
Presojevalni obrazec za merljivi cilj 1c: Timsko delo in veščine na področju medosebnih 
odnosov 

Predmet: OKOLJSKA EKONOMIKA Datum presojanja:  ______________ 

Priimek in ime študenta, ki 
presoja druge člane skupine: ________________________ Priimek in ime študenta: __________________________ Vpisna številka študenta: _________________ BUN 

 

V enega od kvadratkov v zadnjih treh stolpcih v vsaki vrstici tabele vpišite X glede na vašo odločitev, ali študent ne dosega, dosega ali presega pričakovane rezultate, pri 

čemer 1 pomeni zelo slab, podpovprečen, rezultat glede doseganja cilja, 3 pa izjemno nadpovprečen rezultat glede doseganja cilja. 

 

Komponenta presojevalnega obrazca Ne dosega pričakovanih rezultatov Dosega pričakovane rezultate Presega pričakovane rezultate 

 

Cilj1c_1 
Študent se aktivno in kooperativno vključuje v 
diskusije skupine in prispeva k doseganju 
zadanega cilja 

 
Študent se ne vključuje v diskusije in 
omejuje napredek skupine. 

 
Študent se aktivno vključuje v diskusije 
skupine in prispeva k doseganju 
zadanega cilja in motivira ostale člane 
skupine. 

 
Študent se zelo zavzeto vključuje v 
diskusije skupine, tako da je njegov 
prispevek k doseganju zadanega cilja 
bistveno večji od prispevkov ostalih 
članov skupine. Študent je odličen 
motivator skupine za doseganje 
zastavljenega cilja skupine. 

  1   2  3 

Cilj1c_2 
Študent svoje obveznosti v skupini opravi 
pravočasno 

 
Študent svojih obveznosti ne opravlja 
pravočasno. 

 
Študent svoje obveznosti v skupini 
opravi pravočasno. 

 
Študent svoje obveznosti v skupini 
opravi pred iztekom dogovorjenega 
roka. 

  1  2  3 

Cilj1c_3 
Študent svoje obveznosti opravi kakovostno in 
natančno 

 
Študent svoje obveznosti opravi 
površno. 

 
Študent svoje obveznosti opravi 
kakovostno in natančno. 

 
Študent svoje obveznosti opravi 
bistveno bolj kakovostno in natančno 
kot preostali člani skupine. 

  1  2  3 

Cilj1c_4 
Študent ostale člane v skupini obravnava 
spoštljivo, olikano in z njimi konstruktivno 
komunicira 

 
Študent z drugimi člani skupine 
komunicira arogantno in neolikano. 

 
Študent ostale člane v skupini 
obravnava spoštljivo, olikano in z njimi 
konstruktivno komunicira. 

 
Študent ima izrazito spoštljiv in olikan 
odnos do članov skupine in si prizadeva 
k nenehni konstruktivni komunikaciji. 

  1  2  3 

 



Presojevalni obrazec za merljivi cilj 4a: Zunanje ekonomsko okolje Predmet: OKOLJSKA EKONOMIKA Datum presojanja:  ________________ 

Priimek in ime študenta: ____________________________ Vpisna številka študenta: ___________________ Prijava na izpit pri učitelju: ______________________ BUN 

 

V enega od kvadratkov v zadnjih treh stolpcih v vsaki vrstici tabele vpišite X glede na vašo odločitev, ali študent ne dosega, dosega ali presega pričakovane rezultate, pri 

čemer 1 pomeni zelo slab, podpovprečen, rezultat glede doseganja cilja, 3 pa izjemno nadpovprečen rezultat glede doseganja cilja. 

 

Komponenta presojevalnega obrazca Ne dosega pričakovanih rezultatov Dosega pričakovane rezultate Presega pričakovane rezultate 

Analiza zunanjega okolja organizacij na tehnološkem in trajnostnem področju: 

Cilj4a_1 
Študent usvoji temeljna znanja o naravnem 
okolju kot viru za gospodarsko dejavnost in o 
trajnostnem razvoju 

 
Ne pozna osnovnih okoljskih pojmov 
in vsebin. 

 
Pozna pojme in vplive. 

 
Poveže vzroke in posledice in predlaga 
ukrepe za zmanjševanja vpliva 
gospodarske dejavnosti na okolje. 

  1   2  3 

Cilj4a_2 
Študent razume pomen in vlogo okoljskega 
podjetništva, naložb in inovacij za trajnostni 
razvoj 

 
Ne pozna pomena in vloge. 

 
Pozna pomen in vlogo. 

 
Razume pomen in vlogo okoljskega 
podjetništva, naložb in inovacij ter  
predlaga ukrepe za doseganje in 
razvijanje trajnostnega razvoja. 

  1  2  3 

Cilj4a_3 
Študent razume soodvisnosti med naravnimi 
viri, gospodarsko dejavnostjo in njenimi 
posledicami za okolje 

 
Ne razume soodvisnosti. 

 
Razume soodvisnosti. 

 
Ima sposobnost definiranja in 
razumevanja vzročno-posledične 
povezave. 

  1  2  3 

 


