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POVZETEK 

Letni pogovori predstavljajo eno izmed ključnih metod upravljanja s človeškimi viri, ki jo v 

svoje poslovanje vključujejo uspešna podjetja, saj za njih predstavljajo pomemben dejavnik 

uspešnosti. V magistrski nalogi smo se usmerili v proučevanje povezave in učinkov 

zadovoljstva z izvedbo letnega pogovora in motivacijo in zadovoljstvom z delom. 

Kvantitativno raziskavo z naključnim vzorčenjem smo z dvema spletnima anketama izvedli v 

družbi Hit d.d. na ločenem vzorcu zaposlenih in vodstva. V raziskavi je sodelovalo 128 

zaposlenih, ki so v družbi Hit imeli izkušnjo z vsaj enim letnim pogovorom. Raziskava je 

pokazala, da je pri zaposlenih zadovoljstvo z izvedbo letnih pogovorov pozitivno povezano z 

njihovo motivacijo in s splošnim zadovoljstvom z delom. Z raziskavo smo ugotovili, da je pri 

vodstvu zadovoljstvo z izvedbo letnih pogovorov pozitivno povezano z njihovo motivacijo, ni 

pa povezano s splošnim zadovoljstvom z delom, ki je bilo izraženo kot visoko. Na podlagi 

ugotovitev raziskave smo predlagali uvedbo novih aktivnosti, ki bi pomenile izboljšavo 

izvedbe letnih pogovorov. 

Ključne besede: letni pogovori, motivacija zaposlenih, zadovoljstvo zaposlenih, delovna 

uspešnost, razvoj kadrov, Hit d.d. 

SUMMARY 

Annual conversations are one of the key methods of human resource management, which is 

being included in the business activity by successful companies since such conversations 

present an important factor of prosperity for them. The present thesis deals with the study of 

satisfaction with the performance of annual conversation and its connection with as well as its 

effects on motivation and job satisfaction. A quantitative study with coincidental sampling 

was carried out with two online questionnaires in the company Hit d.d. with a different 

sample for employees and management. 128 employees, who have experienced at least one 

annual conversation in company Hit d.d., participated in the research. The study showed that 

satisfaction of the employees with the performance of annual conversations was positively 

connected with their motivation and with overall job satisfaction. With this study we have 

found that satisfaction of the management with the performance of annual conversations was 

positively connected with their motivation, however not with overall job satisfaction, which 

was expressed as high. Based on these findings, introduction of new activities, which would 

lead to improvement of performance of annual conversations, was suggested.  

Keywords: annual conversations, employee motivation, employee satisfaction, professional 

performance, human resources development, Hit d.d. 
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1 UVOD  

Namen tega poglavja je predstaviti raziskovalni problem magistrske naloge, teoretska 

izhodišča, namen in cilje raziskave, njene hipoteze in uporabljeno metodologijo.   

1.1 Predstavitev raziskovalnega problema in teoretičnih izhodišč naloge 

Ključni pogoj za kakovostno izvajanje poslanstva slehernega podjetja so zadovoljni in 

motivirani zaposleni, ki uresničujejo lastne cilje in cilje podjetja. Želja vsakega podjetja je 

imeti najboljše zaposlene, ki delajo hitro, zanesljivo, natančno, ustvarjalno in inovativno, da 

bi z vsem tem uresničevali ideje in cilje podjetja. Menedžerji upravljajo s produkcijskimi 

dejavniki tako, da te organizirajo v najbolj produktiven sistem. Ker pa so zaposleni tisti, ki 

nadalje upravljajo s preostalimi produkcijskimi viri in ti vplivajo na doseganje zastavljenih 

ciljev podjetja, je motivacija zaposlenih prioriteta (Dwyer 1998).   

Motivacija zaposlenih je bila vedno pomembno področje raziskovanja v podjetjih (Ryan in 

Deci 2000; Grant 2008), saj lahko aktivira določeno vrsto obnašanja (Franken 1994), ki v 

končni fazi odloči o uspehu ali neuspehu podjetja (Kim 2006). Grubb (2007, 2) poudarja, da 

je motivacija zaposlenih pogosto ključen predmet raziskovanja tudi zato, ker je pomemben 

dejavnik posameznikove storilnosti in konkurenčnosti. Zato je razumevanje motivacije 

zaposlenih in dejavnikov, ki so povezani z njo, pomembno za razvoj vsakega  podjetja, pri 

čemer je intrinzična motivacija povezana z izvajanjem same aktivnosti zaradi inherentnega 

zadovoljstva in ne zunanjih nagrad, ekstrinzična pa je povezana z zunanjimi dejavniki, kot so 

denar, promocija in druga nedenarna sredstva (Ryan in Deci 2000). 

Zadovoljstvo zaposlenih se nanaša na pozitivno emocionalno stanje posameznika kot rezultat 

posameznikovega dela in delovne izkušnje (Bartlett in Kang 2004, 424). Zadovoljstvo 

zaposlenih je neposredno povezano s fluktuacijo, stopnjo odsotnosti od dela in posredno z 

delovno uspešnostjo in produktivnostjo (Shore, Newton in Thornton 1990). Zato je 

razumevanje zadovoljstva zaposlenih pomembno za razvoj vsakega podjetja.   

Uporaba letnih razvojnih pogovorov (v nadaljevanju letnih pogovorov) je eno od ključnih 

orodij ocenjevanja uspešnosti zaposlenih, motivacije in zadovoljstva zaposlenih, ki si zasluži 

posebno pozornost (Dwyer 1998). Letni pogovori niso le dolga leta v središču raziskovanj 

področja upravljanja s človeškimi viri (Banks in Murphy 1985; Smith 1986; Fisher 1989), 

temveč so tudi razumljeni kot eno najbolj vplivnih funkcij upravljanja s človeškimi viri 

(Cardy in Dobbins 1994). Raziskovalci iz različnih držav razvitega sveta ugotavljajo, da 

večina podjetij izvaja letne pogovore za uresničevanje različnih funkcij, med katerimi sta tudi 

motiviranje zaposlenih in dvig njihovega zadovoljstva (Dwyer 1989; Murphy in Cleveland 

1991; Majcen 2001). Letni pogovori so ključno orodje sodobnih podjetij za izvedbo 
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ocenjevalnega sistema, ki zaposlenemu omogoči, da od vodje dobi povratne informacije o 

svoji vlogi v podjetju in osebnem prispevku k poslovanju podjetja, slednjemu pa pomaga pri 

pomembnih odločitvah, kot sta dvig plač in napredovanje (Cleveland, Murphy in Williams 

1989; Mihalič 2010). Letni pogovori so načrtovana komunikacija med vodjem in zaposlenim, 

ki se v večini podjetij izvaja enkrat na leto, in so podlaga za ocenjevanje delovne uspešnosti, 

osredotočajo pa se tudi v razvojne vidike zaposlenega, v izboljšanje njegovih delovnih 

kompetenc, v usmerjanje razvoja v zanj in za podjetje najbolj primerno karierno pot (Majcen 

2001, 52–53). 

Proučevanje ocenjevanja uspešnosti je bilo kritizirano, ker je poenostavljeno poudarjalo 

psihometrične probleme (Selvarajan in Cloninger 2011). Zato sta DeNisi in Pritchard (2006, 

255) predlagala, da se je potrebno v raziskovanju letnih pogovorov usmeriti na njihovo 

funkcionalno in učinkovito izvedbo ter na razumevanje njihovega vpliva na zadovoljstvo 

zaposlenih. Selvarajan in Cloninger (2011) ugotavljata, da so pravičnost, zaznavanje točnosti 

in zadovoljstvo s pogovorom pomembne prvine letnega pogovora, ki vplivajo na motivacijo 

zaposlenih. DeNisi in Pritchard (2006) poudarjata, da je med temi prvinami vpliv 

zadovoljstva z letnimi pogovori na motivacijo zaposlenih in zadovoljstva z delom ključen. Če 

zaposleni niso zadovoljni z letnim pogovorom, ne vidijo njegove dodane vrednosti in s tem 

pomena svojega dela v podjetju. 

Seveda pa mora biti vodstvo oz. izvajalci letnih pogovorov najprej samo zadovoljno z izvedbo 

letnih pogovorov. Zadovoljstvo s kakovostno izvedbo vpliva na njihovo motiviranost in 

zadovoljstvom z delom, ki ju prenašajo na svoje zaposlene (Murphy in Cleveland 1991). 

Pomena letnih pogovorov za motivacijo in zadovoljstvo zaposlenih se zavedajo številna 

slovenska podjetja (Majcen 2001; Brečko 2007). Zato se zastavlja vprašanje, kako se ga 

zavedajo v podjetju Hit, d. d. (v nadaljevanju Hit) ter kako so redni letni pogovori v družbi 

Hit povezani z motivacijo in zadovoljstvom zaposlenih. Podjetje HIT smo izbrali, ker je ena 

izmed večjih družb v Sloveniji, ki ima več kot 1500 zaposlenih in se v zadnjih letih ukvarja z 

izvedbo letnih pogovorov. Izbira je temeljila tudi na dejstvu, da je avtorica zaposlena v 

podjetju Hit, kar je predstavljalo eno obliko priložnostnega vzorčenja (ang. convenience 

sample), za katero je značilno da so enote v populaciji za raziskovalca priročne. 

1.2 Namen in cilji raziskave 

Namen magistrske naloge je proučiti, kako je zadovoljstvo z letnimi pogovori v družbi Hit 

povezano z motivacijo vodstva in zaposlenih ter zadovoljstvom vodstva in zaposlenih. 
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Cilji magistrske naloge so: 

– proučiti slovensko in tujo strokovno literaturo s področja letnih pogovorov, zadovoljstva 

zaposlenih in motivacijo zaposlenih, 

– proučiti in povzeti ugotovitve predhodnih raziskav s področja povezanosti zadovoljstva z 

letnimi pogovori z motivacijo zaposlenih in zadovoljstvom zaposlenih, 

– s kvantitativno raziskavo v  Hitu ugotoviti, kako je zadovoljstvo vodstva z izvedbo letnih 

pogovorov povezano z  motivacijo vodstva, 

– s kvantitativno raziskavo v Hitu ugotoviti, kako je zadovoljstvo zaposlenih z izvedbo 

letnih pogovorov povezano z motivacijo zaposlenih; 

– s kvantitativno raziskavo v Hitu ugotoviti, kako je zadovoljstvo vodstva z izvedbo letnih 

pogovorov povezano z zadovoljstvom vodstva, 

– s kvantitativno raziskavo v Hitu ugotoviti, kako je zadovoljstvo zaposlenih z izvedbo 

letnih pogovorov povezano z zadovoljstvom zaposlenih, 

– s kvantitativno raziskavo v Hitu ugotoviti, kako je zadovoljstvo vodstva z izvedbo letnih 

pogovorov povezano z zadovoljstvom zaposlenih. 

1.3 Hipoteze 

Glede na obravnavani problem, teoretična izhodišča, namen in cilje so oblikovane naslednje 

hipoteze magistrske naloge:  

H1: Zadovoljstvo z izvedbo letnih pogovorov pri zaposlenih je statistično pozitivno povezano z 

motivacijo zaposlenih. 

H2: Zadovoljstvo z izvedbo letnih pogovorov pri zaposlenih je statistično pozitivno povezano z 

zadovoljstvom zaposlenih. 

H3: Zadovoljstvo z izvedbo letnih pogovorov pri vodstvu je statistično pozitivno povezano z 

motivacijo vodstva. 

H4: Zadovoljstvo z izvedbo letnih pogovorov pri vodstvu je statistično pozitivno povezano z 

zadovoljstvom vodstva. 

Hipoteze bomo potrdili, če bo obstajala korelacija z večino komponent oblikovanih s 

faktorsko analizo. 

1.4 Metode za doseganje ciljev raziskave 

Magistrska naloga temelji na teoretičnem in empiričnem delu. V teoretičnem delu magistrske 

naloge sta predstavljena pregled in analiza ter povzeta dostopna domača in tuja strokovna in 

znanstvena literatura, ki služi kot vir za izhodišče kvantitativne raziskave. Prikazane so 

ugotovitve domačih in tujih raziskav na obravnavanem področju. V teoretičnem delu sta za 

opisovanje in razlago pojmov uporabljeni metodi deskripcije, s katero opisujemo dejstva in 
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odnose med njimi, ter metoda kompilacije, s katero povzemamo spoznanja in sklepe 

posameznih avtorjev.  

Kvantitativna raziskava je bila izvedena s pomočjo dveh spletnih anket. Izbrali smo naključno 

vzorčenje. S pomočjo kadrovske službe smo vsakemu tretjemu zaposlenemu po abecednem 

redu v družbi Hit poslali e-povabilo za sodelovanje v raziskavi. Vabilo je bilo poslano 

delavcem, ki so v Hitu zaposleni več kot eno leto, kar pomeni, da imajo vsaj enkratno 

izkušnjo z letnimi pogovori v Hitu, ki so se do sedaj izvajali trikrat. Druga anketa je bila 

posredovana vodstvu oz. odgovornim za izvedbo letnih pogovorov, ki so vsaj enkrat izvajali 

letne pogovore. Po e–pošti smo anketirance prosili, da izpolnijo e–anketo v 15 dneh. Tako je 

bilo e–povabilo za sodelovanje v raziskavi poslano 57 članom vodstva (od 171 vseh članov 

vodstva) in 468 zaposlenim (od 1405 vseh zaposlenih po podatku iz leta 2016). Anketo je v 

celoti izpolnilo 151 zaposlenih. Veljavnih in vključenih v raziskavo je bilo 128 anket. 

Za raziskavo smo uporabili strukturirani vprašalnik z enim odprtim vprašanjem. Uporabili 

smo petstopenjsko ocenjevalno lestvico, ki je bila preverjena v različnih raziskavah in 

ocenjena kot kakovostna lestvica (npr. Mafini in Dlodlo 2014; Russell in Goodle 1988). Za 

merjenje motivacije smo uporabili Vprašalnik delovne ekstrinzične in intrinzične motivacije 

(Mafini in Dlodlo 2014), ki je že uveljavljen v slovenskem prostoru (Franić 2015). Za 

merjenje zadovoljstva z letnim pogovorom smo uporabili Vprašalnik zadovoljstva z letnimi 

pogovori, ki sta ga razvila Russell in Goodle (1988), ki še ni bil uporabljen v slovenskem 

prostoru, za merjenje zadovoljstva z delom pa smo uporabili Vprašalnik merjenja 

zadovoljstva, ki je bil oblikovan v projektu SiOK (Kaj je SiOK 2016). Pri tem smo 

Vprašalnik zadovoljstva z letnimi pogovori, ki smo ga posredovali vodstvu, smiselno 

predelali, da je meril zadovoljstvo vodstva oz. odgovornih z izvedbo z letnimh pogovorov. V 

anketo za vodstvo smo vključili tudi eno odprto vprašanje, s katerim smo skušali ugotoviti, 

kako vodstvo pozna vlogo oz. namen letnih pogovorov. Vprašalnik smo pred uporabo testirali 

na pilotnem vzorcu 12 enot (3 vodje in 9 zaposlenih), ki so nam predlagali, da tudi v anketo 

za zaposlene vključimo odprto vprašanje o namenu letnih pogovorov in bolje opredelimo 

spremenljivko izobrazba, kar smo tudi storili. Pri tem smo preverili zanesljivost in veljavnost 

posameznega konstrukta. Pridobljene podatke smo obdelali s programom za statistično 

obdelovanje podatkov (SPSS 22.0).  

Hipoteze smo preverili z uporabo korelacijske analize, kjer smo preverjali korelacijo med 

zadovoljstvom z izvedbo letnih pogovorov ter zadovoljstvom zaposlenih in motivacijo 

zaposlenih, merjeno na 5–stopenjski Likertovi lestvici. Lestvica delovne ekstrinzične (15 

trditev) in intrinzične (12 trditev) motivacije vključuje skupaj 27 trditev, lestvica zadovoljstva 

z letnimi pogovori vključuje 7 trditev, lestvica merjenja zadovoljstva pa 11 trditev. Veljavnost 

in zanesljivost posameznega sklopa smo predhodno preverili s pomočjo Cronbachovega alfa 
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koeficienta zanesljivosti in faktorske analize. Preverili smo tudi normalnost porazdelitve 

rezultatov, da smo lahko preverili ustreznost izbranih parametričnih testov za korelacije. 

Rezultate analiziranih podatkov smo v nadaljevanju ustrezno interpretirali in oblikovali 

zaključke, pri čemer smo uporabili metodo kompilacije za povzemanje spoznanj, sklepov in 

rezultatov, ter metodo komparacije za primerjanje pridobljenih podatkov, predvsem med 

vodstvom in zaposlenimi. 

1.5 Predpostavke in omejitve raziskave 

Magistrska naloga temelji na več predpostavkah. Prva predpostavka je bila, da raziskava 

temelji na subjektivnem zaznavanju pričakovanih učinkov anketirancev, nastalih na podlagi 

letnih pogovorov. Druga predpostavka je bila, da bo odziv vodstva in zaposlenih v 15 dneh 

dovolj številčen, da bomo lahko rezultate posplošili na vse zaposlene. Pričakovali smo vsaj 

60-odstotno odzivnost pri vodstvu in 30-odstotno odzivnost pri zaposlenih. 

Naloga vključuje tudi več omejitev. Zavedamo se, da sta delovna motivacija in zadovoljstvo 

zaposlenih z izvedbo letnih pogovorov povezana tudi z drugimi dejavniki, kot so delo, 

zaposleni, neposredno nadrejeni, plača, delovni pogoji, možnosti izobraževanja, stalnost 

zaposlitve, delovni čas in komuniciranje. Omejili smo se na zaposlene v Hitu, pri čemer se 

zavedamo, da določeni zaposleni niso pripravljeni sodelovati v raziskavi. Omejili smo se na 

določene pričakovane povezave letnega pogovora in zanemarili druge povezave. Omejeni 

smo tudi s časovno dostopnostjo vprašalnika, objavljenega na spletni strani za anketiranje, ki 

je bil anketirancem dostopen 15 dni. Omejitev predstavlja tudi pričakovanje, da bodo 

anketiranci odgovarjali vestno in da bodo njihova mnenja v kar največji meri odražala realno 

osebno in situacijo v podjetju. 
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2 OCENJEVANJE USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH 

Namen tega poglavja je opredeliti ocenjevanje uspešnosti zaposlenih, predstaviti ključne 

metode ocenjevanja uspešnosti zaposlenih in kritike ocenjevanja uspešnosti zaposlenih.  

2.1 Opredelitev in namen sistema ocenjevanja uspešnosti 

Danes so ljudje najpomembnejši izvor konkurenčnih podjetij. Vedno znova se iščejo novi 

načini in procesi, kako ostati konkurenčno podjetje. Uspešnost podjetja tako v veliki meri 

temelji na kakovostnem kadrovskem potencialu in njegovem uresničevanju rezultatov. Zato je 

ključno, da se zaposlenim zagotovi možnost za to, da izkažejo uspešnost pri delu (Zupan 

2001). Ker imajo zaposleni običajno pomemben vpliv na uspešnost poslovanja podjetja, jih je 

potrebno spremljati in ocenjevati z različnih vidikov. Uspešnost pomeni dosežke na delu, ki 

jih zaposleni izkazuje v delovnem procesu. Ugotavljanje uspešnosti zaposlenih je proces, s 

katerim se identificirajo dosežki, ki jih vodje lahko uporabijo za razvoj zaposlenega. Tako 

lahko ugotavljajo ustreznost izbora zaposlenega za določeno delovno mesto in morebitne 

premestitve zaposlenih na drugo delovno mesto, podatki pa so pomembni tudi pri odločitvah 

o napredovanju in dvigu plače (Lipičnik 1998). 

Učinkovitost sistema ugotavljanja uspešnosti pomaga pri ugotavljanju zmožnosti zaposlenih 

za opravljanje določenega dela, gre za postopek ocenjevanja vseh človeških prednosti in 

slabosti, ki so povezane z delom. Hellriegel (1992) navaja, da lahko sistem ugotavljanja 

uspešnosti uresniči splošne cilje na tri načine (v Možina 2002, 483): 1) vodje naj bi svoje 

ugotovitve o uspešnosti predstavili zaposlenim; s tem bi jim omogočili uvideti, kateri njihovi 

delovni odzivi so zaželeni oziroma kateri niso; 2) posredovanje ključnih sporočil o 

napredovanju zaposlenih in njihovem razvoju; s tem bi zaposleni lažje spoznali, kako lahko 

oni sami in podjetje dosegajo prednosti na podlagi dokazane uspešnosti; 3) pomoč vodjem pri 

odločanju o napredovanju, plači, karieri itd. 

Ugotavljanje in ocenjevanje delovne uspešnosti se lahko obravnava ločeno, saj se pri 

ugotavljanju delovne uspešnosti identificira dosežke dela, pri ocenjevanju pa se zaposlenega 

nagradi ali kaznuje. Ugotavljanje uspešnosti pomaga vodjem, da lažje najdejo pot z 

zaposlenim, kako njegovo delovno uspešnost še povečati in pomagati pri ocenjevanju 

doseženega dela (Lipičnik 1998, 108). 

2.2 Metode sistema ocenjevanja 

Pri metodah sistema ocenjevanja je ključno upoštevati različnost ravni merjenja uspešnosti. 

Uspešnost se ocenjuje oziroma proučuje kolektivno, in sicer na ravni vseh zaposlenih, 
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ocenjuje se tudi skupinsko, kar pomeni na ravni skupine delavcev, ki jih povezuje skupno 

delo, in na individualni ravni, kar pomeni, da se ocenjuje vsak posamezni zaposleni. 

Ocenjevanje delovne uspešnosti je proces, ki določa delež zaposlenega v procesu dela in na 

osnovi meritve njegovega deleža višino plače, ki pa zaposlenemu opredeljuje višino porabe 

oziroma življenjski standard, ki posledično določa družbeni položaj posameznika (Uhan 

2000). To je formalni proces, s katerim se zaposlenim omogoči povratno informacijo o 

njihovih delovnih dosežkih. Z ocenjevanjem želi vodja uresničiti cilje podjetja, izražene z 

ekonomskimi, socialnimi in drugimi vidiki (Možina 2002). Proces ocenjevanja uspešnosti se 

izvaja skupaj z drugimi kadrovskimi aktivnostmi in je del konkurenčne prednosti podjetja 

(Treven 1998). 

Pri ocenjevanju se mora vodja držati pomembnega načela, da presoja delovne rezultate in ne 

značaj zaposlenega. Ocena delovnih lastnosti je neprimerna za ugotavljanje delovne 

uspešnosti, saj je tveganje zlorabe ocenjevanja znatno večja, zato se v praksi priporoča le 

ocenjevanje delovnih rezultatov zaposlenega v delovnem procesu, dosežen v določenem 

časovnem obdobju. Tako se pojavi možnost za aktivno interakcijo med vodjem in izvajalcem 

dela, oba se lahko pogovorita o pričakovanjih in izpolnjenih pričakovanjih (Uhan 2000). 

Ocenjevanje delovne uspešnosti lahko izvede delodajalec ali od njega pooblaščen delavec ali 

celotno ocenjevanje izvede komisija, v kateri so zastopani v enakem številu predstavniki 

delodajalca in predstavniki delavcev (Uhan 2000). Pri odgovoru na vprašanje, kdo naj 

ocenjuje delovno uspešnost zaposlenih, se mora upoštevati naslednje pogoje (Uhan 2000, 

107–108):  a) ocenjevalec mora poznati delovne učinke ocenjevanega zaposlenega ali skupine 

in poznati celoten delovni proces; b) ocenjevalec naj bi imel primerne osebne lastnosti, kar 

pomeni, da ne bi smel uveljavljati nobenih osebnih ali skupinskih interesov, mora biti 

komunikativen, strpen, čustveno trden, potrpežljiv in samozavesten; c) ocenjevalec naj bi bil 

strokovno usposobljen za ocenjevanje. 

Obstajajo različne tehnike ocenjevanja delovne uspešnosti: enostavne tehnike in zahtevne 

tehnike z obilo pripravljanja in uvajanja. Uporabljajo se ocenjevalne lestvice in druge 

ocenjevalne tehnike (Možina 2002, 271–273). 

Priprave ocenjevalne lestvice v prvi vrsti vključujejo izbor kriterijev ocenjevanja zaposlenih. 

Ocenjevanje lestvice so primerne predvsem za vrednotenje lastnosti. Obstajajo tri ključne 

konfiguracije ocenjevalnih lestvic. Prve ocenjevalne lestvice so številčne in so 

najenostavnejše, saj se ocene določajo s številom, in sicer običajno med 1 do 10 ali 1 do 5. 

Druge ocenjevalne lestvice so grafične lestvice in se uporabljajo pri izvajanju pogovorov 

oziroma intervjujev. Običajno temeljijo na grafični daljici. Ocenjevalec na daljici določi 

posamezno vrednost. Tretja oblika ocenjevalnih lestvic so opisne ocenjevalne lestvice, kjer 
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ocenjevalce z opisom ovrednoti dosežek zaposlenega. Ta metoda je zapletena, saj zahteva 

veliko znanja in časa, da jo razvijemo (Možina 2002). 

V praksi je uveljavljenih več metod ali načinov ocenjevanja delovne uspešnosti. V 

nadaljevanju bomo predstavili najpogostejše (Možina 2002, 275–277). Po tradicionalni 

metodi ali metodi »od zgoraj navzdol« delovno uspešnost ocenjuje vodja, od katerega se 

pričakuje poznavanje dela in delovnih dosežkov ocenjevanca oziroma zaposlenega. Obstajajo 

tudi primeri, ko vodja ne more sam izdelati objektivne ocene dosežkov, zato v pogovoru 

sodelujejo drugi vodje oziroma strokovnjaki. Po metodi ocenjevanja »od spodaj navzgor« 

podrejeni ocenjuje nadrejenega s pomočjo anonimnih vprašalnikov, katerih ugotovitve se 

uporabijo za določanje potreb zaposlenega na izobraževalnem področju in njegove povratne 

informacije. Po metodi 360 stopinj se ocenjevanca ocenjuje celovito na vseh področjih in 

vidikih dela ter z različnih perspektiv, saj v procesu ocenjevanja sodelujejo vodja  in njegovi 

zaposleni. Tudi ta metoda se izvaja na podlagi anonimnih vprašalnikov. Poročanje lahko 

poteka 180–stopinjsko, lahko pa je samo povratno usmerjeno navzgor, kjer so podrejeni tisti, 

ki sporočajo povratno informacijo o svojih vodjih. Timsko ocenjevanje je v podjetjih, 

temelječih na sodelovalnih odnosih, uspešna metoda, saj izhaja iz tega, da zaposleni v skupini 

ocenjujejo drug drugega. Ko obstaja želja po boljšem sodelovanju med člani in ko se želi 

dvigniti dosežke skupine ter povečati njegovo inovativnost, je to zelo uporabna metoda 

(Možina 2002). 

Ocenjevanje se izvaja enkrat ali dvakrat na leto. Kdaj in kolikokrat se ocenjevanje izvaja, je 

odvisno od metode same. Pogosteje se izvaja v podjetjih, ki uspešnost ocenjujejo s tehniko 

vodenja s cilji. Izbira pogostosti izvajanja tudi temelji na oceni razvojne faze podjetja. Če se 

pojavi krizno obdobje, se ocenjevalni pogovori uporabljajo temu primerno pogosteje, saj se 

tako ohranja interakcija med vodjem in zaposlenimi, obenem pa se hitreje prepoznava 

posledice in učinkovitosti dela (Možina 2002). 

Letni pogovor je uveljavljen v večini podjetij v razvitem svetu. Njegovo skrbno načrtovanje 

in uvajanje omogoča, da je lahko uporabna pomoč za vodje pri uspešnem načinu dela z 

zaposlenimi (Možina 2002). Predstavili ga bomo v naslednjem poglavju.    

2.3 Kritike sistema ocenjevanja 

Čeprav je sistem ocenjevanja uspešnosti dela zaposlenih splošno sprejet, ni brez kritik. 

Prevladujoča kritika sistema ocenjevanja se osredotoča na upravljanje z ocenjevanjem, saj naj 

bi ta v ospredje postavil posameznikove šibkosti in ne izboljšave. To je v nasprotju z 

njegovim namenom, ki naj bi bil pomoč zaposlenemu v procesu izboljšave s pomočjo 

dodatnih usposabljanj, razvoja in motivacije (Dessler 1997).   
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Obstaja tudi naslednja težava: vodje izpolnjujejo različne funkcije in igrajo različne vloge. 

Vodje nadzorujejo in presojajo delo zaposlenega, obenem pa so tudi svetovalci in motivatorji 

zaposlenim (Dessler 1997). Različne vloge usmerjajo vodje k temu, da neradi oblikujejo 

negativno oceno, saj jih lahko zaposleni kritizirajo zaradi pomanjkanje podpore, demotivacije 

zaposlenih, pomanjkanje podpore pri razvoju posameznika itd. 

Naslednja kritika je, da je sistem ocenjevanja v glavnem subjektiven. Ker ni jasno 

postavljenih meril, so vodje pri večini metod prepuščeni svojim občutkom in so izgubljeni. 

Različni vodje v večjem podjetju uporabljajo različna in nekompatibilna merila ocenjevanja 

(Dessler 1997).   

Pojavljajo se tudi naslednje kritike, ki opozarjajo, da ocenjevanje delovne uspešnosti 

vključuje (Dessler 1997): a) nejasne standarde, ki omogočajo preširoko interpretacijo 

ocenjevalne lestvice; b) pristranskost na podlagi etničnosti, spola, starosti, fizičnega izgleda, 

osebne simpatičnosti itd.; c) napako centralne tendence, ki jo povzročijo vodje, ko ocenjujejo 

dosežek zaposlenega okoli srednje vrednosti, kar onemogoča ločevanje dobrih zaposlenih od 

slabih; d) napako zaradi prilagajanja ocene dosežka posameznega zaposlenega konkretnemu 

vzorcu, ki jo povzročijo vodje, ker prilagajajo ocene glede na okolje, v katerem dela 

zaposleni; e) logično napako ocenjevanja, ki nastane, ko vodje eno značilnost uspešnosti 

presoja pod vplivom druge, ker misli, da sta logično povezani; f) napako prvega vtisa, ki 

nastane, ko ocenjevanje temelji na osnovi prvega vtisa, ki ga naredi zaposleni na vodje; g) 

napako halo učinka, ki je najbolj razširjena med ocenjevalci in nastane, ko je uspešnost 

zaposlenega ocenjena pod vplivom splošnega vtisa, ki ga imajo vodje o njem. Napaki halo 

učinka se ocenjevalci težko izognejo, lahko pa jo omilijo, če se jih nanjo pred tem opozori in 

postavi konkretne kriterije; g) napako kontrasta, ki nastane, ker ocenjevalci pri nekaterih 

lastnostih ocenjujejo delavce v nasprotju z lastnim ravnanjem (Uhan 2000, 108). 
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3 LETNI POGOVORI 

To poglavje je namenjeno opredelitvi letnega pogovora, predstavitvi njegovega namena, 

priprav na letni pogovor, poteka letnega pogovora in kritik letnega pogovora. 

