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III 

POVZETEK 

V magistrski nalogi smo želeli s pomočjo ankete ugotoviti, kakšni so odzivi in izkušnje 

zaposlenih po prvi izvedbi rednih letnih razgovorov v podjetju X. Predvsem nas je zanimalo, 

ali je uvedba rednih letnih razgovorov prispevala k izboljšanju organizacijske klime, 

zadovoljstva zaposlenih, motivacijskih dejavnikov in komunikacije med vodjo in zaposlenim. 

Zanimalo nas je tudi, ali je služba za razvoj in izobraževanje kadrov vodje strokovno 

usposobila za izvajanje rednih letnih razgovorov in ali so bili dogovori po izvedbi realizirani. 

Ključne besede: redni letni razgovor, organizacijska klima, zadovoljstvo, motivacija, 

komunikacija, vodenje, faktorska analiza. 

SUMMARY 

In the Master's thesis we wanted to determine the reactions and experiences of employees 

after the first annual interviews in the company X, through a survey. We were particularly 

interested in whether the introduction of regular annual interviews has contributed to the 

improvement of the organizational climate, employee satisfaction, motivational factor and 

communication between the leader and employee. We wanted to find out, if leaders have been 

professionally trained by the department for human resources development and education to 

carry out regular annual interviews and if the agreements have been realized afterwards.  

Keywords: regular annual interviews, organizational climate, satisfaction, motivation, 

communication, leading, factor analysis. 
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1 UVOD 

Podjetja se v današnjih časih srečujejo z veliko konkurenco na vseh področjih, zato se morajo 

hitro prilagajati in odzivati na spremembe, kar zahteva vlaganje v znanje in usposobljenost 

zaposlenih. Podjetje si mora zagotoviti ali izobraziti zaposlene, ki bodo sposobni izpolniti 

zastavljene cilje. Pot do zastavljenih ciljev vodi preko nenehnih izobraževanj ter vlaganj v 

razvoj in motiviranost zaposlenih. V podjetju X so se z namenom, da bi izboljšali delovne 

procese, učinkovitost zaposlenih in organizacijsko klimo, odločili za uvedbo rednih letnih 

razgovorov, katerih del sem bil tudi sam. 

Redni letni razgovor je oblika medsebojnega poslovnega komuniciranja med vodjo in 

zaposlenim. Slednja se bosta zato enkrat letno poglobljeno pogovorila o ciljih, nalogah, 

dosedanjem delu, načrtih za prihodnost in nadaljnjih pričakovanjih tako vodje kot 

zaposlenega (Majcen 2001, 51). Vodenje rednih letnih razgovorov vsekakor zahteva primerno 

usposobljenost vodij, zato morajo strokovne službe poskrbeti za njihovo usposobljenost. 

Vodja mora svojo nadrejenost na razgovoru izkazati s strokovnostjo poznavanja rednih letnih 

razgovorov. 

Letni razgovor med vodjo in zaposlenimi terja tudi ustrezno predpripravo zaposlenih, saj 

lahko le na ta način dosežemo želeni rezultat oziroma učinek. Poleg tega pa je pomembno, da 

je letni razgovor organiziran ob primernem času ter na primernem kraju, da se lahko vodja in 

zaposleni v miru pogovorita o vseh predvidenih temah. Ob koncu pogovora je smiselno 

sestaviti zapisnik, ki ga podpišeta obe strani. Ta nato med letom služi kot osnova za določene 

ukrepe in za oceno doseženega. 

1.1 Opredelitev problema preučevanja 

V današnjih časih postaja v podjetjih najpomembnejša vrednota dobiček, za dosego katerega 

vodstva podjetij uporabljajo praktično vsa sredstva, pri čemer pa običajno pozabljajo, da tega 

cilja ne bi mogli doseči brez zaposlenih. Managerji se vsakodnevno srečujejo z novimi izzivi 

na trgu dela, zato morajo vložiti veliko truda, da postanejo ali pa ostanejo konkurenčni na trgu 

dela. Zaposleni so tisti, ki vsak na svojem področju s svojim prizadevanjem, če so ustrezno 

motivirani za delo, prispevajo h končnemu rezultatu poslovanja podjetja. Vodstva podjetij bi 

zato morala temu dejavniku posvečati več pozornosti. 

Kot piše Tavčar (2008, 20), imajo vodje običajno zaradi preobilice dela bolj malo časa za 

ustrezno komunikacijo z zaposlenimi, zato so letni pogovori lepa priložnost, da bolje spoznajo 

zaposlene in njihova razmišljanja ter pričakovanja. Ob tem pa imajo tudi vodje priložnost 

zaposlenim predstaviti svoje cilje in razmišljanja o tem, kako vidijo njihovo vlogo pri 

uresničevanju teh ciljev. 
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Pomembna sta stalen razvoj in usposabljanje zaposlenih, saj razmere zahtevajo nenehno 

prilagajanje in hitro odzivanje. Ravnanje s kadrovskimi viri je torej po eni strani prednost, po 

drugi pa močno orožje v boju s konkurenco (Možina in Svetlik 2002, 6). Podjetja se morajo 

zavedati, kako pomembni so poleg prej naštetih dejavnikov tudi analiza in spremljanje 

delovne uspešnosti, motiviranje zaposlenih in oblikovanje karier. 

Naloga vodje je, da poveča delovno uspešnost zaposlenih, zato mora zaposlene motivirati za 

skupne cilje, jim razložiti pomen in vlogo vsakogar v skupnih prizadevanjih, delo organizirati 

tako, da naloge optimalno razporedi tudi po usmerjenosti in nadarjenosti sodelavcev, jih 

spodbujati glede na to, kaj komu pomeni določena vrsta spodbude, predvsem pa jih mora 

motivirati s svojim (partnerskim) odnosom (Bagon 2004, 15). 

Letni razgovori so motivacijsko orodje, ki omogoča učinkovito načrtno delo vodij z 

zaposlenimi. Z njimi lahko konsistentno spremljamo kadre in usmerjamo njihove strokovne 

usposobljenosti, razvojni potencial in delovno uspešnost.  

Podjetje X je lansko leto prvič izvedlo redne letne razgovore. Sam sem pri tem doživel 

neprijetno izkušnjo, ko mi je vodja poslovalnice pred pričetkom razgovora dejal: »Peter, jaz 

prvič slišim, da kaj takega obstaja, to je zame brez veze, izpolniti pa le morava tale 

vprašalnik«. Prav zato sem si zastavil vprašanje, ali je služba za razvoj in izobraževanje 

kadrov izvedla usposabljanje vodij poslovalnic, kaj sploh so redni letni razgovori, kako jih 

izvajati, zakaj so vpeljani v podjetje. Skratka, nisem bil prepričan, ali so vodje bili seznanjeni 

s cilji in namenom, kaj šele z ostalimi podrobnostmi rednega letnega razgovora.  

1.2 Namen, cilji in raziskovalna vprašanja magistrske naloge 

V magistrski nalogi bomo preučili in ugotavljali, kako se namen in cilji rednih letnih 

razgovorov dejansko uresničujejo in kakšne so ocene udeležencev o njihovi uspešnosti. 

Ugotovili bomo, kako so se izvedbe letnih razgovorov lotili vodje poslovalnic kot orodja, ki 

naj bi vplivalo predvsem na motivacijo, medsebojne odnose in povečevanje zadovoljstva med 

zaposlenimi. Raziskali bomo, kako vodje poslovalnic in zaposleni doživljajo letne razgovore 

in kakšni so rezultati njihove uvedbe. 

Cilji magistrske naloge 

Cilji magistrske naloge so: 

- preučiti  literaturo in teoretična izhodišča, 

- ugotoviti raven zadovoljstva zaposlenih z izvedbo letnega razgovora, 

- ugotoviti, ali je bil vodja strokovno usposobljen za vodenje letnih razgovorov, 

- ugotoviti, ali se je zaradi uvedbe letnih razgovorov povečala motiviranost zaposlenih, 
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- ugotoviti, ali so se zaradi uvedbe letnih razgovorov izboljšali odnosi med zaposlenimi,             

- podati smernice in priporočila za izboljšavo letnih razgovorov v podjetju X. 

 

Ker so se v izbranem podjetju prvič lotili izvedbe rednih letnih razgovorov nas  je zanimalo, 

kaj je potrebno upoštevati za kakovostno izvedbo in kako se opredeljujejo avtorji v literaturi. 

Hipotezo 1 smo postavili na osnovi prehodno že opravljenih raziskav, kjer nismo nikjer 

zasledili, da bi imela večina zaposlenih negativne izkušnje s prvo izvedbo letnih razgovorov. 

Hipotezo 2 smo postavili na predpostavki, da imajo zaposleni z manj delovne dobe večje 

ambicije, cilje po napredovanju, dokazovanju, zato letni razgovor jemljejo kot orodje za 

doseganje zastavljenih ciljev. Hipoteze 3 in 4 smo postavili na osnovi literature, saj avtorji 

(Greene 1995; Armstrong 1996; Levine 1997; Majcen 2001; Mihalič 2010) pišejo o tem, da 

letni razgovori pozitivno vplivajo na izkušnje zaposlenih, motivacijo zaposlenih in 

izboljšujejo odnose, komunikacijo med zaposlenim in  vodjo. Hipotezi 5 in 6 smo postavili na 

osnovi moje osebne izkušnje, kjer vodja že v uvodu ni pravilno pristopil k izvedbi letnega 

razgovora, zato se utemeljeno postavlja vprašanje o usposabljanju, strokovni usposobljenosti 

vodij. Vodja je tisti, ki zaposlenim bodisi da motivacijo za uspešen letni razgovor bodisi  jo 

vzame.  

Hipoteze:  

Glede na cilje raziskave postavljam naslednje hipoteze:  

- H1: Večina zaposlenih ima pozitivne izkušnje z letnimi razgovori. 

- H2: Zaposleni z manj delovne dobe imajo boljše splošno mnenje o letnih razgovorih kot 

tisti, ki imajo več delovne dobe. 

- H3: Letni razgovori vplivajo  na motivacijo zaposlenih. 

- H4: Letni razgovori niso izboljšali odnosov med zaposlenimi in vodjo. 

- H5: Vodje menijo, da je na letnem razgovoru njihov odnos do zaposlenih boljši, kot to 

menijo zaposleni.  

- H6: Vodje so dovolj usposobljeni za izvajanje letnih razgovorov. 

1.3 Metode raziskovanja 

Metode dela, ki jih bomo uporabili v magistrskem delu, temeljijo na preučevanju teoretičnega 

in praktičnega dela letnih razgovorov. V teoretičnem delu bomo uporabili deskriptivno 

metodo s študijem domače in tuje literature, spletnih strani in internega gradiva podjetja X. 

Na ta način bomo predstavili spoznanja avtorjev in podali temeljne ugotovitve o tem, kako so 

namen, cilji izvajanja, postopek uvedbe, priprava, struktura in potek razgovora pomembni za 

uspešno izvedbo letnega razgovora. Teoretična izhodišča nam bodo služila kot osnova za 

pripravo anketnega vprašalnika. 
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V empiričnem delu bomo s pomočjo anketnega vprašalnika raziskali izkušnje udeležencev v 

letnem razgovoru. Raziskava bo temeljila na anonimnem anketnem vprašalniku, kar je bil 

pogoj za izvedbo raziskave v podjetju X. Raziskava bo potekala ob soglasju vodje za razvoj in 

izobraževanje kadrov v podjetju X. Pogoj za opravljanje raziskave je bila tudi anonimnost 

podjetja, zato ga bomo imenovali podjetje X. Vsem udeležencem raziskave, vodjem 

poslovalnic in zaposlenim bo torej zagotovljena popolna anonimnost, hkrati bodo vsi 

udeleženci pisno obveščeni o vsebini in namenu raziskave. 

1.4 Predpostavke in omejitve  

V magistrski nalogi bomo predpostavljali, da vodje poslovalnic niso bili vključeni v proces 

uvajanja letnih razgovorov, posledično pa so imeli težave z razumevanjem vsebine vseh 

postavk letnega razgovora in celotnega postopka sistema upravljanja delovne uspešnosti. 

Takšen letni razgovor lahko slabo vpliva na zaposlenega. Obenem se zavedamo, da rezultatov 

ne bomo mogli posplošiti na celotno podjetje X, ker bo raziskava opravljena le za 1 poslovno 

enoto od 10 poslovnih enot podjetja X. 

Omejitve bi lahko predstavljali pravilniki in notranji akti podjetja X, ki določajo način 

izvedbe posamezne raziskave. Za odobritev izvedbe ankete potrebujemo soglasje vodje službe 

za razvoj in izobraževanje kadrov pri podjetju X. Omejitve lahko predstavljajo tudi nepopolno 

izpopolnjeni anketni vprašalniki. Precejšnjo omejitev predstavlja dejstvo, da sem opravljal 

raziskavo v podjetju, kjer sem zaposlen in sem doživel negativno izkušnjo z letnim 

razgovorom. Pristranskost sem omejil z zbiranjem podatkov z anketnim vprašalnikom na 

razmeroma velikem vzorcu.  
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2 LETNI RAZGOVORI 

Ljudje smo socialna bitja, zato precej naših potreb izvira iz želje po ustreznih in zadovoljivih 

medsebojnih odnosih. Nekatere naše osnovne socialne potrebe, kot so potreba po pripadnosti, 

po tem, da bi nas drugi sprejemali, spoštovali, razumeli in imeli radi, lahko zadovoljujemo 

prav s pogovorom (Marinko 2008, 24). 

Letni razgovor med vodjo in zaposlenimi so eno izmed tradicionalnih orodij managementa, ki 

se je razvilo že leta 1884, leta 1914 pa je postalo pomemben mejnik obdobja Taylorjevega 

znanstvenega managementa (Logar 2011, 3). Gre za poglobljen pogovor med vodjo in 

zaposlenim, ko se pogovorita o vsem, kar bi utegnilo izboljšati njun odnos, pogoje za delo ter 

motivacijo in uspešnost zaposlenega. Letni razgovor je pregled preteklosti, sedanjosti in 

načrtov za prihodnost. Izvaja se redno v enakih časovnih obdobjih, toda najmanj enkrat letno. 

V nekaterih organizacijah prakticirajo redne letne razgovore vsake pol leta, nekateri celo 

redno vsako četrtletje. Priporoča pa se, da (vsaj na začetku) začnemo z letnim zamikom in ta 

obdobja skrajšujemo postopoma, ko so vodje in zaposleni nanje že navajeni (Majcen 2001, 

51). 

Motivirani, pravilno vodeni in primerno nagrajeni zaposleni največ prispevajo k uspešnosti 

podjetja, kar lahko v veliki meri dosežemo z uvedbo in izvajanjem letnih razgovorov z 

zaposlenimi. Ti so po mnenju številnih avtorjev (Greene 1995; Armstrong 1996; Levine 1997; 

Brečevič 2000; Gruban 2001; Majcen 2001; Bagon 2004; Brečko 2006; Lajh 2007; Mihalič 

2010) pomembno orodje vodij pri zagotavljanju delovne uspešnosti in kariernega razvoja 

zaposlenega. Redni letni razgovori so eno izmed najbolj uporabnih in pomembnih orodij 

sodobnega vodenja, obenem pa so tudi izjemno enostavni za uporabo. Tudi dosedanje 

praktične izkušnje podjetij so na tem področju nadpovprečno dobre (Mihalič 2010, 4). Danes 

si zato ne moremo predstavljati podjetja, ki ne bi imelo sistema letnih razgovorov, se 

pripravljalo na njihovo uvedbo ali pa razmišljalo o uvedbi. V sodobnih podjetjih dajejo velik 

poudarek  vodenju zaposlenih na individualni ravni, ker dobra komunikacija ter sodelovanje 

med nadrejenim in podrejenim vplivata na uspešnost celotnega podjetja. Sodelovanje pri 

oblikovanju ciljev podjetja in zadovoljevanju lastnih potreb pri zaposlenih sproža 

motiviranost tudi za uresničevanje skupnih ciljev. Zaradi pozitivnih učinkov, ki jih imajo 

razgovori na delo zaposlenih, vodij in podjetij, se morajo ti izvajati redno (Bogataj 2009, 5). 

Iz preglednice 1 je razvidno, da je letni razgovor vnaprej dogovorjeno in načrtovano srečanje, 

na katerem si vodja in zaposleni v miru razložita svoja razmišljanja o preteklem in sedanjem 

delu zaposlenega, pričakovanjih, načrtih in željah, o možnem napredovanju in osebnem 

razvoju, predvidenih ali želenih spremembah in drugih stvareh, ki so pomembne za oba in 

vplivajo na uspešnost zaposlenega pri delu. Hkrati se pogovorita tudi o pričakovanjih, ki jih 

ima vodja glede dela zaposlenega in njegovega ravnanja, ter o vlogi zaposlenega, kot jo vidi 

vodja (Majcen 2001, 51–52). 
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Preglednica 1: Pogovor med vodjo in zaposlenim na rednem letnem razgovoru 

ZAPOSLENI VODJA 

Vodji prestavi: Zaposlenemu predstavi: 

- svoja občutja, opažanja, razmišljanja 

in ideje v zvezi s svojim preteklim 

delom in tekočimi nalogami 

- vlogo, strategijo, cilje in naloge 

organizacijske enote, ki jo vodi 

- načrte Ugotavlja: 

- želje - kako zaposleni vidi svojo vlogo in svoje 

mesto v podjetju 

- želeni razvoj in zamišljeno delovno 

kariero 

- kako zaposleni razmišlja o 

organiziranosti in delu, ki ga opravlja 

Vodji razloži: - kakšni so njegovi načrti za prihodnost 

- pretekle dosežke in vzroke za rezultate - kako se počuti v delovnem okolju 

- uporabljene delovne metode - pomembne stvari iz njegovega zasebnega 

življenja in iz osebnih načrtov, ki 

vplivajo na njegove delovne rezultate in 

na odločitve v zvezi z delom 

- predloge za izboljšanje pogojev in 

organizacije dela 

 

Z vodjo usklajuje: Z zaposlenim usklajuje: 

- svoje delovne cilje in prioritete - delovne cilje in prioritete 

- želje po izobraževanju - potrebe po izobraževanju 

- možnosti napredovanja - možnosti napredovanja 

Vir: Majcen 2001, 52. 

Na razgovoru se oba udeleženca razgovora poglobita v njun odnos. Pri tem si izmenjavata 

mnenja in informacije o tem, kako se sodelavec v organizaciji počuti, kakšna je njegova 

vloga, kaj si želi, kaj bi rad izboljšal, kaj se od njega pričakuje in na kaj lahko računa glede na 

možnosti delovnega procesa in v skladu s cilji, poslovno strategijo in poslanstvom 

organizacije (Majcen 2001, 52). 

Predvsem zaradi pozitivnih učinkov takšnega poglobljenega razgovora tako za zaposlene kot 

vodje in predvsem za podjetje si moramo prizadevati, da bi redne letne razgovore opravili vsi 

vodje z vsemi zaposlenimi. Da se ti pozitivni učinki ne bi izgubili, je treba redne letne 

razgovore ponavljati redno. 

Samo kakovostno izpeljan letni razgovor bo zaposlenega spodbudil k njegovemu osebnemu 

razvoju in mu povečal samozavest, dajal občutek, da je za podjetje pomemben člen in 

spoštovan član kolektiva. 
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2.1 Opredelitev rednega letnega razgovora 

Različni avtorji so že zgodaj opozorili, da letni razgovori niso osamljen dogodek, ampak 

celovit proces, ki predstavlja pomembno in vse pogosteje nenadomestljivo orodje 

managementa v podjetju (Bogataj 2009, 5). 

Letni razgovor je temeljit, poglobljen in strukturiran razgovor, namenjen razvoju 

posameznika in graditvi konstruktivnega odnosa med nadrejenimi in podrejenimi. Dobri letni 

razgovori zagotavljajo integracijo sprememb in odgovarjajo na enega temeljnih izzivov v 

našem prostoru – pomanjkljiv dialog med hierarhičnimi ravnmi. Uspešno vpeljan sistem 

letnih razgovorov omogoča prenašanje ciljev po hierarhiji navzdol. Osredotočenost podjetja, 

razjasnitev nalog in načinov dela posameznika vodi k jasnemu dogovoru za prihodnje 

delovanje. Poleg tega daje objektivno analizo preteklega obdobja, botruje trajnemu razvoju 

zaposlenih in je hkrati osnova za uvajanje konkretnih sprememb. K vsemu temu pa lahko 

dodamo še pozitivno vplivanje na motivacijo zaposlenih ter zagotavljanje ozračja odprtosti in 

zaupanja med vodjo in sodelavci (Cimerman idr. 2003, 178–179). 

Majcen (2001, 51) meni, da je letni razgovor poglobljen pogovor med vodjo in zaposlenim, 

ko se pogovorita o vsem, kar bi utegnilo izboljšati njun odnos, pogoje za delo ter motivacijo 

in uspešnost zaposlenega. Izvaja se redno v enakih časovnih obdobjih, toda najmanj enkrat 

letno.  

