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Priimek  

 
Ime  

 
Čin, razred 

Ocenjevalno obdobje 
Od:                           Do:  

IER izdelal: 
(med. org., poveljstvo, ustanova) 

      

IV. DEL – Splošna ocena, ocena splošne in specialistične vojaške usposobljenosti in ocenjevanje vodstvenih lastnosti 

1. Splošna ocena 

Kriterij IER1 IER2 IER3 IER4 IER5 IER6 IER7 IER8 IER9 IER10 IER11 IER12 IEROP SKUPAJ 

a) pravočasnost               

b) samostojnost               

c) ustvarjalnost               

d) natančnost               

e) zanesljivost pri opravljanju dela               

f) sposobnost sodelovanja in delovanja v timu               

g) organiziranost pri izvajanju nalog               

h) osebni zgled               

i) etičnost               

j) motiviranost               

k) odgovornost               

l) vztrajnost               

2. Ocena splošne in specialistične vojaške usposobljenosti 

b) splošna vojaška usposobljenost               

c) vojaško specialistična usposobljenost               

3. Ocenjevanje vodstvenih lastnosti 

a) avtoriteta               

b) integriteta               

c) voditeljstvo               

d) sposobnost izvajanja funkcij poveljevanja               

e) preudarnost               

i) sposobnost komuniciranja               

Utemeljitev pretvorbe ocen 
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KRATKO NAVODILO 
1. Navedejo se ime, priimek in čin ocenjevanca 
2. Zapiše se obdobje za katerega je IER izdana in organizacijo, poveljstvo, ustanovo, ki je IER izdelala 
3. Iz IER in s pomočjo prevajalne tabele se iz ustreznih točk , navedenih v tabeli (osenčeno), prepišejo ustrezne ocene (od 1 do 5) in se tam, kjer 

jih je več, izračuna povprečje (npr. v »3 a. avtoriteta« imamo 6 ocen iz IER, ki jih delimo  s 6 in vpišemo v zadnji stolpec končno oceno). Vse 
ocene v stolpcu »SKUPAJ« se zaokrožijo na celo število (od 1 do 5). 

4. Iz opisnega dela IER se poskuša na podlagi uporabljenih terminov (good, very good itd.) dopolniti ocena v tabeli tam, kjer je to zahtevano 
(kolona IEROP). 

5. Nacionalne ocene se ne navajajo, niti upoštevajo. 
6. Seštevki in povprečne ocene sestavin se  ne računajo, niti se ne ugotavlja končna ocena. 
7. V Utemeljitev se vpišejo razlogi za odstopanja pri posameznih ocenah iz IER in vpliv pisne ocene na večjo ali manjšo oceno posameznega 

kriterija. Navede se tudi končna ocena iz IER, ki je lahko vodilo pri nadaljnjih postopkih ocenjevanja. 
8. Iz tabele se ocene prenesejo v obrazec za službeno oceno SV. Pri tem ocenjevalec upošteva tudi lastno oceno ocenjevanca po posameznih 

kriterijih ter ustrezne nacionalne ocene. 
9. Tabela je sestavni del (priloga) službene ocene. 