3.1 Opredelitev in nameni letnega pogovora 

Letni pogovori spadajo med eno izmed tradicionalnih orodij vodstva. Tradicionalni načini 

izvajanja letnih pogovorov so temeljili predvsem na dogovorih, kaj se od zaposlenih 

pričakuje, torej izpolnjevanje ciljev, nalog, igranje točno določene vloge, odgovornosti ter 

slepo sledenje standardom delovne uspešnosti. Sodobni načini pa dodajajo in ponujajo 

odgovore na to, kako lahko zaposleni slednje tudi uresničijo s pričakovanimi vedenji in 

zahtevanimi kompetencami  (Gruban 1997, 58). 

Letni pogovor med vodjem in zaposlenim je ključna prvina ravnanja s človeškimi viri. Celovit 

in premišljen pogovor, ki se ga izvaja vsaj enkrat na leto, je temelj načrtovanja karierne poti 

zaposlenega in pomoč vodji (Ivanuša–Bezjak 1999). 

Letni pogovor je celovit pogovor med vodjo in zaposlenim, ko se pogovorita o dejavnikih, ki 

bi lahko pripomogli k izboljšavi njunega odnosa. Pogovor je namenjen tudi delu in pogojem 

zanj ter povečanju motivacije zaposlenega in njegovi uspešnosti (Majcen 2001, 53). Gre torej 

za celovit, jasno razčlenjen in temeljit pogovor, katerega namen je pomagati zaposlenemu pri 

njegovem razvoju karierne poti in vzpostavitvi ter ohranjanju tvornega odnosa med 

nadrejenimi in podrejenimi. Dobri letni pogovori omogočajo vključevanje sprememb, obenem 

pa spodbujajo dialog med različnimi hierarhičnimi ravnmi zaposlenih v podjetju, kar je eden 

od ključnih izzivov slovenskega prostora. Kakovostno izvajanje letnih pogovorov omogoča, 

da se cilji podjetja uspešno prenašajo navzdol po hierarhiji, poleg tega pa zaposleni dobijo 

jasen uvid v svoje naloge in pričakovanja glede bodočega dela. Letni pogovor omogoča 

karseda objektivno oceno dosežkov preteklega obdobja, prispeva k dolgoročnemu razvoju 

zaposlenih in omogoča uvajanje sprememb v podjetje. Še več, letni pogovor pozitivno vpliva 

na motivacijo zaposlenih, obenem pa zagotavlja pozitivno organizacijsko klimo in spodbuja 

zaupanje med vodjo in zaposlenimi (Cimerman idr. 2003).  

Lambert (2009, 79-83) opredeljuje letne pogovore kot popolnoma integriran sistem podjetja, 

ki vključuje obdobno načrtovane pogovore med vodjem in zaposlenimi. Letni pogovori so 

usmerjeni v pregled doseganja predhodno zastavljenih ciljev zaposlenih, coachinga 

zaposlenega pri ukrepih, ki so potrebno za doseganje novih ciljev, ter splošnega napredovanja 

zaposlenega in podjetja.  

Stanton in Burskirk (2004, 140-142) ugotavljata, da so letni pogovori podlaga za osebni 

razvoj zaposlenega, ter usmerjen razvoj podjetja na področju vseh zaposlenih. Z 
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ocenjevanjem dosežkov zaposlenih, vodje pomagajo zaposlenim odkriti njihove prednosti in 

slabosti, kar motivira zaposlene k večji zavzetosti in razvoju.  

Gruban (2004) na drugi strani izpostavlja, da letni pogovor ne more biti naključen in 

neformalen pogovor med vodjo in sodelavcem, ko imata čas ali si želita rešiti težavo. Prav 

tako ni letni pogovor tisti, ki ga ima zaposleni z vodjo na poslovnem sestanku ali v prostem 

času. Pogovori, ki ne vsebujejo osnovnih značilnosti letnega pogovora, so vsakodnevna 

potreba in dobrodošla stalnica pri opravljanju delovnih nalog in so kot takšni vsekakor 

zaželeni, vendar pa ne zmorejo uresničevati ciljev letnih pogovorov.  

Mihalič (2010, 12) med glavne namene letnih pogovorov uvršča poglobitev zaupanja med 

zaposlenim in vodjo, ki izboljšajo njuno komuniciranje in krepijo njun odnos. Nameni 

pogovora so tudi sistematičen pregled preteklega dela in dosežkov, prepoznavanje 

potencialov, sposobnosti in veščin zaposlenega, načrtovanje njunega obojestranskega razvoja 

in rasti, načrtovanje nalog, izobraževanj in napredovanj v podjetju, uveljavitev načel ciljnega 

vodenja. Namen je vključevanje zaposlenega v razvojno vizijo podjetja, povečanje njegove 

udeležbe pri odločanju in poglabljanju obojestranske odgovornosti.     

Od letnih pogovorov vsako podjetje pričakuje koristi. Z njihovo uvedbo bi se naj izboljšala 

kakovost dela, zadovoljstvo, zavzetost, motivacija in lojalnost zaposlenih, s katerimi bodo 

lažje uresničevale poslovne cilje.  Uvedba letnih pogovorov, ki postanejo dodana vrednost 

podjetja in učinkovito orodje za upravljanje z zaposlenimi je zahtevna naloga za vsako 

podjetje. Pomembno je, da se ob pričetku podjetje strateško usmeri v izvedbo in jih redno 

izvaja, vsaj enkrat letno, da se pozitivni učinki letnega pogovora ne izgubijo. Dinamika 

izvajanja je tudi podlaga za ime letni pogovor.  

3.2 Priprave na letni pogovor 

Uvedba letnih pogovorov ne poteka vedno brez zapletov. Največje težave se lahko pojavijo 

pri uvedbi, saj lahko pričakujemo, da nekateri zaposleni in vodje ne ocenjujejo, da obstaja 

potreba po izvedbi letnih pogovorov. Vodstvo podjetja mora pred uvedbo letnih pogovorov 

zagotoviti ustrezno informiranost in izobraževanje vseh zaposlenih, pri katerih mora 

izpostaviti predvsem prednosti in nevarnosti, s katerimi se bodo srečali po uvedbi.  

Letni pogovori potekajo v treh fazah. V prvi fazi poteka priprava na letni pogovor, v drugi 

fazi se izvede letni pogovor, v tretji fazi se pripravi pisni zaključek, ki vključuje sprejete 

dogovore na letnem pogovoru. V prvi fazi se vodja posveti načrtovanju poteka pogovora in 

ciljem, ki jih želi doseči pri posameznemu zaposlenemu. V tem delu priprave mora pregledati 

zapiske zadnjega letnega pogovora, dokumente iz preteklega obdobja, vezane na zadovoljstvo 
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kupcev, projekte, naloge, ki vključujejo dosežke zaposlenega. Pripravo na letni pogovor 

izvede tudi zaposleni, po tem ko vodja zastavi vsebinski načrt pogovora (Fajana 1997).   

Za izvedbo vsakega osebnega letnega pogovora vodja pripravi potrebne informacije in 

dokumentacijo o podjetju, in sicer tako dosežene rezultate kakor tudi cilje podjetja in oddelka 

sogovornika (to se lahko uporablja pri vsakem zaposlenemu), potrebne informacije o 

zaposlenemu (opis del in nalog, izobraževanja, ki jih je opravil), zapisnik predhodnega 

pogovora, če obstaja (v zapisniku so cilji in dogovori za preteklo obdobje), analizo vsakega 

zaposlenega posebej in določitev namena pogovora (za vsakega zaposlenega je lahko 

drugačen namen) in načrt pogovora za vsakega posameznika (Majcen 2001).  

Blanchard, Zigarmi in Zigarmi (1995, 89) navajajo, da je v veliki meri vsebina letnih 

pogovorov odvisna od ciljev, ki si jih zastavi vodstvo podjetja pri letnem planiranju, medtem 

ko jedro pogovorov ostaja enako.  

Odkrit pogovor z vodjo, ki vključuje razumevanje in obravnava zaposlenega kot celostno 

osebo, ne le kot zaposlenega, pripomore k razumevanju delovne uspešnosti zaposlenega in 

pozitivno vpliva na nadaljnje sodelovanje in odnose med vodji in zaposlenimi.  

Letni pogovor morajo izvesti vsi vodje z vsemi zaposlenimi. Vodje je dolžan izvesti letni 

pogovor tudi z zaposlenimi, s katerimi ni v najboljših odnosih. Pogovor se izvede tudi z 

zaposlenim, ki na primer odhaja v pokoj, kot tudi z zaposlenim, s katerimi vodja sodeluje 

vsakodnevno. Pogovora vodja ne sme odkloniti (Majcen 2001). 

Skupaj z vabilom na letni pogovor, ki vsebuje datum in uro, prejme zaposleni vprašanja 

oziroma vsebino letnega pogovora. Osebno povabilo vodje in vprašanja prejme vsaj en teden 

prej. Naloga zaposlenega je, da si vprašanja prebere in nanje skuša odgovoriti že pred samo 

izvedbo pogovora (Brečko 2007). 

Za dobro izpeljan letni pogovor je priprava obeh udeležencev temeljnega pomena. V tej fazi 

lahko pride do tipičnih napak, ki vplivajo na kakovost izvedbe. Pogoste napake so, da vodja 

ne obvesti zaposlenega pravočasno o datumu in uri pogovora, zato se zaposleni nima časa 

ustrezno pripraviti. Vodja ne spodbudi zaposlenega, da za pripravo uporabi obrazca letnega 

pogovora. Vodja in zaposleni si ne vzameta dovolj časa za pripravo ali pa se pripravita 

površno. Napaka, ki jo pred pogovorom lahko naredi vodja je tudi, da se ne pozanima o 

možnosti, ki jih lahko ponudi zaposlenemu na področju napredovanja, drugega delovnega 

mesta, sredstev za izobraževanje, ki so na voljo. 

Pomemben del priprave je načrtovanje časa in prostora kjer bo letni pogovor potekal. Vodja 

mora načrtovati čas, ki bo namenjen izključno pogovoru in prostor, ki bo zagotavljal 
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sproščeno vzdušje in bo potekal brez motenj. Prostori, ki niso dnevno delovno okolje lahko 

pripomorejo.   

3.3 Potek letnega pogovora 

Obisi (1996) navaja dva pristopa k izvedbi letnega pogovora. Zaupni, zaprti pristop poteka z 

minimalnim sodelovanjem zaposlenega in ne vključuje diskusije. Zaključki pogovora niso 

predstavljeni zaposlenemu, prav tako ne slabosti in prednosti njegovega dela, kar ne sproži 

izboljšanja dela zaposlenega. Odprti pristop, je sodobnejši pristop, v katerem aktivno 

sodelujeta zaposleni in vodja. Vključuje pripravo na pogovor, aktivno sodelovanje obeh v 

analiziranju dela in načrtovanju ciljev, ki so usmerjeni v izboljšanje zaposlenega.  

Letni pogovor je usmerjen v tri časovna obdobja, ki zajemajo preteklost, sedanjost in 

prihodnost. Za uspešno izvedbo letnega pogovora  potrebno zagotoviti nemoteno okolje, v 

katerem se lahko vodja in zaposleni odkrito in sproščeno pogovorita. Pogovor bi naj trajal 

vsaj eno uro, vendar ne več kot dve uri.  

Uvod pogovora je namenjen neformalnim vsebinam, kot so družina in prosti čas, kar ustvari 

sproščeno vzdušje. Vodja ne sme pozabiti na vlogo gostitelja, zato lahko ponudi tudi napitke. 

V glavnem delu pogovora obravnavamo kakovost dela in doseganje ciljev v preteklem 

obdobju. Analiziramo težave, ki smo jih zaznali, ter iščemo rešitve za prihodnost. Pogovor v 

tem delu vključuje preverjanje znanja zaposlenega za opravljanje dela in potrebna 

izobraževanja za izboljšanje. Pogovor vključuje tudi temo medsebojnih odnosov zaposlenega 

v ožji delovni skupini, odnosov z vodstvom in s kupci ali strankami (Osabiya 2014). V 

osrednjem delu letnega pogovora vodja zaposlenega pretežno posluša in pogovor pri 

prenehanju iz enega na drugo področje usmerja z nevtralnimi vprašanji. Pristop vodje je 

posebej pomemben, ko z zaposlenim ugotavlja cilje in predvidene spremembe (Mumel 2008, 

305). V nadaljevanju se vodja in zaposleni usmerita v prihodnost z načrtovanjem ciljev.  

Vodja sodelavcu v letnem pogovoru opredeli njegove naloge in vlogo v podjetju, zaposleni pa 

predloge komentira ter jih dopolni s svojimi stališči. To je glavni del pogovora, saj se s tem 

postavijo merila za spremljanje zaposlenega v obdobju do naslednjega pogovora (Blanchard, 

Zigarmi in Zigarmi 1995, 89).  

Optimalna strategija postavljanja ciljev vključuje cilje za skupino zaposlenih, kot tudi za 

posameznika. To doprinese k učinkovitemu timskemu uresničevanju ciljev podjetja, kjer vsak 

član sodeluje pri planiranju nalog in prevzema odgovornost za svoj doprinos. Povečuje se 

produktivnost zaposlenih, kot tudi podjetja (Osabiya 2014). 

Letni pogovor vodje in zaposlenega je za oba zelo zahteven. Med pogovorom se uporabljajo 

skoraj vse oblike komunikacije: razlaganje, spraševanje, poslušanje, pohvala, spodbuda in 
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kritika. Vsebina se nanaša na sedanjost, preteklost in prihodnost, upoštevajoč obe strani, kot 

kaže preglednica 1 (Majcen 2001). 

Preglednica 1: Vsebina pogovora med vodjo in zaposlenim 

Sedanjost Preteklost Prihodnost 

Kako teče delo Katere naloge je dobro opravil Katere so prioritetne naloge v 

naslednjih letih 

Kaj ga veseli Kje je imel težave in zakaj Kakšni so pričakovani 

rezultati 

Kako se počuti Kaj bi lahko opravljal bolje in 

kako 

Kako si predstavlja osebni 

razvoj 

Odnosi z zaposlenim Kaj je ostalo nedokončano in 

kako končati 

Kako se bo vključil v 

predvidene spremembe 

Vir: Majcen 2001, 124. 

Med pogovorom poskušajo vodje delovno učinkovitost zaposlenega izboljšati s podajanjem 

povratnih informacij o njegovem delu. Od zaposlenega se pričakuje, da bo podal svoje 

mnenje, pripombe in ideje za izboljšanje delovnega procesa, kot kaže preglednica 2. Letni 

pogovor je namenjen zaposlenemu, zato naj bi govoril več kot njegov vodja – po pravilu 70 : 

30 v prid zaposlenemu (Brečko 2007). 

Preglednica 2: Naloge vodje in zaposlenih pri rednem letnem pogovoru 

Vodja Zaposleni 

Zagotovi povratne informacije o delovni 

uspešnosti in učinkovitosti. 

Pove svoje mnenje, ideje, priložnosti za 

izboljšanje pri delu. 

Pojasni sodelavcu pričakovanja in cilje 

podjetja v zvezi z njim za prihodnje obdobje. 

Izrazi svoje ambicije, posebne želje v zvezi s 

kariero, sodeluje pri določanju osebnih 

ciljev. 

Postavlja vprašanja odprtega tipa, da bi bolje 

spoznal nagnjenja, posebne interese, zadeve, 

ki zaposlenega motivirajo. 

Odkrito spregovori o svojem odnosu do 

nadrejenega, zaposlenih … 

Ugotavlja področja nadaljnjega razvoja 

zaposlenega. 

Opredeli manjkajoče znanje, ki ga potrebuje 

pri delu. 

Preverja organizacijsko klimo in zadovoljstvo 

zaposlenih. 

Odkrito spregovori o organizacijski klimi in 

svojem zadovoljstvu. 

Vir: Brečko 2007, 24–25. 

Zaposleni ovrednoti svoje delo, dosežke in prispevek k rezultatom podjetja. Pri tem ugotovi, 

na katerih področjih lahko še izboljša svoje delo in kaj lahko spremeni. Vodja dobro posluša 

in z odprtimi vprašanji usmerja pogovor k rešitvam. Če je zaposleni nekritičen do svojih 

ravnanj, vodja navede dejstva in ga spodbudi k razmisleku o spremembi svojih ravnanj 

(Majcen 2001). 
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Pomembno je, da vodja poleg pregleda rezultatov, ki so pozitivni in negativni ter razlogih 

zanje, poda pohvalo. Znati mora izraziti priznanje za dobro opravljeno delo in s tem pokazati, 

da opazi prizadevanja zaposlenega in njegove dobre rezultate. Na pogovoru se vodja potrudi, 

da vsakemu sodelavcu predstavi cilje in dosežene rezultate celotnega podjetja in njegovega 

oddelka ter se pripravi na morebitna vprašanja v zvezi s tem. Na ta način lažje začne s 

pogovorom. Istočasno da vedeti sodelavcu, da je pomemben član podjetja (Majcen 2001).  

Po opravljenem pogovoru se zapiše zapisnik, da se na dogovorjeno ne pozabi in da je možno 

spremljati napredek. Osnovno pravilo je, da se zabeleži samo tisto, s čimer se strinjata tako 

vodja kot zaposleni. Prav tako se v zapisnik vpišejo ključne ugotovitve, sklepi in cilji. Poleg 

tega naj bodo zapisane dogovorjene naloge v prihodnje, kompetence, ki jih bo zaposleni 

pridobil in nadgradil, možnosti napredovanja in rotacije, predloge za uresničitev zamisli in 

idej, prioritete in odgovornosti, ki jih bo zaposleni prevzel, spremembe pri njegovem delu, 

lastnosti, ki jih bo zaposleni izboljšal ter vse ostalo, kar bo pripomoglo k izboljšavam. Oba, 

vodja in zaposleni, prejmeta en izvod zapisnika in se nanj tudi podpišeta (Mihalič 2010).  

Rezultat pogovora je načrt dela, ki vključuje cilje in pot uresničitve, ki jih oblikujeta vodja in 

zaposleni skupaj. Na pogovoru vodja in zaposleni dogovorita natančne opredelitve 

uresničevanja posamezne naloge z roki, količinami, udeležbo drugih zaposlenih in potrebnih 

izobraževanj ter določita termine vmesnega preverjanja uspešnosti. Obojestransko 

sodelovanje razvija medsebojno zaupanje in povečuje motivacijo zaposlenega za uresničitev 

ciljev in povečanje lastne produktivnosti (Osabiya 2014).  

Pogovor z zaposlenim, ki dela ne opravlja dobro in je težaven, je za vodje največji izziv. V 

takem pogovoru je za vodje pomembna priprava, ki pogovor usmerja na podlagi dejstev in se 

izogiba mnenjem, predsodkom in govoricam. V pogovoru je pomembno slediti načelu 

20/20/60, pri čemer velja da se v 20 % pogovora posvetimo prvim desetim mesecem, v 

naslednjih 20 % pogovora zadnjima dvema mesecema in v 60 % pogovora na prihajajočih 

dvanajstih mesecih. Večji del pogovora mora biti usmerjen v načrtovanje prihodnosti in 

napredka zaposlenega.  

Zelo pogost in pri vodjih priljubljen način podajanja negativnih informacij zaposlenim je 

sendvič tehnika. Dajanje povratne informacije za odpravljanje problematičnega vedenja po tej 

tehniki se najprej začne s pozitivnim komplimentom za dobro delo, sledi negativna 

informacija, na koncu pa spet pozitivna. Namen tehnike je izboljšanje nesprejemljivega 

vedenja zaposlenega, hkrati pa ohranjanje njegovega samospoštovanja ter izboljšanja 

sposobnosti za spreminjanje negativnega vedenja v prihodnosti. Eden izmed glavnih razlogov 

za priljubljenost navedene tehnike je, da daje občutek pozitivnega in optimističnega vedenja 

vodjem. Vodje mislijo, da zaposleni lažje slišijo in sprejmejo negativno povratno informacijo 

če je prikazana ob pozitivni, ter da zmanjša občutke nelagodja in zaskrbljenosti pri zaposlenih  

(Schwarz 2013). Način podajanja povratnih informacij s to tehniko pa je lahko tudi 
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neučinkovit. S takim načinom podajanja povratnih informacij se lahko prikrije glavni pomen 

povratne informacije prejemnik začne pričakovati kritiko po vsaki pozitivni informaciji, 

razumevanje potrebe po izboljšanju je v sporočilu izgubljeno, ta način lahko vodi v netočno 

samoocenjevanje zaposlenega in problem predstavlja tudi večkratno ponavaljanje istih 

pozitivnih komplimentov (Von Bergen, Bresseler in Campbell 2014). 

Učinkovitejši način podajanja povratnih informacij je posredovanje ključnega sporočila brez 

dodajanja pozitivnih komplimentov, na enostaven način. Informacije so enostavne, 

neposredne in zagotavljajo odprto komunikacijo s primeri o tem, kaj mora zaposleni 

izboljšati. Pri tem pa morajo biti vodje pozorni na načrtovanje diskusije, ločitev pozitivnih in 

negativnih informacij, načrtovani čas, osredotočenost na vedenjske probleme, ki se povežejo z 

vplivom na poslovanje, navedbo posledic ob neizboljšanju, pomoč zaposlenim in izkazano 

zaupanje za možnost izboljšanja (Schwarz 2013). 

Vztrajnost je odlika dobrega vodje. Vodja torej ne obupa, če zaposleni ne sprejema kritike na 

račun svojega dela, ampak mu pomaga pri oblikovanju ciljev in mu obljubi vso pomoč. Jasno 

mu pove, da naj spremeni svoje ravnanje in odnos do dela in drugih zaposlenih. Torej vztraja 

pri vsakem zaposlenem, še posebej pa pri tistih, ki potrebujejo večji nadzor in pomoč pri 

opravljanju nalog (Majcen 2001).  

3.4 Dejavnosti po zaključku letnega pogovora 

Po končanem pogovoru se začne izvrševanje nalog, za katere sta se vodja in zaposleni 

dogovorila med pogovorom. Hkrati se sproti glede na delovanje podjetja (mesečno ali vsaj 

dvomesečno) preverja, če se dogovori redno izvajajo. Pri pozitivnih premikih zaposleni vodjo 

redno obveščajo o napredovanju. Če se zaposleni dogovorjenega ne drži, se vodja in zaposleni 

dogovorita za ponovni pogovor (Brečko 2007). 

Z vidika spremljanja procesa opravljenih delovnih nalog in merjenja učinkov je izvedba letnih 

pogovorov vsekakor dobra. To je tudi dobra priložnost, da zaposleni tudi s pomočjo vodje 

boljše in lažje opravi tiste naloge, pri katerih do sedaj ni dosegel uspeha. Mihalič (2010, 35) 

navaja: »Rezultate letnih pogovorov podjetje porabi za: načrtovanje kariere in razvoja 

zaposlenih, izvedbo ocenjevanj in ocenjevalnih pogovorov, razvoj novih načinov vodenja 

zaposlenih, izdelavo kompetenčnih načrtov za zaposlene, razvoj komunikacije, predvsem 

demokratične, uvajanje sprememb v podjetju, merjenje uspešnosti zaposlenih pri delu, 

izdelavo načrtov izobraževanj in usposabljanj, izdelavo letnih načrtov del in nalog, 

načrtovanje nasledstev, organizacijo skupinskega in timskega dela, izdelavo načrtov za 

rotacijo zaposlenih, pripravo ciljev za posamezna delovna mesta, time, oddelke, izdelavo 

strateške dokumentacije, upravljanje klime v organizaciji in organizacijske kulture, pripravo  
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načrtov za osebno rast zaposlenih, meritve zadovoljstva med zaposlenimi ter pripravo in 

izvedbo sistematizacije delovnih mest.« 

Po opravljenih pogovorih sledi merjenje učinkov letnih pogovorov. Dobro je, da vodstvo 

pridobi povratno informacijo s strani zaposlenih glede opravljenih letnih pogovorov, 

predvsem njihovo mnenje in predloge za izboljšave. Ker se med pogovorom zaposlenemu 

postavijo cilji, kot je na primer izvedba določenih nalog ali priprava določenih podatkov, je 

po opravljenih pogovorih dobro spremljati tudi uresničevanje postavljenih ciljev. Smiselno je 

spremljati tudi, če se je povečala produktivnost zaposlenih, če zaposleni lažje dosegajo cilje 

(in če jih dosegajo), če se je izboljšala komunikacija, če se je povečala dodana vrednost, če je 

zadovoljstvo večje itd., da se odkrijejo vzroki, zakaj temu je oziroma ni tako  (Mihalič 2010).   

3.5 Kritike letnega pogovora    

V praksi je z letnimi pogovori tako, da sta Microsoft in Google izvedbo letnih pogovorov že 

opustila. V ZDA naj bi bilo kar 78 % zaposlenih nezadovoljnih z letnimi pogovori, čeprav gre 

za območje, kjer imajo letni pogovori dolgoletno tradicijo, vodje pa so praviloma 

usposobljeni za ustrezno izvedbo (Gruban 2014).  

Gruban (2014, 16) povzema kritike letnega pogovora v praksi: njihov izvor najdemo v vojaški 

doktrini in v državah, kjer je v ospredju individualna doktrina; preveč je stroškov in 

administracije, rezultati pa so skromni; so bolj destruktivni kot konstruktivni, povzročajo stres 

na obeh straneh; problem je v uporabnosti povratnih informacij; preveč poudarka je na 

preteklosti, ne na prihodnosti; problem leži v subjektivnosti, ocenjevanju in ne na razvoju in 

delovni uspešnosti; kritiziranje delovne uspešnosti namesto poudarjanja dosežkov uničuje 

klimo v podjetju; slab vpliv na samopodobo, ki ga povzroči razmerje med pozitivnimi in 

negativnimi povratnimi informacijami; vedno gre za igro moči med vodjem in zaposlenim; v 

praksi je več monologa kot dialoga; sledenje rezultatom po pogovoru po navadi ni 

sistematično in konsistentno; gre za formalen pogovor, čeprav se obe strani trudita, da ne bi 

bil. 

Na osnovi teh kritik Gruban (2014) predlaga »coaching pogovore«, ki bi se izvajali vsak 

mesec, z drugo tematiko, ki bi jo vodstvo izbralo kot aktualno. Tako bi se lahko vodstvo prvi 

mesec z zaposlenim pogovarjalo o organizacijski klimi, kako jo izboljšati itd., drugi mesec bi 

bila v ospredju razprava o talentih posameznika in o njegovih prednostih, tretji mesec 

razprava o priložnostih za osebno rast itd.  
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4 MOTIVACIJA ZAPOSLENIH 

Namen tega poglavja je predeliti motivacijo zaposlenih, predstaviti motivacijske teorije in 

prvine intrinzične in ekstrinzične motivacije.  

4.1 Opredelitev motivacije zaposlenih 

Vse dejavnosti podjetja se odražajo skozi uspešnost zaposlenih, ki temelji na njihovi 

motivaciji (Zamečnik 2014). Biti motiviran pomeni biti ciljno usmerjen v to, da nekaj narediš. 

Ker pa smo si med seboj zelo različni, je potrebno biti pozoren, kako jih motivirati (Ryan in 

Deci 2000, 54).  

Bolj ko vodilni v podjetjih poskušajo neposredno motivirati svoje zaposlene, bolj se jim 

izmikajo. Motivacija je nekaj zelo osebnega, saj vsakega izmed nas motivirajo različni 

dejavniki. Vodilni v podjetju bi se morali usmerjati k delu in zaposlenim pustiti, da sami 

poiščejo tiste motivacijske dejavnike, ki jih dejansko motivirajo, saj bo tako njihov doprinos k 

podjetju večji (Flynn 2011, 15). 

Visoko motivirani zaposleni pripomorejo k večji uspešnosti podjetja. Nizka motivacija je med 

drugim povezana z večjim številom odsotnosti zaposlenih na delovnem mestu zaradi 

izčrpanosti, slabega počutja ter različnih bolezni. Raziskava, ki so jo leta 2013 izvedli na 

Švedskem in je vključevala 577 zaposlenih, je pokazala, da tudi najmanjša pozitivna 

sprememba na delovno motivacijo poveča možnosti, da se podjetja izognejo slabemu počutju, 

izčrpanosti zaposlenih ter povečajo zadovoljstvo zaposlenih (Bjorklund, Jensen in Lobela–

Karlsson  2013, 571–572). 

4.2 Motivacijske teorije 

Motivacijske teorije so se izjemno spremenile v začetku 20. stoletja. Najprej so na ljudi 

gledali kot po naravi lene in da jim delo samo po sebi ni preveč všeč. Njihov edini motivator 

naj bi bil denar, plačilo pa je vezano na to, koliko so naredili. Sredi stoletja pa so se pojavili 

novi pogledi, in sicer, da imajo zaposleni različne in bolj kompleksne potrebe kot le denar. 

Ugotovili so, da si zaposleni želijo zanimivejših projektov, priznanja zaposlenih in nadrejenih 

ter da želijo rasti na zasebni in poslovni ravni (Hilmarsson in Rikhardsson 2011).  

Na začetku prejšnjega stoletja so različni strokovnjaki poskušali razumeti motivacijo 

zaposlenih. Prvi med njimi je bil Frederick Winslow Taylor, ki je opredelil znanstveni 

management, kjer je omenil tudi motivacijo zaposlenih (Locke in Latham 1990). Taylor je 

predpostavljal, da obstaja način dela, ki se lahko prenese na vse vrste dejavnosti in vodi k 

izjemnim rezultatom: večji učinkovitosti zaposlenih, nižjim stroškom podjetja, večjemu 
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zadovoljstvu zaposlenih in večji uspešnosti podjetja. Temu načinu pravimo znanstveni 

management. Njegova teorija pravi, da obstaja le en najboljši možni način za opravljanje 

določenega dela, ki ga morajo določiti nadrejeni in temu primerno organizirati delo. Delavci 

naj bodo prvovrstni, vsak delavec je lahko za nekaj prvovrsten, poiskati jih je treba in jih 

naučiti novega načina dela. Le dobri odnosi med zaposlenimi in vodilnimi pripomorejo k 

večji učinkovitosti. Zaposlene pa je potrebno tudi motivirati z denarjem, ki je najboljši 

motivator (Daft in Marcic 2011). 

Motivaciji na delovnem mestu oziroma motivaciji zaposlenih so začeli dajati večji pomen po 

letu 1930. K temu so v veliki meri pripomogle Hawthornske študije, ki so se izvajale v tistih 

letih, saj so bile ene prvih študij, katerih rezultati so opozorili na pomembnost medčloveških 

odnosov (Locke in Latham 1990). Tako je nastala teorija medčloveških odnosov, ki trdi, da 

zaposleni delajo bolje, kot so boljši medčloveški odnosi (Daft in Marcic 2011).  

Vseh teorij ne moremo predstaviti, ker to ni namen magistrske naloge, bomo pa zato 

predstavili teorijo samoodločnosti (ang. self-determination theory), ki je najbolj empirično 

podprta teorija motivacije. Ta teorija identificira posameznike na podlagi treh univerzalnih 

psiholoških potreb, ki se nanašajo na avtonomnost, kompetentnost in povezanost ter so 

bistvenega pomena za psihološko rast, optimalno delovanje in dobro počutje (Ankli in 

Palliam 2012). Predpostavlja, da so posamezniki najbolj iznajdljivi in inovativni, ko se 

počutijo motivirani kot rezultat njihovega zanimanja, inherentnega zadovoljstva in izzivov, ki 

jim jih predstavlja delo in ne zaradi zunanjih pritiskov in nagrad. Bistvo teorije 

samoodločnosti je, da ima posameznik naravno težnjo k dejavnosti in po psihološki rasti 

(Ankli in Palliam 2012).  