Brečevič (2000, 77) ga vidi kot osnovo za ocenjevanje uspešnosti pri delu in načrtovanje 

nadaljnjega razvoja izobraževanja in poklicne poti zaposlenih. Z letnim pogovorom naj bi 

podrejeni od nadrejenega izvedel, ali je zadovoljen z njegovim delom, kaj od njega pričakuje 

in kako lahko v prihodnje doseže še boljše rezultate. Po navadi je to tudi edina priložnost, ki 

jo ima zaposleni v vsem letu, da uskladi svoje želje in pričakovanja ter pričakovanja z 

zahtevami in pričakovanji nadrejenega. 

Lah (2004) redni letni razgovor definira kot ključni dejavnik spremljanja kadrov in 

usmerjanja kariere zaposlenih in obliko načrtnega dela vodij s sodelavci, usmerjenega v 

njihovo strokovno usposobljenost, razvojne možnosti in delovno uspešnost. Pri tem je 

mnenja, da je cilj zagotoviti uspešno in učinkovito opravljanje delovnih nalog in 

uresničevanje načrta na osnovi znanja, veščin, spretnosti in osebnih značilnosti zaposlenih. 

Špehar Pajk in Špiler Božič (2004, 38) navajata, da je redni letni razgovor med vodjo in 

zaposlenim oblika medsebojne komunikacije. Je znak pozornosti do zaposlenega in priznanje 

za njegov prispevek okolju, v katerem dela. Ob tem ugotavljata, da se vodja in zaposleni 

zbližata kot človeka, da si povesta stvari in se še bolje spoznata. Tako postane njun odnos bolj 

človeški, med njima se razvije zaupanje in sproščeno sodelovanje. 



 

8 

Bagon (2003, 13) meni, da je letni razgovor proces, v katerem vodja zaposlenim v 

individualnem razgovoru predstavi vizijo in cilje podjetja, njihovo vlogo, naloge in 

pričakovane dosežke. S pomočjo komuniciranja jih usmerja in vodi k zastavljenim ciljem. 

Podobnega mnenja je tudi Mihalič (2010, 5), ki ga opredeli kot iskanje načinov za izboljšanje 

rezultatov zaposlenega, delovnega mesta, ne nazadnje pa tudi za izboljšanje vodenja 

nadrejenega in v končni fazi tudi za izboljšanje podjetja kot celote. 

Brečko (2007, 7) poudarja, da je letni razgovor sistematično načrtovan razgovor med 

zaposlenim in njegovim vodjo ter sestavni del motiviranja, komunikacije med zaposlenim in 

vodjo, katerega glavni namen je motiviranje in vodenje zaposlenih na osnovi jasno določenih 

osebnih ciljev. 

Gruban (2001) opredeljuje letni razgovor »kot proces, kot celovit sistem in ne izoliran 

posamičen dogodek, torej (p)ostaja nenadomestljivo in najpomembnejše orodje managementa 

pri mobilizaciji energije zaposlenih za uresničitev organizacijskih ciljev«. 

Rižnar (2004) opozarja, da se je treba zavedati, da so za organizacijo in izvajanje rednih  

letnih razgovorov potrebna primerna znanja in komunikacijske spretnosti. Od vodje se lahko 

takšne spretnosti pričakujejo; če pa jih nima, naj se udeleži ustreznega izobraževanja. 

Armstrong (1996, 263) piše, da podjetja uporabljajo letne razgovore zaradi večjega pretoka 

informacij med vodjo in zaposlenimi, zato se posledično izboljšuje tudi komunikacija. Levine 

(1997, 46) pa meni, da se morata vodja in zaposleni predhodno zbližati in prisluhniti eden 

drugemu. Podobnega mnenja je tudi Greene (1995, 36), ki prav tako meni, da se mora vodja 

spustiti na raven zaposlenega in odkriti njegove občutke, želje in potrebe. 

Chapman (2007) izpostavlja, da je letni razgovor ključnega pomena za upravljanje uspešnosti 

podjetja in tudi posameznika, saj pomaga k razvijanju posameznikov in izboljšanju 

organizacijske uspešnosti. Bolinghton, Hopkins in West (1990, 47–55) pa letni razgovor 

vidijo kot možnost za prepoznavanje in reševanje težav in hkrati osnovo za nadaljnji razvoj. 

Pri tem pa opozarjajo, da razgovor ne more biti uspešen, če se obe strani ne držita 

dogovorjenega časa, če jima razgovor ne pristavlja prioritete, če se v načrtovanem programu 

razgovora pojavijo nenadne spremembe, če so pomanjkljive priprave na obeh straneh, če ne 

upoštevata dnevnega reda in če se pojavijo druge motnje v času razgovora. 

Iz opredelitev različnih avtorjev je razvidno, da je pogovor te vrste prava priložnost za 

uskladitev želja in pričakovanj z zahtevami. Lahko rečemo, da pomeni pregled preteklega, 

sedanjega in prihodnjega videnja zaposlenega v podjetju. Dejali bi, da gre pri letnem 

razgovoru za motiviranje zaposlenih, razvijanje dobrih odnosov med nadrejenimi in 

podrejenimi ter povezovanje organizacijskih ciljev in ciljev zaposlenih, ki jih je treba 

usklajevati, saj to vodi k uspešnosti organizacije. 
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2.2 Pomen rednega letnega razgovora 

Redni letni razgovor je razgovor neposrednega vodje s svojimi podrejenimi delavci. Takšni 

razgovori morajo potekati v prijetnem okolju. V sproščujočem vzdušju naj bi se vodja in 

zaposleni pogovarjala o vseh težavah, s katerimi se zaposleni in njegov vodja srečujeta pri 

vsakodnevnem opravljanju dela. V poglobljenem pogovoru bi lahko vodja in zaposleni 

izboljšala svoj odnos, pogoje za delo in tudi motivacijo, ki vpliva na uspešnost zaposlenega. 

V takšnem poglobljenem razgovoru je treba oceniti preteklo opravljeno delo, delo, ki ga 

zaposleni trenutno opravlja, kot tudi delo, ki ga bo opravljal v prihodnosti (Majcen 2001, 51).  

Na sliki 1 je predstavljeno, o katerih temah teče pogovor med vodjo in zaposlenim na rednem 

letnem razgovoru. Spodnje teme so za kadrovsko funkcijo, ki načrtuje aktivnosti razvoja 

kadrov, zelo pomemben instrument. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

Slika 1: Teme rednega letnega razgovora 

Vir: Brečko 2007, 8. 

Na letnem razgovoru se spoznajo oziroma opredelijo prednosti in slabosti posameznega 

zaposlenega. Slednje predstavljajo osnovo za načrtovanje razvoja zaposlenega, s čimer želi 

podjetje odpraviti slabosti in povečati delovno uspešnost posameznika. Prav zaradi tega se 

Redni letni razgovor je 

pogovor 

o razmerah 

o počutju delavca 

o prihodnosti 

o sedanjosti 

o delu 

o preteklosti 

- doseženi rezultati in 

cilji 

- usposabljanje 

- sodelovanje v 

projektih 

- zadovoljstvo 

- ocena vedenja 

- izboljšave 

- predlogi 

- cilji, 

usposabljanje 

- akcijski načrt 

- ambicije 

 

kratkoročno 

dolgoročno 
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mora vodja z zaposlenim pogovoriti o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju, da bo pri 

delu čim bolj uspešen. Ob tem je treba poudariti, da si morata vodja in zaposleni pogumno 

zastaviti kratkoročne in dolgoročne cilje, ki jih je treba v določenem času izpolnjevati, 

spremljati, prilagajati in dosegati. Pri vsem tem niso nepomembne razmere, v katerih 

zaposleni opravlja svoje delo, kar vključuje medsebojne odnose, delovno okolje, njegovo 

počutje. Redni letni razgovor bi torej moral celostno obravnavati zaposlenega in njegove 

sposobnosti za uspešno doseganje ciljev ter optimalne razmere, v katerih zaposleni opravlja 

delo. 

2.2.1 Pomen letnega razgovora za vodjo, podjetje 

Ko se podjetje odloči za uvedbo letnih razgovor, to stori z določenim namenom. Z njihovo 

uvedbo bi radi izboljšali učinkovitost, zadovoljstvo, organiziranost in kakovost poslovanja 

podjetja, povečali motivacijo zaposlenih in opravili pregled delovnih nalog.  

Majcen (2004, 15) navaja, da so letni pogovori za podjetje zelo pomembni, saj z njimi dobimo 

podatke o »interesnih področjih naših sodelavcev, o njihovih željah in pripravljenosti za 

izobraževanje, za osebni razvoj, za organizacijske spremembe«. Pri tem naj bi tudi ugotovili, 

»kako si zamišljajo svojo kariero in razvojno pot«. 

Bagon (2004) pravi, da so zaposleni največje bogastvo podjetja. Brez sodelovanja vseh 

zaposlenih ne bi prišli daleč, zato je pomembno vzpostaviti enakovreden sistem dialoga, ki 

vrednoti preteklost, načrtuje prihodnost in pregledno povezuje delo vseh v uspešno celoto.  

Gruban (2007a) meni, da ključ uspešno izvedenega rednega letnega razgovora leži v dialogu 

med zaposlenim in vodjo in ne v »idealnem« obrazcu. Ob tem poudarja, da osrednji razlog za 

neuspeh letnih razgovorov praviloma ni v orodju samem, ampak v nedosledni in nestrokovni 

implementaciji celostnega sistema upravljanja delovne uspešnosti, saj opažene napake kažejo, 

da se mnogi uvajanja niso lotili dovolj resno. 

Glavni namen letnih razgovorov ni v ocenjevanju delovne uspešnosti zaposlenih, ampak so 

orodje za pridobivanje in izboljševanje pretoka informacij, kar se nato kaže kot lažje vodenje 

in določanje osebnih ciljev zaposlenih. 

Ker je temeljni namen razvoja zaposlenih podjetju zagotoviti ljudi, ki bodo sposobni izpolniti 

organizacijske cilje in tako s svojim delom prispevati k uspešnejšemu poslovanju, se morajo 

vodstva podjetij zavedati, da so neprestan razvoj, motivacija, napredovanje in izobraževanje 

zaposlenih edina pot za dosego želenih ciljev. 
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2.2.2 Pomen letnih razgovorov za zaposlenega 

Za zaposlenega je pomembno, da lahko na letnem razgovoru izrazi svoja mnenja, ideje, 

pripombe glede organizacijske kulture, procesa dela, delovnih nalog, da lahko predstavi, kako 

vidi lastno vlogo v organizaciji, predstavi svoje rezultate dela in poda kompetence. 

Majcen (2009, 263) meni, da je za zaposlenega pomembno, da je to »pogovor vodje in 

zaposlenega o njegovem delu in počutju ter o delovnih razmerah s pogledom na sedanjost, 

preteklo obdobje in prihodnost«. 

Zaposleni lahko na letnem pogovoru podrobneje spozna poglede vodje na njegovo osebnost, 

minulo delo in pričakovanja nadrejenega v prihodnosti. Podrobneje lahko spozna nadrejenega 

in v odprtem, sproščenem razgovoru ugotovi, ali se njegovi osebni cilji še vedno skladajo s 

cilji podjetja. 

Podobno meni tudi Cvetko (2002, 86):  

Uspešno delo posameznika in ocenjevanje njegovega dela v povezavi z razvojem kariere pokaže 

na povezovanje posameznikovih ciljev s potrebami organizacije in temelji na dosedanji 

uspešnosti posameznika. 

Covey (2000, 170) meni, da so »pričakovanja novo zaposlenega uslužbenca velikokrat 

povsem drugačna od pričakovanj družbe in delodajalca«. To pa je možno popraviti s 

poglobljenim pogovorom, kjer vodja novega zaposlenega opozori s cilji in smotri podjetja ter 

s pričakovanji, vezanimi na njegovo delo. 

2.3 Namen in koristi rednega letnega razgovora 

Ko se vodje pripravljajo na redne letne razgovore in po tem, ko jih vodijo, je prav, da imajo 

ves čas v mislih svoje namene (Majcen 2004, 15). Organizacija želi z uvedbo rednih letnih 

razgovorov motivirati zaposlene, da bi poglobljeno premislili o lastnem delu ter načrtih in dali 

predloge, kako bi ga še izboljšali. 
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Slika 2: Nameni rednih letnih razgovorov 

Vir: Majcen 2004, 15. 

Namen podjetja je vsekakor doseči, da bi zaposleni postali še bolj odgovorni, samostojni in 

samoiniciativni pri opravljanju svojih nalog. Zato morata biti udeleženca v razgovoru odkrita 

eden do drugega, da skupaj ugotovita, kje so prednosti in priložnosti za izboljšave. Poiskati 

želimo tudi skriti potencial vsakega zaposlenega, ki bi ga lahko v prihodnje izrabili ter 

posledično povečali medsebojno zaupanje, razumevanje in spoštovanje. 

Z rednimi letnimi razgovori hočemo v prvi vrsti spodbuditi uspešnejšo delo in zaposlene 

natančno obvestiti, kaj se od njih pričakuje. Ti razgovori so sredstvo, s katerim dosežemo, da 

so vsi seznanjeni s skupnimi cilji, kajti le tako jih bomo uspešno uresničevali (Latham in 

Wexley 1994, 278).  

Nameni uvajanja in redne izvedbe letnega razgovora so v različnih družbah vsekakor različni. 

Osnovni namen pa je praviloma z zaposlenim opraviti razgovor, kjer se mu ponudi priložnost, 

da prvenstveno predstavi svoje poglede na sedanje delo in na njegova pričakovanja, istočasno 

pa se mu tudi predstavi pričakovanja podjetja v zvezi z njegovim delom in možnosti 

nadaljnjega poklicnega razvoja (Majcen 2004, 15). 

Pred vsakim razgovorom, zlasti pa pred prvim rednim letnim razgovorom, se vprašajmo: »Kaj 

bi radi s tem razgovorom dosegli? Katere stvari nas zanimajo? Kaj od tega pričakujemo?«. 

Bolj ko nam bo jasen namen, uspešnejše ga bomo vodili, več informacij bomo v razgovoru 

dobili, bolj nam bo koristil, več pa bo dajal tudi zaposlenemu. Če natančno vemo, kaj 

hočemo, smo v pogovoru bolj samozavestni. Naša sproščenost bo ugodno delovala tudi na 

sogovornika. Lažje se bomo sami odkritosrčno pogovarjali, lažje se bomo odprli, hkrati pa 

bomo tudi lažje spodbujali zaposlenega, da samostojno in samozavestno govori o svojih 

odgovornostih, o odnosu do dela, do vodje in zaposlenih in da lažje razloži svoje ideje in 
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namene. Aktivneje ko zaposleni sam načrtuje svoje prihodnje ravnanje, ko ga spodbujamo, 

naj spregleda svoje dobre lastnosti in ugotovi, kje naj bi se še popravil, odgovorneje bo 

kasneje opravljal svojo vlogo in izpolnjeval delovne dolžnosti (Majcen 2001, 92). 

Majcen (2001, 93) piše, da z letnimi razgovori želimo: 

- zaposlene motivirati, da bi dobro razmislili o svojem delu in načrtih ter da bi sami 

pripravili predloge, kako bi izboljšali stvari; 

- doseči, da bi zaposleni dobro razmislili o svoji vlogi tako v organizaciji kot v delovnem 

procesu; 

- doseči, da bi dobili pregled nad prioritetami svojih nalog in nad globalnimi pričakovanji, 

kaj se od njih v naslednjem letu pričakuje; 

- doseči, da bi bili naši zaposleni še bolj samostojni, odgovorni in iniciativni pri 

opravljanju prioritetnih nalog; 

- zaposlenim povedati, kako jih vidimo, katere so po našem mnenju njihove dobre strani in 

kje imajo še rezerve, ki bi jih kazalo izkoristiti; 

- doseči, da bi se vodja in zaposleni po razgovoru še bolje razumela in da bi si lahko 

povsem zaupala; 

- zaposlene bolje spoznati in jih razumeti kot ljudi ter ugotoviti, zakaj se včasih vedejo, kot 

se; 

- dobiti boljši pregled nad tem, kako se dogovorjene stvari dolgoročno tudi uresničujejo; 

- zbrati podatke za načrtovanje in izvajanje politike izobraževanja ter za napredovanje 

naših zaposlenih. 

Podjetja želijo, da se bo s tem, ko bodo opravila letne razgovore, izboljšal pretok informacij, 

dvignila kultura komuniciranja, povečala prizadevnost in uspešnost naših ljudi, s tem pa tudi 

njihovo počutje in zadovoljstvo. Vse to naj bi vplivalo na delovne rezultate in poslovni uspeh 

podjetij. 

Namen letnega razgovora pa ni zgolj pogovor, temveč je po mnenju Markiča (2009, 54) letni 

pogovor tudi »način motiviranja zaposlenih. Na njem dobijo zaposleni ustrezne povratne 

informacije o svojem delu, o svojih kakovostih in o področjih, za katera pričakujemo, da se 

bodo na njih še usposobili, pa o tem, kako izpolnjujejo njihova pričakovanja«. 

Mihalič (2010, 12) dodatno poudarja, da je namen letnih razgovorov »izboljšanje 

posameznika (zaposlenega in vodje), delovnih rezultatov in organizacije kot celote. Z letnim 

razgovorom želimo poiskati načine in sredstva ter opredeliti možnosti za povečevanje 

uspešnosti in učinkovitosti posameznikov, timov, skupin in podjetja.« 

Še bolj konkreten pa je v svojem razmišljanju Cvetko (2002, 84), ki pravi, da »skrb za razvoj 

zaposlenih na vseh ravneh ni le 'prijaznost' podjetij do zaposlenih, ampak je danes bistvena za 

preživetje v današnjem poslovnem svetu«. 
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Ozvaldič (2004, 35) ugotavlja, da »letni razgovori ne morejo delovati le ob podpori širšega 

kroga nevodstvenih delavcev in posameznikov zanesenjakov, ki sprejemajo tak način dela z 

ljudmi. Zato se mora vodstvo potruditi, da bodo razgovori sprejeti kot nekaj dobrega, od česar 

bodo imeli korist posamezniki in podjetje. Letni razgovori morajo biti sprejeti kot del načina 

vodenja za doseganje ciljev«. 

Ključne značilnosti koristi uvedbe in izvajanja rednih letnih razgovorov v podjetju so po 

mnenju avtorjev Mihalič (2010, 12) in Majcen (2001, 55), da naj bi vsem zaposlenim 

omogočili, da še izboljšajo delovno uspešnost. Z rednimi letnimi razgovori naj bi vodje 

spoznali svoje zaposlene, zaradi česar jih lažje vodijo in usmerjajo. Prav tako naj bi 

strokovnim službam omogočili lažje izvajanje kadrovske politike. Organizacija pričakuje, da 

se bo z uvedbo letnih razgovorov nenehno izboljševala kakovost dela zaposlenih, da se bo 

dvignila raven komuniciranja ter izboljšalo zadovoljstvo zaposlenih, medsebojni odnosi in 

njihova lojalnost. 

2.4 Vloga vodje pri vodenju letnega razgovora 

Vodja se mora kot nosilec letnega razgovora kakovostno pripraviti na izvedbo razgovora, kajti 

prav od njega je odvisno, ali bo razgovor opravljen kakovostno. Prvi del priprave bo opravil 

že s poznavanjem koncepta, pridobivanjem znanj na tem področju in z izdelavo, ali s 

seznanitvijo načrta letnih razgovorov. Vodje se morajo zavedati, da so letni razgovori 

pomembni, da pomagajo k objektivnosti ocen delovne uspešnosti, so lahko dobra osnova za 

primernejše in prilagodljivejše nagrajevanje, omogočajo temeljna izhodišča za karierni razvoj 

zaposlenega. Da bodo letne razgovore izvajali uspešno, si morajo odgovoriti na nekatera 

organizacijska vprašanja in si zagotoviti nekaj osnovnih pogojev (Majcen 2004, 25). 

Ob tem Rižnar (2004) še posebej opozarja, da se od vodij pričakujejo komunikacijske 

spretnosti in strokovna znanja, v primeru, da jih nimajo, pa morajo v podjetjih poskrbeti za 

ustrezna izobraževanja vodij. 

Da bo vodja zaposlenim lažje razložil njihovo vlogo in svoja pričakovanja, se mora pripraviti 

na to, kako jim bo razložil strategijo, cilje, predviden razvoj in program dela organizacijske 

enote, ki jo vodi. Pregledati mora opise delovnih mest ter projekte, v katerih že sodelujejo, in 

predvidene projekte, v katerih bi lahko sodelovali zaposleni. Zato (Majcen 2009, 266) 

poudarja, da je poznavanje ciljev izjemno motivacijsko sredstvo, ker pomaga zaposlenemu, da 

razume svojo vlogo in ključne naloge, zna postavljati prioritete in se lahko orientira k 

doseganju pričakovanih rezultatov. 

Markič (2009, 55) v ospredje postavlja urejenost vodje za pogovor. Ob tem posebej poudarja:  

Ne pozabimo, da je prvi vtis vedno dvostranski. Vi si ga ustvarite o sodelavcu, on o vas. 
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K dobri pripravi pred izvedbo razgovora spada tudi zbiranje in preučevanje določenih 

podatkov ter pregled tiste dokumentacije, na osnovi katere bomo predvidoma obravnavali 

določene teme v razgovoru (Majcen 2001, 94). 

