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

Predmet: OBVLADOVANJE RASTI PODJETJA Datum presojanja:  ______________ 

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

 

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 

 