Teorija samoodločnosti nam predlaga večdimenzionalni pogled na motivacijo, in vključuje tri 

tipe motivacije: motivacijo, ekstrinzično motivacijo in intrinzično motivacijo (Ankli in 

Palliam 2012). 

Amotivacija (ang. amotivation) je stanje pomanjkanja namena za delovanje. Naslednja 

zunanje motivirana vedenja označujejo štirje različni tipi motivacije. Prvi tip je zunanja 

motivacija, ki je najmanj avtonomna, je zunanja regulacija (ang. external regulation). Gre za 

motiviranje zaradi pridobivanja nagrade ali izogiba kazni. Introjekcijska regulacija (ang. 

introjected regulation) je tip zunanje motivacije, ki je delno ponotranjena. Vedenja, ki 

izhajajo iz te vrste motivacije, so z namenom izogibanja krivdi, strahu, višjega ega in ponosa. 

Identifikacijska regulacija (ang. identified regulation) se odraža kot zavestno vrednotenje 

vedenjskega cilja ali regulacije in sprejema vedenje kot osebno. Integrirana regulacija (ang. 

integrated regulation) aktivira vedenja z namenom določenega rezultata in ne zaradi 

notranjega zadovoljstva (Ryan in Deci 2000).  

V nadaljevanju bomo natančneje predstavili intrinzično in ekstrinzično motivacijo.   
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4.3 Intrinzična in ekstrinzična motivacija 

Biti motiviran, pomeni biti ciljno usmerjen v to, da nekaj narediš. Ljudje smo si med seboj 

zelo različni, zato je potrebno biti pozoren ne le na to, koliko motivirati ljudi, temveč tudi 

kako jih motivirati (Ryan in Deci 2000).  

4.3.1 Intrinzična motivacija 

Intrinzična motivacija se pojavi, ko ljudje nekaj počnejo brez zunanjih spodbud. Ta oblika 

motivacije se je začela podrobneje raziskovati v začetku leta 1970. Raziskave so pokazale, da 

je povezava z visokimi dosežki in užitki, ki jih zaposleni občutijo ob opravljanju dela 

(Bhadiriya in Chauhan 2013).  

Intrinzična motivacija je prisotna znotraj vsakega posameznika, povedano drugače – 

intrinzična motivacija  obstaja v odnosu med posameznikom in aktivnostjo. Ljudje so 

intrinzično motivirani le za nekatere dejavnosti, in sicer tiste, ki jim dajejo veliko 

zadovoljstvo, zabavo, užitek, izziv itd. Nekateri avtorji trdijo, da gre za intrinzično motivacijo 

takrat, ko se dodeljena delovna naloga zaposlenemu zanimiva, medtem ko drugi pravijo, da je 

to zadovoljstvo, ki ga oseba dobi med tem, ko dela. Skinner (v Ryan in Deci 2000) je trdil, da 

so ljudje lahko motivirani le z nagradami. Intrinzično motivirana oseba dobi nagrado, njena 

nagrada je delo samo (Ryan in Deci 2000). 

Ryan in Deci sta intrinzično motivacijo opredelila kot »delati neko aktivnost zaradi 

inherentnega zadovoljstva in ne nekih ločljivih posledic«. Ko je oseba intrinzično motivirana, 

naredi nekaj zaradi zabave ali pa izziva, nikakor pa ne zaradi zunanjih dejavnikov, pritiska 

oziroma različnih nagrad (Salge, Glackin in Polani 2004, 2792). 

Intrinzično motivacijo bi lahko bolj specifično opredelili glede na različne motive, in sicer na 

intrinzično motivacijo – znanje, intrinzično motivacijo – dosežki in intrinzično motivacijo – 

stimulacija. Intrinzična motivacija – znanje vsebuje konstrukt raziskovanja, učnih ciljev, 

intrinzične intelektualnosti, intrinzične motivacije za učenje in intrinzične radovednosti. Prav 

tako pa jo lahko definiramo kot vključenost oziroma zavzetost za določeno aktivnost zaradi 

užitka in zadovoljstva, ki ga dobimo ob učenju, raziskovanju, medtem kot poizkušamo 

razumeti nekaj novega. Kot primer bi podali igralce šaha, ki uživajo, medtem ko igrajo šah z 

namenom, da ugotovijo kaj več o igri (Vallerand 1997).  

Intrinzična motivacija – dosežki se osredotoča na vključenost v dano aktivnost zaradi užitka 

in zadovoljstva, ki ga doživljamo, ko poizkušamo preseči sami sebe, za lastno izpolnitev ali 

ko želimo nekaj ustvariti. Osredotoča se predvsem na proces doseganja nečesa, ne pa na 

končni rezultat, in vključuje intrinzični izziv, z vključevanjem izkušenj in usposobljenosti. 
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Primer je študent, ki uživa, medtem ko piše magistrsko nalogo z namenom, da bo napisal 

zares dobro nalogo (Vallerand 1997).  

Intrinzična motivacija – stimulacija je tretji tip intrinzične motivacije in je prisotna, ko smo 

vključeni v aktivnosti zaradi tega, da bi doživeli prijetne občutke, ki so povezani z našimi 

čutili. Primer tega tipa je posameznik, ki rad pleza v svojem prostem času, saj uživa, medtem 

ko doživlja prijetne občutke, ko se dviga po steni (Vallerand 1997).  

Vedno več je razlogov, da se daje poudarek na intrinzični motivaciji. Prvi je ta, da imajo 

intrinzično motivirani zaposleni več zanimanja, navdušenja, zaupanja, ki jih vodi k boljšim 

rezultatom, vztrajanju, samozavesti in splošno boljšemu počutju. Drugi je ta, da intrinzična 

motivacija zaposlenih vodi k dolgoročni uspešnosti podjetja (Vallerand 1997). 

4.3.2 Ekstrinzična motivacija 

Ekstrinzična motivacija je lahko škodljiva za intrinzično motivacijo in se lahko pojavi takrat, 

ko nekaj počnemo zaradi zunanjih dejavnikov. Gre za to, da nekaj počnemo za dosego 

drugega cilja (Ankli in Palliam 2012).  

Posameznikom omogoča zadovoljevanje lastnih potreb, povezanih s pridobitvijo dodatnih 

sredstev, kot so denar, promocija in druga nedenarna sredstva. Ekstrinzična motivacija 

vključuje opravljanje dejavnosti zaradi nekih posledic, kot so konkurenčno plačilo, različne 

denarne koristi in bonusi. Zaradi tega bodo dejavnosti, ki so nezanimive, zahtevale 

ekstrinzične posledice, da bodo osebo motivirale. Ryan in Deci (2000) navajata, da izvajanje 

dela zaradi ekstrinzičnih dejavnikov motiviranja vodi k temu, da se delo posameznika 

nadzoruje. Ekstrinzična motivacija se odraža skozi različne oprijemljive nagrade in je bolj 

usmerjena na rezultate – večjo zaposljivost. Zaposleni, ki opravljajo delo, ker osebno 

verjamejo, da je koristno za njihovo zaposljivost, so ekstrinzično motivirani. Delo opravljajo, 

ker želijo doseči zastavljene cilje podjetja in ne zato, ker bi se jim zdelo zelo zanimivo ali pa 

bi v njem uživali (Ryan in Deci 2000). 

Ekstrinzično motivacijo bi lahko razdelili v štiri podvrste (Moran idr. 2012, 354).  Prva je 

zunanja motivacija (plačilo, pohvala): npr. Moj nadrejeni želi, da delam tako. Ker sem plačan 

za to. Ker to zahteva trenutna situacija. Druga je introjecirana motivacija (da bi izognili 

krivdi, skrbem, tesnobi): npr. Imel bom slabo vest, če ne bi dela dokončal. Sramoval se bom, 

če bom delo opravil slabo. Mislil si bom slabo o sebi, če dela ne bom opravil dobro. Tretja je 

identificirana motivacija (posameznik vidi neko vrednost v aktivnosti). npr. Verjamem, da je 

moje delo dragoceno. Moje delo je pomembno. Moje delo se ceni. Četrta je integrirana 

motivacija (oseba ima neke notranje razloge, da sodeluje v aktivnosti): npr. Moji zasebni cilji 

in podjetja so povezani. Moje delo je velik del tega, kar sem. Moje delo me izpolnjuje. 
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4.4 Letni pogovori in motivacija zaposlenih 

Deci (1972) je trdil, da je ekstrinzična motivacija bolj uporabna za promocijo določenega 

obnašanja v letnih pogovorih kot intrinzična. Herzberg (2003) je poudaril, da ocenjevanje 

uspešnosti dvigne predvsem ekstrinzično motivacijo zaposlenih. Na drugi strani pa sta 

Resnick in Mohrman (1981) ugotovila, da letni pogovori vodijo v povečanje intrinzične 

motivacije, saj so zaposleni s kakovostno izvedenim pogovorom, v katerem dobijo dobro 

povratno informacijo in pohvalo za dosežke, tudi bolj zadovoljni s svojim delom. Letni 

pogovori vključujejo tako dimenzije intrinzične in ekstrinzične motivacije z uporabo prvin, 

kot so poštenost, točnost in zadovoljstvo z letnim pogovorom (DeNisi in Pritchard 2006).  

Po Taylorju in njegovih zaposlenih (1995) ima največji učinek na motivacijo zaposlenih v 

letnih pogovorih percepcija zaposlenih o pošteni oceni. Ko zaposleni dojemajo letne pogovore 

kot uporabne in nepristranske, jih motivirajo za boljše nadaljnje delo. Navajanje netočnih 

podatkov v letnem pogovoru ustvarja sovražno vzdušje, slabša zaupanje v vodstvo, slabša 

odnos med vodij in zaposlenimi ter  demotivira zaposlenega (Robertson in Stewart 2006).  

Tudi DeNisi in Pritchard (2006) poudarjata, da zadovoljstvo z letnim pogovorom pomembno 

vpliva na motivacijo zaposlenega. Ko je zaposleni zadovoljen z letnim pogovorom v smislu 

dobre povratne informacije o svojem delu, kakovostne usmeritve za nadaljnje delo in podpore 

vodje, je večja verjetnost, da bo tudi motiviran za delo.   
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5 ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH 

Namen tega poglavja je opredeliti zadovoljstvo zaposlenih pri delu, predstaviti teorije 

zadovoljstva zaposlenih, dejavnike zadovoljstva zaposlenih in posledice nezadovoljstva 

zaposlenih ter predstaviti povezavo med letnimi pogovori in zadovoljstvom zaposlenih. 

5.1 Opredelitev zadovoljstva zaposlenih  

Zadovoljstvo pri delu opredelimo kot želeno ali pozitivno emocionalno stanje, ki je rezultat 

posameznikove ocene dela in izkušenj pri delu in na delovnem mestu (Mihalič 2006, 266). 

Gre za efektivno reakcijo na delovne pogoje, delo in okolje dela. Zadovoljstvo je odvisno od 

občutkov, ki jih dobi zaposleni pri zunanjih in notranjih elementih dela. Zadovoljstvo je plod 

zadovoljstva s posameznimi elementi dela in delovnega mesta. Sem spada zadovoljstvo z 

nalogami, z neposredno nadrejenimi, z možnostmi izobraževanja, s fizičnimi pogoji dela, z 

delovnim časom, s plačo, z možnostjo napredovanja, z načinom dela, z nagrajevanji in 

podobno. Zadovoljstvo zaposlenih je eden izmed najbolj pomembnih dejavnikov, saj 

nezadovoljstvo vodi do prostovoljnega odhoda zaposlenih, vodstvo organizacije pa se s tem 

začne spopadati, ko je že prepozno (Mihalič 2006, 266). Zadovoljstvo zaposlenih je zbirka 

čustev in prepričanj, ki jih imajo ljudje glede njihovega dela (George in Jones 1996, 70). 

Raziskave so pokazale določene razlike pri zadovoljstvu z delom glede na spol (Wilson 1995, 

142–143). Moški so zadovoljni pri delu, če imajo možnost, da izkažejo svoje sposobnosti in 

imajo dovolj priložnosti. Zaposleni, ki opravljajo delo, kateremu raste motivacijski potencial, 

so bolj zadovoljni. Čeprav so ženske slabše plačane, na nižjih položajih, je večina raziskav 

pokazala, da so moški bolj nezadovoljni pri delu kot ženske. Razlogi za to so, da ženske bolj 

cenijo odnose med zaposlenimi in delovne pogoje kot pa plačo in možnost napredovanja 

(Wilson 1995). 

Zaposleni dojema zadovoljstvo z delom glede na to, kaj je za njega pomembno in kakšna so 

njegova pričakovanja. Če je zaposleni pričakoval več, kot je dobil, bo to vodilo v 

nezadovoljstvo in obratno – če je dobil več, kot je pričakoval, bo zadovoljen z delom (Zupan 

2001, 104). 

5.2 Teorije zadovoljstva zaposlenih 

Strokovnjaki so mnenja, da teorija razlik (ang. discrepancy theory) najbolj pojasnjuje 

zadovoljstvo zaposlenih, saj naj bi bilo zadovoljstvo razlika med dejanskimi prejemki in med 

nekaterimi drugimi vrstami prejemkov (Lawler 1994). Lawler (1994, 84) navaja tri različne 

pristope k teoriji razlik, in sicer: a) prvotno stališče se osredotoča na želje zaposlenih, b) 

občutke zaposlenih, kaj naj bi prejeli, in c) pričakovanja zaposlenih. Teorije zadovoljstva se 
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prav zaradi definiranja teh drugih vrst prejemkov med seboj zelo razlikujejo. Tako nekatere 

teorije zadovoljstva razlagajo, da je druga vrsta prejemkov tisti prejemek, za katerega 

zaposleni meni, da bi ga moral dobiti. Druge teorije pa povezujejo prejemke s pričakovanjem 

zaposlenih (Lawler 1994). Tako Katzell (1964, po Lawler 1994, 86) govori o dejanskih 

razlikah in ne le o razlikah, ki jih posameznik zazna. Po njegovem mnenju je zadovoljstvo 

razlika med dejanskim obsegom prejemkov in želenim obsegom prejemkov. Meni, da je 

zadovoljstvo zaposlenega manjše, ko dobi več, kot pričakuje, še posebej v primerjavi s 

situacijo, ko dobi toliko, kot si želi. Locke (1969, po Lawler 1994, 87) pa ni enakega mnenja 

kot Katzell. Trdi namreč, da je dejanska razlika manj pomembna od zaznane. Zadovoljstvo 

zaposlenega naj bi bil tvorila razlika med želenim in zaznanim obsegom prejemkov od dela. 

Teorija enakosti (ang. equity theory) poudarja, da je zaposleni zadovoljen predvsem takrat, ko 

je rezultat dela v ravnotežju oziroma je večji od njenih vložkov. Za zaposlenega so čas, denar, 

napor in drugo vloženo delo enakovredni s prejemkom, ki ga je prejel. Pomembno je tudi 

dojemanje zaposlenega, da je razmerje med vložkom in prejemkom primerljivo z razmerji pri 

ostalih zaposlenih v podjetju (Brooks 1995). Teorija enakosti je zelo povezana s teorijo razlik, 

saj sta si obe teoriji zelo podobni na področju zaznavanja vložkov in na področju občutkov ter 

tako dajeta najboljšo razlago zadovoljstva.  

Vrednostna teorija (ang. structurational divergence theory) oziroma teorija divergence 

predpostavlja, da vsak zaposleni zaznava svoje delo prek različnih predstav, kot so 

pričakovanja, potrebe, želje ipd. Zaposleni ločijo potrebe od vrednot, saj bodo s svojim delom 

zadovoljni le takrat, če jim bo delo potrjevalo njihova pričakovanja in vrednote. Skratka, če 

zaposleni na delovnem mestu izgubi to, kar je zanj najbolj pomembno in kar visoko vrednoti, 

je nezadovoljen. Zato so vrednote zaposlenih zelo pomembne za razumevanje stališč, 

povezanih z delom. Locke (1969, po Roussel 1996) trdi, da je raven posameznikovega 

zadovoljstva pri delu posledica njegove subjektivne ocene razlik med tem, kar mu delovno 

mesto nudi in kar sam od njega pričakuje. To pomeni, da (ne)zadovoljstvo tvori razlika med 

želenimi in realnimi lastnostmi delovnega mesta. Med zadnje se uvrščajo plača, delovni 

odnosi, vsebina dela, možnost napredovanja ipd. Nekatere lastnosti so za zaposlene bolj 

pomembne kot druge, kar je odvisno od njihovih predstav oziroma pričakovanj do dela in 

mesta, ki jih zasedajo te lastnosti na njihovih lestvicah vrednot. Vpliv razlike med želenim in 

dejanskim na zadovoljstvo je povezano s pomenom, ki ga za zaposlenega imajo te lastnosti. 

Večja je pomembnost teh lastnosti za zaposlenega, bolj bodo vplivale na občutek zadovoljstva 

oziroma nezadovoljstva. Kadar je zaposlenim najpomembnejša plača, potem bo njihovo 

zadovoljstvo večje, čim večja bo plača in obratno. 

Teorija pravičnosti (ang. equity theory) pravi, da se zaposleni na delovnem mestu radi 

primerjajo med seboj. Zaposleni namreč svoje delo primerjajo z delom sodelavcev. Pri tem 

ocenjujejo svoj položaj in presojajo, ali je pravičen ali ne. Če zaposleni občuti nepravičnost, 
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se posledično pojavi nezadovoljstvo in napetost, ki sproži odziv z željo po spremembi 

trenutne situacije (Adams 1963, po Roussel 1996). Tako Thieriault (1983, po Roussel 1996) 

meni, da oceno pravičnosti tvorita poleg primerjave z drugimi, še drugi dve vrsti primerjave, 

to sta: primerjava s samim seboj, ko zaposleni primerjajo izkušnje na delovnem mestu s 

trenutno situacijo ter z željami in pričakovanji do delovnega mesta in primerjava s podjetjem,  

kjer zaposleni upoštevajo in ocenjujejo odnos podjetja do njih ter ocenjujejo politiko podjetja.  

Tisti zaposleni, s katerimi ima podjetje dostojanstveni in spoštljivi odnos, menijo, da ima 

podjetje do njih pravičen medosebni odnos. Če bo podjetje svojim zaposlenim zagotavljalo 

vse potrebne informacije, povezane z njihovim delom, bodo zaposleni občutili tako 

imenovano informacijsko pravičnost. Če zaposleni prejme konkretne in iskrene informacije, 

so te informacije namenjene točno tistemu zaposlenemu in ne skupini, bo ta zaposleni 

informacijsko pravičnost ocenil z zelo visoko oceno. Posledično pa se bo zaposlenemu 

povečala stopnja zadovoljstva.  

V skladu s teorijo pravičnosti si zaposleni lahko zmanjšajo občutek nepravičnosti na šest 

načinov: a) popačijo resničnost s precenitvijo svojih sposobnostih in b) s podcenjevanjem dela 

drugih, c) z izbiro druge osebe za primerjavo, d) povečujejo svoje vložke, ko občutijo,  da so 

bolje nagrajeni kot drugi, da bi s tem upravičili večje nagrade, e) zmanjšujejo svoje vložke, 

kadar čutijo, da so manj nagrajeni kot drugi, da bi s tem nadomestili manjšo nagrado, f) 

zapuščajo podjetje. 

Po teoriji izpopolnjevanja (ang. fulfillment theory) je zadovoljstvo razmerje med prejeto in 

oddano količino rezultatov. Študije so pokazale, da je zadovoljstvo pri delu tudi razmerje med 

dejanskimi in pričakovanimi učinki. Vsi zaposleni se med seboj razlikujejo, kar pomeni, da 

lastnostim dela ne pripisujejo vsi enakega pomena. Nekatere lastnosti dela so za nekatere 

pomembnejše kot za druge, in obratno. Največja slabost teorije izpopolnjevanja je, da ne 

upošteva individualnih razlik glede pričakovanj in želja zaposlenega (Lawler 1994, str. 84).  

Kognitivne teorije (ang. cognitive theories) se osredotočajo na kognitivne procese in osebne 

karakteristike zaposlenih. Med kognitivne teorije spada teorija nasprotnega procesa. Teorija 

pravi, da kadar zaposleni doživlja ekstremna čustva, si centralno živčni sistem prizadeva 

vzpostaviti čustveno ravnotežje. Na podlagi tega je razvidno, da teorija nasprotnega procesa 

izhaja iz psihološkega stanja zaposlenega. Teorija razlaga, da se vedenje zaposlenih s časom 

spreminja ter zakaj se začnejo zaposleni na delovnih mestih dolgočasiti. Teorija ni empirično 

preverjena (Dipboye 1994). 

Locke in Lathman sta v integracijski model združila motivacijo in zadovoljstvo pri delu in 

tako razvila teorijo ciljev (ang. goal-setting theory ). V modelu sta pojasnila, da visoki cilji in 

velika pričakovanja o uspehu vodijo k boljši storilnosti. Menita, da visoka storilnost vodi do 

nagrajevanja, predanosti za dosežke ter do zadovoljstva pri delu (Dipboye 1994). 

Motiviranost posameznika je večja, če so cilji natančno določeni, predstavljajo izziv in so 
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dojeti kot pomembna osebna vrednost. V tem primeru ima posameznik jasno sliko o vedenju, 

ki je potrebno, da se izpolnijo naloge, kar povečuje občutek sposobnosti in zavezanosti ter 

povečuje motivacijo za opravljanje potrebnega dela. Motiviranost povečuje večja zahtevnost 

ciljev, vendar morajo biti cilji realno dosegljivi, saj sicer povzročajo frustriranost 

posameznika (Latham 2007, 53-54). 

5.3 Dejavniki zadovoljstva zaposlenih 

Zadovoljen in cenjen zaposleni pripomore veliko več k uspehu podjetja kot pa nezadovoljen 

(Mihalič 2006, 267). Za delavca niso pomembni samo cilji, ampak tudi prizadevanja za 

dosego ciljev in verjetnost njihovega doseganja (Svetlik idr. 2001). George in Jones (1996, 

70) navajata štiri dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo pri delu. Ti so: osebnost, vrednote, 

situacija dela in socialni vpliv. 

Osebnost je dejavnik, ki vpliva na to, kaj si ljudje mislijo glede njihovega dela in kako to 

občutijo. Znanstveniki so odkrili, da na zadovoljstvo z delom lahko vplivajo geni, ki smo jih 

podedovali od staršev. Geni lahko vplivajo na zadovoljstvo pri delu za okoli 30 odstotkov, na 

ostalih 70 odstotkov pa lahko vplivajo zaposleni sam, vodja, ali situacija in so spremenljivi 

(George in Jones 1996). 

Tudi vrednote lahko vplivajo na zadovoljstvo pri delu, saj so tisti ljudje, ki imajo delovne 

navade, bolj zadovoljni pri delu kot pa tisti, ki imajo šibke delovne navade. Še posebej, če gre 

za delo, ki je dobro plačano, vendar je monotono, ali za delo, ki je zelo zanimivo, vendar so 

potrebne dodatne ure dela ter je delo slabo plačano (George in Jones 1996). 

Situacija dela je verjetno eden izmed najbolj pomembnih virov zadovoljstva pri delu. Na 

zadovoljstvo vpliva naloga, ki jo zaposleni opravlja (zanimiva ali dolgočasna), okolje, v 

katerem zaposleni dela (hrupno, umirjeno, primerna temperatura), ljudje, s katerimi zaposleni 

sodeluje (stranke, nadrejeni, supervizorji), odnos organizacije do zaposlenega–delovne ure, 

varnost, pravičnost plačila in nagrade (George in Jones 1996). 

Socialni vpliv je vpliv posameznika ali skupine na posameznikovo obnašanje in odnos. 

Sodelavci zaposlenega, skupina h kateri spada, kultura, v kateri je zaposleni odraščal in živel, 

lahko vplivajo na posameznikov nivo zadovoljstva pri delu (George in Jones 1996). 

Naslednja zelo uveljavljena lestvica merjenja zadovoljstva zaposlenih je lestvica projekta 

SiOK – Slovenska organizacijska klima. Meri se z vprašalnikom, ki so ga oblikovali z več 

slovenskimi podjetji in strokovnjaki (Kaj je SiOK, 2012). Vprašanja, ki se nanašajo na 

zadovoljstvo zaposlenih, merijo zadovoljstvo z zaposlenim, stalnostjo zaposlitve, delovnim 

časom, samim delom, neposredno nadrejenim, možnostmi za izobraževanje, delovnimi pogoji 
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(opremo, prostori), statusom v organizaciji, vodstvom organizacije, možnostmi napredovanja, 

plačo. Ker je vprašalnik validiran za slovenski kontekst, ga bomo uporabili v naši raziskavi.  

5.4 Posledice nezadovoljstva pri delu  

Zadovoljstvo ali nezadovoljstvo pri delu se kaže pri obnašanju zaposlenega, vendar so v vseh 

podjetjih določena pravila, ki jim morajo zaposleni slediti, če želijo obdržati službo. To je tudi 

vzrok, da se zaposleni ne more obnašati, kot bi si želel. Delovna uspešnost lahko vodi do 

večjega zadovoljstva pri delu, če so zaposleni pravično nagrajeni (George in Jones 1996). 

Nezadovoljstvo zaposlenih lahko ima nezaželene posledice, ki se izkazujejo tako v notranjih 

odnosih v podjetju, kot tudi v zunanjih, ki vplivajo na stranke in ugled podjetja. Med glavne 

vzroke za nezadovoljstvo uvrščamo slabe odnose med zaposlenimi, slabo komunikacijo , 

pomanjkanje samostojnosti, izzivov, pohval, neustrezno plačo in nagrajevanje, 

preobremenjenost. Nezadovoljstvo zaposleni izražajo na več načinov. Zaznamo ga z 

nakazovanjem na odhod iz podjetja, aktivnosti preko sindikatov, pasivnost in nižja 

učinkovitost pri delu, zamudi pri prihodu na delo. Pokaže se tudi v absentizmu, fluktuaciji in 

finančnih rezultatih (Treven 1998, 132).  

Absentizem v Sloveniji večinoma razumemo kot začasno odsotnost z dela zaradi bolezni, 

poškodb ali drugih zdravstvenih težav (Planinc 2013, 33). Za podjetja predstavlja vse večjo 

težavo skrita oblika absentizma, ki ima neformalne vzroke, kot so slabi medsebojni odnosi na 

delovnem mestu, slabo motivacijo in stimulacijo zaposlenih, ne urejene družinske odnose, 

nezadovoljstvo pri delu, neusposobljenost zaposlenih in ne ustrezno varstvo pri delu, 

neorganizirano varstvo otrok in starejših,  pomanjkanje možnosti za osebno in strokovno 

napredovanje, nepravično nagrajevanje, pomanjkanje prevzemanja odločanja in odgovornosti 

(Bernik, Florjančič in Rajkovič 2003, 59).  

Fluktuacija v splošnem pomeni odhajanje zaposlenih iz podjetja. Prostovoljna je kadar se 

zaposleni za zapustitev podjetja odločijo sami, neprostovoljna pa, kadar jo morajo zapustiti po 

volji delodajalcev ali po določbah zakonov (Možina 2002, 405). Fluktuacija je pomemben 

pokazatelj razmer v podjetju. Določena stopnja fluktuacije je za podjetje zaželena, še posebej 

ko zaposlene, ki so odšli zamenjajo novi zaposleni, ki prinesejo novo znanje, so 

neobremenjeni, visoko motivirani in zavzeti. Visoka fluktuacija kaže na neurejene razmere v 

podjetju, negativno vpliva na zadovoljstvo zaposlenih in podjetju povzroči stroške.   

Za podjetje je najbolje, da ves čas spremlja zadovoljstvo zaposlenih in pravočasno zazna 

odklone, ter takoj odpravi vzroke. 
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5.5 Letni pogovori in zadovoljstvo zaposlenih 

Treven (1998) opozarja, da so letni pogovori uporabni za ugotavljanje zadovoljstva 

zaposlenih. Nezadovoljstvo pri opravljanju dela vodi v neželene posledice. Da bi se jim 

izognili, je potrebno redno vzdrževanje zadovoljstva, čeprav s tem včasih na drugi strani slabo 

vplivamo na dosežke. Zato je potrebno meriti zadovoljstvo pri delu z letnimi pogovori, saj je 

lahko določen zaposleni zadovoljen že z naravo svojega dela, npr. s potovanji, ki so povezana 

z njegovim delom, drugi pa je lahko zadovoljen le ob določeni višini plače. Tako je zelo 

pomembno zaznavanje zadovoljstva s pomočjo letnih pogovorov, saj lahko zaposleni isto 

situacijo različno dojemajo. 

Zadovoljstvo z letnimi pogovori je pomembno za dolgoročno učinkovitost zagotavljanja 

zadovoljstva zaposlenih. Če zaposleni ni zadovoljen z letnim pogovorom, ne bo dobil 

potrditev vrednosti svojega dela in z njim ne bo zadovoljen (Murphy in Cleveland 1991). 

Kakovostni letni pogovori so izvedeni tako, da se zaposleni osredotoča na izboljšanje svojih 

dejanj v skladu s cilji podjetja, pri čemer ga vodja oziroma podjetje nagradi. Na ta način je 

njegova samozavest, samoučinkovitost in vključenost v delo višja. To pa vodi v višjo raven 

zadovoljstva zaposlenega (DeNesi in Pritchard 2006).            
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6 LETNI POGOVORI V PODJETJU HIT 

Podjetje Hit se uvršča med največja podjetja v Sloveniji in največje evropske ponudnike 

zabave. V magistrski nalogi smo jo izbrali kot raziskovalno enoto, v kateri proučujemo in 

raziskujemo področje izvedbe in učinkov letnih pogovorov na zadovoljstvo in  motivacijo 

zaposlenih.  

6.1 Splošni opis podjetja Hit  

Glavna dejavnost je igralništvo, v ponudbi pa imajo še gostinstvo, hotelirstvo, razne zabavne 

prireditve ipd. V svojih igralnicah kombinirajo evropski in ameriški tip posebnih iger na 

srečo, kot so igre na igralnih mizah in na igralnih avtomatih. V Hitu upravljajo s šestimi 

igralniško-zabaviščnimi centri, enim turističnim resortom, eno igralnico, dvema igralnima 

salonoma, desetimi hoteli ter eno potovalno agencijo. Skupaj je v vseh enotah 2.200 hotelskih 

ležišč in 2.000 sedežev v konferenčnih centrih. Na področju igralništva je v vseh enotah 3.400 

igralnih avtomatov in 216 igralnih miz. Povprečno število zaposlenih v letu 2015 je 1548 

(Revidirano letno poročilo 2015). Med pomembnejše dejavnosti družbe se uvrščajo: 

– prirejanje posebnih iger na srečo, 

– dejavnost hotelov in podobnih obratov, 

– dejavnost restavracij in gostiln, 

– dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, slaščičarn, kavarn, menz, točenje  

– pijač in drugih gostinskih obratov, 

– dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj ter s turizmom povezane 

dejavnosti,  

– dejavnost prirejanja razstav, sejmov in kongresov, 

– dejavnost obratovanja športnih objektov, 

– druge razvedrilne dejavnosti in dejavnosti za sprostitev (Revidirano letno poročilo 2015, 

41). 