Kot vidimo, sta vloga in priprava vodje na letni razgovor ključni za kakovostne končne 

rezultate razgovora. Vodja mora vnaprej razmisliti o posameznikih, dosežkih, potencialih, 

pričakovanjih, ambicijah, željah zaposlenih. Na vsakega zaposlenega se mora posebej 

pripraviti ter se prilagoditi njemu in njegovim lastnostim, saj je letni razgovor prvenstveno 

namenjen zaposlenim (Mihalič 2010, 22). 

Gruban (2007a) opozarja, da se vodje pogosto želijo izogniti konfliktom, zameram in 

nesporazumom z zaposlenimi, pa si te izbire preprosto ne morejo privoščiti. Status quo 

namreč ni nikakršna rešitev, saj pomanjkanje koristne in uporabne povratne informacije o 

(ne)uspešnosti zaposlenih pomeni, da ti ne vedo, kaj bi morali izboljšati, in so istočasno 

prikrajšani pomembne notranje motivacije, da so delo opravili dobro. Odgovor se ponuja v 

precej kakovostnejšem usposabljanju vodij za izvedbo sistema letnih razgovorov, ki odpravlja 

razloge za neustrezen odnos do tega pomembnega orodja managementa, katerega koristi so 

nesporne tako za vodje kot za zaposlene in za celotno podjetje. Ob tem poudarja, da je pri 

usposabljanju vodij treba biti še posebej pozoren na naslednje dejavnike: 

- razumevanje vsebine vseh postavk letnega razgovora, 

- razumevanje celotnega sistema upravljanja delovne uspešnosti, 

- sposobnost določiti ključne zadolžitve posameznika, 

- sposobnost določanja ciljev in nalog, 

- sposobnost dajanja pravočasne, koristne in uporabne informacije, 

- sposobnost reševanja konfliktnih situacij, 

- sposobnost razumevanja motivacijskih dejavnikov (higieniki, motivatorji), 

- komunikacijske veščine in spretnosti (poslušanje, spraševanje, interpretacija), 

 

Gruban (2007b) prav tako navaja, da imajo vodje pri letnem razgovoru tudi etično 

odgovornost do zaposlenega, kajti vsak zaposlen želi odgovor na dve ključni vprašanji: 

- kaj se od njega pričakuje, 

- kako ustreza tem pričakovanjem in kako jih izpolnjuje. 

 

Iz razmišljanja Gruban (2007a) izhaja, da sta vloga in strokovna usposobljenost vodje 

ključnega pomena za uspešno izvedbo letnega razgovora. Pri tem v ospredje postavlja 

sposobnost vodje za prepoznavanje kompetenc zaposlenega, ki so pomembne za uspešno 

opravljanje delovnih nalog na delovnem mestu. 
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                                                         PRIMERJAVA 

Slika 3: Primerjava 

Vir: Majcen 2001, 15. 

 

Da se bosta oba sogovornika v pogovoru in neposredno po njem dobro počutila in da bodo 

izrabljene vse koristi, ki jih lahko prinese redni letni razgovor, mora vodja v pripravi nanj 

izvesti še nekaj aktivnosti (Majcen 2001, 92):  

- določitev namena, 

- pregled dokumentacije, 

- razmislek o prostoru in kraju srečanja, 

- izdelava vabila na razgovor, 

- razmislek o temah razgovora, 

- razmislek o stvareh, ki jih je treba v razgovoru poudariti, 

- priklic slike zaposlenega, 

- razmislek o razvojnih načrtih in ciljih tako organizacijske enote kot posameznika, 

- izdelava načrta izvedbe razgovora. 

2.5 Postopek uvedbe rednega letnega razgovora 

Letne razgovore lahko uvedemo povsem enostavno in tudi dokaj hitro. Kljub temu pa so 

potrebne določene priprave in obstajajo ključne stopnje, ki naj jih pri uvajanju ne bi izpustili. 

Mihalič (2010, 16) priporoča, da se držimo zaporedja osnovnih faz uvajanja letnih 

razgovorov, predstavljenih v preglednici 2. 

Preglednica 2: Ključne stopnje pri uvajanju letnih razgovorov v organizacijo 

Pridobivanje znanj o letnih razgovorih 

Odločitev vodstva o uvedbi razgovorov 

Izdelava načrta letnih razgovorov 

Predstavitev za zaposlene in priprava na razgovore 

Izvedba rednih letnih razgovorov 

Uporaba rezultatov in merjenje učinkov 

Vir: Mihalič 2010, 16. 
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Letne razgovore lahko hitro in učinkovito uvedemo tako, da najprej pridobimo potrebna 

znanja o letnih razgovorih, pri čemer si pomagamo z vso razpoložljivo literaturo. V naslednji 

fazi sledi odločitev in zavezanost vodstva podjetja, da bodo vsako leto z vsemi zaposlenimi 

opravljeni redni letni razgovori. Sledi priprava načrta letnih razgovorov, v okviru katerega 

določimo, kdaj bomo razgovore izvajali, obenem določimo seznam zaposlenih kot kandidatov 

za razgovore in posameznih vodij, opredelimo stroške in pričakovane rezultate. V naslednji 

fazi vsem zaposlenim predstavimo sistem letnih razgovorov, njihov namen, cilje, potek, načrt 

in izvedbo. Sledi priprava vodij in zaposlenih na razgovor. Naslednjo stopnjo predstavlja 

izvedba razgovorov, ki ji sledi še zadnja faza – uporaba rezultatov razgovorov, spremljanje 

uresničevanja sklepov letnih razgovorov in merjenje učinkovitosti sistema razgovorov ter 

njegovo stalno izboljševanje. Priporoča se, da redne letne razgovore uvedemo sočasno na 

ravni celotnega podjetja in da vanje vključimo resnično vse zaposlene (Mihalič 2010, 17). 

2.6 Priprava na letni razgovor 

Gruban (2007a) meni, da bi vodja in zaposleni morala opraviti povsem ločen pripravljalni 

sestanek za kasnejši »pravi« letni razgovor. Na tem srečanju bi definirala, kaj in kako naj bi 

delal zaposleni v določenem ocenjevalnem obdobju.  

Vodja bi si moral za pripravo vzeti precej več časa kot zaposleni, saj naj bi preučil vsakega 

zaposlenega, spoznal njihove naloge, pogledal, kako so jih do sedaj izpolnjevali, ali so imeli 

pri tem kakšne težave, ali so že kdaj pred razgovorom posredovali kakšno mnenje, pritožbo 

ali vprašanje. Vodja bi moral zaposlenega na razgovor praviloma povabiti z vabilom, v 

katerem bi poleg vabila navedel tudi nekaj osnovnih, ključnih točk razgovora. Vodja mora 

zaposlene spremljati vse leto in jih pohvaliti oziroma grajati za posamezna dejanja, tako da na 

letnem razgovoru samo preverita in izvedeta določene ukrepe (Grdadolnik 2011, 19). 

Ko se pripravljamo na letne razgovore in po tem, ko jih bomo vodili, je prav, da imamo ves 

čas stalno v mislih njihove namene: 

- namen podjetja, to je družbe v celoti, 

- namen vodje v odnosu do enote, ki jo vodi, 

- namen vodje v odnosu do zaposlenega, s katerim vodi letni pogovor. 

V fazi priprave na letni pogovor je pomembno, da o tem predčasno obvestimo zaposlene 

Majcen (2004, 84):  

Vsebina rednih letnih razgovorov ne sme biti skrivnost. Zaposlene zanima, kaj se bodo z vami 

pogovarjali. Zato je prav, da jim daste vprašanja vnaprej (kakšen teden pred razgovorom), da se 

bodo lahko pripravili. Naročite jim, naj premislijo o svojem delu in razvoju. 
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Priprava vodje na letni razgovor 

Prvi del priprave vodje na redni letni razgovor smo opravili že s spoznavanjem koncepta 

letnih razgovorov, pridobivanjem znanj na tem področju in z izdelavo ali s seznanitvijo z 

načrtom letnih razgovorov. Pred samo uvedbo je smiselno izvesti tudi simulacije rednih letnih 

razgovorov, s katerimi neposredni vodje pridobijo veščine izvajanja tovrstnih razgovorov.  

Bagon (2003, 20) pravi, da »če želijo vodje dobro opraviti letni pogovor, se morajo nanj 

dobro pripraviti. Dobra priprava omogoča boljšo izvedbo in boljše učinke«. 

Majcen (2001, 88) v pripravi poudarja, da le dobra priprava zagotavlja kakovostno izvedbo 

rednih letnih razgovorov, hkrati pa omogoča, da bodo ti res imeli pozitivne učinke tako za 

zaposlene kot za vodje in organizacijo. Zato je treba vodjo za razgovor usposobiti, a se mora 

ta nanj tudi pripraviti. Vodja opravi trening ali osveži že osvojeno znanje, pregleda ustrezno 

literaturo, natančno prebere metodologijo, če so jo v organizaciji strokovne službe pripravile, 

poišče in preuči potrebne dokumente in podatke ter si pripravi scenarij pogovora s temami, o 

katerih se bosta s zaposlenim pogovarjala. Za vsakega zaposlenega posebej se tudi psihično 

pripravi. 

Mihalič (2010, 21) daje poudarek na pripravi lastnosti vsakega posameznika. Vsak letni 

razgovor bomo namreč morali prilagoditi posameznemu zaposlenemu in njegovim osebnim 

lastnostim, zmožnostim in potencialom ter mu obenem prilagajati raven razgovora. Vodja se 

mora že pri pripravi zavedati, da je razgovor namenjen zaposlenemu, kljub temu da bomo 

vodje usmerjali in vodili razgovor. V okviru konkretne samopriprave je treba razmisliti o 

naslednjih vprašanjih: kje, kdaj, s kom in kako bomo vodili letni razgovor.  

Dobro je razmisliti tudi o naslednjih vprašanjih: 

- kakšne rezultate je zaposleni dosegel v organizaciji, 

- katere kompetence je pridobil in katere bi še moral, 

- kakšen je njegov odnos do dela, zaposlenih, vodstva, 

- katere so njegove prednosti in slabosti. 

Priprava zaposlenih na letni pogovor 

Začetna priprava zaposlenim na redni letni razgovor je bila izvedena ob predstavitvi sistema 

letnih razgovorov. Pri tem so bili predstavljeni namen letnih razgovorov, njihovi cilji, potek, 

načrt in izvedba. Zaposleni mora od vodje vsaj teden dni pred pogovorom prejeti iztočnice in 

temeljna vprašanja letnega razgovora. Obveščen mora biti o kraju in času predvidenega 

pogovora ter o tem, koliko časa naj bi pogovor trajal, da se lahko zaposleni pravočasno 

ustrezno organizira. Pri tem se mora zaposleni spodbuditi, da si tudi sam pripravi lastna 

izhodišča za razgovor. Dobro je, da vnaprej razmisli o temah, ki bi se jim želel posvetiti na 
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razgovoru. Zaposleni naj pred razgovorom analizira in razmisli zlasti o naslednjih temah 

(Mihalič 2010, 23):  

- kako vidi lastno vlogo v organizaciji, 

- kakšne rezultate je dosegel v času dela v organizaciji, 

- ali se njegova pričakovanja in cilji ujemajo z zahtevami, 

- kaj ga pri delu motivira in navdušuje, 

- kako se počuti v organizaciji in v timu oziroma skupini, 

- ali meni, da je vodja do njega pošten in spoštljiv. 

Podobno kot Mihalič tudi Majcen (2004, 84) poudarja, naj si zaposleni pri pripravi skicirajo, 

narišejo svoje zamisli in zapiske prinesejo na letni razgovor, da bodo lažje razložili svoje ideje 

in poglede. 

Majcen (2004, 84) meni, da je priprava zaposlenih zelo dragocena, ker bodo premislili o svoji 

vlogi, načinu dela in o tem, kaj si želijo, kaj bi radi spremenili, ter si postavili cilje. Tako se 

bodo bolj poglobili v svoje delo, si dvignili samozavest, povečali zagnanost ter si postavili 

temelje za večjo samostojnost pri delu, ustvarjalnost in pripravljenost na stalne izboljšave 

postopkov dela.  

Poster in Poster (1993, 93) se bolj kot na zadovoljstvo in počutje zaposlenega v organizaciji 

osredotočata na kariero, dosežene cilje, posameznika, zato poudarjata, naj se zaposleni v 

pripravi osredotoči na samooceno dosedanjega lastnega napredka, pregled doseženih 

dogovorjenih ciljev v predhodnem obdobju in pregled delovnih zadolžitev. Ob tem 

poudarjata, naj bi letni razgovor omogočal, da zaposleni vključi svojo lastno točko, ki se 

nanaša na njegovo dosedanje, sicer manj uspešno delo, ki ga želi v prihodnje izboljšati in za 

katerega si želi več podpore in virov z namenom, da bi lahko dosegel svojo večjo uspešnost in 

učinkovitost ter s tem postavljene kratkoročne in dolgoročne cilje. 

2.7 Izvedba rednega letnega razgovora 

Gruban (2007a) pravi, da se v izvedbeni fazi sistema rednih letnih razgovorov odvijajo proces 

vodenja, motiviranja, usmerjanja in treninga zaposlenega ter tekoče reševanje ali 

odstranjevanje ovir za večjo delovno uspešnost. 

Majcen (2001, 87) piše, da je letni razgovor del širšega odnosa med vodjo in zaposlenimi. 

Komunikacija med njimi teče neprekinjeno, dan za dnem, zato meni, da je izvedba le 

dopolnitev, posebna oblika, obogatitev vsebine in kakovosti odnosa. Vodja si pri tem pomaga 

s seznamom vprašanj in podatki, ki si jih je zapisal v fazi priprave.  

Mihalič (2010, 27) pa poudarja, da vodja mora poskrbeti, da bodo zaposleni enostavno 

vzljubili letne razgovore, jih vzeli za svoje, da bodo vsako leto z navdušenjem pričakovali nov 
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letni razgovor. Na razgovoru moramo poskrbeti, da se bodo zaposleni počutili udobno, zato 

letni razgovor začnemo s kratkim klepetom na nevsakdanjo temo, da sprostimo sebe in 

zaposlenega in ustvarimo prijetno ozračje. 

Nato izrazimo zadovoljstvo nad tem, da se je zaposleni odzval našemu povabilu, in 

postopoma preidemo na bolj formalni del razgovora. Zaposlenemu najprej predstavimo širši 

kontekst njegovega dela in vloge, zatem vodja na kratko predstavi namen letnega pogovora 

ter predviden čas za pogovor in v nadaljevanju na kratko predstavi vizijo podjetja in cilje, ki si 

jih je vodja postavil na osnovi vizije podjetja. Vodja nato vpraša, spodbudi zaposlenega, ali je 

razumel vsa vprašanja v vprašalniku in ali je uspel pripraviti odgovore na njih, zatem pa 

pričneta z osrednjo temo letnega pogovora. Skupaj razpravljata o širšem trenutnem stanju, 

novih priložnostih, zamislih, izmenjujeta poglede in oblikujeta predloge za izboljšanje stanja. 

V tem delu je zelo pomembno, da vodja zna aktivno poslušati in usmerjati tok pogovora. 

Markič (2009, 55) s tem v zvezi meni:  

Uspeh bo močno odvisen od vaše sposobnosti, da zaposlenega pripravite k temu, da bo izrazil 

svoje misli in ideje, ter od vaše sposobnosti, da se uprete skušnjavi in da ne monopolizirate 

pogovora s svojimi idejami. Posamezniku morate pustiti, da govori in pozorno posluša, saj bo le 

tako razumel samega sebe in bo bolj dojemljiv za vaše mnenje. 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Temeljni elementi razprave pri rednem letnem razgovoru med vodjo in zaposlenimi 

Vir: Mihalič 2010, 30. 

Nato sami predstavimo naše poglede na delo in naloge zaposlenega, na njegove uspehe, 

rezultate in tudi neuspehe, predstavimo mu možnosti in zahteve po pridobivanju znanj in 

drugih kompetenc, kaj pričakujemo od zaposlenega v prihodnosti, kje vidimo možnosti 

izboljšanja njegove uspešnosti, zakaj je v preteklosti prihajalo do morebitnih napak, kakšne so 

možnosti napredovanja, kako bi lahko izboljšali sodelovanje in okrepili vlogo zaposlenega v 

timu, skupini, kako se bo lahko razvijal v podjetju, kaj predlagamo za izboljšanje rezultatov, 

kako bi ga lahko bolje motivirali. Vodja mora govoriti v pozitivnem smislu in zaposlenega 
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vmes večkrat pohvaliti za pretekle dosežke, izraziti spoštovanje do njegovega dela, poudariti 

pomen njegovih rezultatov za tim ali skupino, podjetje. Vodja mora prav tako izraziti kritiko, 

če je potrebna, svoje nezadovoljstvo in želje. Do zaposlenega moramo biti odkriti, pošteni, 

zato spregovorimo o vsem, kar je povezano z delom in delovnim mestom. Paziti moramo, da 

ohranjamo konstruktivnost in pozitiven pristop ter da se pogovor ne sprevrže v zasliševanje, 

ocenjevanje in slabo voljo (Mihalič 2010, 29). 

Pogoji za učinkovito izvedbo rednega letnega razgovora 

Gruban (2007a) poudarja, da je najbolj kritična determinanta uspeha letnih razgovorov brez 

slehernega in najmanjšega dvoma strah in nepripravljenost vodij pri posredovanju povratnih 

informacij zaposlenim. Čeprav je strah pogosto neracionalen, saj ne glede na to, kako 

(ne)primerno to počnejo, se temu kot vodje preprosto ne morejo izogniti, se morajo prenehati 

ukvarjati z nelagodjem, kako se bodo na vse to odzvali zaposleni. Na to namreč preprosto 

nimajo vpliva. Precej bolje je, da se usposobijo za posredovanje povratnih informacij na 

vedenjsko koristen in uporaben način. 

Gruban (2004, 19) meni, da je za učinkovito delovanje sistema letnih razgovorov treba 

izpolniti pogoje, predstavljene v nadaljevanju. 

Načrtovanje delovne uspešnosti 

Vodja in zaposleni morata opraviti ločen pripravljalni sestanek, kjer bi opredelila, kaj in kako 

naj bi delal zaposleni v ocenjevalnem obdobju, razpravljala o razvojnih ciljih in najbolj 

kritičnih kompetencah. 

Izvajanje programa 

Letni pogovor traja vse leto in ni zgolj enkratni letni dogodek. Čez leto se odvija vodenje, 

motivirane, usmerjanje in trening zaposlenega ter tekoče reševanje ali odstranjevanje ovir za 

večjo delovno uspešnost. Enkrat letno pa se vodja in zaposleni srečata in se poglobljeno 

pogovorita o vsem tem. 

Presoja delovne uspešnosti 

Smiselno je, da vodja in zaposleni sočasno pripravita svoje videnje preteklega ocenjevalnega 

obdobja in prihodnjih razvojnih potreb. Samoocena izvajalca lahko v marsičem omili težave 

poznejše izpeljave zaključnega ocenjevalnega dela letnega pogovora.  
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Pregledovanje in analiza 

Sklepna faza je formalni sestanek vodje in zaposlenega. Vodja in zaposleni se odkrito 

pogovorita o delovni uspešnosti posameznika: prednostih, slabostih, uspehih, napakah, 

razvojnih potrebah. 

Tudi Majcen (2001, 81–85) navaja pogoje za učinkovito izvedbo rednega letnega razgovora, 

ki jih predstavljamo v nadaljevanju.  

Izvesti ga morajo vsi vodje 

Če ta pogoj ni izpolnjen, se namreč kaže, da se razgovoru izognejo ravno tisti vodje, ki že 

sicer ne komunicirajo dovolj kakovostno s zaposlenimi, tisti, ki mislijo, da je vodenje 

predvsem zapovedovanje, kontrola, ali tisti, ki zaposlene prepuščajo samim sebi, sami pa se 

rajši ukvarjajo s strokovnimi ali komercialnimi težavami. Skratka – ravno tisti vodje, katerih 

zaposleni najbolj pogrešajo pristen stik z njimi in ki bi take razgovore najbolj potrebovali. 

 

Zaupanje med vodjo in zaposlenimi 

Z nekom lahko iskreno izmenjamo svoja mnenja, poglede, strahove, dvome, veselje in 

navdušenje le, če se ob njem počutimo varno. Vemo, da naše zaupljivosti ne bo zlorabil, kar 

dokazuje s tem, da se tudi sam iskreno odpre in nam z različnimi znaki dokazuje, da nas 

podpira. 

Miren prostor 

V razgovoru se moramo osredotočiti drug na drugega. Motijo telefoni, ki bi kar naprej zvonili 

in na katere bi se sogovornika neprestano odzivala, ali stranke, ki bi neprestano vstopale v 

sobo, nas pozdravljale, ogovarjale, poslušale, ali drugi zaposleni v prostoru, katerih prisotnost 

sogovornikoma daje nelagoden občutek, zaradi katerega se ne moreta sprostiti in odkritosrčno 

razložiti, kar bi pač rada povedala. 

