklem mesecu do 
19. v tekočem mesecu za tekoči mesec. 
 
Delovno uspešnost posameznega zaposlenega ocenjuje njegov neposredni vodja 
oziroma vodja enote. Vodja predlaga točkovanje in s tem višino odstotka sredstev za 
delovno uspešnost, izraženo v odstotku in koeficientu. 
 
 

3. člen 
 

Kadrovska služba vsak mesec do 15. v mesecu pripravi poročilo o razpoložljivih 
sredstvih za delitev delovne uspešnosti (priložen OBR. 1-DU) in ga posreduje vodjem 
služb oziroma enot. 
 
Vodja službe oziroma enote do 20. v mesecu pripravi predlog za dodelitev delovne 
uspešnosti na obrazcu OBR. 1-DU in ga posreduje ravnatelju. Zbirnemu predlogu  
priloži ocenjevalne liste (OBR.2-DU) za vsakega zaposlenega. Ocenjevalne liste 
podpiše vodja.  
 
Ravnatelj do 24. v mesecu sprejme končno odločitev glede višine odstotka in 
koeficienta, ki ju prejme posamezni zaposleni. Podpisan seznam s prilogami (OBR. 
1-DU in OBR.2-DU) posreduje v kadrovsko službo. 
 
 

4. člen 
 

Zaposleni lahko prejme največ 20 % dodatka za delovno uspešnost na svojo 
osnovno plačo. Osnovno plačo zaposlenega predstavlja koeficient napredovanja 
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(KN), ki ga je zaposleni dosegel na svojem delovnem mestu s pripadajočim 
izhodiščnim koeficientom. 

5. člen 
 

Seštevek posamičnih ocen ne sme preseči 2 % mase koeficientov, ki je izračunana 
za posamezno enoto. V dovoljeno maso za izračun delovne uspešnosti se vštevajo 
koeficienti napredovanja in vsi dodatki na osnovno plačo razen dodatka za minulo 
delo (KK2).  
 

6. člen 
 

Ocene se izražajo v točkah. Točke so lahko necela števila. Seštevek točk predstavlja 
skupen odstotek, za kolikor se naj zaposlenim poveča osnovna plača iz naslova 
delovne uspešnosti. 
 

7. člen 
 

Za vprašanja, ki jih ta navodila ne urejajo, se uporablja neposredno pravilnik. 
 
 

8. člen 
 

Navodilo prične veljati z dnem objave na oglasni deski Univerzitetne Knjižnice 
Maribor, uporabljati pa se prične 8 dni od objave. 
 
        Po pooblastilu ravnateljica UKM 
        Mag. Vlasta Stavbar 
 
Maribor, 15.3.2006 
 
 
 
Priloge: 

- OBR.1-DU (delovna uspešnost) 
- OBR.2-DU  (ocenjevalni list) 

 
 
 
Datum objave:16.3.2006 
Začetek uporabe:25.3.2006 
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DELOVNA USPEŠNOST ZA ZAPOSLENE V _____________________________________ za obdobje/mesec: ________________________ 
 

Delovna uspešnost pripada naslednjim zaposlenim: 
 
z.št. Ime in priimek osnova 20 % od masa 2% od ST PR GO SA

KN KN KK2 KK2 v % v koef
1 0,00 0,00 0,00 0,00
2 0,00 0,00 0,00 0,00
3 0,00 0,00 0,00 0,00
4 0,00 0,00 0,00 0,00
5 0,00 0,00 0,00 0,00
6 0,00 0,00 0,00 0,00
7 0,00 0,00 0,00 0,00
8 0,00 0,00 0,00 0,00
9 0,00 0,00 0,00 0,00

10 0,00 0,00 0,00 0,00
11 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0,00 0,00 0,00 0,00
14 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0,00 0,00 0,00 0,00
16 0,00 0,00 0,00 0,00
17 0,00 0,00 0,00 0,00
18 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ masa 0,00 0,00

v točkah oz. %
skupaj

                                
--------------------------(IZPOLNI KADROVSKA SLUŽBA)----------------------------------------------------//------------------IZPOLNI VODJA----------------------------------- 
 
V Mariboru, ______________         V Mariboru, ___________________ 
 
 
___________________________         ____________________________ 
         (podpis vodje)                   (podpis ravnatelja) 
 
 
                  OBR.1-DU 
 



UNIVERZA V MARIBORU 
UNIVERZITETNA KNJIŽNICA MARIBOR 
 
 
 

OCENJEVALNI LIST 
 

Na podlagi 5., 6., 7. in 9. člena Pravilnika za ugotavljanje delovne uspešnosti na delovnih mestih 
Univerze v Mariboru ter skladno s 3. členom Navodil za izvajanje pravilnika ________________ 
ocenjuje delovno uspešnost  v mesecu ___________________(mesec in leto) 
 
za zaposleno/zaposlenega __________________________________(ime in priimek) na delovnem 
mestu __________________________________________________________  
 
po naslednjih merilih za ugotavljanje doseženih rezultatov: 
 

1. nadpovprečna strokovnost (ST) – največ 5 točk: 
- kakovost opravljenega dela je večja od pričakovane oziroma zahtevane  ____ 
- vestnost in natančnost pri delu       ____ 
- pravilnost uporabe predpisov in pooblastil      ____ 
- pogostost in pomembnost napak, ki se pojavljajo pri delu in izvrševanju nalog  ____ 
 
       SKUPAJ TOČK ______________ 
 
 

2. nadpovprečna učinkovitost – pravočasnost (PR) ) – največ 5 točk: 
- delo je opravljeno pravočasno oz. v krajšem času od pričakovanega   ____ 
- opravljenih je več nalog in dela kot je pričakovano oz. zahtevano   ____ 
- izpolnjevanje rokov         ____ 
- pogostost nepravočasnega dela       ____ 
 
       SKUPAJ TOČK ______________ 
 
 

3. nadpovprečna gospodarnost (GO) – največ 5 točk: 
- porabljeni stroški sredstev za delo so nižji od pričakovanih    ____ 
- preudarno, ekonomično ravnanje in optimalno koriščenje delovnega časa 
  ter delo brez nepotrebnih ponavljanj       ____ 
- sočasno oz. usklajeno opravljanje več različnih del ob manjših stroških in  
  največjih učinkih lastnega dela, dela sodelavcev in nadrejenih    ____ 
 
       SKUPAJ TOČK ______________ 
 

 
4. nadpovprečna samostojnost (SA) ) – največ 5 točk: 

- opravljanje zahtevnejših nalog kot so običajne      ____ 
- iskanje novih poti in rešitev, ki so praviloma izvirne in uspešne ter 
  uresničjive v praksi         ____ 
- dajanje koristnih predlogov za izboljšave dela      ____ 
 
       SKUPAJ TOČK ______________ 
 
Zaposlena/zaposleni je dosegel skupno število točk __________________. 
 
V Mariboru,  ___________________________ 
         
       ___________________ 
       (podpis vodje enote/službe) 

 
           OBR:2-DU 
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