HIT hoteli, igralnice turizem, d.d., Nova Gorica, je pravna naslednica družbe HIT, hoteli, 

igralnice, turizem, d.o.o., Nova Gorica (Revidirano letno poročilo 2015). Začetki podjetja 

segajo v leto 1983, ko je bilo ustanovljeno hotelsko turistično podjetje HGP Gorica. Prva 

igralnica je bila odprta leta 1984 v hotelu Park. 

Večinski lastnik je država, poleg nje pa še občine in investicijski skladi. V svojih uspešnih 

letih je podjetje Hit odpiralo nove igralnice v državah nekdanje Jugoslavije. Vse naložbe se 

niso izkazale kot uspešne. V podjetju Hit so številne odvisne družbe: Hit Alpinea d.d., 

Kranjska Gora; Casino Kobarid d.d., Kobarid; Hit Larix d.d., Kranjska Gora; MMPštiri, 

gostinstvo in turizem d.o.o., Šempeter pri Novi Gorici; Hit International d.o.o., Beograd, 

Srbija; Hit Coloseum d.o.o., Sarajevo, Bosna in Hercegovina in Hit Montenegro d.o.o., Pržno-
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Budva, Črna gora. Polovica družb deluje v Sloveniji, polovica pa na območju nekdanje 

Jugoslavije (Revidirano letno poročilo 2015).  

Hit ima več blagovnih znamk v igralniško-zabaviščni dejavnosti.  Pod korporacijsko znamko 

Hit Universe of Fun so združili vse dejavnosti skupine Hit, ki predstavljajo številne 

novodobne oblike preživljanja prostega časa in gostom zagotavljajo kakovostna  in bogata 

doživetja. Posamezne oblike preživljanja prostega časa so združili v zaokrožene vsebinske 

celote, to je v krovne znamke za posamezne dejavnosti, kot so Hit Casinos in Hit Holidays 

(Hit d.d. 2016). 

Poslanstvo in vizija 

Podjetje Hit je od svojega začetka neločljivo povezan s hotelirstvom, igralništvom in 

turizmom ter razvojem širših okolij, kjer deluje. Pretekli časi, ki so omogočali, da je bila 

temeljna usmeritev družbe le izvajanje igralniških in turističnih storitev, so minili. 

Zahtevnejše pridobivanje in ohranjanje gostov zahteva temeljit zasuk usmeritve družbe v 

upravljanje odnosov z gosti, kar se odraža tudi v novem poslanstvu, viziji in motu. V vodstvu 

družbe se zavedajo, da ima pomembno vlogo razumevanje potreb, zahtev, želja in pričakovanj 

njihovih gostov ter njihovo zadovoljevanje ob hkratnem zadovoljevanje potreb vseh 

udeleženih strani. 

Z novimi znanji in profesionalnim pristopom ter podprto z veliko mero čustvene inteligence 

vseh zaposlenih bodo ustvarjalno razvijali vrhunsko turistično ponudbo ter široko paleto 

spremljevalnih storitev, ki so gostom v njihovem prostem času v užitek, sprostitev in zabavo. 

Poslanstvo podjetja Hit se glasi: "Soustvarjamo doživetja in priložnosti." 

Vizija podjetja Hit se glasi: "Družba Hit bo vrhunska v sooblikovanju mode preživljanja 

prostega časa." (Hit d.d. 2016). 

Podjetje  skozi svoje aktivnosti vlaga v razvoj zaposlenih z izobraževanji in dodatnimi 

usposabljanji, ki so usmerjena v dvig zavzetosti, motiviranosti in kompetentnosti. Med večje 

projekte investicije v zaposlene se uvršča tudi izvedba letnih pogovorov, ki jih v Hit-u 

imenujejo Hitovi razvojni pogovori (HRP).  

6.2 Potek letnih pogovorov v podjetju Hit 

Podjetje Hit je k projektu izvedbe letnih pogovorov prvič pristopilo v letu 2001. Razgovori so 

se v družbi opravljali enkrat letno in so se izvajali dva meseca. Na razgovoru je bil med vodjo 

in zaposlenim opravljen pogovor o oceni štirih področij, ki jih je ocenil tako vodja, kot 

zaposleni sam zase. Poleg ocen je bil namen pogovora določiti tudi nadaljne izobraževalne 

aktivnosti za posameznega zaposlenega. Hkrati z letnimi pogovori (LRP) je v podjetju 
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potekalo tudi ocenjevanje vodij, ki so poleg samoocene prejeli oceno tudi s strani nadrejenega 

in podrejenih. Ocene so bile nato pogoj za napredovanje v podjetju, ki se je enkrat letno 

opravilo za 33 % zaposlenih, ki so lahko napredovali po plačilnih razredih. Letni pogovori so 

se v letu 2008 prenehali izvajati iz več razlogov. Neugodna ekonomska situacija in s tem 

povezane težave pri zagotavljanju sredstev za napredovanje, vedno večje nezadovoljstvo z 

izvajanjem letnih pogovorov,  očitki zaposlenih in socialnih partnerjev (pet sindikatov in Svet 

delavcev) so se nanašali zlasti na neprimernost ocenjevalnih rubrik ter neusposobljenostjo 

vodij za objektivno izvajanje pogovorov, favoriziranje posameznikov, ogromno časa in 

sredstev porabljenih za namen izvedbe pogovorov. 

Glede na vedno večje pritiske s strani socialnih partnerjev po ponovnem izvajanju 

napredovanj v družbi in želje uprave po večji motiviranosti zaposlenih in uvedbi 

učinkovitejših kadrovskih procesov, je bil avgusta 2014 sprejet skupni dogovor, da se v 

družbi uvede kompetenčni model in se na podlagi kompetenc prenovi opisne liste vseh 

delovnih mest, ki bi bili nato podlaga za ponovno uvedbo letnih razgovorov, ki bi s 

spremljanjem individualne delovne uspešnosti zaposlenih nudili objektivnejše in pravičnejše 

podlage za nagrajevanje in napredovanje zaposlenih v družbi. 

V oktobru 2015 se je v sodelovanju s svetovalnim podjetjem Dialogos uvedel kompetenčni 

model in ponovno izvajanje letnih pogovorov. Letne pogovore v Hitu je podjetje poimenovalo 

Hitovi razvojni pogovori (v nadaljevanju HRP).  

Projekt uvedbe HRP je potekal sistematično v več fazah: 

– metodologija kompetenčnega profila delovnih mest, 

– sistem ocenjevanja in nagrajevanja, 

– izobraževanja zaposlenih, 

– razvoj informacijske podpore - aplikacija HRP, 

– izvedba uvajalnih letnih pogovorov in, 

–  izvedba letnih pogovorov z ocenjevanjem. 

Namen Hitovih razvojnih pogovorov (HRP): 

– Orodje za upravljanje delovne uspešnosti (analiziranje, načrtovanje, upravljanje DU). 

– Jasno sporočilo KAJ (naloge in cilji) se od zaposlenih pričakuje, ter KAKO (kompetence) 

lahko to dosežejo. 

– Komunikacija: sistematična vzpostavitev dialoga med vodji in zaposlenimi. 

– Informiranje: sistematično posredovanje povratnih informacij, pridobivanje novih 

inovativnih idej, želja načrtovanje novih projektov, aktivnosti. 

– Boljše vodenje (postavljanje ciljev, usmerjanje, spremljanje, vrednotenje delovne 

uspešnosti). 

– Boljša storilnost. 
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– Večja motiviranost (večja zavzetost in boljša organizacijska klima (Hit d.d. Interno 

gradivo 2015). 

– Ažurne kadrovske informacije za lažje in boljše načrtovanje izobraževanj in usposabljanj, 

kadrovske spremembe, razvoj karier, posredovanje inovativnih predlogov, identifikacijo 

motivacijskih faktorjev. 

– Objektivizirana in transparentna merila za nagrajevanje in napredovanje zaposlenih (Hit 

d.d. 2015). 

V začetku projekta se je pripravil kompetenčni model z opisom delovnih mest v opisnih listih, 

ki vključujejo različne kategorije. Prvi del vsebinskega lista je pripravila kadrovska služba 

(naziv, šifra, vloga delovnega meta, tarifni in plačni razred, ponder, zahtevana izobrazba, 

delovne izkušnje), v drugi del, kjer so navedene ključne naloge in kompetence, pa je nastal v 

sodelovanju vodij oddelkov, ki so za vsako delovno mesto določili ključne naloge, ter 

zahtevane kompetence. Opisni listi posameznega delovnega mesta so se kasneje v kadrovski 

službi poenotili za celotni Hit. V prilogi 1 je primer opisnega lista za delovno mesto natakar. 

Izbor ključnih nalog se je izvajal po načelu prioritet, pomembnosti, pogostosti in rednosti 

izvajanja  iz nabora 23 nalog, ki so bile razdeljene na: a) tipične naloge za delo z ljudmi/gosti; 

b) tipične naloge za delo z informacijami; c) naloge za delo z rečmi, opremo, stroji, 

tehnologijo in druge naloge.  Za vsako delovno mesto je določenih šest ključnih nalog. V 

drugem delu opisnega lista je za vsako delovno mesto določeno vsaj osem kompetenc, ki 

opisujejo primerna vedenja, veščine, motive, vrednote in osebnostne karakteristike, ki 

vplivajo na delovno uspešnost. Navedene so v dveh kategorijah; skupne kompetence in 

delovno specifične kompetence. Skupnih kompetenc je pet in veljajo za vsa delovna mesta v 

Hitu, delovno specifične pa so vsaj tri kompetence, ki so najpomembnejše za posamezno 

delovno mesto.  

V nadaljevanju projekta so se izvajala izobraževanja zaposlenih, ki izvajajo HRP. Vključevala 

so področje letnih pogovorov, motiviranja, komunikacije in ciljnega vodenja. V letu 2015 so 

se izvedli uvajalni HRP, ki so vključevali individualno predstavitev projekta zaposlenim, 

namen, potek izvedbe ter opisne liste za delovno mesto zaposlenega, s katerim je bil opravljen 

uvajalni HRP. Vodje so z upoštevanjem sodelavčevih predlogov in planiranih aktivnosti oz. 

strateških usmeritev vsakemu zaposlenemu s »pametno« metodo postavili vsaj dva cilja.  

Za informacijsko podporo razgovorom je bila v naslednji fazi projekta razvita lastna HRP 

aplikacija, ki je na internem portalu dostopna vsem zaposlenim z lastnim uporabniškim 

imenom in geslom. V aplikaciji zaposleni  izvedejo samoocenitev, ter se pripravijo na svoj 

HRP. Zaposleni ima v aplikaciji vpogled dodeljene ključne naloge, obdobne cilje in zahtevane 

kompetence ter vpogled v oceno, ki jo zanj poda vodja. Vodja ima v aplikaciji širše možnosti 
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vnosa podatkov za posameznega zaposlenega, ki ga ocenjuje. Zraven možnosti vnosa ocene 

ima aplikacija za vodje možnost vnosa sprotnih zaznamkov o dogodkih.  

Del HRP predstavlja tudi ocenjevanje, za kar je bil v sodelovanju s podjetjem Dialogos 

oblikovan sistem merjenja uspešnosti. Predmet ocenjevanja so ključne naloge in kompetence, 

ki so navedene v opisnih listih delovnih mest, dodatno se ocenjujejo tudi osebni cilji, ki so 

individualno oblikovani na vsakem letnem pogovoru za naslednje ocenjevalno obdobje v 

sodelovanju zaposlenega in vodje. Ocenjevanje se izvaja z dvema ocenjevalnima lestvicama, 

pri čemer se ena uporablja za ključne naloge in obdobne cilje, druga lestvica pa za 

ocenjevanje kompetenc. 

Pri ocenjevanje ključnih nalog in ciljev so za vsako nalogo upoštevani trije standardi delovne 

uspešnosti: a) količinski standardi; b) kakovostni standardi; c) časovni standardi. Ocenjuje se 

s petimi stopnjami/ocenami, pri čemer se določeno, da je stopnja 1 pod pričakovanji 

(uresničeno 70 % naloge ali cilja), stopnja 2 delno uresničeno (85 % naloge ali cilja),  stopnja 

3 skladno s pričakovanji (100 % naloge ali cilja), stopnja 4 nad pričakovanji (115 % naloge 

ali cilja) ter stopnja 5 visoko nad pričakovanji (130 % naloge ali cilja) (Hit d.d. 2015). 

Pri ocenjevanju kompetenc se uporablja lestvica vedenjske frekvence s stopnjami od 0 do 5 na 

osnovi pogostosti vedenj, ki so značilna za konkretno kompetenco in ne na osnovi stopnje 

doseganja ali obvladovanja te kompetence. V lestvici vedenjskih frekvenc je upoštevano, da 

stopnja 0 pomeni, da kompetenca ni potrebna, vedenje se ne zahteva in ni priložnosti za 

njihov razvoj. Stopnja 1 pomeni, da vedenj ni izkazanih praktično nikoli, zelo redko ali res 

izjemoma. Stopnja 2 pomeni, da so vedenja izkazana zgolj občasno. Stopnja 3 so vedenja, ki 

so izkazana običajno in praviloma v 100 % ter se pričakujejo od zaposlenih. Stopnja 4 

pomeni, da so vedenja izkazana pogosto, redno in dosledno, medtem ko stopnja 5 pomeni, da 

se vedenja zaposlenih izkazujejo vedno, brez nihanj, odstopanj in predstavljajo zgled. V 

posameznem opisnem listu delovnega mesta je določeno, kakšna stopnja kompetence je 

zahtevana, pri čemer velja, da je v večini določena stopnja 3, le v nekaterih primerih stopnja 4 

(Hit d.d. 2015). 

V Hitu letni pogovori, HRP, potekajo dvakrat letno in so bili do zdaj izvedeni trikrat. 

Komunikacija med vodji in zaposlenimi ter spremljanje delovne uspešnosti poteka 

neprestano.  

HRP je sestavljen iz naslednjih rubrik: 

– Pregled zabeleženih dogodkov (pozitivnih in negativnih), ki jih lahko tekom celotnega 

ocenjevalnega obdobja v HRP aplikacijo beležita tako vodja kot zaposleni. 

– Ključni dosežki in prispevki zaposlenega v preteklem ocenjevalnem obdobju. 

– Realizacija nalog in ciljev v preteklem ocenjevalnem obdobju. 

– Načrtovanje ciljev za prihodnje ocenjevalno obdobje. 
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– Dosežene kompetence zaposlenega. 

– Realizacija in načrtovanje razvojnih in izobraževalnih aktivnosti. 

– Zaključne opombe (pripombe, predlogi in motivatorji sodelavca, koga predlagajo za 

perspektivnega zaposlenega). 

Izvedba HRP poteka v vseh poslovnih enotah istočasno in traja največ dva meseca. Tako 

vodja kot zaposleni se pred izvedbo na razgovor pripravita. Vodja vsakemu zaposlenemu 

individualno pošlje vabilo s terminom pogovora, ter ga pozove, da do izvedbe HRP izvede 

samoocenitev v HRP aplikaciji, in se pripravi na razgovor .Kot pomoč pri pripravi in izvedbi 

HRP je pripravljeno gradivo s praktičnimi nasveti, ločeno za vodje in za zaposlene. 

Priprava zaposlenih na izvedbo HRP vključuje premislek o preteklosti, kjer se posveti 

predvsem analizi preteklih dogodkov, v katere je bil sam vključen. Premislek o sedanjosti, 

kjer naredi samooceno svojih sposobnosti, znanja in aktualnih projektov, v katere je vključen. 

Pomemben del priprave je tudi razmislek o prihodnosti  (karierni razvoj, napredovanje, 

osebna rast). Zaposleni izvede samoocenitev v aplikaciji HRP za ključne naloge, cilje in 

kompetence. Samoocena je vidna le njemu samemu in neposredno nadrejenemu vodji. 

Zaposlen ima možnost predlagati sodelavca, za katerega meni, da bi bil upravičen do nagrade 

oz. ga predlagati za uvrstitev v kategorijo perspektivnih kadrov. Zaposleni lahko izrazi želje 

glede nadaljnjega razvoja v karieri in s katerega področja oz. na kakšen način bi si želel 

nadaljnjega usposabljanja in izobraževanja. Dodatno navede glavne motivacijske faktorje 

(izbira med 9 navedenimi) in tri svoje največje dosežke, s katerimi meni, da je prispeval k 

poslovnemu uspehu in razvoju.  

Priprava vodij na izvedbo HRP vključuje preučitev delovne uspošenosti vsakega zaposlenega 

od zadnjega pogovora. Preuči samoocene zaposlenega, lastne zapiske o dogodkih v preteklem 

ocenjevalnem obdobju in se pripravi na uspešno podajanje kritike in pohval. Vodja se mora 

dobro pripraviti tudi na pogoste pričakovane reakcije sodelavcev. Pred izvdbo HRP v 

aplikaciji izvede ocenjevanje zaposlenih. Vnesena ocena je vidna le zaposlenemu, kadrovski 

službi in nadrejenim osebam vodje, ki je izvedel ocenjevanje. Tako vodja kot zaposleni imata 

neprestano omogočen vpogled v rubrike v HRP aplikaciji. 

HRP potekajo v primernem delovnem okolju brez zunanjih motenj in z dostopom do HRP 

aplikacije. Pri HRP gre za sistematičen pogovor oz. pogled na oceno dosedanjega dela 

zaposlenega, realizacijo ciljev in nalog – individualne delovne uspešnosti tako s strani vodje 

kot preko samoocene zaposlenega. Na HRP se vodja in zaposleni pogovorita  o načrtih, željah 

in pričakovanjih ter skupaj določita cilje in naloge za prihodnje obdobje. V primeru 

sodelavčevega nedoseganja zahtevane stopnje kompetenc oz. neuresničitve ciljev in nalog se 

sklene tudi dogovor o razvoju zaposlenega na tistih področjih, ki so potrebna izboljšav.  
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V pogovoru zastavita cilje za novo ocenjevalno obdobje ter jasno začrtata merila in roke za 

izvedbo. Pogovorita se o meri izpolnjenosti ključnih motivacijskih faktorjih, ki jih je opredelil 

zaposleni, ter potencialih zaposlenega za karierni razvoj in potrebnih izobraževanjih. Pogovor 

zaključita s podpisom poročila, v katerem so navedene ocene vodje za preteklo ocenjevalno 

obdobje ter zastavljeni cilji za novo ocenjevalno obdobje. Podpisano poročilo prejme 

zaposleni in kadrovska služba, shranjeno pa je tudi v aplikaciji HRP.  

HRP so v prvi vrsti namenjeni osebnemu in strokovnemu razvoju in napredku zaposlenih in 

ne le ocenjevanju. Zato je pri ocenjevanju potrebno zavedanje, da ne gre za ocenjevanje 

osebnosti zaposlenih, ampak za analizo zgolj tistega vedenja, ki vpliva na delovno uspešnost 

– torej oceno doseganja posameznih kompetenc in izpolnjevanja ciljev in nalog. Redno 

vpisovanje »dogodkov« v HRP aplikacijo nudi osnovo za lažje argumentiranje ocen. Končna 

ocena individualne delovne uspešnosti zaposlenega je v 70 % sestavljena iz realizacije nalog 

in ciljev ter 30 % iz izkazovanih vedenj značilnih za posamezne kompetence (Hit d.d. 2015).  

Vodja je dolžan oceniti zaposlenega, če je bil prisoten vsaj polovico ocenjevalnega obdobja. 

V kolikor se zaposli nov sodelavec ali zaposleni zaključi z daljšo odsotnostjo tekom 

ocenjevalnega obdobja, je vodja dolžan z njim opraviti »uvajalni« HRP, kjer ga seznani s 

procesom izvajanja HRP, pogovorita se glede nalog in zahtevanih kompetenc, kot izhajajo iz 

opisnega lista za delovno mesto. Določita naloge, začrtata cilje in določita »ključne« 

kompetence, ki bodo ob prihodnem ocenjevanju štele v skupno oceno individualne delovne 

uspešnosti. 

Zaposleni lahko iz ocene individualne delovne uspešnosti pridobijo maksimalno 100 točk. 65 

točk šteje za nadpovprečno oceno delovne uspešnosti, 40 točk pa za podpovprečno. Ocena 

individualne delovne uspešnosti je tako eden izmed pogojev za nagrajevanje v družbi, ki se 

izvaja dvakrat letno, za napredovanje, ki se izvaja enkrat letno, hkrati pa tudi eden izmed 

pogojev za uvrstitev delavcev v kategorijo perspektivnih kadrov (Hit d.d. 2015). 

Koristi za nadrejenega vodjo: 

– zaposleni se naučijo jasno in konkretno postavljati cilje ter skozi pogovore nadzirati 

lastno uspešnost, 

– ciljno vodenje, 

– izvirne in inovativne ideje o izboljšanju postopkov in procesov dela, 

– spodbujanje večje odgovornosti pri zaposlenih: proces samoocene uspešnosti pri 

zaposlenemu poveča zavest o lastnem prispevku družbi skozi vse leto; vklopi tudi 

avtomatični samo-korekcijski mehanizem, 

– vodja pridobi vpogled v motivacijske vidike, pričakovanja, potrebe in razvojne želje 

zaposlenega, 
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– vpogled v fond znanja, veščin, sposobnosti, ki obstajajo v oddelku, družbi; tudi tistih, za 

katere vodja do sedaj morda ni vedel,  

– ciljno načrtovanje izobraževanj in usposabljanj, 

– vodja lahko v relativno mirnem okolju na konstruktiven način poda kritično povratno 

informacijo, za katero je tako večja možnost, da bo pravilno razumljena in sprejeta. 

Koristi zaposlenega: 

– nauči se jasno zastavljati cilje in spremljati lastno uspešnost pri doseganju le-teh, 

– dobi jasno informacijo o kvaliteti dela, doseganju kompetenc, napotek vodje o potrebnih 

ukrepih za lastno razvojno in poklicno pot, 

– priložnost, da izrazi potrebno pomoč/podporo ter predstavi morebitne ovire, ki mu 

preprečujejo optimalno doseganje ciljev, 

– letni pogovor spodbuja razmislek o lastnih motivacijskih faktorjih, dolgoročnih ciljih, 

kariernem razvoju, nenehnem učenju, 

– idealna možnost za samo-promocijo zaposlenega, tako preko zastavljenih ciljev kot glede 

želenega kariernega razvoja. 

Letni razgovori so najmočnejše orodje vodij za mobilizacijo energije zaposlenih pri 

uresničevanju lastnih in organizacijskih ciljev. Hitovi razvojni pogovori torej predstavljajo 

uporabno orodje vodij pri upravljanju delovne uspešnosti zaposlenih, nikakor pa ne smejo biti 

enkratno nadomestilo za proces stalnega učinkovitega vodenja in ravnanja z ljudmi, za 

neposredno komunikacijo z zaposlenimi, tekoče in jasno postavljanje ciljev ter definiranje 

pričakovanj in stalno posredovanje povratnih informacij zaposlenim. Ker vodje kar v 70 % 

vplivajo na zavzetost sodelavcev, lahko rečemo, da se bo s prenovljenim in sistematičnim 

izvajanjem razvojnih pogovorov dosegalo še boljše delovne rezultate in poslovne uspehe (Hit 

d.d. 2015). 
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7 EMPIRIČNA RAZISKAVA 

Raziskavo smo izvedli v podjetju Hit s pomočjo kadrovske službe, ki nam je pomagala pri 

pridobivanju podatkov zaposlenih, da smo lahko opredelili populacijo in vzorec.  

7.1 Metodologija naloge 

Za raziskavo smo uporabili dva strukturirana vprašalnika z enim odprtim vprašanjem, ki sta 

predstavljena v prilogah 2 in 3. En vprašalnik je sestavljen za vodstvo, drugi vprašalnik je 

sestavljen za zaposlene. Za podajanje odgovorov smo uporabili petstopenjsko Likertovo 

lestvico (angl. Likert scale), v kateri lahko velja izražanje stališč oz. ocenjevanje strinjanja 

sklopa trditev s pomočjo petstopenjske merske lestvice. Pri tem velja, da  ocena 1 na lestvici 

pomeni "se ne strinjam", ocena 2 "delno se strinjam", ocena 3 "sem neodločen", ocena 4 

"delno se strinjam in ocena 5 "se strinjam".  

Vprašalnika sta razdeljena na štiri sklope. Razlikujeta se v drugem sklopu vprašanj, ki se 

navezujejo na zadovoljstvo z letnimi pogovori. V prvem sklopu smo v obeh vprašalnikih 

vključili šest splošnih vprašanj za opredelitev splošnega opisa zaposlenih in vodij. V drugem 

sklopu smo v obeh vprašalnikih z 11 vprašanji spraševali sodelujoče o zadovoljstvu z letnimi 

pogovori, pri čemer smo uporabili vprašalnik, ki sta ga razvila Russell in Goodle (1988). V 

tretjem sklopu smo s 27 vprašanji v obeh vprašalnikih sodelujoče spraševali o motivaciji na 

delovnem mestu, pri čemer smo uporabili vprašalnik delovne ekstrinzične in intrinzične 

motivacije. V četrtem sklopu smo v obeh vprašalnikih z 11 vprašanji sodelujoče spraševali o 

splošnem zadovoljstvu z delom, pri čemer smo uporabili vprašalnik za merjenje zadovoljstva 

z delom, ki je bil oblikovanj v projektu SiOK (Kaj je SiOK 2016). Na koncu obeh 

vprašalnikov smo vključili odprto vprašanje o namenu letnih pogovorov, kar so nam 

predlagali zaposleni v pilotnem testiranju anketnega vprašalnika. 

7.2 Metode zbiranja podatkov 

Kvantitativna raziskava je bila izvedena s pomočjo dveh spletnih anket, oblikovanih na 

spletni strani www.1ka.si. Pred izvedbo raziskave smo vprašalnik testirali na pilotnem vzorcu. 

V pilotnem vzorcu je sodelovalo pet članov vodstva in osem članov zaposlenih. Pri 

izpolnjevanju sodelujoči niso zaznali pomanjkljivosti v obliki vprašalnika. Prejeli smo dva 

predloga za izboljšanje vprašalnika, ki smo ju upoštevali. Za prvi sklop vprašanj je bil podan 

predlog za bolj natančno definicijo odgovorov, ki opisujejo najvišje doseženo formalno 

izobrazbo. V ta namen smo v oklepaj dodali dodatno razlago posamezne stopnje. Podan je bil 

predlog za bolj natančen opis za vključitev odprtega vprašanja, v katerem lahko zaposleni 

zapišejo mnenje o namenu izvedbe letnih pogovorov. Odprto vprašanje smo dodali na konec 
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vprašalnika za zaposlene in za vodstvo. Raziskava je bila časovno omejena. Po e–pošti smo 

anketirance prosili, da izpolnijo vprašalnik v 15 dneh.  

7.2.1 Metode analize podatkov 

Za analizo podatkov smo uporabili naslednje metode: 

– Izračun frekvenc in odstotkov iz vseh pridobljenih podatkov. 

– Izračun srednjih vrednosti (mediana) pri analiziranju odgovorov iz vprašalnika. 

– Koeficient asimetrije in sploščenosti smo uporabili za preverjanje porazdelitve 

spremenljivk. 

Koeficient asimetrije (ang. Skewness) je mera asimetrije unimodalno porazdeljenih 

spremenljivk, ki jo izračunamo iz srednjih vrednosti. S tem koeficientom preverjamo 

porazdelitev spremenljivke, ki je lahko asimetrična oz. pozitivna ali simetrična oz. normalna 

(Pagano 2004). 

Koeficient sploščenosti (ang. Kurtosis) je mera sploščenosti unimodalno porazdeljenih 

spremenljivk, ki jo izračunamo iz kvantilov. S tem koeficientom preverjamo porazdelitev 

spremenljivke, ki je lahko koničasta oz. normalna ali sploščena (Pagano 2004). 

– Koeficient Cronbach alfa (ang. Cronbach's alpha) smo uporabili za preverjanje 

zanesljivosti merjenja posameznih sklopov. 

– Pearsonov korelacijski koeficient (ang. Pearson correlation) smo uporabili za preverjanje 

povezanosti spremenljivk. 

Pearsonov korelacijski koeficient nam da odgovor, ali linearna povezanost med 

spremenljivkami sploh obstaja (pozitivna ali negativna povezanost) in kako močna je 

spremenljivkama (neznatna do popolna) (Pagano 2004).  

– Faktorsko analizo z metodo glavnih komponent (poševna in pravokotna rotacija) smo 

uporabili za preverjanje veljavnosti in zanesljivosti posameznega sklopa. 

Faktorska analiza je model, s katerim skušamo pojasniti povezave med večjim številom 

spremenljivk z manjšim številom faktorjev, ki predstavljajo skupne razsežnosti. Je analiza 

dvosmernih medsebojnih korelacij za pojave, ki jih je nemogoče neposredno izmeriti 

(zadovoljstvo, organizacijska klima) (Pagano 2004).   

– Program MS Excel 2010 smo uporabili za oblikovanje grafov za prikaz podatkov.  

– Program SPSS 21.0 za analiziranje pridobljenih podatkov v raziskavi. 
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7.2.2 Opredelitev populacije in vzorca 

Populacijo predstavljajo zaposleni v podjetju Hit, ki so zaposleni več kot eno leto in imajo 

vsaj enkratno izkušnjo z letnimi pogovori v Hitu. Zaradi velikega števila zaposlenih smo 

izbrali del populacije, vzorec, ki vključuje izbrane enote populacije z namenom pridobitve 

vzorčnih podatkov v nadaljnji analizi. Izbrali smo slučajni oz. naključni vzorec (ang. Random 

sample), v katerem so enote izbrane s slučajno izbiro in ima vsaka enota v populaciji enako 

možnost, da bo vključena. Vsakemu tretjemu zaposlenemu po abecednem redu v Hitu smo 

poslali e-povabilo za sodelovanje v raziskavi. Vabilo za sodelovanje v raziskavi je bilo 

poslano 57 članom vodstva in 468 zaposlenim na drugih delovnih mestih. Med vodstvo so 

vključeni zaposleni na delovnih mestih vodij organizacijske enote, vodij oddelka v 

organizacijski enoti, vodij delovne skupine v organizacijski enoti. 

Vodstvo 

V raziskavi je sodelovalo 46 vodilnih, kar predstavlja 80,7-odstotno odzivnost, vendar vsi 

niso odgovorili na anketo v celoti, zato smo iz analize rezultatov izločili 9 delno izpolnjenih 

anket slabe kakovosti. Končno analiziran vzorec je 37 anket, kar predstavlja 64,9-odstotno 

odzivnost, ki jo ocenjujemo kot visoko, saj smo v zasnovi raziskave pričakovali 60 odstotno 

odzivnost. 

Večinski delež vzorca predstavljajo moški (64,9 %), ženske predstavljajo 35,1 % vzorca, kar 

je predstavljeno v sliki 1.  