Prijeten prostor 

Nas zebe? Nam je vroče? Je slab zrak in težko dihamo? Je zakajeno? V prostoru, kjer se 

počutimo slabo, se ne moremo odpreti. Mislimo predvsem na stvari, ki nam niso všeč in nas 

motijo, zraven pa komaj čakamo, da bomo razgovor končali, da se rešimo neprijetnega 

počutja. 



 

23 

Dovolj časa 

Vsak zaposleni si zasluži, da se mu vodja vsaj enkrat letno v celoti posveti. Da mu da 

prednost pred vsemi drugimi ljudmi in posli. Zato si rezervirajmo dovolj časa za letni 

razgovor. Načrtujmo ga tako, kot načrtujemo druge pomembne sestanke, opravila in naloge. 

Naj se razgovor res zaključi tedaj, ko se vsebina izprazni, ko smo si povedali in razložili vse, 

kar smo imeli namen povedati in razložiti. 

Vodja mora biti na razgovor pripravljen 

Ko si vodja zamisli razgovor, se mu postavi veliko vprašanj. Sprašuje se: »Kaj se bova 

pogovarjala? Kaj me zanima? Katere teme naj odpreva? Kakšen naj bo vrstni red tem? Katere 

podatke mu bom posredoval in v kakšni obliki?« Kot povsod, velja tudi tu pravilo: bolj ko bo 

pripravljen, boljši bo rezultat, več bo dobil, predvsem pa bo dobil tisto, kar bi rad. Če se bo 

zanašal na to, da se bosta že nekaj pogovorila, bosta sproti videla, kaj ju bo zanimalo, bo 

razgovor vodil nesistematično. 

Zaposleni mora biti pravočasno obveščen 

Letni razgovor je tudi za zaposlenega nekaj posebnega. Dajmo mu priložnost, da se nanj 

pripravi in razmisli. Redni letni razgovor je krasna priložnost, da vse zaposlene pripravimo do 

tega, da premislijo, kakšne rezultate so dosegli v preteklem obdobju, da naredijo pregled 

svojega dela, da premislijo, kaj jim je uspelo, kaj bi lahko opravili bolje in katere naloge so 

jim še ostale neopravljene. Hkrati jih pripravimo do tega, da si zamislijo svojo prihodnost, da 

si postavijo cilje, si naredijo načrte za prihodnje aktivnosti in si zamislijo rešitve. Poleg tega 

pa si – kar je zelo pomembno – postavijo prioritete. S tem dobijo občutek za to, da znajo 

razmejiti pomembnejše cilje in potrebne, a manj pomembne naloge. 

Razgovor mora biti načrtovan 

Oba udeleženca si morata rezervirati dovolj časa za umirjen in kakovosten razgovor, pri 

čemer mu dasta absolutno prednost pred ostalimi aktivnostmi. Ta čas je zagotovljen za njun 

razgovor in le redka in zelo pomembna, nenadna zadeva jima lahko poruši načrte. Zato se 

morata pazljivo dogovoriti o datumu in uri srečanja. Pri tem morata paziti tudi na to, da ne 

izbereta datuma med kakšnim stresnim obdobjem (na primer pred obširnejšo nalogo z 

zakonsko določenim rokom ali med kakšno nujno, zahtevnejšo nalogo enega ali drugega). 

Tudi ura je pomembna. Ne bomo se dogovorili za uro, ki se ujema z uradnimi urami za 

stranke, niti ne za čas, ko so telefonski klici strank najbolj pogosti.  
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Razgovor mora biti sistematičen 

Da bi imeli razgovori smiselno vsebino, da bi dosegli osnovni namen in da bi bili tekoči, se v 

večini podjetij odločijo pripraviti seznam vprašanj, da bi tako vodjem omogočili čim 

kakovostnejše vodenje razgovora. Ker pa je vsak resnični razgovor nekaj enkratnega in 

posebnega, ker smo ljudje zelo različni in ker so različni pogledi na stvari in tudi teme, ki jih 

bosta sogovornika v razgovoru izpostavila, je pripravljen seznam vprašanj vodjem le v 

miselno oporo, nekakšen okvir razgovora.  

Vodje naj bi se pripravili pod strokovnim vodstvom 

Trening naj bi vodje usposobil za kakovostno in suvereno vodenje razgovorov. Izkušnje 

kažejo, da je pred prvim letnim razgovorom potreben dvodnevni trening, drugo in tretje leto 

zadošča enodnevni osvežilni trening. V naslednjih letih osvežilni trening ni več obvezen, je pa 

zaželen, zlasti za tiste vodje, ki potrebujejo dodatno podporo. 

 

Razgovori naj bodo vsako leto ob približno enakem času 

Osnovni pogoj, da so redni letni razgovori učinkoviti, je, da jih vodje sploh opravijo. 

Načeloma je torej vseeno, kdaj jih izvajajo. V praksi pa se izkaže, da je primernejše, če jih 

izvajajo vsi vodje v približno istem času. Zakaj? Ker se z informacijo, da bomo v podjetju 

izvedli razgovore v obdobju od do, ustvari določena klima, neko pričakovanje vseh 

zaposlenih, njihova pripravljenost na razgovore, predvsem pa pripravljenost na to, da bi vsi 

zaposleni premislili o svoji prihodnosti in se ozrli na dosežene rezultate. Ko se odločamo za 

obdobje izvedbe rednih letnih razgovorov v organizaciji, upoštevamo tudi to, da se podatki, 

dobljeni z razgovori, koristno uporabijo za načrtovanje kadrovskih potreb in za izvajanje 

kadrovske politike, torej, da se obdobje ujema z obdobjem pripravljanja drugih načrtov. 

Vodja rezultate zapiše in poročilo arhivira po določilih metodologije 

V poročilo zapišemo le tiste stvari, za katere se vodja in zaposleni dogovorita, da jih bosta 

realizirala. Zapišeta svoje sklepe, zamisli, vse tisto, kar jima v obdobju do naslednjega 

rednega letnega razgovora služi kot načrt za uspešno izpolnjevanje sodelavčeve vloge. 

Poročilo arhivirata oba: vodja v svojem osebnem arhivu zaposlenih in zaposleni med svojimi 

načrti in zapiski. V kadrovsko službo oddata le podatke, ki se nanašajo na izobraževanje in 

usposabljanje zaposlenega ter njegova interesna področja, ki kažejo na predvideno poklicno 

pot in začrtano kariero. 

Mihalič (2010, 30):  

V sklepnih fazah  razgovora pa skupaj s zaposlenim usklajujta podane vidike, izražene predloge 

in želje, iščita skupne rešitve, oblikujta sklepe in zaključke, določita cilje pri delu, oblikujta načrt 
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del in nalog, načrt pridobivanja kompetenc, izobraževanja in celostnega razvoja zaposlenega v 

prihodnosti, načrt napredovanja in pogoje ter povzemita razgovor in ugotovitve. 

Preden se pogovor zaključi, pa je pomembno (Majcen 2004, 65):  

Ko končujeta letni razgovor, preglejta, kaj sta se dogovorila. Preberite vse sklepe, premislita, 

zapis dopolnita ali popravita, če je potrebno, potem pa – v znak, da ti dogovori držijo in se 

obvezujeta, da jih bosta čez leto uresničila – zapis oba podpišita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Prikaz sklepov rednega letnega razgovora 

Vir: Majcen 2004, 64. 

Kot vidimo iz opisanih teoretičnih spoznanj, letni razgovori v komunikacijo prinašajo neko 

novo razsežnost. So le del širokega sklopa komuniciranja med vodjo in zaposlenimi, del 

procesa vodenja, orodje za vodenje s cilji in motiviranje zaposlenih. So orodje, ki nam ponuja 

večdimenzionalne možnosti, med katerimi lahko kot ključne opredelimo: pregled preteklega 

dela zaposlenega, oblikovanje ciljev zaposlenega, interese in želje posameznika, usklajevanje 

ciljev posameznika s cilji podjetja, izboljšanje komunikacije med zaposlenimi in vodjo, 

izboljšanje vodenja. 

Letni razgovor je usmerjen v razvoj zaposlenih, v izboljšanje komunikacijskih in 

motivacijskih učinkov zaposlenih, izboljšanje klime v organizaciji in odnosov med  

zaposlenimi. 

Redne letne razgovore je treba uporabljati v funkciji doseganja ciljev podjetja, zato je 

pomembno, da potekajo po hierarhični lestvici navzdol. Da so izvedeni kar se da uspešno, je 
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treba izvesti strokovno usposabljanje vodij, ki bodo zaposlenim znali svetovati, kako naj se 

pripravijo na redni letni pogovor. 

Vodja mora zaposlenega pravočasno obvestiti o terminu razgovora, zato da se ta nanj pripravi. 

Odprt, sproščen razgovor mora potekati v prijetno urejenem prostoru, kjer ni motečih 

dejavnikov. Na razgovoru naj bi zaposleni dobil povratne informacije o svojem delu ter se na 

osnovi teh dogovoril o nadaljnjih pričakovanjih, nalogah, merilih in ciljih. Vse dogovore ob 

zaključku letnega razgovora tako vodja kot zaposleni vpišeta in se oba podpišeta na obrazcu 

letnega pogovora. 

Podjetja, ki se tega zavedajo, so po uvedbi rednih letnih razgovorov naredila še korak naprej. 

Vodja, ki si želi biti uspešen in ob sebi imeti uspešne zaposlene, se ne bo zadovoljil samo z 

letnim razgovorom, pač pa se bo s svojimi zaposleni redno mesečno sestajal. Ravno takšni 

sestanki zaposlenim omogočijo, da spregovorijo o občutljivih temah, ki nam na rednem 

letnem razgovoru vzamejo preveč časa, a je zelo dobro, da jih rešujemo sproti. Vodja z 

razvito čustveno inteligenco bo to razumel in mu ne bo žal časa. 

V nadaljevanju raziskave smo predstavili, kako so se projekta uvedbe rednih letnih 

razgovorov lotili v podjetju X. Na osnovi ključnih teoretičnih spoznanj smo sestavili anketni 

vprašalnik, na osnovi katerega smo preverili, kakšni so prvi odzivi vodij in zaposlenih na 

izvedbo letnih razgovorov v podjetju X. 
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3 UVAJANJE LETNIH RAZGOVOROV V PODJETJE X 

Kadrovskopravni sektor podjetja X je zadolžen za široka strokovna področja, ki jih izvajajo v 

okviru teh služb. Služba za izobraževanje in razvoj zaposlenih se trudi slediti cilju – pravi 

ljudje na pravih delovnih mestih. S tem namenom skrbi za urejanje sistematizacije delovnih 

mest, načrtovanje potrebnega števila delavcev, izdajanje soglasij za izvajanje postopkov 

zaposlovanja in premeščanja delavcev. Brez urejene kadrovske evidence in sodobnega 

kadrovskega informacijskega sistema bi to bilo težko (Podjetje X 2009, 10).  

V okviru službe skrbijo tudi za izobraževanje zaposlenih. Izobraževanje je neprekinjen proces 

razvijanja posameznih znanj, sposobnosti in navad. Strokovno izobraženi in usposobljeni 

kadri so temeljni dejavnik razvoja, kakovosti in uspešnosti vsakega podjetja, zato 

izobraževanju zaposlenih posvečajo vedno večjo pozornost. V podjetju se zavedajo, da je 

vlaganje v strokovni razvoj in usposabljanje eden izmed načinov povečanja učinkovitosti 

zaposlenih, saj s procesi usposabljanja in izobraževanja zaposlenim omogočajo visoko 

stopnjo strokovnega in splošnega znanja. 

Služba za izobraževanje in razvoj zaposlenih se sistematično ukvarja z načrtovanjem in 

organizacijo usposabljanja, strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja, preverjanjem 

znanja zaposlenih, prenašanjem znanja med zaposlene, načrtovanjem in organizacijo 

pripravništva, štipendiranja in praktičnega izobraževanja dijakov in študentov.  

V okviru strateškega razvojnega programa podjetja so vzpostavili projekt sistema rednih 

letnih razgovorov, s katerim želijo v podjetju dolgoročno zagotoviti usklajenost delovanja 

vseh zaposlenih, sistematičen pristop k ugotavljanju, spodbujanju in dvigovanju individualne 

uspešnosti, skrb za razvoj, izobraževanje in izpopolnjevanje ključnih kadrov ter sistematičnost 

spremljanja zaposlenih kot izredno učinkovit način usmerjanja delovanja posameznikov v 

poslovnem procesu. V okviru projekta v podjetju uporabljajo sodobna orodja za merjenje 

potencialov, s katerimi želijo v prihodnje analizirati potenciale, kot so merjenje kompetenc, 

doseganje ciljev ter veščin in znanja zaposlenih. Prav tako potekata redno spremljanje 

zadovoljstva zaposlenih in merjenje organizacijske klime.  

3.1 Predstavitev podjetja X 

Podjetje X je eno največjih slovenskih podjetij s sedežem v Mariboru. Družbo upravlja 

ustanovitelj skladno z Zakonom o gospodarskih družbah. Ustanovitelj in edini družbenik je 

Republika Slovenija, ki ustanoviteljske pravice uresničuje prek Agencije za upravljanje 

kapitalskih naložb Republike Slovenije. Organa podjetja sta nadzorni svet in poslovodstvo. Z 

obsežnim naborom storitev, visokimi prihodki, naložbami in dobičkom, veliko akumulacijo 

znanja, dolgoletno tradicijo in pripadnostjo več kot 6500 zaposlenih je eden od stebrov 

nacionalnega gospodarskega okolja. Primarna dejavnost podjetja je izvajanje univerzalnih 
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poštnih storitev, velik pomen pa imajo tudi druge poštne in kurirske storitve, denarne storitve 

ter prodaja blaga (Podjetje X 2010, 26). 

Poslanstvo 

Poslanstvo podjetja je zagotavljati razvoj ter kakovostno, konkurenčno in zanesljivo izvajanje 

(Podjetje X 2010, 34): 

- poštnih storitev, 

- logističnih storitev, 

- varnih elektronskih storitev, 

- storitev uporabe globalnega poštnega informacijskega in komunikacijskega omrežja, 

- prodaja trgovskega blaga za prebivalstvo in pravne subjekte v domačem in mednarodnem 

okolju. 

Prispevati k (Podjetje X 2010, 34): 

- nacionalnemu razvoju tudi na demografsko ogroženih področjih, 

- zadovoljstvu državljanov kot uporabnikov storitev, 

- večanju konkurenčnosti in poslovne učinkovitosti podjetij in drugih poslovnih subjektov. 

Vizija  

Biti najpomembnejši in največji izvajalec poštnih in s tem povezanih logističnih storitev v 

Sloveniji. Razvijati pripadnost in lojalnost zaposlenih, vlagati v njihovo znanje ter 

zagotavljati njihovo socialno varnost. Zagotavljati dolgoročno plačilno sposobnost in 

optimalno donosnost vloženega kapitala (Podjetje X 2010, 34). 

Strategija 

Najpomembnejši strateški cilji podjetja X v prihodnjem obdobju so vezani na usklajevanje 

slovenske zakonodaje s področja poštne dejavnosti z zakonodajo Evropske unije, na 

razvijanje novih storitev, s poudarkom na elektronskem poslovanju, in na zagotavljanje 

visoke kakovosti opravljenih storitev (Podjetje X 2010, 35). 

Organiziranost podjetja X 

Podjetje ima deset poslovnih enot, in sicer Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, logistični center 

Ljubljana, Maribor, logistični center Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto ter 

strokovne službe družbe. Omrežje podjetja X je razvejano po vsej državi in sestavlja 556 

poslovalnic s 1192 okenci (Podjetje X 2010, 28). 
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Za strokovna področja so v strokovnih službah podjetja oblikovana naslednja področja 

(Podjetje X 2010, 28): 

- področje globalne logistike, 

- področje trženja, 

- področje pravnih zadev, razvoja zaposlenih in splošnih zadev, 

- področje računovodstva, 

- področje financ, 

- področje mednarodnih odnosov, 

- področje investicij in nabave, 

- področje informatike, 

- področje korporativne varnosti in nadzora in 

- področje razvoja in tehnologije storitev. 

3.2 Namen uvedbe rednih letnih razgovorov 

Podjetje X je v skladu s strateškimi usmeritvami in nadaljnjimi razvojnimi načrti začelo z 

modernizacijo poslovnih procesov upravljanja s človeškimi viri. Poslovni procesi, vezani na 

ravnanje z zaposlenimi, se bodo preoblikovali v smeri sodobnega kadrovskega managementa. 

Motivirani, pravilno vodeni in primerno nagrajeni zaposleni v največji meri prispevajo k 

uspešnosti podjetja, kar lahko v veliki meri dosežemo z izvedbo in uvajanjem letnih 

razgovorov z zaposlenimi. Z uvedbo letnih razgovorov želijo v podjetju dolgoročno zagotoviti 

usklajenost delovanja vseh zaposlenih, sistematičen pristop k ugotavljanju, spodbujanju in 

dvigovanju individualne uspešnosti, skrb za razvoj, izobraževanje in izpopolnjevanje ključnih 

kadrov ter sistematičnost spremljanja zaposlenih kot izredno učinkovit način usmerjanja 

delovanja posameznikov v poslovnem procesu (Podjetje X 2009, 10). Na ta način želijo v 

podjetju spremeniti način ocenjevanja delovne uspešnosti, zato so pričeli z uvajanjem modela 

kompetentnega podjetja in s ciljnim vodenjem, kar pomeni ocenjevanje na osnovi doseženih 

ciljev.  

3.3 Cilji uvedbe letnih razgovorov 

Ker so letni razgovori z zaposlenimi pomemben element sodobnih kadrovskih praks, jih je 

podjetje X vpeljalo kot del svoje kadrovske politike.  

Temeljni cilj uvedbe letnih razgovorov v podjetje X je izboljšanje posameznika (zaposlenega 

in vodje), delovnih rezultatov in organizacije kot celote. Z letnimi razgovori želijo poiskati 

načine in sredstva ter opredeliti možnosti za povečanje uspešnosti in učinkovitosti 

posameznikov, timov skupin in podjetja. V strateškem smislu se cilj uvedbe nahaja v iskanju 

načinov in razvoju možnosti za povečanje in ustvarjanje dodane vrednosti organizacije 

(Podjetje X 2009, 10).  
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Cilji uvedbe letnih razgovorov v podjetje X so (Podjetje X 2009, 10): 

- dvigniti kulturo komuniciranja, 

- izboljšati proces vodenja, 

- imeti učinkovitejši pretok informacij, 

- ustvariti boljše počutje zaposlenih, 

- izboljšati raven zadovoljstva pri delu. 

3.4 Priprava vodij in zaposlenih za izvedbo, proces uvajanja letnih razgovorov 

V okviru projekta uvedbe letnih razgovorov so v podjetju X izvedli pregled in analizo 

obstoječega sistema upravljanja s človeškimi viri v organizaciji ter na osnovi strokovne 

analize pripravili vsebine letnega pogovora z zaposlenimi. Vsebine letnega pogovora so 

sledile smernicam, ki jih zagovarja sodobna kadrovska praksa, ter so bile prilagojene 

potrebam organizacije. Temu delu projekta so namenili še posebno pozornost in skupaj s člani 

projektne skupine in poslovodstvom v pripravo vložili veliko energije. V pripravi so izvedli 

terminsko načrtovanje izvedbe letnih razgovorov v organizaciji in tudi načrtovanje 

usposabljanj vseh udeležencev v procesu uvajanja letnega razgovora, ki so jih s pomočjo 

zunanjih strokovnjakov iz podjetja HSC izvedli pred začetkom izvajanja, ki je potekalo v treh 

fazah, po organizacijski strukturi od vrha navzdol (Podjetje X 2009, 10). 

Uspešno in učinkovito vodenje je ključnega pomena za vsako organizacijo, saj s tem lahko 

dosegamo visoko stopnjo medsebojnega razumevanja, osebno zadovoljstvo zaposlenih ter 

zagotavljamo visoke učinke vseh zaposlenih v delovnih procesih. V podjetju X želijo 

kakovost vodenja dvigniti na vseh ravneh. Skladno z navedenim so izvedli merjenje 

vodstvenih potencialov z orodjem DNLA Expert (Discovery&Development of Natural Latent 

Abilities), v katerem je sodelovalo 90 vodilnih delavcev podjetja X. 

Sistem DNLA Expert je orodje za oceno potenciala in individualni razvoj vodij oziroma 

ključnih zaposlenih. Je razvojno naravnano orodje, ki pokaže vodstvena področja, kjer imajo 

vodje možnost za osebni razvoj, oziroma izpostavi področja, kjer so kot vodje morebiti 

premalo učinkoviti. Na osnovi rezultatov so v nadaljevanju pripravili kakovostne razvojne 

načrte za vsakega posameznika. Merjenje vodstvenega potenciala je osnova in prvi korak k 

razvoju osebnih vodstvenih veščin, za kar bi moral biti zainteresiran vsak vodja, saj s tem sebi 

omogoča boljše vodenje ljudi in posledično uspešnejše rezultate organizacijske enote, ki jo 

vodi. In kako je potekalo merjenje? Kot zanimivost omenimo, da so vodje testiranja z 

orodjem DNLA lahko opravili tudi z domačega računalnika. Večina zaposlenih je to možnost 

tudi izkoristila, saj je testiranje na delovnem mestu lahko oteženo zaradi motečih dejavnikov. 