64,9 %

35,1 %
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Ženski % odgovorov

Spol

 

Slika 1: Struktura vodstva po spolu  

Največji delež, dobra polovica vodilnih spada v starostno skupino 35-44 let (51,4 %), sledi 

delež vodilnih v starosti 45-54 let (40,5 %), kar je predstavljeno v sliki 2. Najmlajša in 

najstarejša starostna skupina sta v vzorcu zastopani v manjši meri. 
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Slika 2: Struktura vodstva po starosti  

Izobrazbo predstavljamo v sliki 3. Največji delež vodilnih ima zaključeno dodiplomsko 

izobrazbo (37,8 %), sledita srednja strokovna in višja izobrazba, ki sta v vzorcu zastopani v 

enakem, 18,9-odstotnem deležu. 

5,4 %

18,9 %

10,8 %

18,9 %

37,8 %

8,1 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Srednja poklicna izobrazba

Srednja strokovna izobrazba

Srednja splošna izobrazba

Višja izobrazba

Dodiplomska izobrazba

Podiplomska izobrazba % odgovorov

Izobrazba

 

Slika 3: Struktura vodstva po izobrazbi  

V vzorcu so v največjem deležu zastopani tisti z najdaljšo, 25 let in več delovno dobo (35,1 

%), sledi delež tistih z 10-14 let delovne dobe (27,0 %), kar je predstavljeno v sliki 4. Število 

izvedenih letnih pogovorov predstavljamo v sliki 5. 
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Slika 4: Struktura vodstva po delovni dobi 

Skoraj polovica vodilnih (47,2 %) je v Hitu do sedaj imela dva letna pogovora, najmanjši 

delež (13,9 %) vodilnih je imelo en pogovor kar predstavljamo v sliki 5. 
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Slika 5: Število letnih pogovorov v Hitu s strani vodstva 

Dobro polovico vzorca predstavljajo vodje oddelka v organizacijski enoti (54,1 %), sledijo 

vodje organizacijske enote (21,6 %) in vodje delovne skupine (13,5 %), ostala delovna mesta 

predstavljajo v vzorcu manjši delež, kar je prikazano v sliki 6. 
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Slika 6: Struktura vodstva po delovnem mestu 

Zaposleni 

V raziskavi je sodelovalo 105 zaposlenih, kar predstavlja 22,4-odstotno odzivnost, vendar vsi 

niso odgovorili na anketo v celoti, zato smo iz analize rezultatov izločili 14 delno izpolnjenih 

anket slabe kakovosti. Končno analiziran vzorec je 91 anket, kar predstavlja 19,4-odstotno 

odzivnost, ki jo ocenjujemo kot nizko, saj smo v zasnovi raziskave pričakovali 30-odstotno 

odzivnost. 

Vzorec je po spolu približno enakomerno porazdeljen, nekoliko večji delež predstavljajo 

ženske, 52,7 %, kar je prikazano v sliki 7. 
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Slika 7: Struktura zaposlenih po spolu 
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Na sliki 8 prikazujemo starostno strukturo anketiranih. Največji delež, dobra polovica 

zaposlenih spada v starostno skupino 35-44 let (44,0 %), sledi delež zaposlenih v starosti 25-

34 let (30,8 %); najmlajša in najstarejša starostna skupina sta v vzorcu zastopani v manjši 

meri.  
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Slika 8: Struktura zaposlenih po starosti  

Največji delež zaposlenih ima zaključeno dodiplomsko izobrazbo (31,9 %), sledita višja 

izobrazba (19,8 %) in srednja strokovna izobrazba (18,7 %), kar prikazujemo v sliki 9. 
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Slika 9: Struktura zaposlenih po izobrazbi 

V vzorcu so v največjem deležu zastopani zaposleni z delovno dobo 5-9 let (22,5 %) in tisti z 

najdaljšo delovno dobo, 25 let in več (20,2 %), kar je prikazano v sliki 10. 
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Slika 10: Struktura zaposlenih po delovni dobi  
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Večina zaposlenih (68,1 %) je v Hitu do sedaj imela dva letna pogovora, najmanjši delež 

zaposlenih (4,4 %) je imel en pogovor, kar prikazujemo v sliki 11. 
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Slika 11: Število letnih pogovorov v Hitu s strani zaposlenih 

Največji delež vzorca predstavljajo zaposleni v strokovnih službah (40,0 %), sledijo zaposleni 

v gostinstvu (27,8 %) in zaposleni v igralništvu (23,3 %), medtem ko vodje delovne skupine 

predstavljajo najmanjši delež (8,9 %). Opredelitev delovnega mesta v Hitu smo prikazali v 

sliki 12. 
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Slika 12: Struktura zaposlenih po delovnem mestu 

7.3 Analiza in interpretacija rezultatov raziskave 

Analizo in interpretacijo rezultatov smo oblikovali v tri dele. V prvem delu smo predstavili 

osnovne rezultate sklopa vprašanj v povezavi z letnimi pogovori. V drugem delu smo 

predstavili rezultate sklopa vprašanj v povezavi z motivacijo ter v tretjem delu v povezavi s 

splošnim zadovoljstvom z delom. Lestvica odgovorov v vseh navedenih sklopih je od 1 do 5, 

pri čemer velja 1 "se ne strinjam", 2 "delno se ne strinjam, 3 "sem neodločen", 4 "delno se 

strinjam" in 5 "se strinjam". V drugem delu smo predstavili rezultate preverjanja zanesljivosti 

in veljavnosti. V tretjem delu smo preverjali veljavnost hipotez. 
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7.3.1 Osnovni rezultati 

Ker podatki niso normalno porazdeljeni, kar smo preverili s koeficientom asimetrije in 

sploščenosti in jih predstavljamo v prilogi 6, v nadaljevanju predstavljamo rezultate mediane.  

V sliki 13 je prikazano, da se vodstvo z večino trditev o zadovoljstvu z zadnjim pogovorom 

strinja (Me=5) ali delno strinja (Me=4). Izjemi sta le dve trditvi, s katerima se ne strinjajo 

(Me=1), in sicer, da je letni pogovor s sodelavcem poslabšal njun odnos oz. se delno ne 

strinjajo (Me=2), da v letnem pogovoru sodelavec ni bil pošten. Obe trditvi pa vsebinsko 

pomenita pozitivno oceno zadnjega pogovora 
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2. V letnem pogovoru sem sodelavcu predstavil,

kako dobro je opravil svoje delo.

3. Letni pogovor s sodelavcem je poslabšal najin

odnos.

4. Letni pogovor bi bil boljši, če bi lahko tudi

sodelavci ocenjevali svojega vodjo.

5. Zadovoljen sem z izvedbo letnega pogovora.

6. V letnem pogovoru sodelavec ni bil pošten.

7. V letnem pogovoru sem sodelavcu pomagal, da

se je naučil bolje opravljati svoje delo.

8. V letnem pogovoru sva s sodelavcem dogovorila

želen njegov karierni razvoj in izobraževanja.

9.  V letnem pogovoru je sodelavec sam oblikoval

cilje za novo ocenjevalno obdobje, ki sva jih…

Mediana

 

Slika 13: Zadovoljstvo vodstva z zadnjim letnim pogovorom  

V sliki 14 je prikazano, da se zaposleni z večino trditev o zadovoljstvu z zadnjim pogovorom 

delno strinjajo (Me=4) in izražajo, da so v letnem pogovoru ugotovili, da dobro delajo, da so 

zadovoljni z letnim pogovorom, da jim samoocenjevanje in postavljanje ciljev ni predstavljajo 

težav ter da so imeli možnost podati pričakovanja za svoj karierni razvoj. S trditvijo, da sta z 

vodjem predlagane cilje zaposlenega v letnem pogovoru potrdila se zaposleni v celoti strinjajo 

(Me=5). V dveh trditvah, da jim je letni pogovor pomagal bolje razumeti svoje delo in da bi 

bil ta boljši, če bi lahko tudi sami ocenjevali svojega vodjo so neodločeni (Me=3). S 

trditvami, kjer izražajo, da je letni pogovor poslabšal odnos z vodjem in da vodja ni bil pošten 

se ne strinjajo (Me=1) oz. se delno ne strinjajo (Me=2) v trditvi, kjer izražajo da so se naučili 

bolje opravljati svoje delo. Trditve z Me=1 in Me=2 vsebinsko pomenijo pozitivno oceno 
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zadnjega pogovora, saj zavračajo trditve o tem, da je letni razgovor poslabšal odnos z 

zaposlenim kot tudi, da vodja v njem ni bil pošten. Opaziti je nekoliko nižje 

strinjanje/zadovoljstvo z zadnjim letnim pogovorom pri zaposlenih kot pri vodjih, vseeno pa 

sta obe skupini vsaj delno zadovoljni oz. se delno strinjata. 
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2. V letnem pogovoru sem ugotovil, da dobro delam.

3. Letni pogovor z vodjem je poslabšal najin odnos.

Letni pogovor bi bil boljši, če bi lahko tudi sam ocenjeval

vodjo.

5. Zadovoljen sem z letnim pogovorom.

6. V letnem pogovoru vodja ni bil pošten.

7. Letni pogovor mi je pomagal, da sem se naučil bolje

opravljati svoje delo.

8. V letnem pogovoru mi samoocenjevanje ni predstavljalo

težav.

9. V letnem pogovoru sem imel možnost podati pričakovanja

na svoj karierni razvoj in izobraževanje.

10. Cilje, ki sem jih za novo ocenjevalno obdobje predlagal

sam, sva v letnem pogovoru z vodjo tudi potrdila.

11. V letnem pogovoru mi postavljanje ciljev ni delalo težav.

Mediana

 

Slika 14: Zadovoljstvo zaposlenih z zadnjim letnim pogovorom  

V sliki 15 je prikazano, da se vodstvo z večino trditev o dejavnikih motivacije na delovnem 

mestu strinja (Me=5) ali delno strinja (Me=4). O petih trditvah, ki se navezujejo na vsebine 

področja mesečnega plačila, dodatne ugodnosti za opravljeno delo, enakovrednost plačila za 

opravljeno delo ter področje v povezavi z vodstvom, kjer izražajo neodločenost v trditvah, da 

jih nadrejeni nagradi ter da se jim nadrejeni posveti, ko se počutijo odmaknjeno so neodločeni 

(Me=3). S trditvama, da je v podjetju velika možnost napredovanja ter da jih nadrejeni 

kaznuje, če dela ne opravijo dobro, se delno ne strinjajo (Me=2). 
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za opravljeno delo.

2. Zadovoljen sem z dodatnimi koristmi   in

ugodnostmi za dobro opravljeno delo.

3. Plačilo, ki ga dobim, je enakovredno delu, ki

ga oddelam.

4. Moj odnos s sodelavci je prijateljski in hkrati

profesionalen.

5. Zadovoljen sem z možnostmi izobraževanj

in usposabljanj na delovnem mestu.

6. V podjetju je velika možnost napredovanja.

7. Prisoten sem pri sprejemanju odločitev v

podjetju.

8. Nadrejeni nadzira moje delo.

9. Nadrejeni mi daje pozitivne povratne

informacije.

10. Nadrejeni me nagradi, ko delam dobro.

11. Nadrejeni me pohvali, mi da priznanje za

dobro delo.

12. Nadrejeni me kaznuje, če dela ne opravim

dobro.

13. Nadrejeni se mi posveti, ko se počutim

odmaknjeno.

14. Nadrejeni me spodbuja, vodi in usmerja.

15. Na splošno sem zadovoljen z delovnimi

pogoji.

16. Opravljam delo, ki sem ga želel opravljati.

17. Imam pozitivno mnenje o sebi.

18. Na splošno sem zadovoljen sam s seboj.

19. Na delovnem mestu se vedno kaj novega

naučim.

20. Zelo uživam pri opravljanju svojega dela.

21. Delo opravljam z velikim veseljem.

22. Zelo rad imam svoje delo.

23. V svojem delu najdem pravo zadovoljstvo.

24. Moje delovno mesto je polno izzivov.

25. Moje delo mi dopušča kreiranje novih idej.

26. Moje delo se mi zdi zanimivo.

27. Moje delo je zabavno.

Mediana

 

Slika 15: Motivacija na delovnem mestu pri vodstvu 
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V sliki 16 je prikazano, da se zaposleni  z večino trditev o dejavnikih motivacije na delovnem 

mestu delno strinjajo (Me=4) ali strinjajo (Me=5). O dveh trditvah, da so zadovoljni z 

možnostmi izobraževanj in usposabljanj, ter o tem, da se jim nadrejeni posveti, ko se počutijo 

odmaknjeni so neodločeni (Me=3). S kar šestimi trditvami se delno ne strinjajo (Me=2), kjer 

izražajo mnenje o področju mesečnega plačila, dodatnih koristih in ugodnostih, napredovanju, 

prisotnosti pri odločanju, nagrajevanju in kaznovanju. Ne strinjajo pa se (Me=1), da je prejeto 

plačilo enakovredno prejetemu delu. Ponovno lahko opazimo pri zaposlenih nižje ocene 

dejavnikov motivacije kot pri vodstvu in tudi več področij, s katerimi se ne strinjajo oz. 

zaposlene ne motivirajo. 
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1. Zadovoljen sem s svojim mesečnim plačilom za

opravljeno delo.
2. Zadovoljen sem z dodatnimi koristmi   in

ugodnostmi za dobro opravljeno delo.
3. Plačilo, ki ga dobim, je enakovredno delu, ki ga

oddelam.
4. Moj odnos s sodelavci je prijateljski in hkrati

profesionalen.
5. Zadovoljen sem z možnostmi izobraževanj in

usposabljanj na delovnem mestu.

6. V podjetju je velika možnost napredovanja.

7. Prisoten sem pri sprejemanju odločitev v podjetju.

8. Nadrejeni nadzira moje delo.

9. Nadrejeni mi daje pozitivne povratne informacije.

10. Nadrejeni me nagradi, ko delam dobro.

11. Nadrejeni me pohvali, mi da priznanje za dobro

delo.

12. Nadrejeni me kaznuje, če dela ne opravim dobro.

13. Nadrejeni se mi posveti, ko se počutim

odmaknjeno.

14. Nadrejeni me spodbuja, vodi in usmerja.

15. Na splošno sem zadovoljen z delovnimi pogoji.

16. Opravljam delo, ki sem ga želel opravljati.

17. Imam pozitivno mnenje o sebi.

18. Na splošno sem zadovoljen sam s seboj.

19. Na delovnem mestu se vedno kaj novega naučim.

20. Zelo uživam pri opravljanju svojega dela.

21. Delo opravljam z velikim veseljem.

22. Zelo rad imam svoje delo.

23. V svojem delu najdem pravo zadovoljstvo.

24. Moje delovno mesto je polno izzivov.

25. Moje delo mi dopušča kreiranje novih idej.

26. Moje delo se mi zdi zanimivo.

27. Moje delo je zabavno.

Mediana

 

Slika 16: Motivacija na delovnem mestu pri zaposlenih 

V sliki 17 je prikazano, da se vodstvo z večino trditev o zadovoljstvu z delom strinja (Me=5) 

ali delno strinja (Me=4). Delno se ne strinjajo (Me=2) le s trditvijo 'zadovoljen sem s 

sistemom nagrajevanja'. Razen nagrajevanja lahko rečemo, da je vodstvo na splošno 

zadovoljno z delom. 
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10. Zadovoljen sem z možnostjo za

izobraževanje.

11. Zadovoljen sem s stalno zaposlitvijo.

Mediana

 

Slika 17: Zadovoljstvo vodstva z delom  

V sliki 18 je prikazano, da se zaposleni z večino trditev o zadovoljstvu z delom delno strinjajo 

(Me=4) ali strinjajo (Me=5). Delno se ne strinjajo (Me=2) s trditvijo 'zadovoljen sem s plačo' 

in 'zadovoljen sem z možnostjo napredovanja'. Ne strinjajo se (Me=1) s trditvijo 'zadovoljen 

sem s sistemom nagrajevanja'. Tudi zaposleni so na splošno zadovoljni z delom, čeprav se 

kaže nekoliko nižje zadovoljstvo in nekaj več področij nezadovoljstva kot pri vodstvu. 
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Slika 18: Zadovoljstvo zaposlenih z delom  

V četrtem sklopu obeh vprašalnikov smo zastavili odprto vprašanje "Prosim, da s svojimi 

besedami odgovorite na vprašanje, kakšen je namen letnih pogovorov (HRP) v Hitu". 

Odziv sodelujočih pri odprtem vprašanju je bil velik. Na odprto vprašanje je odgovorilo 27 

anketirancev znotraj vodstva, kar predstavlja 73-odstotno odzivnost. Od anketirancev med 

zaposlenimi jih je odgovorilo 63, kar predstavlja 69-odstotno odzivnost. V prilogah 4 in 5 so 

predstavljeni vsi odgovori vodstva in zaposlenih.   

Ugotavljamo, da so odgovori vodstva na odprto vprašanje bolj obširni kot pri zaposlenih. Vsi 

odgovori jasno kažejo, da vodstvo razume namen letnih pogovorov. V odgovorih je razvidno, 

da kot namen vodstvo navaja usmerjenost v izboljšanje motivacije, organizacijske klime, dvig 

zavzetosti, kakovosti, razvoj zaposlenih, usmerjeno vodenje, načrtovanje kariere in 

izobraževanj ter nagrajevanje. V dveh odgovorih je mogoče zaznati negativno oceno namena 

letnih razgovorov izraženo kot umetno ustvarjanje občutka pravičnosti ter formalno obliko 

nagrajevanja zaposlenih. 

V 44 odgovorih zaposlenih, kar predstavlja 70 %, odgovorov ugotavljamo, da zaposleni 

razumejo namen letnih pogovorov in jih ocenjujejo kot pozitivne. V 14 odgovorih, kar 

predstavlja 22 %, ugotavljamo, da zaposleni negativno dojemajo namen letnih pogovorov. To 

so izrazili kot slabo finančno investicijo podjetja, zavajanje zaposlenih z nagrajevanjem, 
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poskus motiviranja brez dajanja, povzročanje nelagodja z iskanjem napak ipd. V petih 

odgovorih, kar predstavlja 8 % vseh odgovorov, ugotavljamo, da so zaposleni neopredeljeni 

in v dvomu. V odgovorih je izraženo, da delno razumejo namen, vendar ga ocenjujejo kot 

neuspešnega ali da pravi namen še ni dosežen, ker zaposleni niso zreli za takšen sistem. 

7.3.2 Preverjanje zanesljivosti in veljavnosti 

Z Bartlettovim testom sferičnosti preverjamo ustreznost spremenljivk za nadaljnjo izvedbo 

faktorske analize. Če test kaže statistično značilne razlike pri stopnji značilnosti 0,000, 

pomeni, da spremenljivke niso neodvisne med seboj in je nadaljnja analiza vplivov smiselna. 

S Kaiser Meyer Olkinovo mero vzorčne ustreznosti (v nadaljevanju KMO) preverjamo moč 

povezanosti med spremenljivkami. Da lahko govorimo o dobri povezanosti, naj bi bila 

vrednost KMO 0,80 ali več, a v družboslovnih podatkih je tudi nekoliko nižja povezanost 

(vsaj 0,50) sprejemljiva (Pagano 2014).  

S Cronbachovim alfa koeficientom, ki je na splošno poznan kot indeks zanesljivosti,  smo 

preverili zanesljivosti posameznega konstrukta. Vrednosti koeficienta se gibljejo na intervalu 

od 0 do 1, v splošnem pa višje vrednosti pomenijo boljšo zanesljivost konstrukta. 

Sprejemljive vrednosti se gibljejo od 0,6 do 0,9, pri čemer velja, da je zanesljivost konstrukta 

z vrednostjo koeficienta od 0,6 do 0,7 sprejemljiva, vrednost od 0,7 do 0,9 dobra ter vrednost 

nad 0,9 odlična (Pagano 2014).  

V  preglednici 3 predstavljamo rezultate preverjanja zanesljivosti in veljavnosti konstruktov. 

Zaradi obsežnosti podatkov, pridobljenih v analizi v prilogi 7, dodatno predstavljamo 

rezultate raziskave za področje veljavnosti in zanesljivosti. 

Zadovoljstvo vodstva z zadnjim letnim pogovorom s sodelavci 

– Stopnja značilnosti Bartlettovega testa je 0,000, zato je faktorska analiza primerna. 

– KMO vrednost je 0,658 in je zato faktorska analiza še upravičena. 

– Iz preglednice 3 je razvidno, da komponenta pojasnjuje 63,6 % celotne variance. 

– S takšnim odstotkom zadostimo kriteriju, da naj bi komponento pojasnjevala vsaj 60 % 

variance, zato jo v takšni obliki sprejmemo. 

– Vrednost Cronbach alfe 0,8 je dobra, zato je tudi komponenta dobre zanesljivosti. 
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Preglednica 3: Veljavnost in zanesljivost konstruktov- vodstvo 

Področje 

 

Veljavnost Zanesljivost 

KMO 
Bartletov 

test 

% 

pojasnje-

ne 

variance 

Št. 

faktor-

jev 

Cronbach 

alfa 

N 

vključenih 

spremen-

ljivk 

Zadovoljstvo z zadnjim 

letnim pogovorom 
0,658 

56,35 

(p=0,000) 
63,64 1 0,80 4 

Motivacija na 

delovnem mestu 
0,734 

646,10 

(p=0,000) 
71,82 3 0,95 20 

Zadovoljstvo z delom 0,822 
192,94 

(p=0,000) 
62,90 2 0,88 11 

V preglednici 4 predstavljamo faktorske uteži, katerih višina predstavlja pomembnost vsake 

posamezne spremenljivke v komponenti; višja kot je utež, pomembnejša je spremenljivka za 

komponento. V primeru zadovoljstva z letnim pogovorom na vzorcu vodstva ima 

najpomembnejšo vlogo pomoč sodelavcu, da se je s pomočjo letnega pogovora bolje naučil 

opravljati svoje delo. 

Preglednica 4: Faktorske uteži - Zadovoljstvo vodstva z zadnjim letnim pogovorom 

Področje 
Zadovoljstvo z zadnjim letnim 

pogovorom 

7. V letnem pogovoru sem sodelavcu pomagal, da se 

je naučil bolje opravljati svoje delo. 
0,83 

5. Zadovoljen sem z izvedbo letnega pogovora. 0,82 

2. V letnem pogovoru sem sodelavcu predstavil, kako 

dobro je opravil svoje delo. 
0,78 

1. V letnem pogovoru sem sodelavcu razložil vlogo 

njegovega dela, da ga bolje razume. 
0,76 

Motivacija vodstva na delovnem mestu  

– Stopnja značilnosti Bartlettovega testa je 0,000, zato je faktorska analiza primerna. 

– KMO vrednost je 0,734 in je zato faktorska analiza upravičena. 

– Iz preglednice 3 je razvidno, da se oblikujejo tri komponente, ki skupaj pojasnjujejo 71,8 

% celotne variance. 

– S takšnim odstotkom zadostimo kriteriju, da naj bi komponente pojasnjevale vsaj 60 % 

variance, zato jih v takšni obliki sprejmemo. 

– Vrednost Cronbach alfe 0,95 je dobra, zato so tudi komponente dobre zanesljivosti. 

Pred končnim pregledom faktorskih uteži smo podatke z namenom bolj jasne strukture rotirali 

z metodo varimax (pravokotna rotacija), nato pa še z metodo oblimin (poševna rotacija), saj 

struktura še ni bila dovolj jasna. 
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V preglednici 5 so predstavljene faktorske uteži za komponento motivacije vodstva po 

oblimin rotaciji, katerih višina predstavlja pomembnost vsake posamezne spremenljivke v 

komponenti; višja kot je utež, pomembnejša je spremenljivka za komponento. 

Preglednica 5: Faktorske uteži – Motivacija vodstva na delovnem mestu  

  Motivacija na delovnem mestu 

Področje 

1 

Zadovoljstvo 

z delom 

2  

Dodatne 

ugodnosti 

zaposlitve 

3  

Odnos z 

nadrejenim 

22. Zelo rad imam svoje delo. 1,00 -0,06 0,05 

23. V svojem delu najdem pravo zadovoljstvo. 0,95 0,13 0,21 

21. Delo opravljam z velikim veseljem. 0,88 -0,01 -0,08 

20. Zelo uživam pri opravljanju svojega dela.  0,83 -0,15 -0,22 

19. Na delovnem mestu se vedno kaj novega 

naučim. 
0,80 0,18 0,03 

27. Moje delo je zabavno. 0,76 0,18 0,03 

26. Moje delo se mi zdi zanimivo. 0,75 0,00 -0,18 

15. Na splošno sem zadovoljen z delovnimi 

pogoji. 
0,57 0,17 -0,11 

16. Opravljam delo, ki sem ga želel opravljati. 0,53 -0,04 -0,33 

24. Moje delovno mesto je polno izzivov. 0,53 -0,16 -0,52 

3 Plačilo, ki ga dobim, je enakovredno delu, ki 

ga oddelam. 
0,07 0,82 0,00 

2. Zadovoljen sem z dodatnimi koristmi   in 

ugodnostmi za dobro opravljeno delo. 
0,07 0,82 -0,01 

6. V podjetju je velika možnost napredovanja. -0,01 0,63 -0,33 

5. Zadovoljen sem z možnostmi izobraževanj 

in usposabljanj na delovnem mestu. 
0,22 0,60 -0,06 

7. Prisoten sem pri sprejemanju odločitev v 

podjetju. 
-0,03 0,34 -0,59 

14. Nadrejeni me spodbuja, vodi in usmerja. 0,09 0,24 -0,70 

13. Nadrejeni se mi posveti, ko se počutim 

odmaknjeno. 
-0,04 0,18 -0,75 

11. Nadrejeni me pohvali, mi da priznanje za 

dobro delo. 
-0,04 0,04 -0,90 

9. Nadrejeni mi daje pozitivne povratne 

informacije. 
0,13 -0,08 -0,81 

25. Moje delo mi dopušča kreiranje novih idej. 0,31 -0,12 -0,66 

Zadovoljstvo vodstva z delom  

– V našem primeru je stopnja značilnosti 0,000, zato je faktorska analiza primerna. 

– V našem primeru je KMO vrednost 0,822 in je zato faktorska analiza upravičena. 

– V preglednici 6 je razvidno, da se oblikujeta dve komponenti, ki skupaj pojasnjujeta 62,9 

% celotne variance. 
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– S takšnim odstotkom zadostimo kriteriju, da naj bi komponente pojasnjevale vsaj 60 % 

variance, zato ju v takšni obliki sprejmemo. 

– Vrednost Cronbach alfe 0,88 je dobra, zato sta tudi komponenti dobre zanesljivosti. 

Pred končnim pregledom faktorskih uteži smo podatke z namenom bolj jasne strukture rotirali 

z metodo varimax (pravokotna rotacija). 

V preglednici 6 so predstavljene faktorske uteži po rotaciji, katerih višina predstavlja 

pomembnost vsake posamezne spremenljivke v komponenti; višja kot je utež, pomembnejša 

je spremenljivka za komponento. 

Preglednica 6: Faktorske uteži – Zadovoljstvo vodstva z delom  

  Zadovoljstvo z delom 

  
1 

Ugodnosti 

2 

Pogoji dela 

7. Zadovoljen sem z vodstvom. 0,87 0,20 

1. Zadovoljen z delom. 0,81 0,06 

5. Zadovoljen sem z možnostjo napredovanja. 0,81 0,28 

10. Zadovoljen sem z možnostjo za izobraževanje. 0,79 0,06 

4. Zadovoljen sem s statusom v podjetju. 0,70 0,49 

9. Zadovoljen sem s sistemom nagrajevanja. 0,65 0,06 

11. Zadovoljen sem s stalno zaposlitvijo. 0,57 0,65 

6. Zadovoljen sem s plačo. 0,55 0,37 

3. Zadovoljen z delovnimi pogoji. 0,38 0,75 

2. Zadovoljen z delovnim časom. 0,11 0,82 

8. Zadovoljen sem s sodelavci. -0,04 0,61 

V  preglednici 7 predstavljamo rezultate preverjanja zanesljivosti in veljavnosti konstruktov. 

Zadovoljstvo zaposlenih z zadnjim letnim pogovorom  

– Stopnja značilnosti Bartlettovega testa je 0,000, zato je faktorska analiza primerna. 

– KMO vrednost je 0,689 in je zato faktorska analiza še upravičena. 

– Iz preglednice 7 je razvidno, da komponenta tokrat pojasnjuje 63,6 % celotne variance. 

– S takšnim odstotkom zadostimo kriteriju, da naj bi komponento pojasnjevala vsaj 60 % 

variance, zato komponento v takšni obliki sprejmemo. 

– Vrednost Cronbach alfe 0,81 je dobra, zato je tudi komponenta dobre zanesljivosti. 
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Preglednica 7: Veljavnost in zanesljivost konstruktov zaposleni 

Področje 

Veljavnost Zanesljivost 

KMO 
Bartletov  

test 

% 

pojasnjene 

variance 

Št. 

faktorjev 

Cronbach 

alfa 

N 

vključenih 

spremen-

ljivk 

Zadovoljstvo z 

zadnjim letnim 

pogovorom 

0,689 
135,47  

(p=0,000) 
63,58 1 0,81 4 

Motivacija na 

delovnem mestu 
0,898 

1124,42  

(p=0,000) 
72,97 4 0,92 18 

Zadovoljstvo z delom 0,841 
364,97  

(p=0,000) 
64,60 2 0,87 9 

V preglednici 8 so predstavljene faktorske uteži, katerih višina predstavlja pomembnost vsake 

posamezne spremenljivke v komponenti; višja kot je utež, pomembnejša je spremenljivka za 

komponento. V primeru zadovoljstva z letnim pogovorom na vzorcu zaposlenih ima 

najpomembnejšo vlogo pomoč pogovora zaposlenim, da bolje razumejo svoje delo. 

Preglednica 8: Faktorske uteži – Zadovoljstvo zaposlenih z zadnjim letnim pogovorom  

  
Zadovoljstvo z zadnjim letnim 

pogovorom 

1. Letni pogovor mi je pomagal, da bolje razumem svoje 

delo. 
0,82 

5. Zadovoljen sem z letnim pogovorom. 0,81 

2. V letnem pogovoru sem ugotovil, da dobro delam. 0,78 

7. Letni pogovor mi je pomagal, da sem se naučil bolje 

opravljati svoje delo.  
0,78 

Motivacija pri zaposlenih na delovnem mestu  

– Stopnja značilnosti Bartlettovega testa je 0,000, zato je faktorska analiza primerna. 

– KMO vrednost je 0,898 in je zato faktorska analiza upravičena. 

– V preglednici 9 je razvidno, da se oblikujejo štiri komponente, ki skupaj pojasnjujejo 

73,0 % celotne variance. 

– S takšnim odstotkom zadostimo kriteriju, da naj bi komponente pojasnjevale vsaj 60 % 

variance, zato jih v takšni obliki sprejmemo. 

– Vrednost Cronbach alfe 0,92 je dobra, zato so tudi komponente dobre zanesljivosti. 

Pred končnim pregledom faktorskih uteži smo podatke z namenom bolj jasne strukture rotirali 

z metodo varimax (pravokontna rotacija), nato pa še z metodo oblimin (poševna rotacija), saj 

struktura še ni bila dovolj jasna. 
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V preglednici 9 so predstavljene faktorske uteži po oblimin rotaciji, katerih višina predstavlja 

pomembnost vsake posamezne spremenljivke v komponenti; višja kot je utež, pomembnejša 

je spremenljivka za komponento. 