Zaposleni je prejel geslo in dostop do strežnika in tako opravil testiranje, ki traja približno 120 

minut.  
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Orodje DNLA oceni potencial posameznika na ključnih področjih vodenja, kot so: 

- avtoriteta, 

- delegiranje, 

- razvijanje osebja, 

- vpliv, 

- obvladovanje informacij, 

- reševanje konfliktov, 

- podjetniška usmerjenost, 

- sistematičnost, 

- tveganje, 

- komunikacijske veščine. 

Vprašanja so prirejena tako, da je možno testirati posameznega zaposlenega glede na področje 

in funkcijo, ki jo opravlja v podjetju. Po končanem reševanju sledita analiza rezultatov in 

izdelava razvojnega poročila. V poročilu je podana ocena o potencialu, ki ga ima zaposleni, 

zato predstavlja osebni certifikat zaposlenega. Na osnovi rezultatov je možno ugotoviti, kje so 

prednosti in slabosti na področju vodstvenih veščin. 

Nato so v podjetju izvedli usposabljanje vodij v strokovnih službah za izvajanje letnih 

razgovorov ter nadaljevali s prvo fazo izvajanja pogovorov v strokovnih službah podjetja. 

Sledilo je usposabljanje vodij v poslovalnicah za izvedbo letnih razgovorov v smislu delavnic, 

ki so potekale na sedežih poslovnih enot. Na delavnicah so se udeleženci seznanili z 

vsebinami letnega razgovora, pripravili na letni razgovor s svojim nadrejenim ter usposobili 

za kakovostno izvajanje letnega pogovora s svojimi podrejenimi zaposlenimi (Podjetje X 

2010, 11). 

»Opraviti letni razgovor ni enostavno in zahteva določen napor. To je normalno, zlasti v 

začetku, dokler vsi ne pridobimo potrebne rutine, vendar je za razvoj vsakega podjetja 

izrednega pomena,« ugotavlja Podjetje X (2010, 11). 

3.5 Oblikovanje strukture letnega razgovora 

Napotek za ustrezno strukturo in potek rednega letnega razgovora je »enostaven«. Vodja mora 

namreč poskrbeti za take letne razgovore, ki jih bodo zaposleni enostavno vzljubili, jih vzeli 

za svoje in bodo vsako leto z navdušenjem pričakovali nov letni razgovor (Mihalič 2010, 27). 

Poglejmo si, kakšno strukturo in potek letnega razgovora so izbrali v podjetju X. Zaposlene so 

k udeležitvi rednega letnega razgovora povabili 3 do 5 dni pred načrtovanim terminom. 

Povabili so jih ustno. Na razgovoru, ki je bil opravljen v pisarni nadrejenega (vodje), si je 

zaposleni lahko sam izbral, kje bo sedel. Vodje so zaposlenim pred pričetkom razgovora 

ponudili kavo, sok in druge brezalkoholne napitke. Letni razgovor so pričeli s kratkim 
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klepetom z nevtralno nevsakdanjo temo, da so sprostili zaposlene. Idealne teme za tovrsten 

pričetek razgovora so bile: šport, vreme, aktualna dogajanja, hobiji itd. 

Obrazec letnega pogovora je bil sestavljen tako, da je vodja najprej želel pridobiti odgovore, 

kako lahko izboljšamo delovanje znotraj podjetja oziroma oddelka na področju 

komuniciranja, organiziranja in sodelovanja z drugimi. Želeli so identificirati morebitne ovire 

(težave) ter poiskati pot za njihovo učinkovito odpravljanje. Nato je bilo treba predstaviti 

dobro opravljene naloge v preteklem letu, a tudi izzive v prihodnje, da so si zaposleni lahko 

postavili cilje in merila, ki so jih uporabili za merjenje postavljenih ciljev. Zaposlenega so 

preusmerili na obravnavanje njega samega v preteklem obdobju. S zaposlenim so v tem 

poglavju naredili pregled in oceno opravljenega dela za nazaj. Pogovor so nadaljevali o 

delovnih nalogah in ciljih zaposlenega v naslednjem obdobju. Vsak zaposleni ima natančno 

določeno vlogo. Ve se, kaj se od njega pričakuje glede na to, kako je vpet v celoten proces. Z 

izpolnitvijo pričakovanj omogoči, da so cilji, naloge in zadolžitve organizacijske enote 

opravljene pravočasno in kakovostno, ostalim omogoča, da nemoteno opravljajo svoje delo, 

in vpliva na nemoteno delovanje enote. S zaposlenim so zapisali, kako mu bo vodja pomagal 

pri doseganju njegovih osebnih rezultatov. Pogovor se je nadaljeval o osebnem razvoju 

zaposlenega, njegovih delovnih ambicijah, zato so analizirali priporočljive oziroma želene 

razvojne potrebe. Preverili so zadovoljstvo zaposlenega z dosedanjo kariero, se pogovorili o 

njegovi zainteresiranosti za zamenjavo delovnega mesta znotraj podjetja in preverili, katera so 

njegova neizkoriščena znanja. 

Letni razgovor naj bi bil pozitivna, varna izkušnja tako za vodjo kot podrejenega. Zato naj se 

na razgovoru ne bi dogajala razna presenečenja v obliki tem, na katere eden ali drugi ne bi 

bila pripravljena. Po drugi strani pa se je bilo treba pogovoriti o vseh stvareh, ki nadrejenega 

ali podrejenega obremenjujejo. Zato sta imela vodja in zaposleni možnost (pravico) vnaprej 

predlagati katero koli temo in se o njej pogovoriti. Vodja je moral v pripravi na razgovor pri 

zaposlenemu preveriti, o kateri temi bi se želel še posebej pogovoriti, če pa jo je predlagal 

sam, je moral zaposlenega o tem obvestiti pred pogovorom. 

Letni razgovor je bil zaključen v spodbudnem in pozitivnem duhu. Zaposlenim so dali 

spodbudo za nov zagon, jim ponudili pomoč pri uresničevanju postavljenih nalog in ciljev. Na 

koncu so zaposlenim izrekli zahvalo za razgovor in izrazili zadovoljstvo z opravljenim 

razgovorom, pogovor je bil zaključen s splošnimi temami. 

3.6 Izvajanje letnih razgovorov 

Redne letne razgovore so v podjetju opravili vsi vodje z vsemi zaposlenimi, izjema so bili 

zaposleni, ki so bili odsotni zaradi daljših bolniških odsotnosti. S tem, ko je vodja opravil 

redne letne razgovore z vsemi zaposlenimi, pomeni, da je njegov odnos do zaposlenih 

enakovreden, da je do vseh izkazal enako spoštovanje in možnost njihovega izražanja mnenj, 
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predlogov, pripomb in stališč in nihče od zaposlenih se ni počutil zapostavljenega ali 

neupoštevanega. 

Uspešno izvajanje letnih razgovorov zahteva določena znanja in dobro pripravo, saj drugače 

ne bomo dosegli želenega. Kadrovski strokovnjaki so pred izvajanjem letnih pogovorov 

pripravili obrazce, ki so bili pripomoček za učinkovito izvajanje razgovorov. Obrazci so bili 

prilagojeni zahtevam in potrebam podjetja. V podjetju se je izkazalo, da je uvajanje rednih 

letnih razgovorov v prakso kot redno in obvezno obliko komuniciranja v organizaciji zelo 

zahtevno delo. Šlo je za spremembo v načinu vodenja, na katero se morajo zaposleni šele 

navaditi. Izkušnja je pokazala, da pri uvajanju rednih letnih razgovorov ne smemo biti preveč 

nestrpni in neučakani. Treba si je vzeti čas. Največ truda je treba vložiti prvo leto izvajanja, a 

tudi vsako naslednje leto zahteva določen napor, zagon (Podjetje X 2009, 11). 

Tako se vsako leto znova ponovijo iste aktivnosti: vodstvo se s kadrovsko službo dogovori o 

tem, da organizira in sproži akcijo in hkrati sprejme sklep o začetku ter roku za izvedbo vseh 

razgovorov v organizaciji. Kadrovska služba organizira vse potrebno za to, da redni letni 

razgovori nemoteno stečejo. Prav tako je treba vsako naslednje leto obnoviti znanje o rednih 

letnih razgovorih, zato organiziramo obnovitveni seminar usposabljanja vodij. Seminarji so 

usmerjeni v osvežitev določenih spretnosti. Končni cilj vsega naštetega je uspešna 

organizacija z usposobljenimi in učinkovitimi zaposlenimi (Podjetje X 2009, 11). 
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4 RAZISKAVA O LETNIH RAZGOVORIH V PODJETJU  X 

Namen empiričnega dela raziskave je na osnovi izkušenj udeležencev z letnimi razgovori na 

osnovi anketnega vprašalnika ugotoviti, kakšna so bila pričakovanja zaposlenih in vodij pred 

izvedbo in kakšni so njihovi odzivi glede učinkovitosti, motiviranosti, zadovoljstva, strokovne 

usposobljenosti po izvedbi rednih letnih razgovorov. Anketni vprašalnik zaprtega tipa bomo 

uporabili zato, ker bomo na ta način lahko postavili večje število vprašanj, trditev. Imeli bomo 

dva anonimna anketna vprašalnika, in sicer enega za vodje in enega za zaposlene. Obenem 

bomo z vprašalnikom zaprtega tipa lahko zbrali podatke za testiranje hipotez. 

Teoretične osnove za sestavo vprašalnika, trditev smo oblikovali na osnovi študija domače in 

tuje strokovne literature. Pri postavljanju trditev smo izhajali od splošnega teoretičnega 

znanja, ki govori o vlogi vodje, namenu, ciljih rednega letnega razgovora, k bolj specifičnemu 

teoretičnemu znanju, ki govori o pripravi, poteku in vsebini letnega razgovora. 

4.1 Metode in tehnike raziskovanja 

V empiričnem delu bomo s pomočjo anketnega vprašalnika raziskali izkušnje udeležencev v 

letnem razgovoru. Raziskava je temeljila na anonimnem anketnem vprašalniku, kar je bil 

pogoj za izvedbo raziskave v podjetju X. Raziskava je potekala ob soglasju vodje za razvoj in 

izobraževanje kadrov pri podjetju X. Pogoj za opravljanje raziskave je anonimnost podjetja, 

zato smo ga imenovali podjetje X. Vsem udeležencem raziskave, vodjem poslovalnic in 

zaposlenim je bila zagotovljena popolna anonimnost, hkrati so bili vsi udeleženci pisno 

obveščeni o vsebini in namenu raziskave. 

4.2 Metoda zbiranja podatkov – anketni vprašalnik 

Vprašalnik je sestavljen iz dveh sklopov. Prvi del govori o splošnih podatkih, ki zajemajo: 

- spol, 

- starost, 

- podatke o dokončani izobrazbi, 

- podatke o delovni dobi v podjetju X. 

 

Drugi sklop vprašanj meri mnenje o izvedbi, učinkih in ostalih dejavnikih letnega razgovora, 

in sicer o: 

- poznavanju namena in koristnosti letnih razgovorov, 

- pričakovanju glede vpeljave letnih razgovorov, 

- pripravi na letni razgovor, 

- času priprave na letni razgovor, 

- trajanju letnega razgovora, 
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- pozitivnih in negativnih izkušnjah letnega razgovora, 

- odnosih med zaposlenimi pred in po letnem razgovoru, 

- motiviranosti za delo pred in po letnem razgovoru, 

- zadovoljstvu zaposlenih z letnimi razgovori. 

Trditve iz drugega sklopa so anketiranci ocenjevali s pomočjo Likertove lestvice z ocenami 

od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »s trditvijo se sploh ne strinjam« in trditev 5 »popolnoma se 

strinjam«, izbrali so lahko tudi vmesne ocene. 

Dobljene podatke smo statistično obdelali in prikazali s pomočjo računalniškega programa 

SPSS in jih prikazali v obliki tabel. Spremenljivke smo opisali z opisnimi statistikami 

(frekvenčne porazdelitve za nominalne spremenljivke ter povprečna vrednost, mediana in 

standardni odklon za ordinalne spremenljivke). S faktorsko analizo smo ugotovili, katere 

spremenljivke v največji meri merijo isti konstrukt, in na osnovi rezultatov izračunali nove 

indekse. Zanesljivost smo preveril s Cronbach alfa testom notranje konsistence. Hipoteze smo 

preverjali s t-testom za en vzorec (povprečno vrednost smo primerjali s hipotetično povprečno 

vrednostjo), s t-testom za dva neodvisna vzorca (primerjava povprečnih vrednosti dveh 

neodvisnih skupin) ter s Spearmanovim korelacijskim koeficientom (vpliv med dvema 

ordinalnima spremenljivkama).  

4.3 Opis vzorca in omejitve 

Ker smo pri zbiranju podatkov potrebovali posameznike, ki nam bodo o proučevani zadevi 

dali kar največ podatkov, in je raziskava opravljena v eni organizacijski enoti s podobnimi 

izkušnjami vodij poslovalnic, vezanimi na temo proučevanja, smo ocenili, da je bil za potrebe 

raziskovanja najbolj primeren namenski vzorec (Tratnik 2002, 70). Raziskava je narejena v 

poslovni enoti Y za vse poslovalnice v mestu XY, kjer so vodje poslovalnic opravili letne 

razgovore z zaposlenimi, zato je bilo v raziskavo vključenih vseh 31 vodij poslovalnic in 150 

zaposlenih. 

Zavedamo se, da rezultatov ne bomo mogli posplošiti na celotno podjetje X, ker  je bila 

raziskava opravljena le za 1 poslovno enoto od 10 poslovnih enot podjetja X. Omejitve bi 

lahko predstavljali pravilniki in notranji akti podjetja X, ki določajo način izvedbe posamezne 

raziskave. Za odobritev izvedbe ankete smo potrebovali soglasje vodje službe za razvoj in 

izobraževanje kadrov pri podjetju X. Omejitve lahko predstavljajo tudi nepopolno 

izpopolnjeni anketni vprašalniki.  

4.4 Analiza interpretacije rezultatov 

Zaposleni in vodje so skupno ocenjevali strinjanje s 25 trditvami, in sicer je bila ena trditev 

samo za zaposlene in dve trditvi samo za vodje. Na 22 trditev so odgovarjali tako zaposleni 
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kot vodje, te trditve pa so bile nekoliko drugače zastavljene glede na položaj v podjetju, zato 

smo v preglednici (glej prilogo 3) predstavili, katere trditve iz vprašalnika za zaposlene so par 

trditvam iz vprašalnika za vodje. V nadaljevanju bomo (ker je skupna baza tako za zaposlene 

kot za vodje) uporabljali preglednice trditev zaposlenih. 

Raziskava o izvedbi rednih letnih razgovorov je bila izvedena v podjetju X. Anketiranje je 

bilo izvedeno prostovoljno med delovnim časom. Zaposlenim smo razdelili 150 vprašalnikov, 

vodjam pa 31. Zaposleni so vrnili 145 vprašalnikov, kar znaša 96,6 % anketiranih zaposlenih, 

vodje pa 23, kar znaša 74 % anketiranih vodij.  V anketi je tako sodelovalo 145 zaposlenih in 

23 vodij. Izmed vodij je anketo izpolnilo 15 (65,2 %) moških in 8 (34,8 %) žensk. Izmed 

zaposlenih je anketo izpolnilo 116 (80 %) moških in 29 (20 %) žensk. 

Med anketiranimi vodjami je prevladovala populacija srednjih let, saj je bilo največ (21,7 %) 

vodij starih od 36 do 40 let. Najmanj vodij (4,3 %) je bilo starih od 25 do 30 let in od 51 do 

55 let. Med anketiranimi zaposlenimi je bilo največ (18,6 %) starih od 46 do 50 let, najmanj 

pa starih od 56 do 60 let.  

 

Kar se tiče izobrazbe, ima največ vodij 11 (47,8 %) dokončano višjo šolo, sledijo vodje z 

visoko šolo (7 oz. 30,4 %) in 4 (17,4 %) vodje z univerzitetno izobrazbo. 77 (51,3 %) 

zaposlenih ima končano srednjo šolo, sledi 34 (22,7 %) zaposlenih s poklicno šolo. 

 

Struktura delovne dobe vodij kaže, da jih je največ v podjetju X zaposlenih od 16 do 20 let. 

Sledijo jim vodje (6 oz. 26 %), ki so v podjetju od 0 do 15 let. Med zaposlenimi jih je v 

podjetju X največ od 11 do 15 let (35 oz. 24,1 %).  Sledijo zaposleni (22 oz. 15,2 %), ki so v 

podjetju od 5 do 10 let. 
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Preglednica 3: Opis vzorca – frekvenčne porazdelitve po položaju v podjetju 

  Položaj v podjetju 

  Zaposleni Vodje Skupaj 

  N % N % N % 

Spol moški 116 80,0 15 65,2 131 78,0 

ženska 29 20,0 8 34,8 37 22,0 

Starost do 24 let 0 0 0 0 0 0 

25 do 30 let 17 11,7 1 4,3 18 10,7 

31 do 35 let 24 16,6 4 17,4 28 16,7 

36 do 40 let 24 16,6 5 21,7 29 17,3 

41 do 45 let 21 14,5 4 17,4 25 14,9 

46 do 50 let 27 18,6 4 17,4 31 18,5 

51 do 55 let 21 14,5 1 4,3 22 13,1 

56 do 60 let 11 7,6 4 17,4 15 8,9 

Izobrazba osnovna šola 4 2,8 0 0 4 2,4 

poklicna šola 34 23,4 0 0 34 20,2 

srednja šola 77 53,1 1 4,3 78 46,4 

višja šola 22 15,2 11 47,8 33 19,6 

visoka šola 7 4,8 7 30,4 14 8,3 

univerzitetna 1 0,7 4 17,4 5 3,0 

specializacija, magisterij 0 0 0 0 0 0 

doktorat 0 0 0 0 0 0  

Delovna doba 0 do 5 let 14 9,7 3 13,0 17 10,1 

5 do 10 let 22 15,2 0 0 22 13,1 

11 do 15 let 35 24,1 3 13,0 38 22,6 

16 do 20 let 19 13,1 8 34,8 27 16,1 

21 do 25 let 11 7,6 2 8,7 13 7,7 

26 do 30 let 21 14,5 2 8,7 23 13,7 

31 do 35 let 14 9,7 2 8,7 16 9,5 

36 do 40 let 9 6,2 3 13,0 12 7,1 

 
Skupaj 145 100,0 23 100,0 168 100,0 

Opis spremenljivk z lestvico 

V preglednici 4 je predstavljena opisna statistika (število veljavnih in brez odgovora (B. O.), 

povprečje, mediana in standardni odklon) za trditve, na katere so odgovarjali zaposleni.  



 

38 

Preglednica 4: Opisne statistike zaposleni 

 N 

Povprečje Mediana 

St. 

odklon  Veljavni B. O. 

Uvajanje letnih razgovorov se mi zdi koristno. 145 0 3,91 4,00 1,124 

Letni razgovori so potrebni za uspešno delovanje podjetja. 145 0 3,95 4,00 1,063 

Redni letni razgovori so izboljšali odnose med zaposlenimi. 145 0 3,14 3,00 1,217 

Redni letni razgovori so izboljšali komunikacijo med menoj in 
vodjo. 

145 0 3,43 4,00 1,195 

Po izvedbi letnih razgovorov sem postal bolj samostojen in 

samozavesten. 

145 0 3,02 3,00 1,193 

Zadovoljen sem s povratnimi informacijami o svojem delu, ki 

sem jih dobil na letnih razgovorih. 

145 0 3,41 4,00 1,158 

Letni razgovor je vplival na mojo motivacijo in učinkovitost pri 
delu. 

145 0 3,19 3,00 1,225 

Na letnem razgovoru sem bil zadovoljen z odkrivanjem svojih 

potencialov. 

144 1 3,22 3,00 1,025 

Letni razgovori so prispevali k večjemu zadovoljstvu pri delu. 145 0 3,16 3,00 1,104 

Letni razgovor je izpolnil moja pričakovanja. 145 0 3,20 3,00 1,146 

Pred izvedbo letnih razgovorov sem bil seznanjen z namenom 

in koristnostjo letnih razgovorov. 

145 0 3,73 4,00 1,138 

Pred letnim razgovorom sem bil seznanjen s cilji podjetja. 145 0 3,59 4,00 1,170 

Razgovor je bil vnaprej načrtovan. 145 0 4,08 4,00 1,131 

Vodja me je s pisnim ali ustnim povabilom na razgovor povabil 

14 dni pred načrtovanim terminom. 
145 0 4,19 5,00 1,161 

Vodja mi je omogočil dovolj časa za samo pripravo pred 
izvedbo letnega razgovora. 

145 0 4,29 5,00 1,020 

Od vodje sem prejel vse potrebne informacije in predloge glede 

strukture in poteka razgovora. 

145 0 4,18 4,00 1,005 

Razgovor je potekal v prijetno urejenem prostoru. 145 0 4,21 5,00 1,008 

Vodja mi je dajal občutek, da ga moje mnenje zanima. 145 0 4,21 5,00 1,035 

Razgovor je potekal v sproščenem vzdušju. 145 0 4,32 5,00 ,991 

Odkrito sem lahko povedal svoja stališča, želje in pričakovanja. 145 0 4,27 5,00 ,995 

Vodja me je na razgovoru spodbujal in ustrezno usmerjal. 145 0 4,08 4,00 1,061 

Vodja mi je posredoval vse potrebne informacije o delu in 

ciljih. 

145 0 4,08 4,00 1,031 

Dogovori so bili po izvedbi letnega razgovora realizirani. 145 0 3,48 4,00 1,173 

Največ zaposlenih (84 oz. 56 % vseh zaposlenih) se je strinjalo s trditvijo, da jim je vodja dal 

dovolj časa za pripravo na razgovor. 83 anketirancev (55,3 %) je potrdilo, da so bili 

pravočasno povabljeni na razgovor, in 71 (47,3 %) jih je potrdilo, da je bil razgovor vnaprej 

načrtovan. 

80 (53,3 %) zaposlenih je potrdilo, da so lahko na razgovoru, ki je po mnenju 74 (49,3 %) 

anketirancev potekal v urejenem prostoru, odkrito povedali svoja stališča želje in 
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pričakovanja. 67 (44,7 %) anketirancev pa je potrdilo, da jih je vodja na razgovoru spodbujal 

in ustrezno usmerjal. 

Da so bili zaposleni pred izvedbo letnih razgovor seznanjeni z namenom in koristnostjo, je 

potrdilo 46 (30,7 %) zaposlenih, 44 (29,3 %) pa se jih je popolnoma strinjalo s to trditvijo. 55 

(36,7 %) anketiranih ne ve, ali je letni razgovor izpolnil njihova pričakovanja, 43 (28,7 %) pa 

jih meni, da je izpolnil njihova pričakovanja, le 12 (8 %) se jih s trditvijo ni strinjalo. 51  

(34 %) zaposlenih se je strinjalo, da so letni razgovori prispevali k večjemu zadovoljstvu 

zaposlenih pri delu. 

Na trditev, ali so zaposleni po izvedbi letnih razgovorov postali bolj samostojni in 

samozavestni, je največ (48 oz. 32 %) anketiranih odgovorilo z niti da niti ne. S trditvijo, da je 

letni razgovor vplival na motivacijo in učinkovitost pri delu, pa se je največ anketiranih 46 

(30,7 %) strinjalo. 

Glede izboljšanja odnosov med zaposlenimi je največ anketirancev (46 oz. 30,7 %) 

odgovorilo z niti da niti ne, največ (47 oz. 31,3 %) pa se jih je strinjalo s trditvijo, da so se 

izboljšali odnosi med vodjo in zaposlenim. S trditvijo, da so bili dogovori po izvedbi letnega 

razgovora realizirani, se je strinjalo največ (50) anketiranih, kar znaša 33,3 % vseh 

anketiranih. 

V preglednici 5 so predstavljene opisne statistike (število veljavnih in brez odgovora (B. O.), 

povprečje, mediana in standardni odklon) za trditve, na katere so odgovarjali vodje. 
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Preglednica 5: Opisne statistike vodje 

 
N 

Povprečje Mediana 

St. 

odklon  Veljavni B. O. 

Uvajanje letnih razgovorov se mi zdi koristno 23 0 3,65 3,00 1,027 

Letni razgovori so potrebni za uspešno delovanje podjetja. 23 0 3,74 4,00 ,915 

Redni letni razgovori so izboljšali odnose med zaposlenimi 23 0 3,04 3,00 1,186 

Redni letni razgovori so izboljšali odnose, komunikacijo med 
menoj in zaposlenim. 

23 0 3,48 3,00 ,790 

Po izvedbi razgovorov so zaposleni postali bolj samostojni in 

samozavestni. 

23 0 2,91 3,00 ,733 

Letni razgovor je vplival na motiviranost in učinkovitost 
zaposlenih pri delu. 

23 0 2,78 3,00 ,998 

Zadovoljen sem, da lahko na letnih razgovorih odkrivam 

potenciale zaposlenih. 

23 0 3,83 4,00 1,072 

Letni razgovori so prispevali k večjemu zadovoljstvu 
zaposlenih. 

23 0 2,83 3,00 1,267 

Letni razgovor je  izpolnil moja pričakovanja 23 0 2,83 3,00 1,337 

Pred izvedbo rednih letnih razgovorov sem zaposlene seznanil z 

namenom in koristnostjo letnih razgovorov. 

23 0 4,13 4,00 ,920 

Pred letnim razgovorom sem zaposlene seznanil s cilji podjetja. 23 0 4,39 5,00 ,783 

Udeležil sem se usposabljanja za izvajanje letnih razgovorov. 23 0 3,91 4,00 1,474 

Razgovore sem vnaprej načrtoval. 23 0 4,43 5,00 ,728 

Zaposlene sem s pisnim ali ustnim povabilom na razgovor 

povabil 14 dni pred načrtovanim terminom. 

23 0 3,70 4,00 1,490 

Zaposlenim sem dal dovolj časa za pripravo pred izvedbo 
rednega letnega razgovora. 

23 0 4,09 4,00 ,949 

Zaposlenim sem posredoval vse potrebne informacije in 

predloge glede strukture in poteka razgovora. 

23 0 4,26 5,00 1,010 

Razgovor je potekal v prijetno urejenem prostoru. 23 0 4,04 4,00 ,475 

Zanimalo me je mnenje zaposlenih. 23 0 4,65 5,00 ,573 

Razgovor je potekal v sproščenem vzdušju. 23 0 4,65 5,00 ,573 

Zaposleni je  lahko odkrito povedal svoja stališča, želje in 
pričakovanja. 

23 0 4,74 5,00 ,541 

Na letnih razgovorih sem zaposlenim dal ustrezne povratne 

informacije. 

23 0 4,43 4,00 ,590 

Zaposlene sem na razgovoru spodbujal in ustrezno usmerjal. 23 0 4,43 5,00 ,662 

Zaposlenim sem posredoval vse potrebne informacije in 

predloge o delu in ciljih. 

23 0 4,30 4,00 ,559 

Poskrbel sem, da so bili dogovori po izvedbi rednega letnega 

razgovora realizirani. 

23 0 3,30 4,00 1,363 

Da so letni razgovori potrebni za uspešno delovanje podjetja, je odgovorilo 9 anketiranih 

vodij, kar predstavlja 39,1 % vseh anketiranih vodij. S trditvijo, da so razgovore vnaprej 

načrtovali, se je strinjalo 13 (41,9 %) anketiranih vodij. 
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Največ vodij (9 oz. 29 %) se je strinjalo in enako število se jih je popolnoma strinjalo s 

trditvijo, da so vodje zaposlenim dali dovolj časa za pripravo na razgovor. 18 (58,1 %) vodij 

je potrdilo, da je razgovor potekal v urejen prostoru in da so zaposleni lahko na razgovoru 

odkrito povedali svoja stališča želje in pričakovanja.  

S trditvijo, da so bili zaposleni pred izvedbo letnih razgovor seznanjeni z namenom in 

koristnostjo, se je popolnoma strinjalo 10 (32,3 %) vodij, 7 (22,6 %) pa se jih je prav tako 

strinjalo s trditvijo.  

7 (22,6 %) vodij ne ve, ali je letni razgovor izpolnil njihova pričakovanja, 6 (19,4 %) pa se jih 

je strinjalo, da je izpolnil njihova pričakovanja. Na trditev, ali so letni razgovori prispevali k 

večjemu zadovoljstvu zaposlenih pri delu, je največ anketiranih vodij (8 oz. 25,8 %) 

odgovorilo z niti da niti ne. 

Na trditev, ali so zaposleni po izvedbi letnih razgovorov postali bolj samostojni in 

samozavestni, je največ (11 oz. 35,5 %) anketiranih vodij odgovorilo z niti da niti ne. Na  

trditev, da je letni razgovor vplival na motivacijo in učinkovitost zaposlenih pri delu, je največ 

anketiranih vodij (9 oz. 29 %) odgovorilo z niti da niti ne. 

Glede izboljšanja odnosov med zaposlenimi je največ anketiranih vodij (10 oz. 32,3 %) 

odgovorilo z niti da niti ne, a se jih je enako število strinjalo s trditvijo, da se niti so niti niso 

izboljšali odnosi med vodjo in zaposlenim. S trditvijo, da so bili dogovori po izvedbi letnega 

razgovora realizirani, se je strinjalo največ anketiranih vodij (12 oz. 38,7 %). 

4.5 Faktorska analiza 

 

Na 22 trditvah, na katere so odgovarjali tako zaposleni kot vodje, smo izvedli faktorsko 

analizo. Faktorska analiza je metoda za redukcijo podatkov, s katero poskušamo ugotoviti, če 

je zveze med spremenljivkami (v našem primeru trditvami) mogoče pojasniti z manjšim 

številom spremenljivk (oziroma faktorjev), zato trditve, ki imajo v preglednici 8 uteži na 

istem faktorju, merijo posamezno vsebinsko dimenzijo. 

Prvo dimenzijo najbolj predstavljajo trditve: 

- 6. Letni razgovor je vplival na mojo motivacijo in učinkovitost pri delu. 

- 8. Letni razgovori so prispevali k večjemu zadovoljstvu pri delu. 

- 4. Redni letni razgovori so izboljšali komunikacijo med menoj in vodjo. 

- 3. Redni letni razgovori so izboljšali odnose med zaposlenimi. 

- 5. Po izvedbi letnih razgovorov sem postal bolj samostojen in samozavesten. 

- 7. Na letnem razgovoru sem bil zadovoljen z odkrivanjem svojih potencialov. 

- 9. Letni razgovor je izpolnil moja pričakovanja. 
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Vse te trditve merijo, ali imajo letni razgovori pozitivne posledice za zaposlene oziroma ali 

motivirajo zaposlene. To dimenzijo smo zato poimenovali »Motivacija zaposlenih«. 

Drugo dimenzijo najbolj predstavljajo trditve: 

- 18. Razgovor je potekal v sproščenem vzdušju. 

- 20. Vodja me je na razgovoru spodbujal in ustrezno usmerjal. 

- 21. Vodja mi je posredoval vse potrebne informacije o delu in ciljih. 

- 17. Vodja mi je dajal občutek, da ga moje mnenje zanima. 

- 19. Odkrito sem lahko povedal svoja stališča, želje in pričakovanja. 

- 15. Vodja mi je dal vse potrebne informacije in predloge glede strukture in poteka 

razgovora. 

- 16. Razgovor je potekal v prijetno urejenem prostoru. 

- 22. Dogovori po izvedbi letnega razgovora so bili realizirani. 

- 11. Pred letnim razgovorom sem bil seznanjen s cilji podjetja. 

Te trditve se bolj kot na posledice razgovora nanašajo na potek razgovora v smislu, da so 

zaposleni dobili možnost, da se na letnem pogovoru odkrito pogovorijo z nadrejenim, izrazijo 

svoje mnenje in želje ter ali delodajalci dogovorjeno na letnem razgovoru tudi upoštevajo. To 

dimenzijo smo zato poimenovali »Zadovoljstvo z letnim razgovorom«. 

Tretjo dimenzijo najbolj predstavljajo trditve: 

- 14. Vodja mi je dal dovolj časa za pripravo pred izvedbo letnega razgovora. 

- 13. Vodja me je s pisnim ali ustnim povabilom na razgovor povabil 14 dni pred 

načrtovanim terminom. 

- 12. Razgovor je bil vnaprej načrtovan. 

- 10. Pred izvedbo letnih razgovorov sem bil seznanjen z namenom in koristnostjo letnih 

razgovorov. 

Te trditve merijo, ali se je imel zaposleni možnost pripraviti se na letni razgovor in ali je 

vodja upošteval teoretična pravila, zato smo dimenzijo poimenovali »Usposobljenost vodje 

glede priprave na letni razgovor«. Trditvi 11 in 15 sicer pojasnjujeta tudi to dimenzijo, a 

očitno so ju anketiranci razumeli bolj v smislu, da so bili neposredno pred letnim razgovorom 

seznanjeni s cilji podjetja oz. da so neposredno pred letnim razgovorom prejeli vse potrebne 

informacije in predloge glede strukture in poteka razgovora, zato so tudi faktorske uteži na 

drugo dimenzijo višje kot na tretjo. 

 

Četrto dimenzijo pa najbolj merita trditvi: 

- Uvajanje letnih razgovorov se mi zdi koristno.                                                       

- Letni razgovori so potrebni za uspešno delovanje podjetja. 
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Ti trditvi se nanašata na splošno mnenje o letnih razgovorih in posledicah teh na poslovanje 

podjetja. Dimenzijo smo poimenovali »Splošno mnenje o letnih razgovorih«. 

Opis Indeksov 

Indekse smo izračunali kot povprečja vprašanj, ki po faktorski analizi merijo isto dimenzijo. 

Najnižja možna ocena indeksa je tako lahko 1, če se anketirani sploh ne strinja z vsemi 

trditvami, ki merijo posamezno dimenzijo, najvišja pa 5, če se anketirani popolnoma strinja z 

vsemi trditvami, ki merijo posamezno dimenzijo. Izračunane indekse bomo uporabili za 

preverjanje hipotez. 

Izračunali smo štiri indekse, in sicer »Motivacija zaposlenih«, »Zadovoljstvo z letnim 

razgovorom«, »Usposobljenost vodje glede priprave na letni razgovor« in »Splošno mnenje o 

letnih razgovorih«. Za vsak indeks smo preverili še zanesljivost vprašalnika s Cronbachovim 

alfa koeficientom notranje konsistence. Cronbach alfa koeficient je za vse indekse višji od 

0,7, kar dokazuje visoko zanesljivost merskega instrumenta. Najnižja ocena vseh indeksov je 

1, najvišja pa 5. Motivacija ima najnižje povprečje (3,18) in mediano (3,29), torej se 

anketiranci najmanj strinjajo s trditvami, ki se nanašajo na pozitivne učinke letnih razgovorov 

za zaposlene. Povprečne vrednosti ostalih indeksov so precej visoke in se gibljejo okrog 4, kar 

pomeni, da so anketiranci relativno zadovoljni z letnim razgovorom, prav tako se strinjajo, da 

so pred letnimi razgovori obveščeni o njih, strinjajo pa se tudi, da imajo letni razgovori 

pozitivne učinke za podjetje. 

 

Preglednica 6: Opisne statistike izračunanih indeksov 

  Motivacija 
Zadovoljstvo z 

letnim razgovorom 
Priprava na letni 

razgovor 
Splošno mnenje o 
letnih razgovorih 

N Veljavni 168 168 168 168 

Manjkajoči 0 0 0 0 

Povprečje 3,1806 4,0820 4,0729 3,8988 

Mediana 3,2857 4,2222 4,2500 4,0000 

St. odklon ,95628 ,79858 ,91165 1,03032 

Asimetrija -,599 -1,391 -,998 -,979 

Sploščenost -,442 2,227 ,533 ,580 

Minimum 1,00 1,00 1,00 1,00 

Maksimum 5,00 5,00 5,00 5,00 

Število spremenljivk 7 9 4 2 

Cronbach alfa 0,925 0,918 0,838 0,905 

Frekvenčne porazdelitve za vsak indeks so razvidne tudi iz histogramov, ki prikazujejo tudi 

krivulje normalne porazdelitve (glej slike 6–9). Opazimo, da so vsi indeksi precej asimetrični 

v levo (kar potrjujejo tudi negativni koeficienti asimetrije), kar pomeni, da je več višjih ocen 

indeksov kot nižjih.  
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Slika 6: Indeks »Motivacija zaposlenih« (histogram) 

 

 

Slika 7: Indeks »Zadovoljstvo z letnim razgovorom« (histogram) 

 

Slika 8: Indeks »Usposobljenost vodje glede priprave na letni razgovor« (histogram) 
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Slika 9: Indeks »Splošno mnenje o letnih razgovorih« (histogram) 

 

Kaiser-Meyer-Olkinova mera primernosti vzorca ima vrednost 0,896, Bartlettov test pa je 

statistično značilen, kar pomeni, da je vzorec primeren za izvedbo faktorske analize (primerne 

so vse vrednosti KMO mere nad 0,6). Komunalitete (delež variance vsake spremenljivke, ki je 

lahko pojasnjen s faktorji) so dovolj visoke, da nam iz analize ni treba izločiti nobene trditve. 

Preglednica 7 prikazuje delež variance, ki jo pojasnjuje posamezen faktor. Faktorjev je toliko, 

kot je spremenljivk, vključenih v faktorsko analizo. Prvi faktor pojasni največji delež 

variance, vsak naslednji pojasni manj. Odločili smo se, da bomo upoštevali Kaiserjevo pravilo 

in izločili faktorje, ki imajo lastno vrednost (angl. Eigenvalue) višjo od 1. Izločili smo torej 

prve štiri faktorje, ki skupaj pojasnijo skoraj 65 % celotne variance. 
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Preglednica 7: Skupna pojasnjena varianca 

Factor 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 9,679 43,996 43,996 9,335 42,430 42,430 5,163 23,468 23,468 

2 3,307 15,030 59,026 2,991 13,596 56,026 5,069 23,042 46,510 

3 1,541 7,004 66,030 1,235 5,614 61,641 2,792 12,689 59,199 

4 1,008 4,580 70,610 ,690 3,137 64,778 1,227 5,579 64,778 

5 ,840 3,818 74,428       

6 ,770 3,502 77,931       

7 ,621 2,824 80,755       

8 ,557 2,531 83,286       

9 ,475 2,159 85,446       

10 ,447 2,032 87,478       

11 ,401 1,823 89,301       

12 ,378 1,717 91,018       

13 ,309 1,403 92,421       

14 ,264 1,199 93,620       

15 ,240 1,093 94,713       

16 ,219 ,995 95,709       

17 ,204 ,928 96,636       

18 ,193 ,875 97,512       

19 ,172 ,781 98,293       

20 ,137 ,625 98,918       

21 ,133 ,603 99,521       

22 ,105 ,479 100,000       

Preglednica 8 predstavlja rotirane faktorske uteži (uporabili smo pravokotno Varimax 

rotacijo), ki predstavljajo, kako so spremenljivke utežene na posameznem faktorju, pa tudi 

korelacije med spremenljivkami in faktorji. V preglednici 7 so za boljšo razvidnost prikazane 

samo najvišje uteži na posamezni spremenljivki. 
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Preglednica 8: Rotirana faktorska matrika 

 Factor 

 1 2 3 4 

6. Letni razgovor je vplival na mojo motivacijo in učinkovitost pri delu. 0,835    

8. Letni razgovori so prispevali k večjemu zadovoljstvu pri delu. 0,831    

4. Redni letni razgovori so izboljšali komunikacijo med menoj in vodjo. 0,794    

3. Redni letni razgovori so izboljšali odnose med zaposlenimi. 0,774    

5. Po izvedbi letnih razgovorov sem postal bolj samostojen in samozavesten. 0,766    

7. Na letnem razgovoru sem bil zadovoljen z odkrivanjem svojih potencialov. 0,683    

9. Letni razgovor je izpolnil moja pričakovanja. 0,648    

18. Razgovor je potekal v sproščenem vzdušju.  0,859   

20. Vodja me je na razgovoru spodbujal in ustrezno usmerjal.  0,816   

21. Vodja mi je posredoval vse potrebne informacije o delu in ciljih.  0,799   

17. Vodja mi je dajal občutek, da ga moje mnenje zanima.  0,771   

19. Odkrito sem lahko povedal svoja stališča, želje in pričakovanja.  0,69   

15. Vodja mi je dal vse potrebne informacije in predloge glede strukture in 

poteka razgovora. 
 0,611   

16. Razgovor je potekal v prijetno urejenem prostoru.  0,586   

22. Dogovori so bili po izvedbi letnega razgovora realizirani.  0,552   

11. Pred letnim razgovorom sem bil seznanjen s cilji podjetja.  0,448   

14. Vodja mi je dal dovolj časa za pripravo pred izvedbo letnega razgovora.   0,808  

13. Vodja me je s pisnim ali ustnim povabilom na razgovor povabil 14 dni pred 

načrtovanim terminom. 
  0,787  

12. Razgovor je bil vnaprej načrtovan.   0,596  

10. Pred izvedbo letnih razgovorov sem bil seznanjen z namenom in 

koristnostjo letnih razgovorov. 
  0,495  

1. Uvajanje letnih razgovorov se mi zdi koristno.                                                         0,754 

2. Letni razgovori so potrebni za uspešno delovanje podjetja.    0,65 

4.6 Preverjanje hipotez 

H1: Večina zaposlenih ima pozitivne izkušnje z letnimi razgovori. 

Hipotezo smo preverili s t-testom za en vzorec, in sicer smo preverili, ali je ocena indeksa 

»Zadovoljstvo z letnimi razgovori« zaposlenih statistično značilno različna od 3, saj bi ocena 

nižja od 3 pomenila, da se ne strinjajo z večino trditev, ki merijo ta indeks, in bi hipotezo 

lahko zavrnili. 