Preglednica 9: Faktorske uteži – Motivacija na delovnem mestu pri zaposlenih 

  Motivacija na delovnem mestu 

Področje 
1 

Delo,  

delovno mesto 

2  
Ugodnosti, 

povračila 

3 
Osebna 

rast 

4 
Povratne info 

nadrejenega 

23. V svojem delu najdem pravo 

zadovoljstvo. 
0,90 0,09 0,04 -0,06 

22. Zelo rad imam svoje delo. 0,90 -0,08 0,14 0,02 

21. Delo opravljam z velikim 
veseljem. 

0,89 -0,10 0,14 0,06 

20. Zelo uživam pri opravljanju 

svojega dela.  
0,88 -0,03 0,05 0,05 

27. Moje delo je zabavno. 0,84 0,10 -0,19 -0,02 

26. Moje delo se mi zdi zanimivo. 0,76 -0,02 0,34 -0,02 

3. Plačilo, ki ga dobim, je 
enakovredno delu, ki ga oddelam. 

-0,04 0,94 0,08 -0,16 

1. Zadovoljen sem s svojim 

mesečnim plačilom za opravljeno 
delo. 

0,04 0,90 0,00 -0,09 

2. Zadovoljen sem z dodatnimi 

koristmi   in ugodnostmi za dobro 

opravljeno delo. 

0,03 0,81 0,05 0,06 

6. V podjetju je velika možnost 

napredovanja. 
-0,01 0,54 0,06 0,37 

7. Prisoten sem pri sprejemanju 
odločitev v podjetju. 

0,22 0,51 -0,20 0,19 

19. Na delovnem mestu se vedno kaj 

novega naučim. 
0,31 0,09 0,69 0,00 

25. Moje delo mi dopušča kreiranje 

novih idej. 
0,21 0,13 0,67 0,20 

24. Moje delovno mesto je polno 

izzivov. 
0,41 0,10 0,60 0,11 

11. Nadrejeni me pohvali, mi da 

priznanje za dobro delo. 
-0,02 -0,17 0,10 0,90 

10. Nadrejeni me nagradi, ko delam 
dobro. 

0,06 0,12 -0,05 0,78 

Zadovoljstvo zaposlenih z delom  

– Stopnja značilnosti Bartlettovega testa je 0,000, zato je faktorska analiza primerna. 

– KMO vrednost je 0,841 in je zato faktorska analiza upravičena. 

– Iz preglednice 7 je razvidno, da se oblikujeta dve komponenti, ki skupaj pojasnjujeta 64,6 

% celotne variance. 
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– S takšnim odstotkom zadostimo kriteriju, da naj bi komponente pojasnjevale vsaj 60 % 

variance, zato ju v takšni obliki sprejmemo. 

– Vrednost Cronbach alfe 0,87 je dobra,  zato sta tudi komponenti dobre zanesljivosti. 

Pred končnim pregledom faktorskih uteži smo podatke z namenom bolj jasne strukture rotirali 

z metodo varimax (pravokotna rotacija), nato pa še z metodo oblimin (poševna rotacija), saj 

so bile uteži pri trditvi "Zadovoljen sem z vodstvom" po varimax rotaciji še vedno visoki na 

obeh komponentah. 

V preglednici 10 so predstavljene faktorske uteži po oblimin rotaciji, katerih višina 

predstavlja pomembnost vsake posamezne spremenljivke v komponenti; višja kot je utež, 

pomembnejša je spremenljivka za komponento. 

Preglednica 10: Faktorske uteži – Zadovoljstvo zaposlenih z delom  

  Zadovoljstvo z delom 

  
1  

Delovno okolje 

2  

Nagrade 

8. Zadovoljen sem s sodelavci. 0,83 -0,18 

1. Zadovoljen z delom. 0,79 0,06 

3. Zadovoljen z delovnimi pogoji. 0,74 0,05 

4. Zadovoljen sem s statusom v podjetju. 0,74 0,19 

7. Zadovoljen sem z vodstvom. 0,57 0,37 

5. Zadovoljen sem z možnostjo napredovanja. 0,17 0,73 

6. Zadovoljen sem s plačo. 0,15 0,73 

9. Zadovoljen sem s sistemom nagrajevanja. 0,10 0,82 

10. Zadovoljen sem z možnostjo za izobraževanje. -0,17 0,80 

7.4 Preverjanje hipotez 

Vse hipoteze smo preverili s Pearsonovim korelacijskim koeficientom in uporabo novih 

spremenljivk oz. oblikovanih komponent za posamezna področja/sklope. Izseki podatkov iz 

korelacijske matrike za preverjanje hipotez so predstavljeni v preglednicah 11, 12, 13 in 14. 

H1: Zadovoljstvo z izvedbo letnih pogovorov pri sodelavcih je statistično pozitivno povezano 

z motivacijo sodelavcev. 

V preglednici 11 je prikazano, da je zadovoljstvo z letnim pogovorom pri sodelavcih 

statistično značilno povezano (p<0,05) s tremi komponentami motivacije od štirih. H1 

potrdimo. 
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Preglednica 11: Izsek iz korelacijske matrike – H1 

  

FAC_m1 

motivacija 

- delo in 

delovno 

mesto 

FAC_m2 

motivacija - 

ugodnosti, 

povračila 

FAC_m3 

motivacija 

- osebna 

rast 

FAC_m4 

motivacija 

- povratna 

info 

nadrejeneg

a 

FAC_lp letni 

pogovor - komp. 

r ,178 ,621
**

 ,343
**

 ,429
**

 

p (2-stransko) ,108 ,000 ,002 ,000 

N 83 83 83 83 

** Povezanost je statistično značilna pri stopnji 0,01 (2-stransko). 

H2: Zadovoljstvo z izvedbo letnih pogovorov pri sodelavcih je statistično pozitivno povezano 

z zadovoljstvom sodelavcev. 

V preglednici 12 je prikazano, da je zadovoljstvo z letnim pogovorom pri sodelavcih 

statistično značilno povezano (p<0,05) z obema komponentama zadovoljstva z delom. H2 

potrdimo. 

Preglednica 12: Izsek iz korelacijske matrike – H2 

  

FAC_d1 delo 

- delovno 
okolje 

FAC_d2 delo 

- nagrade za 
delo 

FAC_lp letni  

pogovor - komp. 

r ,418
**

 ,661
**

 

p (2-stransko) ,000 ,000 

N 86 86 

** Povezanost je statistično značilna pri stopnji 0,01 (2-stransko). 

H3: Zadovoljstvo z izvedbo letnih pogovorov pri vodstvu je statistično pozitivno povezano z 

motivacijo vodstva. 

V preglednici 13 je prikazano, da je zadovoljstvo z letnim pogovorom pri vodstvu statistično 

značilno povezano (p<0,05) z dvema komponentama motivacije od treh. H3 potrdimo.  

Preglednica 13: Izsek iz korelacijske matrike – H3 

  

FAC_m1 

motivacija - 

delo, delovno 

mesto 

FAC_m2 motivacija 

- dodatne ugodnosti 

zaposlitve 

FAC_m3 

motivacija- odnos 

z nadrejenim 

FAC_lp letni 

pogovor - 

komp. 

r ,484
**

 ,213 -,646
**

 

p (2-stransko) ,004 ,226 ,000 

N 34 34 34 
** Povezanost je statistično značilna pri stopnji 0,01 (2-stransko). 
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H4: Zadovoljstvo z izvedbo letnih pogovorov pri vodstvu je statistično pozitivno povezano z 

zadovoljstvom z delom vodstva. 

V preglednici 14 je prikazano, da je zadovoljstvo z letnim pogovorom pri vodstvu statistično 

značilno povezano (p<0,05) z eno od dveh komponent zadovoljstva z delom; povezanost je 

značilna pri prvi komponenti, ki pojasnjuje več variabilnosti odvisne spremenljivke (49,9 %) 

in tudi večino konstrukta. Druga komponenta pojasnjuje manj variabilnosti odvisne 

spremenljivke (13,0  %). V zasnovi postavitve hipotez smo zastavili merilo, da bomo hipoteze 

potrdili, v kolikor bo obstajal korelacija z večino komponent. V primeru H4 obstaja korelacija 

v polovici komponent, kar ocenimo, da je premalo za večino, in H4 zavrnemo. 

Preglednica 14: Izsek iz korelacijske matrike – H4 

  

FAC_d1 delo - 
ugodnosti 

FAC_d2 delo - 
pogoji dela 

FAC_lp letni pogovor - 
komp. 

r ,436
*
 ,084 

p (2-stransko) ,011 ,642 

N 33 33 

* Povezanost je statistično značilna pri stopnji  0,05 (2- stransko). 
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8 UGOTOVITVE EMPIRIČNE RAZISKAVE  

V raziskavi smo pri zaposlenih in pri vodstvu preverjali tri področja zadovoljstva, in sicer 

zadovoljstvo z zadnjim letnim pogovorom, motivacijo na delovnem mestu in splošno 

zadovoljstvo z delom. Pričakovana je bila večja odzivnost za sodelovanje pri vodstvu kot pri 

zaposlenih, saj je sodelovanje v izvedbi letnih pogovorov na strani vodstva bolj intenzivno in 

odgovorno, prav tako pa je področje motivacije in zadovoljstva zaposlenih močno povezano z 

njihovo lastno uspešnostjo. Pričakovano je, da je vodstvo zaradi tega podpira takšne 

raziskave. V raziskavi so sodelovali vodje in zaposleni, ki so v večini izvedli dva ali tri letne 

pogovore. Skupaj je v raziskavi sodelovalo 128 zaposlenih v Hitu, 91 zaposlenih in 37 vodij. 

Raziskavo smo izvajali v novembru 2016, kar je bilo en teden po zaključku izvajanja zadnjih 

letnih pogovorov. Ocenjujemo, da so bili vtisi vodstva in zaposlenih zelo sveži in natančno 

izraženi, kar povečuje vrednost vsebinskega dela pridobljenih podatkov.  

Na področju zadovoljstva z zadnjim letnim pogovorom ugotavljamo visoko stopnjo 

zadovoljstva tako na strani zaposlenih, še v višji meri pa na strani vodstva. Zaključiti je 

mogoče, da so v vodstvu in zaposleni zadovoljni z letnim pogovorom. Zaposleni se v večini 

delno strinjajo, da pogovor ni negativno vplival na odnos z vodjem, je bil pošten, ter da so s 

pogovorom ugotovili, da delajo dobro. Samoocenjevanje in postavljanje ciljev jim ne 

predstavlja težav, kar pomeni, da je model ciljnega vodenja uspešno vključen v poslovanje. 

Izpostavili bi, da so zaposleni neodločeni glede možnosti njihovega ocenjevanja vodje, prav 

tako se vodstvo le delno strinja z možnostjo ocenjevanja svojih nadrejenih.  To predstavlja za 

družbo pomembnost dodatne preučitve glede morebitne uvedbe ocenjevanja vodij, ki bi jo 

lahko uvedli v nadaljevanju projekta letnih pogovorov.  

Neodločenost pri zaposlenih je izražena tudi pri povezavi letnega pogovora z učenjem, kako 

bolje opravljati svoje delo, medtem ko vodstvo ocenjuje, da so v letnem pogovoru zaposlenim 

uspeli razložiti vlogo njegovega dela in s tem doseči boljše razumevanje, kar kaže razlike v 

dojemanju vloge letnega pogovora kot sredstva za poučevanje. Ocenjujemo, da obstaja 

možnost vsebinske izboljšave letnega pogovora, kjer se vodja bolj posveti poučevanju 

zaposlenega v smeri coachinga. Vodstvo je zadovoljno z izvedbo letnega pogovora in meni, 

da so sodelavcem predstavili, kako dobro so opravili svoje delo. Širši pogled smo pridobili v 

odprtem vprašanju o namenu letnih pogovorov, kjer je bil odziv velik. Ugotavljamo, da 

vodstvo v celoti razume namen letnih pogovorov, ki je po njegovem mnenju dvig motivacije, 

organizacijske klime in zavzetosti, razvoj zaposlenih in ciljno vodenje. Prav tako so pri večini 

zaposlenih enaka dojemanja, čeprav je v manjšini zaznati tudi negativna mnenja. Izpostavili 

bi sistem nagrajevanja, ki očitno ni ustrezno definiran in predstavljen, saj ga zaposleni 

dojemajo kot zavajajočega. 

Na področju vpliva dejavnikov na motivacijo na delovnem mestu ugotavljamo razhajanja med 

vodstvom in zaposlenimi. Zadovoljstvo s plačilom, ki je enakovredno opravljenemu delu, ter 
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dodatnimi ugodnostmi je na strani zaposlenih izraženo izrazito negativno, medtem ko na 

strani vodstva kot neodločenost. Tudi možnosti napredovanja so ocenjene kot nizke na obeh 

straneh. Pozitivno je na obeh straneh izražen odnos med sodelavci, kar kaže na dobro 

organizacijsko klimo. Pozitivno je na obeh straneh izraženo dajanje povratnih informacij o 

opravljenem delu, spodbude, usmerjanja in dajanja pohval s strani nadrejenega. To izkazuje 

ustrezno komuniciranje v vseh procesih dela. Tako na strani vodstva kot zaposlenih 

ocenjujemo močno strinjanje z vsemi motivacijskimi dejavniki v povezavi z opravljanjem 

dela. 

Na področju splošnega zadovoljstva z delom zaznavamo visoko stopnjo zadovoljstva z 

delovnimi pogoji, delovnim časom, vodstvom, sodelavci, s stalno zaposlitvijo ter statusom, ki 

ga imajo tako zaposleni kot vodstvo v podjetju. Ponovno je pri zaposlenih izraženo izrazito 

negativno ocenjevanje zadovoljstva s plačo, sistemom nagrajevanja in napredovanja. Pri 

vodstvu ti dejavniki niso negativno izraženi, z izjemo sistema nagrajevanja, ki ga vodstvo 

prav tako ocenjuje kot neustreznega. 

Izsledki raziskave kažejo, da je namen izvajanja letnih pogovorov v podjetju Hit ustrezno 

razumljen, sama izvedba pa uspešno sprejeta pri zaposlenih in pri vodstvu. Predstavlja dodano 

vrednost na področju upravljanja s človeškimi viri in vpliva na področja motivacije in 

zadovoljstva z delom.  

Z raziskavo smo ugotovili, da je pri sodelavcih zadovoljstvo z izvedbo letnih pogovorov 

statistično pozitivno povezano z njihovo motivacijo in splošnim zadovoljstvom z delom. Prav 

tako smo ugotovili, da je pri vodstvu zadovoljstvo z izvedbo letnih pogovorov statistično 

pozitivno povezano z njihovo motivacijo, ni pa povezano z njihovim splošnim zadovoljstvom 

z delom, ki je bilo v anketah izraženo kot visoko, z izjemo sistema in ustreznosti 

nagrajevanja.  

8.1 Predlogi za izboljšave 

Glede na vsebinske ugotovitve raziskave podajamo naslednje predloge za izboljšave. 

Sistem nagrajevanja 

Predlagamo razvoj modela nagrajevanja, vezanega na ocenjevanje na letnih pogovorih, ter 

transparentno predstavitev vsem zaposlenim. Zaposleni in vodje bi morali pred izvedbo 

letnega pogovora in ocenjevanja natančno poznati vrste nagrad in terminski plan dodeljevanja 

nagrad (podelitve materialnih nagrad, izplačila denarnih, napredovanje), da ne pride do učinka 

zavajanja. Na takšen način bi lahko povečali vrednost izvedbe letnih pogovorov in dejavnika 

nagrajevanja, ki vpliva na motivacijo in na zadovoljstvo z delom, tako pri zaposlenih kot pri 

vodstvu. 
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Sistem napredovanja 

Predlagamo razvoj modela napredovanja v plačnem sistemu in v delovnih mestih. Kot eno 

izmed metod predlagamo uvedbo sistema razvoja naslednikov, ki bi bila povezana z 

napredovanjem.  

Plačni sistem in dodatne ugodnosti 

Zaradi ugotovljenega nezadovoljstva s plačami in dodatnimi ugodnostmi za dobro opravljeno 

delo predlagamo prenovo modela plačnega sistema, ki bo odpravil zaznana nezadovoljstva, ki 

vplivajo na motivacijo in splošno zadovoljstvo z delom. 

Merjenje učinkov izobraževanj in usposabljanj 

Podjetje vlaga v razvoj zaposlenih z dodatnimi izobraževanji in usposabljanji, vendar ne meri 

njihovih učinkov. Predlagamo ocenjevanje učinkovitosti in merjenje upravičenosti vseh 

izvedenih izobraževanj za vsakega zaposlenega individualno. Meriti bi bilo potrebno prenos 

znanja na druge zaposlene in uporabo pridobljenega znanja pri delu zaposlenega. 

Sprotno merjenje zadovoljstva s HRP 

Zaradi povezave zadovoljstva z izvedbo letnega pogovora z motivacijo in s splošnim 

zadovoljstvom z delom predlagamo spremljanje zadovoljstva z meritvami po vsakem 

izvedenem letnem pogovoru v podjetju Hit. V lastni aplikaciji HRP bi lahko razvili sistemski 

anketni vprašalnik, ki bi bil zaposlenemu dostopen ob prijavi z lastnim uporabniškim imenom 

in geslom. Izpolnjevanje vprašalnika bi po izvedbi postala obvezna sestavina letnega 

razgovora. Na uspešnost izvedbe letnih pogovorov močno vpliva vodstvo, zato predlagamo, 

da se po vsaki izvedbi pogovorov vodjem predstavi analiza izvedbe (pregled povprečnih ocen, 

vprašalnika zaposlenih, realiziranih in novo zastavljenih ciljev). 

Stalnost usposabljanj vodij 

Pomembnost dejavnika subjektivnosti vodij pri ocenjevanju, je v procesu izvedbe potrebno 

obravnavati kot eno izmed prioritet, saj je le ta po ugotovitvah v raziskavi pri zaposlenih 

izpostavljena. Predlagamo, da se skupaj s predstavitvijo analize opravljenih letnih pogovorov 

za vodstvo, izvede usmerjeno usposabljanje, ki odpravlja napake in pomanjkljivosti na tistih 

težavnih področjih, ki so zaznana z opravljeno analizo. 
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8.2 Nadaljnje raziskave 

V naši raziskavi so obstajale omejitve, ki bi jih z nadaljnjimi raziskavami lahko delno 

odpravili. V naši raziskavi smo bili omejeni na del zaposlenih v podjetju Hit, zato 

predlagamo, da bi se nadaljnja raziskava razširila na vse zaposlene v podjetju Hit, s čimer bi 

omogočili posploševanje rezultatov na celotno podjetje Hit. Za bolj natančne rezultate bi bilo 

uporabno vključiti tudi podatke o poslovnih enotah, kar bi omogočilo primerjavo med 

enotami. 

Glede na izsledke izvedene raziskave prav tako ocenjujemo, da bi lahko izvedli dodatno 

raziskavo usmerjeno v področja, ki so v tej raziskavi zaznana kot težavna, in sicer na predloge 

zaposlenih glede nagrajevanja in izobraževanja.  
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9 SKLEP 

Namen magistrske naloge je bil proučiti, kako je zadovoljstvo z letnimi pogovori v družbi Hit 

povezano z motivacijo vodstva in zaposlenih ter zadovoljstvom vodstva in zaposlenih. S 

pomočjo domače in tuje literature smo raziskali področje letnih pogovorov, motivacije in 

zadovoljstva zaposlenih ter ocenjevanja uspešnosti. Letne pogovore smo predstavili na 

področjih priprave, poteka, aktivnosti po izvedbi ter kritik, ki izpostavljajo njihove slabosti. 

Motivacijo zaposlenih smo predstavili z opredelitvijo motivacijskih teorij ter v povezavi z 

letnimi pogovori. Področje zadovoljstva zaposlenih smo predstavili s teorijami zadovoljstva, 

dejavniki in posledicami, ki vplivajo na zadovoljstvo, ter v povezavi z letnimi pogovori. Ker 

so letni pogovori v največ primerih povezani tudi z ocenjevanjem delovne uspešnosti, smo 

proučili tudi znane metode in slabosti ocenjevanja. Proučili in povzeli smo ugotovitve 

predhodno izvedenih raziskav s področja povezanosti zadovoljstva z letnimi pogovori z 

motivacijo zaposlenih in zadovoljstvom zaposlenih, kar je bilo izhodišče za nadaljnjo 

raziskavo. 

V podjetju Hit, ki pri upravljanju s človeškimi viri uporablja tudi izvajanje letnih pogovorov 

in ocenjevanje delovne uspešnosti, smo izvedli kvantitativno raziskavo. V raziskavi smo 

želeli ugotoviti, kako je zadovoljstvo z izvedbo letnih pogovorov povezano z motivacijo in 

zadovoljstvom zaposlenih in vodstva. V raziskavi, ki je potekala z dvema spletnima 

anketama, ločenima za zaposlene in za vodstvo, smo na naključnem vzorcu zaposlenih v 

podjetju Hit preverjali njihovo zadovoljstvo z izvedbo letnega pogovora, motivacijo in 

splošno zadovoljstvo z delom. V raziskavi je sodelovalo 128 zaposlenih v Hitu.  

Po izvedeni analizi raziskave smo lahko potrdili tri od štirih zastavljenih hipotez v izhodišču 

magistrske naloge. Ugotovili smo, da je zadovoljstvo z izvedbo letnega pogovora pri 

zaposlenih in pri vodstvu statistično pozitivno povezano z njihovo motivacijo. Ugotovili smo,  

da je zadovoljstvo z izvedbo letnega pogovora statistično pozitivno povezano s splošnim 

zadovoljstvom zaposlenih, kar pa ne velja za vodstvo, ki je že v osnovi zadovoljno . 

Zadovoljstvo vodstva je izkazano na področju splošnih pogojev z delom, kot so delovni čas, 

delovni pogoji, stalnostjo zaposlitve, sodelavci in statusom v podjetju, kar lahko razlagamo 

kot posledico nekoliko drugačnih pogojev za delo, kot ga imajo ostali zaposleni. Raziskava je 

pokazala, da se dojemanja vodstva in zaposlenih razlikujejo. Tako zaposleni kot vodje 

dojemajo letne pogovore kot pozitivne in razumejo njihov namen in so mnenja, da 

izboljšujejo odnose med vodjem in zaposlenim. Pri merjenju motivacije je na strani vodstva 

zaznati višjo zadovoljstvo kot pri zaposlenih. Zaposleni predvsem izpostavljajo 

nezadovoljstvo s povračili za delo (plača, nagrade, dodatne ugodnosti) in možnostmi 

napredovanja. Splošno zadovoljstvo z delom zaposlenih in vodij je visoko, čeprav na strani 

zaposlenih zaznavamo rahlo nižje ocene, ki ponovno izpostavljajo nezadovoljstvo z dejavniki 

motivacije, ki niso izpolnjeni. 
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Na podlagi ugotovitev raziskave smo predlagali nove aktivnosti v povezavi z izvedbo letnih 

pogovorov kot tudi nadgradnjo obstoječih. Zaradi omejitev izvedene raziskave, kot tudi 

ugotovitev, pridobljenih z našo raziskavo, smo podali predloge za nadaljnje raziskave, ki bi 

lahko dopolnili našo raziskavo. 

Zavedanje podjetij, da so letni pogovori najmočnejše orodje za usmerjeno upravljanje s 

človeškimi viri, zagotovo predstavlja konkurenčno prednost. Povezava izvajanja letnih 

pogovorov z motivacijo in zadovoljstvom zaposlenih obstaja, zato je temu pri vodenju 

potrebno posvečati veliko pozornost. Ni pomembno le, da izvajamo letne pogovore in 

ocenjevanja delovne uspešnosti, temveč na kakšen način jih izvajamo in kakšne učinke 

doseže izvedba. Za uspešnost izvedbe je potrebna ustrezna metodologija ocenjevanja in 

nagrajevanja, ki jo poznajo tako zaposleni kot vodje, da zagotovimo kredibilnost in pridobimo 

zaupanje vseh, ki sodelujejo. 



66 

 



67 

 

LITERATURA 

Ankli, Robert in Raph Palliam. 2012. Enabling a motivated workforce: exploring the sources 

of motivation. Development and Learning in Organizations 26 (2): 7–10. 

Banks, Cristina G. in Kevin R. Murphy. 1985. Toward Narrowing the Research–Practice Gap 

in Performance Appraisal. Personnel Psychology 38 (3): 335–345. 

Bartlett, Richard in David Kang. 2004. Training and organisational commitment among 

nurses following industry and organisational change in New Zealand and the United 

States. Human Resource Development International 7 (4): 423–440. 

Bernik Mojca, Florjančič Jože in Rajkovič Vladislav. 2003. Analiza vzrokov absentizma s 

pomočjo orodij za izkopavanje podatkov. Zbornik 22. mednarodne znanstvene konference 

o razvoju organizacijskih ved. Kranj. 

Bhadiriya, Sudhanshu in Suhy Chauhan. 2013. A Critical Analysis on Intrinsic & Extrinsic 

Factors of Motivation. Internal Journal of Management & Business Studies 3 (3): 20–26. 

Bjorklund, Christina, Irene B. Jensen in Malin Lobela–Karlsson.  2013. Is a change in work 

motivation related to a change in mental well–being? Journal of Vocational behaviour 83 

(1): 571–580. 

Brečko, Danijela. 2007. Pripravite se na letni pogovor. Ljubljana: Planet GV. 

Brooks, Rob. 1995. Customer Satisfaction Research. Amsterdam: Esomar. 

Cardy, Richard L. in George H. Dobbins. 1994. Performance appraisal: A consideration of 

alternative perspectives. Cincinnati, OH: South–Western. 

Cimerman, Mitja, Sandi Jerman, Roman Klarič, Borut Ložar in Zoran Sušanj. (2003). 

Manager, prvi med enakimi: knjiga o slovenskem management z mislimi 50 vodilnih 

direktorjev. Ljubljana: GV Založba. 

Cleveland, Jeanette N., Kevin R. Murphy in Richard E. Williams (1989). Multiple Uses of 

Performance Appraisal: Prevalence and Correlates. Journal of Applied Psychology 74 (2): 

130–135. 

Deci, Edward 1972. The Effects of Contingent and Non-Contingent Rewards and Controls on 

Intrinsic Motivation. Organizational behavior and Human Performance 8 (3): 217-229 

Daft, Richard, Marthyn Kendrick in Natalia Vershinina. 2010. Management. Andover: South–

Western: Cengage Learning. 

Daft, Richard in Dorothy Marcic. 2011. Management: the new workplace. Andover, South 

Western: Cengage Learning. 

DeNisi, Angelo in Robert D. Pritchard. 2006. Performance Appraisal, Performance 

Management and Improving Individual Performance: A Motivational Framework. 

Management and Organization Review 2 (2): 253–277. 

Dessler, Gary. 1997. Human Resources Management. London: Prentice Hall. 

Dipboye, Robert. 1994. Understanding industrial and organizational psychology, an 

integrated approach. Fort Worth: Harcourt Brace Collage. 

Dwyer, Carol Anne. 1998. Psychometrics of Praxis III: Classroom Performance Assessments. 

Journal of Personnel Evaluation in Education 12 (2): 163–187. 



68 

 

Fisher, Cynthia D. 1989. Current and Recurrent Challenges in HRM. Journal of Management 

15 (2): 157–180. 

Fajana, Sola. 1997. Human Resources Management. Labofin & Co. Lagos. 

Franić, Sanja. 2015. Analiza ekstrinzičnih in intrinzičnih motivacijskih dejavnikov ter 

sodobnih načinov motiviranja zaposlenih v izbranih državah. Magistrsko delo. Ljubljana: 

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani.  

Franken, Robert. 1994. Human motivation. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole. 

Flynn, Stephen. 2011. Can you directly motivate employees? Exploding the myth. 

Development and learning organizations, 25 (1): 11–25. 

Gagne, Marylene in Edward Deci. 2005. Self–determination theory and work motivation. 

Journal of Organizational Behavior 26 (1): 331–362. 

George, Jennifer M. in Gareth R. Jones. 1996. Understanding and managing organizational 

behavior. New York: Addison–Wesley Publishing Company.  

Grant, Adam M. 2008. The Significance of Task Significance: Job Performance Effects, 

Relational Mechanisms, and Boundary Conditions. Journal of Applied Psychology, 93 

(2): 108–124 

Grubb, Todd. 2007. Performance Appraisal Reappraised: It’s Not All Positive. Journal of 

Human Resource Education 1 (1): 1–22. 

Gruban, Brane. 1997. Kura ali jajce, kupec ali zaposleni - Odnos med zaposlenimi: Kdo je 

kralj, kdo naj bo prej. Manager 6 (9): 58-61. 

Gruban, Brane. 2004. So kompetence nova priložnost za opešane letne pogovore? Ljubljana. 

Dialogos. 

Gruban, Brane. 2014. Uživate v letnih pogovorih? Bržkone tako kot pri obisku 

zobozdravnika. Finance 4343: 16–17. 

Hilmarsson, Sindri in Pall Rikhardsson. 2011. The Evolution of Motivation and Incentive 

System Research: A Literature Review. Social Science Electronic Publishing 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1965646 (12. 10. 2016).  

Hit d.d., Nova Gorica 2015. Revidirano letno poročilo za leto 2015. Interno gradivo, Hit d.d. 

Hit d.d., Nova Gorica 2015. Hitovi razvojni pogovori. Interno gradivo, Hit d.d.  

Hit d.d., Nova Gorica 2015. Predstavitev družbe. Interno gradivo, Hit d.d. 

Herzberg, Frederick. 2003. One more time: How do you motivate employees? Harvard 

Business Review 1 (1): 1–12. 

Ivanuša–Bezjak, Mirjana. 1999. Letni pogovor vodje z zaposlenim. Podjetnik 15 (1): 70–74. 

Kaj je siok. 2016. Http://www.biro–praxis.si/kaj–je–siok.html (15. 9. 2016). 

Kim, Dongho. 2006. Employee Motivation: Just Ask Your Employees. Seoul Journal of 

Business 12 (1): 19–35. 

Lambert, Clark. 2009. Fields Sales Performance Appraisal (3rd Ed.). John Wiley & Sons. 

New York: 79-83. 

Lawler, Edward. 1994. Motivation in Work Organizations. San Francisco: Jossey–Bass. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1965646
http://www.biro-praxis.si/kaj-je-siok.html%20(15


69 

 

Latham, P.Gary. Work Motivation: History, Theory, Research and Practice. Thousand Oaks: 

Sage Publications: 53-54. 

Lipičnik, Bogdan. 1998. Ravnanje z ljudmi pri delu. Ljubljana: Gospodarski vestnik. 

Locke, Edwin in Gary Latham P. 1990. Work motivation and satisfaction: Light at the end of 

the tunnel. Psychological Science 1 (4): 240–246. 

Majcen, Milena. 2001. Redni letni pogovori med vodjo in zaposleni. Ljubljana: GV Založba. 

Mihalič, Renata. 2006. Management človeškega kapitala. Škofja Loka: Mihalič in Partner. 

Mihalič, Renata. 2010. Kako izvedem letni pogovor. Škofja Loka: Mihalič in Partner. 

Moran, Christina, James M. Diefendorff, Tae–Yeol Kim in Zhi-Quang Liu. 2012. Profile 

approach to self–determination theory motivation at work. Journal of Vocational 

Behavior 81 (1): 354–363. 