Izkazalo se je, da velja ravno obratno. Povprečna ocena zadovoljstva z letnimi razgovori 

zaposlenih je 4,05, kar je statistično značilno višje od 3 (t(145) = 15,205, p < 0,001), kar 

pomeni, da lahko hipotezo potrdimo in trdimo, da ima večina zaposlenih pozitivne izkušnje z 

letnimi razgovori. 
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Preglednica 9: Opisne statistike 

Zaposleni 

 N Povprečje St. odklon St. napaka povprečja 

Zadovoljstvo z letnim razgovorom 145 4,0460 ,82834 ,06879 

 

Preglednica 10: T-test za en vzorec 

Zaposleni 

 Testna vrednost = 3                                        

 

t df 

Stat. zn. 

(2-smerna) 

Razlika 

povprečje 

95 % interval zaupanja 

 Spodnja meja Zgornja meja 

Zadovoljstvo z letnim razgovorom
a
 15,205 144 ,000 1,04598 ,9100 1,1819 

H2: Zaposleni z manj delovne dobe imajo boljše splošno mnenje o letnih razgovorih kot tisti, 

ki imajo več delovne dobe. 

S Spearmanovim korelacijskih koeficientom smo preverili, ali sta ocena indeksa »Splošno 

mnenje o letnih razgovorih« in delovna doba statistično značilno povezana. 

Izkazalo se je, da imajo osebe z daljšo delovno dobo slabše splošno mnenje o letnih 

razgovorih kot zaposleni s krajšo delovno dobo (rs = –0,304, p < 0,001), tako da lahko 

hipotezo potrdimo (glej  preglednica 11). 

Preglednica 11: Spearmanov korelacijski koeficient 

   

Delovna doba 

Splošno mnenje 
o letnih 

razgovorih 

Spearmanov rho Delovna doba Korelacijski koeficient 1,000 –,304
**

 

Stat. zn. (2-smerna) . ,000 

N 168 168 

Splošno mnenje o letnih 
razgovorih 

Korelacijski koeficient –,304
**

 1,000 

Stat. zn. (2-smerna) ,000 . 

N 168 168 

** Korelacija je statistično značilna pri 99 % stopnji zaupanja. 
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Slika 10: Splošno mnenje o letnih razgovorih glede na leta delovne dobe (povprečje) 

H3: Letni razgovori vplivajo  na motivacijo zaposlenih. 

Hipotezo smo preverili s t-testom za en vzorec, in sicer smo preverili, ali je ocena indeksa 

»Motivacija« statistično značilno višja od 3, kar bi pomenilo, da anketiranci menijo, da imajo 

letni razgovori pozitiven vpliv na motivacijo zaposlenih. 

Izkazalo se je, da je povprečna ocena indeksa »Motivacija« statistično značilno višja od 3 

(t(145) = 2,447, p = 0,015), kar pomeni, da anketiranci menijo, da imajo letni razgovori 

pozitiven vpliv na motivacijo zaposlenih, zato lahko hipotezo potrdimo. 

Preglednica 12: Opisne statistke 

 N Povprečje St. odklon St. napaka povprečja 

Motivacija 168 3,1806 ,95628 ,07378 

Preglednica 13: T-test za en vzorec 

 Testna vrednost = 3                                        

 

t df 

Stat. zn. 

(2-smerna) 

Razlika 

povprečje 

95 % Interval zaupanja 

 Spodnja meja Zgornja meja 

Motivacija 2,447 167 ,015 ,18056 ,0349 ,3262 

H4: Letni razgovori niso izboljšali odnosov med zaposlenimi in vodjo. 

Zaposleni so ocenjevali strinjanje s trditvijo »Redni letni razgovori so izboljšali komunikacijo 

med menoj in vodjo«, vodje pa trditev »Redni letni razgovori so izboljšali odnose, 

komunikacijo med menoj in zaposlenim«. Zanima nas, ali je povprečna vrednost strinjanja 

statistično značilno nižja od 3, kar bomo preverili s t-testom za en vzorec. Povprečna vrednost 

zaposlenih je 3,43, povprečna vrednost strinjanja vodij pa je 3,48. Povprečna ocena 

zaposlenih je statistično značilno višja od 3 (t(145) = 4,378, p < 0,001), prav tako je 
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statistično značilno višja od 3 povprečna ocena vodij (t(22) = 2,902, p = 0,008), kar pomeni, 

da lahko hipotezo zavrnemo in trdimo, da letni razgovori izboljšajo odnose med zaposlenimi 

in vodjo. 

Preglednica 14: Opisne statistke 

Pozicija v podjetju N Povprečje St. odklon 

St. napaka 

povprečja 

Zaposleni 

4. Redni letni razgovori so izboljšali 
komunikacijo med menoj in vodjo. 

145 3,43 1,195 ,099 

Vodje 

4. Redni letni razgovori so izboljšali 
odnose, komunikacijo med menoj in 

zaposlenim. 

23 3,48 ,790 ,165 

Preglednica 15: T-test za en vzorec 

Pozicija v podjetju 

Testna vrednost = 3 

 95 % interval zaupanja 

t df 

Stat. zn. 

(2-smerna) 

Razlika 

povprečje 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Zaposleni 4. Redni letni razgovori so izboljšali 
komunikacijo med menoj in vodjo. 

4,378 144 ,000 ,434 ,24 ,63 

Vodje 4. Redni letni razgovori so izboljšali 
odnose, komunikacijo med menoj in 

zaposlenim. 

2,902 22 ,008 ,478 ,14 ,82 

H5: Vodje menijo, da je na letnem razgovoru njihov odnos do zaposlenih boljši, kot to menijo 

zaposleni.  

Del trditev, ki merijo indeks »Zadovoljstvo z letnim razgovorom« se nanaša neposredno na 

odnos vodje do zaposlenega oziroma njegov trud, da se zaposleni zaradi svojega podrejenega 

položaja na letnem razgovor ne bi počutil neprijetno, kar bi lahko onemogočilo uspešen potek 

razgovora. 

To so trditve: 

- Vodja mi je dajal občutek, da ga moje mnenje zanima. / Zanimalo me je mnenje 

zaposlenih. 

- Razgovor je potekal v sproščenem vzdušju. 

- Odkrito sem lahko povedal svoja stališča, želje in pričakovanja. / Zaposleni je lahko 

odkrito povedal svoja stališča, želje in pričakovanja. 

- Vodja me je na razgovoru spodbujal in ustrezno usmerjal. / Zaposlene sem na razgovoru 

spodbujal in ustrezno usmerjal. 

Povprečje teh štirih trditev predstavlja indeks, ki meri odnos vodje do zaposlenih na letnih 

razgovorih. Višja ocena pomeni boljši odnos. Cronbach alfa znaša 0,897, torej je notranja 

konsistenca med trditvami dovolj visoka. 
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Hipotezo smo preverili s t-testom za dva neodvisna vzorca. Zanima nas, ali je povprečna 

ocena novo izračunanega indeksa vodij višja v primerjavi s povprečno oceno zaposlenih. 

Povprečna ocena vodij je 4,62, povprečna ocena zaposlenih pa 4,22, razlika pa je statistično 

značilna (t(44,374) = –3,006, p = 0,004), torej lahko hipotezo potrdimo (glej preglednica  16 

in preglednica 17). 

Preglednica 16: Opisne statistike 

Pozicija v podjetju 
N Povprečje St. odklon 

St. napaka 

povprečja 

Odnos vodje do zaposlenega na 

letnem razgovoru 

Zaposleni 145 4,2190 ,88775 ,07372 

Vodje 23 4,6196 ,53231 ,11099 

 

Preglednica 17: T-test neodvisnih vzorcev 

  Levenov test 

enakosti 

varianc 

T-test enakosti povprečij 

  

 

95 % interval 

zaupanja 

  

F 

Stat. 

zn. t df 

Stat. zn. 

(2-sm.) 
Razlika 

povprečje 

St. napaka 

razlike 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Odnos vodje 

do zaposl. 

Enakost varianc 

je predvidena 

4,580 ,034 –2,102 166 ,037 –,40060 ,19061 –,77692 –,02428 

Enakost varianc 

ni predvidena 
  

–3,006 44,374 ,004 –,40060 ,13325 –,66908 –,13212 

H6: Vodje so dovolj usposobljeni za izvajanje letnih razgovorov. 

Vodja je dovolj usposobljen za izvajanje letnih razgovorov, če je zadovoljstvo s potekom 

razgovora dovolj visoko (indeks »Zadovoljstvo z letnim razgovorom«) ter če ima zaposleni 

dovolj možnosti, da se na razgovor dobro pripravi (indeks »Usposobljenost vodje glede 

priprave na letni razgovor«). 

Če je povprečna vrednost teh indeksov višja od 3, pomeni, da je anketiranec bolj zadovoljen 

kot nezadovoljen z letnim razgovorom ter da se strinja, da je imel možnost, da se na razgovor 

tudi pripravi. Ker pa se oceni indeksov lahko razlikujeta med zaposlenimi in vodji, smo 

izvedli t-test za en vzorec, ločeno za obe skupini anketirancev. 

Iz preglednice 18 je razvidno, da je povprečje za oba indeksa, tako za zaposlene kot za vodje, 

višje od 4 in da je tudi statistično značilno višje od 3. Če za mejno vrednost vzamemo 3, lahko 

hipotezo potrdimo. 



 

52 

Preglednica 18: Opisne statistike 

Pozicija v podjetju N Povprečje St. odklon 

St. napaka 

povprečja 

Zaposleni Zadovoljstvo z letnim razgovorom 145 4,0460 ,82834 ,06879 

Priprava na letni razgovor 145 4,0707 ,91653 ,07611 

Vodje Zadovoljstvo z letnim razgovorom 23 4,3092 ,53597 ,11176 

Priprava na letni razgovor 23 4,0870 ,90015 ,18770 

Preglednica 19: T-test za en vzorec 

Pozicija v podjetju 

Testna vrednost = 3                                       

 

95 % Interval 

zaupanja 

t df 

Stat. zn. 

(2-smerna) 

Razlika 

povprečje 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Zaposleni Zadovoljstvo z letnim razgovorom 15,205 144 ,000 1,04598 ,9100 1,1819 

Priprava na letni razgovor 14,067 144 ,000 1,07069 ,9202 1,2211 

Vodje Zadovoljstvo z letnim razgovorom 11,714 22 ,000 1,30918 1,0774 1,5410 

Priprava na letni razgovor 5,791 22 ,000 1,08696 ,6977 1,4762 
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5 UGOTOVITVE RAZISKAVE 

Na osnovi izvedene raziskave o rednih letnih razgovorih lahko sklepamo, da so tako zaposleni 

kot vodje dokaj zadovoljni s prvo izvedbo rednih letnih razgovorov v podjetju X.  

 

To pomeni, da sta bila uvedba rednih letnih razgovorov in usposabljanje vodij o rednih letnih 

razgovorih dobro izvedena, sprejeta, kar se je v nadaljevanju pozitivno odrazilo na zaposlenih. 

V podjetju so na takšen način ustvarili pogoje za učinkovito delovanje sistema rednih letnih 

razgovorov. V sistem izvedbe rednih letnih razgovorov so vključili vse zaposlene, razgovori 

so se izvajali po hierarhični lestvici od vrha navzdol. Prav to je službi za razvoj in 

izobraževanje kadrov omogočilo, da je na najbolj pregleden način razdelala naloge in ravni 

odgovornosti zaposlenih.  

 

V podjetju X so vodje poslovalnic zadolženi, da svoja znanja, sposobnosti, zamisli, novosti 

prenašajo na zaposlene, zato zaposleni vedo, kaj jim redni letni razgovori prinašajo in 

ponujajo, da bi procesi dela, komunikacija, motivacija, zadovoljstvo bili na višji ravni, kot so 

trenutno. 

 

Rezultati anketiranih vodij in zaposlenih so pokazali, da so redni letni razgovori orodje, kjer 

zaposleni dobijo občutek, da gre za nekaj novega, kar jim omogoča, da nadrejenim 

predstavijo, predlagajo svoje predloge, izzive in poglede. Vloga vodje je, da zna predstaviti, 

prenesti cilje podjetja na cilje oddelka, zato da si lahko zaposleni postavi svoje cilje. Če so 

zaposleni soudeleženi in sodelujejo pri postavljanju ciljev, bodo vsekakor motivirani 

nadgrajevati znanje, zadovoljstvo, medsebojne odnose in komunikacijo z vodjo. 

 

Kot so pokazale ugotovitve raziskave, se je tako zaposlenim kot vodjam uvajanje letnih 

razgovorov v podjetje zdelo koristno, saj so bili oboji mnenja, da so letni razgovori potrebni 

za uspešno delovanje podjetja. Pred izvedbo rednih letnih razgovorov so vodje zaposlene 

seznanili z namenom in koristnostjo letnih razgovorov, kar so zaposleni v veliki večini 

potrdili v anketnem vprašalniku. Prav tako so vodje zaposlene seznanili s cilji, ki jih želi 

podjetje doseči z uvajanjem rednih letnih razgovorov.  

 

Vodje so zaposlene na razgovor povabili pravočasno, zato so zaposleni imeli dovolj časa za  

pripravo pred izvedbo rednega letnega razgovora. Zaposleni so v raziskavi potrdili, da so jim 

vodje posredovali vse potrebne informacije in predloge glede strukture in poteka razgovora. 

Razgovori so potekali v prijetno urejenih prostorih in sproščenem vzdušju, in sicer so lahko 

zaposleni odkrito povedali svoja stališča, želje in pričakovanja. Ob tem jih je vodja spodbujal 

in ustrezno usmerjal ter jim dajal občutek, da ga njihovo mnenje zanima, predhodno pa jim je 

posredoval vse potrebne informacije o delu in ciljih. V nadaljevanju si oglejmo nekaj  

primerjav trditev, ki so jih vrednotili tako vodje kot zaposleni. 
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Zanimiva je bila primerjava odgovorov na trditev, da so letni razgovori izboljšali odnose, 

komunikacijo med zaposlenim in vodjo, kjer se je največji del zaposlenih strinjal s trditvijo, 

največji del vodij pa ni je niti ni strinjal s to trditvijo. Prav tako se največ vodij niti je niti ni 

strinjalo, da je letni razgovor vplival na motivacijo in učinkovitost zaposlenih, a so bili 

zaposleni drugačnega mnenja, saj jih je največ odgovorilo, da je letni razgovor vplival na 

njihovo motiviranost in učinkovitosti pri delu. 

 

Največ vodij se niti je niti ni strinjalo, da so zaposleni bolj zadovoljni pri opravljanju svojega 

dela, a nasprotno se je največ zaposlenih strinjalo s trditvijo, da so letni razgovori prispevali k 

večjemu zadovoljstvu zaposlenih pri delu. Nasprotno je bilo pri trditvi o odkrivanju 

potenciala zaposlenih, kjer se je največ vodij strinjalo s trditvijo, da so zadovoljni z 

odkrivanjem potenciala zaposlenih, a zaposleni se v največji meri niti so niti niso strinjali s to  

trditvijo. 

 

Pri trditvi, ali je letni razgovor izpolnil njihova pričakovanja, so si bili oboji enotni, ker so v 

veliki večini odgovorili z niti se strinjam niti se ne strinjam. Tudi z zadnjo trditvijo, da so bili 

dogovori po izvedbi rednih letnih razgovorov realizirani, so se tako vodje kot zaposleni v 

veliki meri strinjali. 

 

Glede na to, da je služba za razvoj in izobraževanje kadrov odobrila izvedbo raziskave v 

podjetju X, upamo, da bodo tudi analizirali trditve, za katere menijo, da bi lahko bile 

izhodišče za še uspešnejšo naslednjo izvedbo letnih razgovorov. 

 

Treba je omeniti, da služba za razvoj in izobraževanje kadrov ni odobrila, da bi v anketnem 

vprašalniku bila naslednja trditev, na katero bi odgovarjali zaposleni: 

- Vodja je bil strokovno usposobljen za izvajanje rednih letnih razgovorov. 
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6 SKLEP 

Podjetje X je sodobno podjetje, ki skrbi za stalen razvoj poslovnih procesov in se uspešno 

prilagaja spreminjajočih se razmeram na trgu poštnih storitev. V skladu s strateškim 

razvojnim programom modernizira vse procese, vezane na ravnanje z ljudmi pri delu. V ta 

namen so se v podjetju X odločili za uvedbo sodobnih metod upravljanja s človeškimi viri 

(uvedbo letnih razgovorov), ki naj bi podjetju omogočale, da postane bolj prilagodljivo in 

dolgoročno uspešnejše. 

Na osnovi anketiranja zaposlenih in vodij poslovalnic v podjetju X ter lastne in njihovih 

izkušenj s prvo izvedbo rednih letnih razgovorov lahko pridemo do zaključka, da je izvedba v 

večini pogledov, primerov naredila bolj pozitiven kot negativen vtis na zaposlene, kar smo 

tudi predvideli v prvi hipotezi. Prav tako smo v raziskavi ugotovili, da imajo zaposleni z manj 

delovne dobe boljše splošno mnenje o letnih razgovorih kot tisti, ki imajo več delovne dobe. 

Zaradi takšnega rezultata bodo v podjetju X morali razmisliti, ali bodo tudi v prihodnje 

izvajali enake vrste razgovorov s starejšimi in mlajšimi. 

Kar se tiče pričakovanj, ki smo jih preverjali v 3. in 4. hipotezi, po izvedbi in komunikacijskih 

ter motivacijskih dejavnikov rednega letnega razgovora med vodjo in zaposlenim oziroma 

zaposlenimi, vodje v teh trditvah niso prepričani, ali so se motivacija, medsebojni odnosi, 

zadovoljstvo in komunikacija izboljšali, kar nakazuje povprečje anketirancev in frekvenčna 

porazdelitev trditev (spremenljivk). Podobnega mnenja so bili zaposleni, ki so le malo nad 

povprečjem, zato bo tu treba vložiti dodaten trud, orodja, da se motivacija, komunikacija, 

zadovoljstvo in medsebojni odnosi dvignejo na še višjo želeno raven. Pri izvedbi 

usposabljanja in izobraževanja vodij bi morala služba za razvoj in izobraževanje kadrov vodje 

še bolj podrobno seznaniti z zgoraj naštetimi elementi rednega letnega razgovora, ki vplivajo 

na dvig komuniciranja, medsebojnih odnosov, zadovoljstva in motivacije zaposlenih.  

Poudariti velja, da smo na osnovi trditev in t-testa lahko potrdili hipotezo 5, da je bil na 

letnem razgovoru odnos vodje do zaposlenih boljši, kot to menijo zaposleni. Obe skupini 

anketirancev (vodje, zaposleni) sta se prav tako strinjali s hipotezo 6, da so bili vodje dovolj 

usposobljeni za izvajanje rednih letnih razgovorov, kar je bilo eno od ključnih vprašanj 

raziskave, ki je bilo sestavljeno na osnovi osebne izkušnje, kjer vodja ni pokazal niti osnov 

teoretičnega znanja o rednih letnih razgovorih. V prihodnje bi bilo dobro usposobiti vse 

vodje, ker bi usposobljeni vodje dodatno prispevali v procesu izvedbe rednih letnih 

razgovorov, saj bi redne letne razgovore izvajali pripravljeni, kar pomeni, da bi razgovori 

potekali bolj sistematično in strokovno, posledično bi imeli korist vsi udeleženci letnih 

razgovorov. 

Izvedba letnih razgovorov v podjetju velikosti podjetja X je bila vsekakor zelo zahteven 

projekt, zato se je bilo treba temu projektu posvetiti v celoti in analizirati vse podrobnosti, če 
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le želimo izboljšati delovne razmere, procese, medsebojno razumevanje, sodelovanje, 

učinkovitost, motivacijo, komunikacijo, zadovoljstvo in predvsem vodenje zaposlenih. 

Vodenje zaposlenih je eden od glavnih elementov za stabilno in uspešno delovanje  podjetja. 

Da bo to najbolj učinkovito, bo treba uporabljati različna orodja. Redni letni razgovori so eno 

od orodij, ki naj bi prispevala k doseganju te uspešnosti podjetja, zato bi bilo glede na odzive 

na razgovore in izpolnjene ankete v podjetju X zares smiselno nadaljevati z izvedbo letnih 

razgovorov, saj bodo le tako dolgoročno nadgrajevali pomen pridobljenih rezultatov. 

 

Na osnovi predhodne izkušnje, analize jih bo treba pravilno zastaviti, postaviti nove cilje in 

izvesti, saj bodo le tako v dolgoročno korist tako podjetju kot vodjam in zaposlenim. 

Zaposleni so tisti, ki čutijo, ali podjetje ceni njihov prispevek k delu in ustvarja klimo, ki 

temelji na povečanju motivacije za delo, izboljšanju komunikacije, zaupanju, odgovornosti, 

zadovoljstvu in predvsem dobrem počutju zaposlenih.  

Menimo, da v podjetju X z uvedbo letnih razgovorov niso le izboljšali vodenja, ampak dali 

vsakemu od zaposlenih občutek, da je pomemben del tega kolektiva, podjetja, ter mu izkazali 

določeno mero razumevanja in spoštovanja.  

Na osnovi rezultatov bi podal nekaj konkretnih predlogov za izboljšanje prakse izvajanja 

letnih razgovorov v izbranem podjetju. Pozitiven odziv zaposlenih lahko po eni strani 

pripišemo temu, ker sistem letnih razgovorov v podjetju še ni vpeljan in imajo zaposleni 

občutek, da gre za nekaj novega, kar lahko prinese koristi zaposlenim.  