Možina, Stane. 2002. Management kadrovskih virov. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.  

Murphy, Kevin R. in Jeanette Cleveland. 1991. Performance appraisal: An organizational 

perspective. Boston, MA: Simon and Shuster. 

Obisi, Chris. 1996. Personnel Management, Ibadan: Feeman Measurement. Heineman 

Educational Books Limited. London. 

Osabiya, Babatunde Joseph. 2014. Effectiveness of Performance Appraisal as a Tool to 

Measure Employee Productivity in Organisations. Journal of Public Administration ana 

Governance. 4 (4). ISSN 2167-7104. 

Pagano, R. Robert. 2004. Understanding Statistics in the Behavioral Sciences. 7-th edition, 

Thomon-Wadswoorth. Belmont. 

Planinc Alenka. 2013. Absentizem in pesimizem – ena težava z dvema obrazoma. Delo in 

varnost LVII(2): 33. 

Resnick, Susan in Alla M. Mohrman. 1981. An Appraisal of Performance Appraisal: 

Summary Results of a Large Scale Study. Los Angeles: University of Southern California, 

Technical Report, Center for Effective organizations. 

Roberson, Quinetta M. in Marcus M. Stewart. (2006). Understanding the Motivational Effects 

of Procedural and Informational Justice in Feedback Processes. British Journal of 

Psychology 97 (3): 281–298. 

Russ, 2011. Theory X/Y assumptions as predictors of managers' propensity for participative 

decision making. Management Decisions 49 (5): 823–836. 

Roussel, Patrice. 1996. Rémunération, Motivation et Satisfaction au Travail. Paris: 

Econimica. 

Russell, James S. in Dorothy Goodle. 1988. An Analysis of Managers’ Reaction to Their Own 

Performance Appraisal Feedback. Journal of Applied Psychology 73 (1): 63–67. 

Ryan, Richard M. in Edward Deci. 2000. Intrinsic and Extrinsic Motivation: Classic 

Definitions and New Directions. Contemporary Educational Psychology 25 (1): 54–67. 

Ryan, Richard M. in Edward Deci. 2000. Self-determination theory and the facilitation 

of intrinsic motivation, social development and well-being.  American Psychologist, 55(1): 

66–78. 



70 

 

Salge, Glackin & Polani. (2014). Changing the Environment Based on Empowerment as 

Intrinsic Motivation. Entropy, 16(5), 2789-2819. 

Schwarz, Roger. 2013. The sandwich approach undermines your feedback. Finweek: 38-39. 

Selvarajan, Tom T. in Peggy A. Cloninger. (2011). Can Performance Appraisals Motivate 

Employees to Improve Performance? A Mexican Study. The International Journal of 

Human Resource Management 23, 3063–3084. 

Shore, Lynn M., Lucy A. Newton in George C. Thornton. 1990. Job and Organizational 

Attitudes in Relation to Employee Behavioral Intentions. Journal of Organization 

Behaviour 11 (1): 57–67. 

Smith, David E. 1986. Training Programs for Performance Appraisal: A Review. Academy of 

Management Review 11 (1): 22–40. 

Stanton, J.William. in Buskirk, Richard Hobart. (2004). Management of the Sales Force (2nd 

Ed.). Richard E. Irwin Inc. Illinois. 140-142. 

Svetlik, Ivan, Jože Glazer, Alenka Kajzer in Martina Trbanc. 2001. Politika zaposlovanja. 

Ljubljana: FDV.  

Taylor, M. Susan, Kay B. Tracy, Monika K. Renard, Kline Harrison in Stephen J, Carroll. 

1995. Due Process in Performance Appraisal: A Quasi-Experiment in Procedural Justice. 

Administrative Science Quarterly 40 (3): 495–523. 

Thomas, Kenneth Wayne. 2009. Intrinsic motivation at work. What really drives employee 

engagement. San Francisco: Berrett–Kohler Publishers. 

Treven, Sonja. 1998. Management človeških virov. Ljubljana: Gospodarski vestnik. 

Uhan, Stane. 2004. Plača za delovno uspešnost. Podjetje 37: 106–113. 

Uhan, Stane. 2000.Vrednotenje dela. Kranj: Založba moderna organizacija:107–108. 

Vallerand, Robert J. 1997. Toward a hierarchical model of intrinsic and extrinsic motivation. 

Advances in experimental social psychology 29 (1): 271–350. 

Von Bergen, CW, Bressler, Martin in Campbell, Kitty. 2014. The sandwich feedback 

method:Not very tasty. Journal of Behavioral Studies in Business, 7. 

Wilson, Fiona M.1995. Organizational behavior and gender. London: McGraw–Hill. 

Zamečnik, Roman. 2014. The measurement of employee motivation by using multi–factor 

statistical analysis. Procedia – Social and behavioral Science 109 (1): 851–857. 

Zupan, Nada. 2001. Nagradite uspešne: spodbujanje uspešnosti in sistemi nagrajevanja v 

slovenskih podjetjih. Ljubljana: GV Založba. 



73 

 

PRILOGE 

Priloga 1 Opisni list delovno mesto natakar 

Priloga 2 Anketni vprašalnik - zaposleni 

Priloga 3 Anketni vprašalnik - vodstvo 

Priloga 4 Odgovori na odprto vprašanje - zaposleni 

Priloga 5 Odgovori na odprto vprašanje - vodstvo 

Priloga 6 Rezultati raziskave - porazdelitev podatkov 

Priloga 7 Rezultati raziskave - veljavnost in zanesljivost 





Priloga 1 

 

Opisni list delovnega mesta natakar 

1. Naziv delovnega mesta: NATAKAR 

2. Šifra delovnega mesta: 20221 

3. Vloga delovnega mesta: Postrežba hrane in pijače 

4. Ključno delovno mesto: Izvedbeno DM 

5. Delovne izkušnje (v mesecih): 15 mesecev 

6. Vplivi okolja: Skladno z oceno tveganja 

7. 

Stopnja in smer 

zahtevane 

izobrazbe: 

Stopnja: (IV) 

Smer: gostinska, druga 

8. 
Dodatna 
funkcionalna in 

druga znanja: 

Jezikovna: 

italijan./nemšč. angleščina 

slušno razumevanje B2 slušno razumevanje B2 

bralno razumevanje B1 bralno razumevanje B1 

govorno 

sporazumevanje 
B2 

govorno 

sporazumevanje 
B2 

govorno sporočanje B1 govorno sporočanje B1 

pisno sporočanje A1 pisno sporočanje A1 

Računalniš

ka: 
Stopnja 1 

Ostalo:  

9. Želena dodatna znanja:  

10. Tarifni razred: (IV) 

11. Začetni plačilni razred: 7 

12. Končni plačilni razred: 19 

13. Ponder: 100 

14. 
Temeljne naloge in standardi 

delovne uspešnosti: 

1. (1) Delo z zunanjimi strankami (sprejemanje naročil, 

rezervacij, strežba hrane in pijače, skrb za dobro počutje 

gostov, informiranje in seznanjanje s ponudbo) 

5. Odzivnost, 7. Razumljivost, 23. Zadovoljstvo strank 

2. (2) Delo z notranjimi strankami (sodelovanje med 

oddelki, znotraj oddelka) 

5. Odzivnost, 7. Razumljivost, 11. Usklajenost 

3. (6) Reševanje reklamacij in sporov (nezadovoljstvo 
gostov s kvaliteto jedi oz. pripravljenih pijač in postrežbe,..) 

7. Razumljivost, 11. Usklajenost, 14. Hitrost 

4. (14) Predlaganje ukrepov  

10. Uporabnost, 16. Gospodarnost, 19. Prepoznavanje tržnih 
in okoljskih trendov 

5. (17) Urejanje (delovnega okolja, dokumentacije, haccap) 

9. Točnost, 11. Usklajenost, 13. Ažurnost 

6. (22) Delo z delovnimi sredstvi  

8. Seznanjenost, 16. Gospodarnost, 17. Usposobljenost 
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15. 
Zahtevane kompetence in 

stopnja njihove pogostosti: 

1. Skrb za zadovoljstvo strank in gostov 3 

2. Osebna zavzetost, etičnost in poštenost 3 

3. Rezultatna in ciljna usmerjenost 3 

4. Strokovnost in odgovornost 3 

5. Ustvarjalnost, inovativnost in podjetnost 3 

6. Sodelovanje in timsko delo 3 

7. Motiviranje sodelavcev 0 

8. Voditeljstvo, razvoj sodelavcev in coaching 0 

9. Komunikacijska odličnost 3 

10. Strateško razmišljanje 0 

11. Obvladovanje in organiziranje procesov 3 

12. Sposobnost vplivanja 2 

16. Datum veljavnosti: 2.10.2015 
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Anketni vprašalnik - zaposleni 

 
Pozdravljeni! Sem Nives Dominc, študentka Fakultete za management v Kopru, zaposlena v družbi Hit, d.d., v 

poslovni enoti IZC Mond. V svojem magistrskem delu raziskujem dojemanje vpliva letnih pogovorov (HRP – 

Hitov razvojni pogovor) na zadovoljstvo in motivacijo zaposlenih v Hitu. Ker je za rezultate raziskave izredno 

pomembno, da pridobim čim večje število odgovorov, vas prosim, da si vzamete približno 5 minut časa ter resno 

in iskreno odgovorite na zastavljena vprašanja. Anketo naj izpolnjujejo samo tisti zaposleni, ki so sodelovali v 

najmanj enem letnem pogovoru v Hitu. Prosim vas, da izpolnite anketo samo enkrat. V vprašalniku ni pravilnih 

in napačnih odgovorov, temveč se izražajo samo mnenja. Navedba moške oblike spola velja za oba spola. Pri 

odgovarjanju vam zagotavljam popolno anonimnost in zaupnost, saj bodo rezultati raziskave uporabljeni zgolj v 

namene magistrskega dela, delodajalcu bom posredovala le povzetke in predloge za izboljšave.Za vaš čas in 

pripravljenost za sodelovanje se vam že vnaprej iskreno zahvaljujem. Nives Dominc  
 
SPOL - Prosim, da označite vaš spol.  
 

 Moški  
 Ženski  

 
STAROST - Prosim, da označite, v katero starostno skupino spadate.  
 

 19 do 24 let  
 25 do 34 let  
 35 do 44 let  
 45 do 54 let  
 55 do 64 let  
 65 ali več let  

 
IZOBRAZBA - Prosim, da označite, kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba.   
 

 Osnovna izobrazba  
 Srednja poklicna izobrazba  
 Srednja strokovna izobrazba  
 Srednja splošna izobrazba  
 Višja izobrazba (višja strokovna; višješolska; višješolska specialistična)  
 Dodiplomska izobrazba (visoka strokovna; univerzitetna)  
 Podiplomska izobrazba (specialistična; magisterij; doktorat)  

 
DELOVNA DOBA - Prosim, da označite vašo delovno dobo.  
 

 2 do 4 leta  
 5 do  9 let  
 10 do 14 let  
 15 do 19 let   
 20 do 24 let  
 25 let in več  

 
ŠTEVILO LETNIH POGOVOROV- Prosim, da označite, na koliko letnih pogovorih (HRP) ste sodelovali 

v Hitu.  
 

 Na enem  
 Na dveh  
 Na treh  
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DELOVNO MESTO - Prosim, da označite, kakšno je vaše delovno mesto v Hitu.  
 

 Vodja organizacijske enote  
 Vodja oddelka v organizacijski enoti  
 Vodja delovne skupine   
 Zaposlen v igralništvu  
 Zaposlen v gostinstvu  
 Zaposlen v strokovnih službah  

 

1. Prosim, da označite, kako se strinjate s spodnjimi trditvami o zadovoljstvu z zadnjim letnim pogovorom 

(HRP). 

 Se ne 

strinjam 

Delno se ne 

strinjam 

Sem 

neodločen 

Delno se 

strinjam 

Se strinjam 

1. Letni pogovor mi je pomagal, da  bolje razumem 

svoje delo.      

2. V letnem pogovoru sem ugotovil, da dobro delam.      
3. Letni pogovor z vodjem je poslabšal najin odnos.      
4. Letni pogovor bi bil boljši, če bi lahko tudi sam 

ocenjeval vodjo.      

5. Zadovoljen sem z letnim pogovorom.      
6. V letnem pogovoru vodja ni bil pošten.      
7. Letni pogovor mi je pomagal, da sem se naučil 

bolje opravljati svoje delo.      

8. V letnem pogovoru mi samoocenjevanje ni 

predstavljalo težav.      

9. V letnem pogovoru sem imel možnost podati 

pričakovanja na svoj karierni razvoj in 

izobraževanje. 
     

10. Cilje, ki sem jih za novo ocenjevalno obdobje 

predlagal sam, sva v letnem pogovoru z vodjo tudi 

potrdila. 
     

11. V letnem pogovoru mi postavljanje ciljev ni 

delalo težav.      

 
2 . Prosim, da označite, kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami o dejavnikih, ki vplivajo na vašo 

motivacijo na delovnem mestu. 

 Se ne 

strinjam 

Delno se ne 

strinjam 

Sem 

neodločen 

Delno se 

strinjam 

Se strinjam 

1. Zadovoljen sem s svojim mesečnim plačilom za 

opravljeno delo.      

 2. Zadovoljen sem z dodatnimi koristmi  in 

ugodnostmi za dobro opravljeno delo.         

3. Plačilo, ki ga dobim, je enakovredno delu, ki ga 

oddelam.      

4. Moj odnos s sodelavci je prijateljski in hkrati 

profesionalen.        

5. Zadovoljen sem z možnostmi izobraževanj in 
usposabljanj na delovnem mestu.      

6. V podjetju je velika možnost napredovanja.      
7. Prisoten sem pri sprejemanju odločitev v podjetju.      
8. Nadrejeni nadzira moje delo.      
9. Nadrejeni mi daje pozitivne povratne informacije.      
10. Nadrejeni me nagradi, ko delam dobro.      
11. Nadrejeni me pohvali, mi da priznanje za dobro 

delo.      
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 Se ne 

strinjam 

Delno se ne 

strinjam 

Sem 

neodločen 

Delno se 

strinjam 

Se strinjam 

12. Nadrejeni me kaznuje, če dela ne opravim dobro.      
13. Nadrejeni se mi posveti, ko se počutim 

odmaknjeno.      

14. Nadrejeni me spodbuja, vodi in usmerja.      
15. Na splošno sem zadovoljen z delovnimi pogoji.      
16. Opravljam delo, ki sem ga želel opravljati.      
17. Imam pozitivno mnenje o sebi.      
18. Na splošno sem zadovoljen sam s seboj.      
19. Na delovnem mestu se vedno kaj novega naučim.      
20. Zelo uživam pri opravljanju svojega dela.      
21. Delo opravljam z velikim veseljem.      
22. Zelo rad imam svoje delo.      
23. V svojem delu najdem pravo zadovoljstvo.      
24. Moje delovno mesto je polno izzivov.      
25. Moje delo mi dopušča kreiranje novih idej.      
26. Moje delo se mi zdi zanimivo.      
27. Moje delo je zabavno.      

 
3. Prosim, da označite, koliko se strinjate s trditvami o splošnem zadovoljstvo z delom.   

 Se ne 

strinjam 

Delno se ne 

strinjam 

Sem 

neodločen 

Delno se 

strinjam 

Se strinjam 

1. Zadovoljen z delom.      
2. Zadovoljen z delovnim časom.      
3. Zadovoljen z delovnimi pogoji.      
4. Zadovoljen sem s statusom v podjetju.      
5. Zadovoljen sem z možnostjo napredovanja.      
6. Zadovoljen sem s plačo.      
7. Zadovoljen sem z vodstvom.      
8. Zadovoljen sem s sodelavci.      
9. Zadovoljen sem s sistemom nagrajevanja.      
10. Zadovoljen sem z možnostjo za izobraževanje.      
11. Zadovoljen sem s stalno zaposlitvijo.      

 

4. Prosim, da odgovorite s svojimi besedami na vprašanje, kakšen je namen letnih pogovorov (HRP) v 

Hitu  
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Anketni vprašalnik – vodstvo 

Pozdravljeni! Sem Nives Dominc, študentka Fakultete za management v Kopru, zaposlena v družbi Hit, d. d., v 

poslovni enoti IZC Mond. V svojem magistrskem delu raziskujem dojemanje vpliva letnih pogovorov (HRP – 

Hitov razvojni pogovor) na zadovoljstvo in motivacijo zaposlenih v Hitu. Ker je za rezultate raziskave izredno 

pomembno, da pridobim čim večje število odgovorov, vas prosim, da si vzamete približno 5 minut časa ter resno 

in iskreno odgovorite na zastavljena vprašanja. Anketo naj izpolnjujejo samo tisti zaposleni, ki so vodili najmanj 
en letni pogovor (HRP) v Hitu. Prosim vas, da izpolnite anketo samo enkrat. V vprašalniku ni pravilnih in 

napačnih odgovorov, temveč se izražajo samo mnenja. Navedba moške oblike spola velja za oba spola. Pri 

odgovarjanju vam zagotavljam popolno anonimnost in zaupnost, saj bodo rezultati raziskave uporabljeni zgolj v 

namene magistrskega dela, delodajalcu bom posredovala le povzetke in predloge za izboljšave. Za vaš čas in 

pripravljenost za sodelovanje se vam že vnaprej iskreno zahvaljujem. Nives Dominc  
 
SPOL - Prosim, da označite vaš spol.  
 

 Moški  

 Ženski  
 

STAROST - Prosim, da označite, v katero starostno skupino spadate.  
 

 19 do 24 let  

 25 do 34 let  

 35 do 44 let  

 45 do 54 let  

 55 do 64 let  

 65 ali več let  

 

IZOBRAZBA - Prosim, da označite, kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba.   
 

 Osnovnošolska izobrazba  

 Srednja poklicna izobrazba  

 Srednja strokovna izobrazba  

 Srednja splošna izobrazba  

 Višja izobrazba (višja strokovna; višješolska; višješolska specialistična)  

 Dodiplomska izobrazba (visoka strokovna; univerzitetna)  

 Podiplomska izobrazba (specializacija, magisterij; doktorat)  
 

DELOVNA DOBA - Prosim, da označite vašo delovno dobo.  
 

 2 do 4 leta  

 5 do 9 let  

 10 do 14 let  

 15 do 19 let   

 20 do 24 let  

 25 let in več  

 

ŠTEVILO LETNIH POGOVOROV - Prosim, da označite, koliko letnih pogovorov (HRP) ste vodili  v 

Hitu.  
 

 Enega  

 Dva  

 Tri  

 

DELOVNO MESTO - Prosim, da označite, kakšno je vaše delovno mesto v Hitu.  
 

 Vodja organizacijske enote  
 Vodja oddelka v organizacijski enoti  
 Vodja delovne skupine  
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 Zaposlen v igralništvu  
 Zaposlen v gostinstvu  
 Zaposlen v strokovnih službah  

 
1. Prosim, da označite, kako se strinjate s spodnjimi trditvami o zadovoljstvu z zadnjim letnim pogovorom 

(HRP). 

 Se ne 

strinjam 

Delno se ne 

strinjam 

Sem 

neodločen 

Delno se 

strinjam 

Se strinjam 

1. V letnem pogovoru sem sodelavcu razložil vlogo 

njegovega dela, da ga bolje razume.      

2. V letnem pogovoru sem sodelavcu predstavil, 

kako dobro je opravil svoje delo.      

3. Letni pogovor s sodelavcem je poslabšal najin 

odnos.        

4. Letni pogovor bi bil boljši, če bi lahko tudi 

sodelavci ocenjevali svojega vodjo.      

5. Zadovoljen sem z izvedbo letnega pogovora.      
6. V letnem pogovoru sodelavec ni bil pošten.      
7. V letnem pogovoru sem sodelavcu pomagal, da se 

je naučil bolje opravljati svoje delo.      

8. V letnem pogovoru sva s sodelavcem dogovorila 

želen njegov karierni razvoj in izobraževanja.      

9.  V letnem pogovoru je sodelavec sam oblikoval 

cilje za novo ocenjevalno obdobje, ki sva jih 

potrdila. 
     

2. Prosim, da označite, kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami o dejavnikih, ki vplivajo na vašo 

motivacijo na delovnem mestu. 

  
 

Se ne 
strinjam 

Delno se ne 
strinjam 

Sem 
neodločen 

Delno se 
strinjam 

Se strinjam 

1. Zadovoljen sem s svojim mesečnim plačilom za 

opravljeno delo.      

2. Zadovoljen sem z dodatnimi koristmi  in 

ugodnostmi za dobro opravljeno delo.         

3. Plačilo, ki ga dobim, je enakovredno delu, ki ga 

oddelam.      

4. Moj odnos s sodelavci je prijateljski in hkrati 

profesionalen.        

5. Zadovoljen sem z možnostmi izobraževanj in 

usposabljanj na delovnem mestu.      

6. V podjetju je velika možnost napredovanja.      
7. Prisoten sem pri sprejemanju odločitev v podjetju.      
8. Nadrejeni nadzira moje delo.      
9. Nadrejeni mi daje pozitivne povratne informacije.      
10. Nadrejeni me nagradi, ko delam dobro.      
11. Nadrejeni me pohvali, mi da priznanje za dobro 

delo.      

12. Nadrejeni me kaznuje, če dela ne opravim dobro. 

      

13. Nadrejeni se mi posveti, ko se počutim 

odmaknjeno.      

14. Nadrejeni me spodbuja, vodi in usmerja.      
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Se ne 

strinjam 

Delno se ne 

strinjam 

Sem 

neodločen 

Delno se 

strinjam 

Se strinjam 

15. Na splošno sem zadovoljen z delovnimi pogoji.      
16. Opravljam delo, ki sem ga želel opravljati.      
17. Imam pozitivno mnenje o sebi.      
18. Na splošno sem zadovoljen sam s seboj.      
19. Na delovnem mestu se vedno kaj novega naučim.      
20. Zelo uživam pri opravljanju svojega dela.       
21. Delo opravljam z velikim veseljem.      
22. Zelo rad imam svoje delo.      
23. V svojem delu najdem pravo zadovoljstvo.      
24. Moje delovno mesto je polno izzivov.      
25. Moje delo mi dopušča kreiranje novih idej.      
26. Moje delo se mi zdi zanimivo.      
27. Moje delo je zabavno.      

 
 

3. Prosim, da označite, koliko se strinjate s trditvami o splošnem zadovoljstvo z delom.   
 

 Se ne 

strinjam 

Delno se ne 

strinjam 

Sem 

neodločen 

Delno se 

strinjam 

Se strinjam 

1. Zadovoljen z delom.      
2. Zadovoljen z delovnim časom.      
3. Zadovoljen z delovnimi pogoji.      
4. Zadovoljen sem s statusom v podjetju.      
5. Zadovoljen sem z možnostjo napredovanja.      
6. Zadovoljen sem s plačo.      
7. Zadovoljen sem z vodstvom.      
8. Zadovoljen sem s sodelavci.      
9. Zadovoljen sem s sistemom nagrajevanja.      
10. Zadovoljen sem z možnostjo za izobraževanje.      
11. Zadovoljen sem s stalno zaposlitvijo.      
 

 

4. Prosim, da odgovorite s svojimi besedami na vprašanje, kakšen je namen letnih pogovorov (HRP) v 

Hitu 
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Odgovori na odprto vprašanje - zaposleni 

1. Aktivno spremljanje delovne uspešnosti (izpolnjevanje nalog in ciljev), postavljanje novih izzivov 

za delo z možnostjo ciljnih izobraževanj. 
2. Če bi bil pošten način delodajalca do nagrajevanja v podjetju, bi lahko skozi delovno dobo v Hitu, 

delavec napredoval z dvigom tarifnega razreda, ne pa da se skozi ocenjevanje podaja zgolj in samo 

subjektivna ocena delavca s strani nadrejenega. 
3. Da se vedno naučimo nekaj novega. 

4. Da smo lahko vrgli 1 milijon evrov stran za celoten HRP, namesto da bi to razdelili za stimulacijo 

delavcev. 

5. Dati delavcem občutek, da lahko napredujejo, rastejo, se dodatno izobražujejo, v resnici pa je sistem 
nagrajevanja preveč zapleten in dolgotrajen. 

6. Doseganje ciljev, kakovosti, zadovoljstvo, motiviranost, uspeh posameznika in podjetja. 

7. Dvig motivacije zaposlenih, nagrajevanje zaposlenih. 

8. Dvig organizacijske klime in ciljno vodenje. 

9. Dvigniti pozitivno klimo?! 

10. Ena obveznost in naloga več. Ker če šefu nisi všeč, so vse dobre ideje vržene stran. 

11. Ga ni namena. Ocenjevanje je nepošteno. 

12. Iskanje in beleženje napak zaposlenega, povzročati nelagodje. 

13. Izboljšanje dela in klime. 

14. Izboljšanje organizacijske klime, dvig motivacije in zavzetosti zaposlenih, posredovanje povratnih 

informacij zaposlenim o kakovosti njihovega dela in odnosov itd. Osebno menim, da v praksi HRP-ji 

ne dosegajo zastavljenih ciljev, oziroma če sem nekoliko ciničen, pomenijo kvečjemu korak nazaj in 
ne naprej. 

15. Izboljšati poslovanje. 

16. Izboljšati zavzetost in klimo. 

17. Izboljšati zavzetost zaposlenih, nagraditi najboljše, spodbuditi uresničevanje ciljev, ugotoviti 
mnenje zaposlenih o svojem delu in o podjetju. 

18. Izboljševanje organizacijske klime. 

19. Komuniciranje, usmeritve za izboljšanje dela. 

20. Komunikacija  vodja - zaposleni za oceno  dela (v širšem pomenu) v preteklosti, sedanjosti in 
prihodnosti. 

21. Motivacija zaposlenih. 

22. Motiviranje in usmerjanje zaposlenih v podjetju. 

23. Motivirat delavce ne da bi jim kaj dali. 

24. Nagrajevanje zaposlenih, ki izstopajo iz povprečja. 

25. Naj bi bil delo po svojih zmožnostih in možnost napredovanja in nagrajevanja. 

26. Naj bi bil razvoj sodelavcev, motiviranje in boljše opravljanje dela in na koncu dvig realizacije 

podjetja. A tam, kjer vodja ni pravi, tudi razgovori ne dosežejo želenega učinka.  

27. Najverjetneje je namen bil zbližanje vodij z zaposlenimi. To je dobrodošlo v večjem kolektivu, kot 
so na primer igralne mize. Ugotavljam, da so HRP-ji prinesli tudi veliko negativne tekmovalnosti med 

zaposlenimi. 

28. Namen je mogoče dober, v praksi pa se izkaže, da ni sistema. 

29. Namen je, da podjetje iz delavca dobi še več za isto oz. manjšo plačilo. 

30. Namen letnih pogovorov je nagrajevanje zaposlenih, ki si to zaslužijo. 

31. Namen pogovorov je pregled samega dela in nagrajevanje tistih, ki dajo več od sebe. 

32. Namen so napredovanja. 

33. Namen vsekakor ni dosežen, ker so rezultati ocenjevanja tajni. Že v šoli se je vedelo, kdo je 
odličnjak in kdo ponavlja. 

34. Navzven pokazati, da imamo v podjetju nek sistem razvoja in nagrajevanja zaposlenih, četudi ta ne 

deluje. 
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35. Ne vem. 

36. Ne vem, kaj je točen namen, vem pa kaj je rezultat HRP v mojem primeru, in sicer, da si vodja in 

zaposleni vzameta 30 minut časa in se v miru pogovorita o delu in medsebojnem odnosu. 

37. Ni ga. Sistem je čisto napačno nastavljen. HRP ne dosega ciljev, ki bi jih moral. 

38. Nimam komentarja. Mogoče je sistem soliden, vendar ljudje še vedno nismo dovolj zreli za tak 

sistem ocenjevanja. 

39. Degradiranje zaposlenih po določenem ključu, ki ga vzpostavi vodja oddelka, ki ocenjuje 

podrejenega. 
40. Osebna rast, napredovanje v plačilnih razredih, nagrajevanje, izpopolnjevanje na delovnem mestu 

41. Pogovor z vodjem in nagrada za bolje opravljeno delo. 

42. Poiskati v ljudeh nadpovprečne sposobnosti. 

43. Pozitiven. 

44. Pregled dela v preteklem obdobju, postaviti cilje za naprej. Preveriti, kje se lahko delo oz. 

zaposleni izboljša ali optimizira. Motivirati zaposlenega za naprej. 

45. Se še ne ve. 

46. Si vzeti čas z vodjo na temo doseženih ciljev v preteklem obdobju in si zastaviti nove za naprej. 
Razčistiti eventualne težave na delovnem mestu, podati želje za naprej. 

47. So orodje za lažje ocenjevanje zaposlenih. 

48. Spodbujanje delovne sile, da strmi k izboljšanju delovnega procesa, iskanju novosti znotraj dela, ki 
koristijo sodelavcem in gostom hkrati. 

49. Spodbujanje in motiviranje zaposlenih, da bi z veseljem in še bolje opravljali svoje delo ter sprotno 

reševanje raznih nesporazumov. 

50. Spoznati prednosti in slabosti pri opravljanju svojega dela, izboljšati klimo, odnos med zaposlenim 
in nadrejenim ter izboljšati zavzetost za delo. 

51. Stik podrejenega z nadrejenim. 

52. Trenutno zgolj zaradi poročanja nadzornemu svetu. 

53. Ugotavljanje uspešnosti in napredovanja/nazadovanja delavca glede na preteklo obdobje. 

54. V Hitu je namen pogovorov izboljšanje klime in produktivnosti, vendar takega učinka nima! 

55. Večja možnost napredovanja, pregled dela in ciljev, možnost kariernega razvoja posameznika. 

56. Verjetno naj bi bil namen takšen, da motivira delavce, ampak pri nas nastaja tako razkol ekipe, 
predvsem zato, ker se ne izda javno, kdo je dobitnik nagrade. Opažam, da razgovori negativno 

vplivajo na kolektiv. 

57. Verjetno je oziroma upam, da je namen letnih pogovorov motiviranje zaposlenih, če pa se bo to 

obneslo, pa bo pokazal čas. 
58. Vsaj dvakrat letno se z vodjo pogovorim o svojem delu, karieri, načrtih in morebitnih težavah. 

59. Vsekakor vidim to kot možnost za spodbudo za nadaljnje delo in razvoj delavca, ampak je po 

mojem mnenju kar nekaj pomanjkljivosti v sami pripravi ocenjevalcev. 
60. Z vodjo določiti pravo smer razvoja posameznika ter doseči čim večje dosežke.  

61. Zapravljanje denarja, ena prava katastrofa. 

62. Zavajanje zaposlenih. 

63. Zdi se mi ok, da se da priložnost, da se pove, kaj je ok in kaj narobe. 
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Odgovori na odprto vprašanje -  vodstvo 

1. Ciljno vodenje in razvoj zaposlenih, izboljšanje organizacijske klime in motivacije. 

2. Da bi delavce stimulirali k boljšemu delu, možnost podati svoje mnenje, izboljšanje odnosov. 

3. Da kot posamezniki in ekipa napredujemo in ustvarjamo pozitivne rezultate ter vzdržujemo dobre 

odnose in klimo. 

4. Da se vodja in sodelavec pogovorita, kaj je bilo dobro in kaj slabo skozi leto. V čemu se lahko 
posameznik popravi, kaj ga motivira, nove ideje. 

5. Dvig zavzetosti zaposlenih in dvig organizacijske klime v podjetju. 

6. Izboljšanje dela, odprava napak, podaja predlogov. 

7. Izboljšanje organizacijske klime in pošteno nagrajevanje najboljših v oddelku! 

8. Izboljšati klimo, odnose. Odpraviti nezadovoljstvo posameznikov. Povezati oddelke, ki sodelujejo, 

in ne iskati napake v drugih oddelkih zato, da sami izpademo boljši. 

9. Izboljšati odnos, komunikacijo med zaposlenimi. 

10. Izboljšati predvsem odnos do dela in podjetja in predvsem poskusiti vpeljati v posameznika večjo 
zavzetost in zadovoljstvo pri delu. 

11. Letne razgovore izkoristim, da svojim sodelavcem podam povratne informacije glede minulega 

dela ter jih s tem usmerjam, da delo opravljajo bolj kvalitetno ter bolj motivirano. Na Hitovih letnih 
razgovorih tudi prisluhnem zaposlenemu (ga povabim), da izrazi kakšen predlog za izboljšanje 

delovnega procesa. 

12. Moje osebno mnenje glede razvojnih pogovorov je, da pridobim informacije zaposlenih, približno 

take, kot so vprašanja v tej anketi. Na podlagi tega lahko začrtaš nek (potencialen) razvoj sodelavca, 
ga znaš bolje motivirati in mu poskusiš omogočiti, da dela, kar najbolj zna in kar mu je najbolj všeč 

(seveda, vse z nekim poslovnim namenom). Na dan pridejo zelo zanimive misli in dejstva, ne nujno 

resnična, ampak so podlaga za razvoj odnosa in posledično načina in vsebine dela. 
13. Motiviranje in ciljno vodenje zaposlenih, dvig zavzetosti, boljša organizacijska klima, 

komunikacija, razvoj zaposlenih in planiranje karierne poti in izobraževanj, usklajevanje realiziranega 

in pričakovanega. 

14. Možnost, da zaposlen oceni svoje delo in si postavi kje se bo še lahko izboljšal(cilji) in napredoval. 
Možnost, da vodja individualno oceni svoje podrejene in jih razvija tam, kjer je za njih najbolj 

pomembno. Možnost nagraditi tistega, ki izstopa. 

15. Na žalost je le orodje za formalizacijo napredovanja zaposlenih. Letni razgovor bi moral biti 
neodvisen od sistema za nagrajevanje. Vodja bi moral imeti možnost nagraditi kogarkoli. LRP bi bil le 

orodje za ugotavljanje malverzacij pri utemeljitvah napredovanja (simpatiziranje ali negativen odnos 

do neke osebe). 
16. Namen je motivacija in dvig zavzetosti zaposlenih. 

17. Namen je stimulirati in izboljšati delo delavcev. 

18. Namen letnih pogovorov v Hitu naj bi bila boljša komunikacija, vodenje zaposlenih, usmerjanje 

sodelavcev - smo pa še daleč od tega. 
19. Namen letnih pogovorov, je da se s sodelavcem na štiri oči pogovoriš o vseh težavah in sodelavcu 

daš jasne usmeritve za naprej. 

20. Namen letnih razgovorov je dvig zavzetosti zaposlenih in dvig kvalitete naše storitve.  

21. Ne vem moral pa bi biti to, da se lahko individualno posveti vsakemu zaposlenemu, nagrajuje, 
napreduje, nazaduje ... Je pa izvajanje HRP-jev zelo zahtevno opravilo. Vodje v različnih OE v Hitu 

imajo različna merila, zaposleni pa se med seboj primerjajo. Zgodi se, da je nekdo nagrajen v drugi 

OE, ki v prvi ne bi bil. Nepošteno do manjših OE. 
22. Posnetek stanja zadovoljstva zaposlenih, evidentiranje mnenj, priprava korektivnih ukrepov. 

23. Pregled dela v preteklem obdobju, postavitev ciljev za naslednje obdobje, uskladitev pričakovanj, 

zahtev zaposleni-vodja (dvosmerno). Poglobljen razgovor. Karierni razvoj. 

24. Razjasniti, kaj in kako mora nekdo delati ter stalno nadgrajevanje kakovosti, vsebine dela, osebne 
rasti-razvoja kariere (identificirati priložnosti za izboljšave). 

25. Spodbujanje zaposlenih, da dosežejo še več, pri tem jim pomagamo z nasveti, predlogi, navodili 
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itd. 

26. Spremljanje kadrov, karierni razvoj, povratna informacija zaposlenim, kako opravljajo svoje delo. 

27. Umetno ustvarjanje občutka pravičnosti. 



Priloga 6 

 

Rezultati raziskave - porazdelitev podatkov  

Vodstvo N Min Max Mean 

 

Std. 

Deviation 

Skewne

ss 

 

Kurtos

is 

 

 

Stat Stat Stat Stat 

Std. 

Error Statistic Stat* 

Std. 

Error 

Stat.*

* 

Std. 

Error 

1. V letnem pogovoru sem sodelavcu razložil 

vlogo njegovega dela, da ga bolje razume. 
36 2 5 4,50 ,135 ,811 -1,533 ,393 1,536 ,768 

2. V letnem pogovoru sem sodelavcu predstavil, 

kako dobro je opravil svoje delo. 
36 2 5 4,58 ,122 ,732 -1,926 ,393 3,673 ,768 

3. Letni pogovor s sodelavcem je poslabšal najin 

odnos.   
36 1 4 1,50 ,157 ,941 1,851 ,393 2,313 ,768 

4. Letni pogovor bi bil boljši, če bi lahko tudi 

sodelavci ocenjevali svojega vodjo. 
35 1 5 3,63 ,197 1,165 -,863 ,398 ,276 ,778 

5. Zadovoljen sem z izvedbo letnega pogovora. 36 1 5 4,19 ,177 1,064 -1,164 ,393 ,745 ,768 

6. V letnem pogovoru sodelavec ni bil pošten. 36 1 4 2,11 ,202 1,214 ,487 ,393 -1,409 ,768 

7. V letnem pogovoru sem sodelavcu pomagal, 

da se je naučil bolje opravljati svoje delo. 
36 1 5 3,92 ,197 1,180 -1,045 ,393 ,362 ,768 

8. V letnem pogovoru sva s sodelavcem 

dogovorila želen njegov karierni razvoj in 

izobraževanja. 

36 1 5 3,97 ,180 1,082 -,945 ,393 ,299 ,768 

9. V letnem pogovoru je sodelavec sam 

oblikoval cilje za novo ocenjevalno obdobje, ki 

sva jih potrdila. 

36 1 5 3,47 ,201 1,207 -,602 ,393 -,859 ,768 

1. Zadovoljen sem s svojim mesečnim plačilom 

za opravljeno delo. 
35 1 5 3,09 ,237 1,401 -,161 ,398 -1,345 ,778 

2. Zadovoljen sem z dodatnimi koristmi   in 

ugodnostmi za dobro opravljeno delo. 
35 1 5 2,94 ,209 1,235 ,015 ,398 -,885 ,778 

3. Plačilo, ki ga dobim, je enakovredno delu, ki 

ga oddelam. 
35 1 5 2,83 ,199 1,175 -,224 ,398 -1,157 ,778 

4. Moj odnos s sodelavci je prijateljski in hkrati 

profesionalen.   
35 4 5 4,63 ,083 ,490 -,556 ,398 -1,797 ,778 

5. Zadovoljen sem z možnostmi izobraževanj in 

usposabljanj na delovnem mestu. 
35 1 5 3,49 ,251 1,483 -,631 ,398 -1,052 ,778 

6. V podjetju je velika možnost napredovanja. 35 1 5 2,66 ,221 1,305 ,013 ,398 -1,565 ,778 

7. Prisoten sem pri sprejemanju odločitev v 

podjetju. 
35 1 5 3,11 ,259 1,530 -,203 ,398 -1,512 ,778 

8. Nadrejeni nadzira moje delo. 35 2 5 4,00 ,183 1,085 -,733 ,398 -,749 ,778 

9. Nadrejeni mi daje pozitivne povratne 

informacije. 
35 1 5 3,86 ,217 1,287 -,861 ,398 -,460 ,778 

10. Nadrejeni me nagradi, ko delam dobro. 35 1 5 3,09 ,194 1,147 ,072 ,398 -,491 ,778 

11. Nadrejeni me pohvali, mi da priznanje za 

dobro delo. 
35 2 5 4,06 ,153 ,906 -,873 ,398 ,274 ,778 

12. Nadrejeni me kaznuje, če dela ne opravim 

dobro. 
35 1 5 2,49 ,214 1,269 ,538 ,398 -,697 ,778 

13. Nadrejeni se mi posveti, ko se počutim 

odmaknjeno. 
35 1 5 3,40 ,210 1,241 -,149 ,398 -1,018 ,778 

14. Nadrejeni me spodbuja, vodi in usmerja. 35 1 5 3,60 ,202 1,193 -,802 ,398 -,015 ,778 

15. Na splošno sem zadovoljen z delovnimi 

pogoji. 
35 1 5 4,29 ,151 ,893 -1,928 ,398 5,023 ,778 

16. Opravljam delo, ki sem ga želel opravljati. 35 2 5 4,54 ,132 ,780 -1,728 ,398 2,449 ,778 

17. Imam pozitivno mnenje o sebi. 35 4 5 4,80 ,069 ,406 -1,568 ,398 ,483 ,778 

18. Na splošno sem zadovoljen sam s seboj. 35 4 5 4,71 ,077 ,458 -,992 ,398 -1,082 ,778 

19. Na delovnem mestu se vedno kaj novega 

naučim. 
35 2 5 4,54 ,118 ,701 -1,794 ,398 3,913 ,778 

20. Zelo uživam pri opravljanju svojega dela.  35 1 5 4,40 ,154 ,914 -1,893 ,398 4,359 ,778 

21. Delo opravljam z velikim veseljem. 35 2 5 4,43 ,131 ,778 -1,339 ,398 1,488 ,778 

22. Zelo rad imam svoje delo. 35 2 5 4,54 ,118 ,701 -1,794 ,398 3,913 ,778 

23. V svojem delu najdem pravo zadovoljstvo. 34 1 5 4,26 ,181 1,053 -1,893 ,403 3,798 ,788 

24. Moje delovno mesto je polno izzivov. 35 2 5 4,54 ,125 ,741 -1,763 ,398 3,098 ,778 

5. Moje delo mi dopušča kreiranje novih idej. 35 1 5 4,31 ,173 1,022 -1,739 ,398 2,770 ,778 

26. Moje delo se mi zdi zanimivo. 35 2 5 4,66 ,116 ,684 -2,369 ,398 6,209 ,778 

27. Moje delo je zabavno. 35 1 5 3,77 ,193 1,140 -,786 ,398 ,167 ,778 
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1. Zadovoljen z delom. 34 1 5 4,41 ,159 ,925 -2,166 ,403 5,446 ,788 

2. Zadovoljen z delovnim časom. 33 1 5 4,36 ,156 ,895 -1,928 ,409 5,010 ,798 

3. Zadovoljen z delovnimi pogoji. 34 1 5 4,24 ,164 ,955 -1,614 ,403 3,123 ,788 

4. Zadovoljen sem s statusom v podjetju. 34 1 5 4,26 ,165 ,963 -1,655 ,403 3,151 ,788 

5. Zadovoljen sem z možnostjo napredovanja. 34 1 5 3,47 ,220 1,285 -,705 ,403 -,526 ,788 

6. Zadovoljen sem s plačo. 34 1 5 3,09 ,236 1,379 -,241 ,403 -1,292 ,788 

7. Zadovoljen sem z vodstvom. 33 1 5 4,03 ,187 1,075 -1,188 ,409 ,939 ,798 

8. Zadovoljen sem s sodelavci. 34 2 5 4,38 ,134 ,779 -1,217 ,403 1,250 ,788 

9. Zadovoljen sem s sistemom nagrajevanja. 34 1 4 2,06 ,189 1,099 ,605 ,403 -,971 ,788 

10. Zadovoljen sem z možnostjo za 

izobraževanje. 
34 1 5 3,32 ,252 1,471 -,480 ,403 -1,283 ,788 

11. Zadovoljen sem s stalno zaposlitvijo. 34 3 5 4,79 ,082 ,479 -2,360 ,403 5,298 ,788 

Valid N (listwise) 32                   

*Skewnes Stat (koeficient sploščenosti): normalna porazdelitev (če je vrednost koeficienta enaka nič); večja od 

0,20 kaže na veliko asimetrijo. 

** Kurtosis Stat (koeficient asimetrije): normalna (če je vrednost koeficienta enaka 0); nad 0,8 kaže na veliko oz. 

nenormalno sploščenost. 
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Zaposleni N 
Mi
n Max Mean 

 

Std. 
Deviation 

Skewn
ess 

 

Kurto
sis 

 

 
Stat Stat Stat Stat 

Std. 

Error Stat Stat* 

Std. 

Error 

Stat.*

* 

Std. 
Erro

r 

1. Letni pogovor mi je pomagal, da   
bolje razumem svoje delo. 

90 1 5 2,69 ,159 1,504 0,184 ,254 
-

1,487 
,503 

2. V letnem pogovoru sem ugotovil, da 
dobro delam. 

91 1 5 3,69 ,155 1,481 -0,795 ,253 
-

0,837 
,500 

3. Letni pogovor z vodjem je poslabšal 
najin odnos.   

91 1 5 1,38 ,097 ,928 2,477 ,253 5,409 ,500 

4. Letni pogovor bi bil boljši, če bi lahko 

tudi sam ocenjeval vodjo. 
91 1 5 2,75 ,158 1,503 ,122 ,253 

-

1,426 
,500 

5. Zadovoljen sem z letnim pogovorom. 
91 1 5 3,44 ,151 1,439 -0,471 ,253 

-
1,116 

,500 

6. V letnem pogovoru vodja ni bil 
pošten. 

90 1 5 1,87 ,134 1,274 1,256 ,254 0,344 ,503 

7. Letni pogovor mi je pomagal, da sem 
se naučil bolje opravljati svoje delo.  

91 1 5 2,27 ,155 1,476 0,761 ,253 -,860 ,500 

8.V letnem pogovoru mi 

samoocenjevanje ni predstavljalo težav. 
90 1 5 3,96 ,136 1,289 -1,011 ,254 -,207 ,503 

9. V letnem pogovoru sem imel možnost 
podati pričakovanja na svoj karierni 
razvoj in izobraževanje. 

91 1 5 4,01 ,125 1,188 -1,323 ,253 ,999 ,500 

1. Zadovoljen sem s svojim mesečnim 
plačilom za opravljeno delo. 

89 1 5 2,28 ,146 1,382 ,535 ,255 
-

1,241 
,506 

2. Zadovoljen sem z dodatnimi koristmi   
in ugodnostmi za dobro opravljeno delo. 

89 1 5 2,24 ,150 1,414 ,827 ,255 -,649 ,506 

3. Plačilo, ki ga dobim, je enakovredno 
delu, ki ga oddelam. 

89 1 5 2,17 ,151 1,424 ,806 ,255 
-

0,859 
,506 

4. Moj odnos s sodelavci je prijateljski in 
hkrati profesionalen.   

89 1 5 4,29 ,106 1,002 -1,520 ,255 1,813 ,506 

5. Zadovoljen sem z možnostmi 
izobraževanj in usposabljanj na 
delovnem mestu. 

89 1 5 3,06 ,157 1,480 -,099 ,255 
-

1,392 
,506 

6. V podjetju je velika možnost 

napredovanja. 
89 1 5 2,11 ,133 1,256 ,839 ,255 

-

0,442 
,506 

7. Prisoten sem pri sprejemanju 
odločitev v podjetju. 

89 1 5 2,20 ,150 1,416 ,714 ,255 
-

1,010 
,506 

8. Nadrejeni nadzira moje delo. 89 1 5 3,70 ,131 1,238 -,833 ,255 -,187 ,506 

9. Nadrejeni mi daje pozitivne povratne 
informacije. 

89 1 5 3,72 ,132 1,243 -,753 ,255 -,485 ,506 

10. Nadrejeni me nagradi, ko delam 
dobro. 

89 1 5 2,56 ,147 1,390 ,389 ,255 
-

1,103 
,506 

11. Nadrejeni me pohvali, mi da 
priznanje za dobro delo. 

89 1 5 3,66 ,152 1,430 -,838 ,255 -,700 ,506 

12. Nadrejeni me kaznuje, če dela ne 

opravim dobro. 
88 1 5 2,23 ,137 1,284 ,595 ,257 -,851 ,508 

13. Nadrejeni se mi posveti, ko se 
počutim odmaknjeno. 

89 1 5 3,06 ,149 1,409 -,102 ,255 
-

1,151 
,506 

14. Nadrejeni me spodbuja, vodi in 
usmerja. 

87 1 5 3,36 ,153 1,430 -,484 ,258 
-

1,055 
,511 

15. Na splošno sem zadovoljen z 
delovnimi pogoji. 

87 1 5 3,89 ,101 ,945 -0,865 ,258 0,760 ,511 

16. Opravljam delo, ki sem ga želel 

opravljati. 
88 1 5 3,72 ,140 1,313 -0,703 ,257 

-

0,708 
,508 

17. Imam pozitivno mnenje o sebi. 88 3 5 4,66 ,056 ,523 -1,169 ,257 ,336 ,508 

18. Na splošno sem zadovoljen sam s 
seboj. 88 3 5 

4,568
2 

0,062
17 

0,583202
7 

-

0,9831
2 

0,2568
1 

0,001
6 

,508 

19. Na delovnem mestu se vedno kaj 
novega naučim. 87 1 5 4,092 

0,111
65 

1,041378
6 

-
1,1992

3 
0,2582

33 
1,081

3 
,511 

20. Zelo uživam pri opravljanju svojega 88 1 5 3,91 ,107 1,002 -0,657 ,257 0,018 ,508 
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dela.  

21. Delo opravljam z velikim veseljem. 
88 1 5 4,02 ,108 1,017 -0,717 ,257 

-
0,347 

,508 

22. Zelo rad imam svoje delo. 88 1 5 4,02 ,102 ,959 -0,767 ,257 0,057 ,508 

23. V svojem delu najdem pravo 
zadovoljstvo. 

88 1 5 3,67 ,122 1,142 -,408 ,257 -,731 ,508 

24. Moje delovno mesto je polno 

izzivov. 
88 1 5 3,73 ,139 1,302 -0,851 ,257 -,338 ,508 

25. Moje delo mi dopušča kreiranje 
novih idej. 

88 1 5 3,66 ,134 1,258 -,848 ,257 
-

0,224 
,508 

26. Moje delo se mi zdi zanimivo. 87 1 5 4,07 ,113 1,054 -1,176 ,258 ,942 ,511 

27. Moje delo je zabavno. 87 1 5 3,51 ,133 1,238 -,560 ,258 -,587 ,511 

1. Zadovoljen z delom. 88 1 5 3,99 ,118 1,109 -1,116 ,257 ,648 ,508 

2. Zadovoljen z delovnim časom. 88 1 5 4,05 ,131 1,231 -1,148 ,257 0,217 ,508 

3. Zadovoljen z delovnimi pogoji. 88 1 5 3,98 ,112 1,050 -1,051 ,257 ,683 ,508 

4. Zadovoljen sem s statusom v podjetju. 
88 1 5 3,47 ,137 1,286 -,570 ,257 

-
0,696 

,508 

5. Zadovoljen sem z možnostjo 
napredovanja. 

88 1 5 2,53 ,157 1,470 ,410 ,257 
-

1,279 
,508 

6. Zadovoljen sem s plačo. 
88 1 5 2,28 ,145 1,364 ,468 ,257 

-

1,317 
,508 

7. Zadovoljen sem z vodstvom. 
88 1 5 3,43 ,141 1,320 -,386 ,257 

-
0,990 

,508 

8. Zadovoljen sem s sodelavci. 88 1 5 3,86 ,110 1,030 -,817 ,257 0,108 ,508 

9. Zadovoljen sem s sistemom 
nagrajevanja. 

88 1 5 2,07 ,143 1,337 ,994 ,257 -,240 ,508 

10. Zadovoljen sem z možnostjo za 
izobraževanje. 

87 1 5 2,98 ,155 1,447 -,101 ,258 
-

1,373 
,511 

11. Zadovoljen sem s stalno zaposlitvijo. 88 2 5 4,66 ,076 0,709 -2,364 ,257 5,478 ,508 

Valid N (listwise) 79                   

*Skewnes Stat (koeficient sploščenosti): normalna porazdelitev (če je vrednost koeficienta enaka nič); večja od 

0,20 kaže na veliko asimetrijo. 

** Kurtosis Stat (koeficient asimetrije): normalna (če je vrednost koeficienta enaka 0); nad 0,8 kaže na veliko oz. 

nenormalno sploščenost. 
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Rezultati raziskave - veljavnost in zanesljivost 

Zadovoljstvo vodstva z zadnjim letnim pogovorom  

Preglednica 1: Komunalitete 

  Izvlečene 

Vpr.1. V letnem pogovoru sem sodelavcu razložil vlogo njegovega dela, da ga bolje razume. ,580 

Vpr.2. V letnem pogovoru sem sodelavcu predstavil, kako dobro je opravil svoje delo. ,606 

Vpr.5. Zadovoljen sem z izvedbo letnega pogovora. ,670 

Vpr.7. V letnem pogovoru sem sodelavcu pomagal, da se je naučil bolje opravljati svoje delo. ,690 

Preglednica 2: Celotna pojasnjena varianca 

Komponente Začetne lastne vrednosti Izvleček vsote kvadratov 

  Skupaj % variance Kumulativni % Skupaj % variance Kumulativni % 

1 2,546 63,638 63,638 2,546 63,638 63,638 

2 ,870 21,738 85,376       

3 ,358 8,961 94,337       

4 ,227 5,663 100,000       

Motivacija vodstva na delovnem mestu   

Preglednica 3: Komunalitete 

 

Izvlečene 

Vpr.2. Zadovoljen sem z dodatnimi koristmi   in ugodnostmi za dobro opravljeno delo. ,724 

Vpr.3. Plačilo, ki ga dobim, je enakovredno delu, ki ga oddelam. ,724 

Vpr.5. Zadovoljen sem z možnostmi izobraževanj in usposabljanj na delovnem mestu. ,551 

Vpr.6. V podjetju je velika možnost napredovanja. ,649 

Vpr.7. Prisoten sem pri sprejemanju odločitev v podjetju. ,580 

Vpr.9. Nadrejeni mi daje pozitivne povratne informacije. ,754 

Vpr.11. Nadrejeni me pohvali, mi da priznanje za dobro delo. ,807 

Vpr.13. Nadrejeni se mi posveti, ko se počutim odmaknjeno. ,654 

Vpr.14. Nadrejeni me spodbuja, vodi in usmerja. ,768 

Vpr.15. Na splošno sem zadovoljen z delovnimi pogoji. ,517 

Vpr.16. Opravljam delo, ki sem ga želel opravljati. ,574 

Vpr.19. Na delovnem mestu se vedno kaj novega naučim. ,743 

Vpr.20. Zelo uživam pri opravljanju svojega dela.  ,849 

Vpr.21. Delo opravljam z velikim veseljem. ,852 

Vpr.22. Zelo rad imam svoje delo. ,904 

Vpr.23. V svojem delu najdem pravo zadovoljstvo. ,812 

Vpr.24. Moje delovno mesto je polno izzivov. ,765 

Vpr.25. Moje delo mi dopušča kreiranje novih idej. ,697 

Vpr.26. Moje delo se mi zdi zanimivo. ,754 

Vpr.27. Moje delo je zabavno. ,685 
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Preglednica 4: Celotna pojasnjena varianca  

Komponente Začetne lastne vrednosti Izvleček vsote kvadratov 

 

Skupaj % variance Kumulativni % Skupaj % variance Kumulativni % 

1 10,969 54,844 54,844 10,969 54,844 54,844 

2 1,883 9,415 64,259 1,883 9,415 64,259 

3 1,512 7,558 71,817 1,512 7,558 71,817 

4 ,966 4,829 76,646       

5 ,845 4,224 80,870       

6 ,748 3,742 84,612       

7 ,628 3,138 87,749       

8 ,467 2,334 90,084       

9 ,386 1,930 92,014       

10 ,346 1,732 93,746       

11 ,278 1,391 95,138       

12 ,246 1,230 96,367       

13 ,193 ,967 97,335       

14 ,177 ,883 98,218       

15 ,160 ,800 99,017       

16 ,070 ,348 99,365       

17 ,056 ,281 99,647       

18 ,037 ,186 99,832       

19 ,023 ,114 99,947       

20 ,011 ,053 100,000       
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Zadovoljstvo vodstva z delom   

Preglednica 5: Komunalitete – vse spremenljivke 

  Izvlečene 

Vpr.1. Zadovoljen z delom. ,667 

Vpr.2. Zadovoljen z delovnim časom. ,679 

Vpr.3. Zadovoljen z delovnimi pogoji. ,708 

Vpr.4. Zadovoljen sem s statusom v podjetju. ,728 

Vpr.5. Zadovoljen sem z možnostjo napredovanja. ,725 

Vpr.6. Zadovoljen sem s plačo. ,441 

Vpr.7. Zadovoljen sem z vodstvom. ,791 

Vpr.8. Zadovoljen sem s sodelavci. ,370 

Vpr.9. Zadovoljen sem s sistemom nagrajevanja. ,431 

Vpr.10. Zadovoljen sem z možnostjo za izobraževanje. ,634 

Vpr.11. Zadovoljen sem s stalno zaposlitvijo. ,744 

Preglednica 6: Celotna pojasnjena varianca – vse spremenljivke 

Komponente Začetne lastne vrednosti Izvleček vsote kvadratov  

  Skupaj % variance Kumulativni % Skupaj % variance Kumulativni % 

1 5,487 49,884 49,884 5,487 49,884 49,884 

2 1,431 13,012 62,896 1,431 13,012 62,896 

3 ,971 8,826 71,722       

4 ,875 7,952 79,674       

5 ,625 5,681 85,356       

6 ,464 4,217 89,573       

7 ,351 3,190 92,762       

8 ,282 2,566 95,329       

9 ,209 1,897 97,226       

10 ,181 1,649 98,875       

11 ,124 1,125 100,000       

 



Priloga 7  

   

 

Zadovoljstvo zaposlenih z zadnjim letnim pogovorom  

Preglednica 7: Komunalitete  

  Izvlečene 

Vpr.1. Letni pogovor mi je pomagal, da  bolje razumem svoje delo. ,666 

Vpr.2. V letnem pogovoru sem ugotovil, da dobro delam. ,612 

Vpr.5. Zadovoljen sem z letnim pogovorom. ,659 

Vpr.7. Letni pogovor mi je pomagal, da sem se naučil bolje opravljati svoje delo.  ,606 

Preglednica 8: Celotna pojasnjena varianca 

Komponente Začetne lastne vrednosti Izvleček vsote kvadratov 

 

Skupaj % variance Kumulativni % Skupaj % variance Kumulativni % 

1 2,543 63,575 63,575 2,543 63,575 63,575 

2 ,822 20,543 84,117       

3 ,336 8,412 92,529       

4 ,299 7,471 100,000       

Motivacija zaposlenih na delovnem mestu   

Preglednica 9: Komunalitete 

  Izvlečene 

Vpr.1. Zadovoljen sem s svojim mesečnim plačilom za opravljeno delo. ,783 

Vpr.2. Zadovoljen sem z dodatnimi koristmi   in ugodnostmi za dobro opravljeno delo. ,737 

Vpr.3. Plačilo, ki ga dobim, je enakovredno delu, ki ga oddelam. ,785 

Vpr.5. Zadovoljen sem z možnostmi izobraževanj in usposabljanj na delovnem mestu. ,491 

Vpr.6. V podjetju je velika možnost napredovanja. ,605 

Vpr.7. Prisoten sem pri sprejemanju odločitev v podjetju. ,496 

Vpr.10. Nadrejeni me nagradi, ko delam dobro. ,717 

Vpr.11. Nadrejeni me pohvali, mi da priznanje za dobro delo. ,756 

Vpr.15. Na splošno sem zadovoljen z delovnimi pogoji. ,452 

Vpr.19. Na delovnem mestu se vedno kaj novega naučim. ,753 

Vpr.20. Zelo uživam pri opravljanju svojega dela.  ,823 

Vpr.21. Delo opravljam z velikim veseljem. ,876 

Vpr.22. Zelo rad imam svoje delo. ,878 

Vpr.23. V svojem delu najdem pravo zadovoljstvo. ,858 

Vpr.24. Moje delovno mesto je polno izzivov. ,821 

Vpr.25. Moje delo mi dopušča kreiranje novih idej. ,791 

Vpr.26. Moje delo se mi zdi zanimivo. ,822 

Vpr.27. Moje delo je zabavno. ,690 
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Preglednica 10: Celotna pojasnjena varianca 

Komponente Začetne lastne vrednosti Izvleček vsote kvadratov 

 

Skupaj % variance Kumulativni % Skupaj % variance Kumulativni % 

1 8,369 46,493 46,493 8,369 46,493 46,493 

2 2,470 13,722 60,215 2,470 13,722 60,215 

3 1,260 7,001 67,216 1,260 7,001 67,216 

4 1,035 5,751 72,967 1,035 5,751 72,967 

5 ,795 4,418 77,385       

6 ,723 4,019 81,404       

7 ,593 3,295 84,699       

8 ,547 3,041 87,740       

9 ,466 2,589 90,329       

10 ,320 1,778 92,108       

11 ,312 1,731 93,838       

12 ,239 1,329 95,167       

13 ,229 1,269 96,437       

14 ,178 ,987 97,424       

15 ,144 ,801 98,225       

16 ,123 ,685 98,910       

17 ,103 ,572 99,483       

18 ,093 ,517 100,000       

 

Zadovoljstvo zaposlenih z delom   

Preglednica 11: Komunalitete 

 

Izvlečene 

Vpr.1. Zadovoljen z delom. ,669 

Vpr.3. Zadovoljen z delovnimi pogoji. ,585 

Vpr.4. Zadovoljen sem s statusom v podjetju. ,712 

Vpr.5. Zadovoljen sem z možnostjo napredovanja. ,673 

Vpr.6. Zadovoljen sem s plačo. ,645 

Vpr.7. Zadovoljen sem z vodstvom. ,637 

Vpr.8. Zadovoljen sem s sodelavci. ,589 

Vpr.9. Zadovoljen sem s sistemom nagrajevanja. ,760 

Vpr.10. Zadovoljen sem z možnostjo za izobraževanje. ,544 
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Preglednica 12: Celotna pojasnjena varianca 

Komponente Začetne lastne vrednosti Izvleček vsote kvadratov 

 

Skupaj % variance Kumulativni % Skupaj % variance Kumulativni % 

1 4,583 50,927 50,927 4,583 50,927 50,927 

2 1,231 13,674 64,601 1,231 13,674 64,601 

3 ,858 9,531 74,132       

4 ,581 6,451 80,583       

5 ,484 5,376 85,958       

6 ,433 4,811 90,769       

7 ,344 3,819 94,588       

8 ,277 3,073 97,660       

9 ,211 2,340 100,000       

 