Ker ima večina zaposlenih z manj let delovne dobe boljše splošno mnenje o letnih razgovorih, 

kot zaposleni  z več let delovne dobe bi bilo smiselno uvesti vprašalnike , ki bi bili 

strukturirani po delovni dobi in predhodno določenih ciljih zaposlenega. 

Raziskava je pokazala, da so letni razgovori vplivali na motivacijo zaposlenih, zato bi kot 

predlog izboljšave predlagal, da se v prihodnje že v oblikovanju in določanju ciljev vključi 

zaposlene. Tako bodo cilje in načrte sprejeli kot svoje in se maksimalno prizadevali za 

njihovo uresničitev. Ob tem imajo vodje nalogo, da sproti preverjajo, če zaposleni pravilno 

razumejo in poznajo cilje, saj jih oni vodijo k cilju. 

Letni razgovori so izboljšali odnose med zaposlenim in vodjo, zato naj v podjetju v  prihodnje 

redno organizirajo merjenje organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih, kar v preteklosti 

ni bila praksa, izbranega podjetja. Vodje morajo s skupno analizo preteklega dela in 

definiranjem ciljev za prihodnost izkoristiti letne razgovore kot način za izboljšanje odnosov 

med zaposlenimi. Več pozornosti bi bilo dobro posvetiti tudi komunikaciji med vodji in 

zaposlenimi v času do naslednje izvedbe rednega letnega razgovora. 
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Vodje so bili mnenja, da je bil njihov odnos do zaposlenih  na letnem razgovoru boljši, kot so 

to menili zaposleni. V izbranem podjetju bo po izvedbi potrebno spremljati učinke letnih 

razgovorov, ker vodje očitno ne vedo, kako doživljajo letne razgovore zaposleni 

Vodje so bili dovolj usposobljeni za prvo izvedbo rednih letnih razgovorov. Predlagal bi, da v 

podjetju pričnejo uporabljati sodobna orodja za merjenje vodstvenih potencialov,  kot je 

merjenje kompetenc, kjer bi jasno določili zahtevane zmožnosti in sposobnosti vodij, saj 

vodenje kot sestavni del managementa postaja vse bolj zahtevno. Pred  naslednjo izvedbo 

rednih letnih razgovorov bi predlagal, da v podjetju za vodje načrtujejo vsaj dve obvezni 

delavnici, kjer bi se še dodatno strokovno usposobili, spoznali z izvedbo rednih letnih 

razgovorov. 

Za nadaljnje raziskovanje bi bilo zanimivo, kaj se zgodi po letnih razgovorih oziroma ali 

imajo učinek, kot jim ga pripisuje teorija. Osebno na uvajanje rednih letnih razgovorov v 

organizacijo gledam kot na začetek drugačnega pristopa k ravnanju s človeškimi viri. 
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PRILOGE 

Priloga 1:  Faktorska analiza 

Priloga 2:  Frekvenčne porazdelitve spremenljivk 

Priloga 3:  Anketna vprašalnika (trditve zaposleni, vodje) 

 





Priloga 1 

 

KMO in Bartlettov test 

  Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,896 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 2798,413 

df 231 

Sig. ,000 

Komunalitete 

 Initial Extraction 

1. Uvajanje letnih razgovorov se mi zdi koristno.                                                      ,782 ,902 

2. Letni razgovori so potrebni za uspešno delovanje podjetja. ,741 ,721 

3. Redni letni razgovori so izboljšali odnose med zaposlenimi. ,702 ,631 

4. Redni letni razgovori so izboljšali komunikacijo med menoj in vodjo. ,776 ,726 

5. Po izvedbi letnih razgovorov sem postal bolj samostojen in 

samozavesten. 

,679 ,638 

6. Letni razgovor je vplival na mojo motivacijo in učinkovitost pri delu. ,757 ,750 

7. Na letnem razgovoru sem bil zadovoljen z odkrivanjem svojih 

potencialov. 

,606 ,537 

8. Letni razgovori so pripomogli k večjem zadovoljstvu pri delu. ,747 ,733 

9. Letni razgovor je izpolnil moja pričakovanja. ,639 ,544 

10. Pred izvedbo letnih razgovorov sem bil seznanjen z namenom in 

koristnostjo letnih razgovorov. 

,674 ,521 

11. Pred letnim razgovorom sem bil seznanjen s cilji podjetja. ,544 ,416 

12. Razgovor je bil vnaprej načrtovan. ,590 ,526 

13. Vodja me je s pisnim ali ustnim povabilom na razgovor povabil 14 dni 

pred načrtovanim terminom. 
,645 ,671 

14. Vodja mi je omogočil zadosti časa za samo pripravo pred izvedbo 
letnega razgovora. 

,748 ,786 

15. S strani vodje sem prejel vse potrebne informacije in predloge glede 

strukture in poteka razgovora. 

,745 ,713 

16. Razgovor je potekal v prijetno urejenem prostoru. ,578 ,450 

17. Vodja je dajal občutek, da ga moje mnenje zanima. ,720 ,677 

18. Razgovor je potekal v sproščenem vzdušju. ,760 ,814 

19. Odkrito sem lahko povedal svoja stališča, želje in pričakovanja. ,601 ,544 

20. Vodja me je na razgovoru spodbujal in ustrezno usmerjal. ,700 ,730 

21. Vodja mi je posredoval vse potrebne informacije o delu in ciljih. ,742 ,737 

22. Dogovori po izvedbi letnega razgovora so bili realizirani. ,583 ,484 
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Razsevni diagram 
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Faktorska matrika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Factor 

 1 2 3 4 

18. Razgovor je potekal v sproščenem vzdušju. ,747 -,373   

21. Vodja mi je posredoval vse potrebne informacije o delu in ciljih. ,740 -,336   

15. S strani vodje sem prejel vse potrebne informacije in predloge 

glede strukture in poteka razgovora. 

,721 -,413   

17. Vodja je dajal občutek, da ga moje mnenje zanima. ,711 -,327   

20. Vodja me je na razgovoru spodbujal in ustrezno usmerjal. ,698 -,404   

4. Redni letni razgovori so izboljšali komunikacijo med menoj in 
vodjo. 

,690 ,481   

6. Letni razgovor je vplival na mojo motivacijo in učinkovitost pri 
delu. 

,688 ,502   

9. Letni razgovor je izpolnil moja pričakovanja. ,675    

10. Pred izvedbo letnih razgovorov sem bil seznanjen z namenom in 

koristnostjo letnih razgovorov. 

,675    

8. Letni razgovori so pripomogli k večjem zadovoljstvu pri delu. ,666 ,513   

14. Vodja mi je omogočil zadosti časa za samo pripravo pred izvedbo 

letnega razgovora. 

,650 -,324 ,481  

22. Dogovori po izvedbi letnega razgovora so bili realizirani. ,650    

5. Po izvedbi letnih razgovorov sem postal bolj samostojen in 

samozavesten. 

,639 ,463   

1. Uvajanje letnih razgovorov se mi zdi koristno.                                                      ,627 ,429 ,322 ,470 

7. Na letnem razgovoru sem bil zadovoljen z odkrivanjem svojih 

potencialov. 

,621 ,373   

19. Odkrito sem lahko povedal svoja stališča, želje in pričakovanja. ,613 -,338   

3. Redni letni razgovori so izboljšali odnose med zaposlenimi. ,605 ,493   

16. Razgovor je potekal v prijetno urejenem prostoru. ,600    

11. Pred letnim razgovorom sem bil seznanjen s cilji podjetja. ,597    

2. Letni razgovori so potrebni za uspešno delovanje podjetja. ,578 ,412  ,403 

12. Razgovor je bil vnaprej načrtovan. ,552  ,368  

13. Vodja me je s pisnim ali ustnim povabilom na razgovor povabil 14 

dni pred načrtovanim terminom. 
,530  ,537  
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Rotacijska faktorska matrika 
 

 Factor 

 1 2 3 4 

6. Letni razgovor je vplival na mojo motivacijo in 

učinkovitost pri delu. 
,835    

8. Letni razgovori so pripomogli k večjem 
zadovoljstvu pri delu. 

,831    

4. Redni letni razgovori so izboljšali komunikacijo 
med menoj in vodjo. 

,794    

3. Redni letni razgovori so izboljšali odnose med 
zaposlenimi. 

,774    

5. Po izvedbi letnih razgovorov sem postal bolj 

samostojen in samozavesten. 

,766    

7. Na letnem razgovoru sem bil zadovoljen z 

odkrivanjem svojih potencialov. 

,683    

9. Letni razgovor je izpolnil moja pričakovanja. ,648    

18. Razgovor je potekal v sproščenem vzdušju.  ,859   

20. Vodja me je na razgovoru spodbujal in 

ustrezno usmerjal. 

 ,816   

21. Vodja mi je posredoval vse potrebne 

informacije o delu in ciljih. 

 ,799   

17. Vodja je dajal občutek, da ga moje mnenje 
zanima. 

 ,771   

19. Odkrito sem lahko povedal svoja stališča, želje 
in pričakovanja. 

 ,690   

15. S strani vodje sem prejel vse potrebne 

informacije in predloge glede strukture in poteka 

razgovora. 

 ,611 ,564  

16. Razgovor je potekal v prijetno urejenem 

prostoru. 

 ,586   

22. Dogovori po izvedbi letnega razgovora so bili 

realizirani. 

,367 ,552   

11. Pred letnim razgovorom sem bil seznanjen s 

cilji podjetja. 

 ,448 ,368  

14. Vodja mi je omogočil zadosti časa za samo 

pripravo pred izvedbo letnega razgovora. 

 ,326 ,808  

13. Vodja me je s pisnim ali ustnim povabilom na 

razgovor povabil 14 dni pred načrtovanim 
terminom. 

  ,787  

12. Razgovor je bil vnaprej načrtovan.  ,343 ,596  

10. Pred izvedbo letnih razgovorov sem bil 

seznanjen z namenom in koristnostjo letnih 

razgovorov. 

,301 ,428 ,495  

1. Uvajanje letnih razgovorov se mi zdi koristno.                                                      ,523   ,754 

2. Letni razgovori so potrebni za uspešno 
delovanje podjetja. 

,511   ,650 
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Frekvenčne porazdelitve spremenljivk 

 

Spol anketiranih vodij 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

moški 15 48,4 65,2 65,2 

ženska 8 25,8 34,8 100,0 

Total 23 74,2 100,0  

Missing System 8 25,8   

Total 31 100,0   

 

Spol anketiranih zaposlenih 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

moški 116 77,3 80,0 80,0 

ženska 29 19,3 20,0 100,0 

Total 145 96,7 100,0  

Missing System 5 3,3   

Total 150 100,0   

 

Starost anketiranih vodij 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

25 do 30 let 1 3,2 4,3 4,3 

31 do 35 let 4 12,9 17,4 21,7 

36 do 40 let 5 16,1 21,7 43,5 

41 do 45 let 4 12,9 17,4 60,9 

46 do 50 let 4 12,9 17,4 78,3 

51 - 55 let 1 3,2 4,3 82,6 

56 - 60 let 4 12,9 17,4 100,0 

Total 23 74,2 100,0  

Missing System 8 25,8   

Total 31 100,0   

 

Starost anketiranih zaposlenih 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

25 do 30 let 17 11,3 11,7 11,7 

31 do 35 let 24 16,0 16,6 28,3 

36 do 40 let 24 16,0 16,6 44,8 

41 do 45 let 21 14,0 14,5 59,3 

46 do 50 let 27 18,0 18,6 77,9 

51 do 55 let 21 14,0 14,5 92,4 

56 do 60 let 11 7,3 7,6 100,0 

Total 145 96,7 100,0  

Missing System 5 3,3   

Total 150 100,0   
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Stopnja izobrazbe anketiranih vodij 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

srednja šola 1 3,2 4,3 4,3 

višja šola 11 35,5 47,8 52,2 

visoka šola 7 22,6 30,4 82,6 

univerzitetna izobrazba 4 12,9 17,4 100,0 

Total 23 74,2 100,0  

Missing System 8 25,8   

Total 31 100,0   

 

Stopnja izobrazbe anketiranih zaposlenih 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

osnovna šola 4 2,7 2,8 2,8 

poklicna šola 34 22,7 23,4 26,2 

srednja šola 77 51,3 53,1 79,3 

višja šola 22 14,7 15,2 94,5 

visoka šola 7 4,7 4,8 99,3 

univerzitetna 1 ,7 ,7 100,0 

Total 145 96,7 100,0  

Missing System 5 3,3   

Total 150 100,0   

 

Delovna doba anketiranih vodij v podjetju X 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

0 do 5 let 3 9,7 13,0 13,0 

11 do 15 let 3 9,7 13,0 26,1 

16 do 20 let 8 25,8 34,8 60,9 

21 do 25 let 2 6,5 8,7 69,6 

26 do 30 let 2 6,5 8,7 78,3 

31 do 35 let 2 6,5 8,7 87,0 

36 do 40 let 3 9,7 13,0 100,0 

Total 23 74,2 100,0  

Missing System 8 25,8   

Total 31 100,0   
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Delovna doba anketiranih zaposlenih v podjetju X 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

0 do 5 let 14 9,3 9,7 9,7 

5 do 10 let 22 14,7 15,2 24,8 

11 do 15 let 35 23,3 24,1 49,0 

16 do 20 let 19 12,7 13,1 62,1 

21 do 25 let 11 7,3 7,6 69,7 

26 do 30 let 21 14,0 14,5 84,1 

31 do 35 let 14 9,3 9,7 93,8 

36 do 40 let 9 6,0 6,2 100,0 

Total 145 96,7 100,0  

Missing System 5 3,3   

Total 150 100,0   

 

Frekvenčna porazdelitev spremenljivke uvajanje LR se mi zdi koristno - vodje 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

se ne strinjam 2 6,5 8,7 8,7 

se niti ne strinjam niti strinjam 11 35,5 47,8 56,5 

se strinjam 3 9,7 13,0 69,6 

popolnoma se strinjam 7 22,6 30,4 100,0 

Total 23 74,2 100,0  

Missing System 8 25,8   

Total 31 100,0   

 

Frekvenčna porazdelitev spremenljivke uvajanje LR se mi zdi koristno - zaposleni  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

sploh se ne strinjam 8 5,3 5,5 5,5 

se ne strinjam 8 5,3 5,5 11,0 

se niti ne strinjam niti strinjam 26 17,3 17,9 29,0 

se strinjam 50 33,3 34,5 63,4 

popolnoma se strinjam 53 35,3 36,6 100,0 

Total 145 96,7 100,0  

Missing System 5 3,3   

Total 150 100,0   
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Frekvenčna porazdelitev spremenljivke LR so potrebni za uspešno delovanje podjetja – vodje 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

se ne strinjam 2 6,5 8,7 8,7 

se niti ne strinjam niti strinjam 7 22,6 30,4 39,1 

se strinjam 9 29,0 39,1 78,3 

popolnoma se strinjam 5 16,1 21,7 100,0 

Total 23 74,2 100,0  

Missing System 8 25,8   

Total 31 100,0   

 

Frekvenčna porazdelitev spremenljivke LR so potrebni za uspešno delovanje podjetja - 

zaposleni  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

sploh se ne strinjam 6 4,0 4,1 4,1 

se ne strinjam 7 4,7 4,8 9,0 

se niti ne strinjam niti strinjam 28 18,7 19,3 28,3 

se strinjam 51 34,0 35,2 63,4 

popolnoma se strinjam 53 35,3 36,6 100,0 

Total 145 96,7 100,0  

Missing System 5 3,3   

Total 150 100,0   

  

Frekvenčna porazdelitev spremenljivke LR so izboljšali odnose med zaposlenimi - vodje 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

sploh se ne strinjam 4 12,9 17,4 17,4 

se ne strinjam 1 3,2 4,3 21,7 

se niti ne strinjam niti strinjam 10 32,3 43,5 65,2 

se strinjam 6 19,4 26,1 91,3 

popolnoma se strinjam 2 6,5 8,7 100,0 

Total 23 74,2 100,0  

Missing System 8 25,8   

Total 31 100,0   
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Frekvenčna porazdelitev spremenljivke LR so izboljšali odnose med zaposlenimi - zaposleni 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

sploh se ne strinjam 22 14,7 15,2 15,2 

se ne strinjam 15 10,0 10,3 25,5 

se niti ne strinjam niti strinjam 46 30,7 31,7 57,2 

se strinjam 45 30,0 31,0 88,3 

popolnoma se strinjam 17 11,3 11,7 100,0 

Total 145 96,7 100,0  

Missing System 5 3,3   

Total 150 100,0   

 

Frekvenčna porazdelitev spremenljivke LR so izboljšali odnose med vodjo in zaposlenimi - vodje 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

se ne strinjam 2 6,5 8,7 8,7 

se niti ne strinjam niti strinjam 10 32,3 43,5 52,2 

se strinjam 9 29,0 39,1 91,3 

popolnoma se strinjam 2 6,5 8,7 100,0 

Total 23 74,2 100,0  

Missing System 8 25,8   

Total 31 100,0   

 

Frekvenčna porazdelitev spremenljivke LR so izboljšali komunikacijo med menoj in vodjo - zaposleni  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

sploh se ne strinjam 14 9,3 9,7 9,7 

se ne strinjam 14 9,3 9,7 19,3 

se niti ne strinjam niti strinjam 41 27,3 28,3 47,6 

se strinjam 47 31,3 32,4 80,0 

popolnoma se strinjam 29 19,3 20,0 100,0 

Total 145 96,7 100,0  

Missing System 5 3,3   

Total 150 100,0   

 

Frekvenčna porazdelitev spremenljivke po izvedbi LR so zaposleni postali bolj samostojni in samozavestni 

- vodje 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

se ne strinjam 7 22,6 30,4 30,4 

se niti ne strinjam niti strinjam 11 35,5 47,8 78,3 

se strinjam 5 16,1 21,7 100,0 

Total 23 74,2 100,0  

Missing System 8 25,8   

Total 31 100,0   
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Frekvenčna porazdelitev spremenljivke po LR sem postal bolj samostojen in samozavesten - 

zaposleni 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

sploh se ne strinjam 22 14,7 15,2 15,2 

se ne strinjam 21 14,0 14,5 29,7 

se niti ne strinjam niti strinjam 48 32,0 33,1 62,8 

se strinjam 40 26,7 27,6 90,3 

popolnoma se strinjam 14 9,3 9,7 100,0 

Total 145 96,7 100,0  

Missing System 5 3,3   

Total 150 100,0   

 

Frekvenčna porazdelitev spremenljivke LR je vplival na motivacijo in učinkovitost zaposlenih 

pri delu – vodje 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

sploh se ne strinjam 2 6,5 8,7 8,7 

se ne strinjam 7 22,6 30,4 39,1 

se niti ne strinjam niti strinjam 9 29,0 39,1 78,3 

se strinjam 4 12,9 17,4 95,7 

popolnoma se strinjam 1 3,2 4,3 100,0 

Total 23 74,2 100,0  

Missing System 8 25,8   

Total 31 100,0   

 

Frekvenčna porazdelitev spremenljivke LR je vplival na motivacijo in učinkovitost zaposlenih 

pri delu - zaposleni  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

sploh se ne strinjam 21 14,0 14,5 14,5 

se ne strinjam 15 10,0 10,3 24,8 

se niti ne strinjam niti strinjam 44 29,3 30,3 55,2 

se strinjam 46 30,7 31,7 86,9 

popolnoma se strinjam 19 12,7 13,1 100,0 

Total 145 96,7 100,0  

Missing System 5 3,3   

Total 150 100,0   
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Frekvenčna porazdelitev spremenljivke zadovoljstvo odkrivanja potenciala zaposlenih – vodje 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

se ne strinjam 4 12,9 17,4 17,4 

se niti ne strinjam niti strinjam 3 9,7 13,0 30,4 

se strinjam 9 29,0 39,1 69,6 

popolnoma se strinjam 7 22,6 30,4 100,0 

Total 23 74,2 100,0  

Missing System 8 25,8   

Total 31 100,0   

 

Frekvenčna porazdelitev spremenljivke zadovoljstvo z odkrivanja svojega potenciala - zaposleni  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

sploh se ne strinjam 11 7,3 7,6 7,6 

se ne strinjam 18 12,0 12,5 20,1 

se niti ne strinjam niti strinjam 56 37,3 38,9 59,0 

se strinjam 47 31,3 32,6 91,7 

popolnoma se strinjam 12 8,0 8,3 100,0 

Total 144 96,0 100,0  

Missing System 6 4,0   

Total 150 100,0   

 

Frekvenčna porazdelitev spremenljivke LR so pripomogli k večjemu zadovoljstvu zaposlenih - 

vodje 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

sploh se ne strinjam 6 19,4 26,1 26,1 

se ne strinjam 1 3,2 4,3 30,4 

se niti ne strinjam niti strinjam 8 25,8 34,8 65,2 

se strinjam 7 22,6 30,4 95,7 

popolnoma se strinjam 1 3,2 4,3 100,0 

Total 23 74,2 100,0  

Missing System 8 25,8   

Total 31 100,0   
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Frekvenčna porazdelitev spremenljivke LR je pripomogel k večjemu zadovoljstvu zaposlenih - 

zaposleni  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

sploh se ne strinjam 17 11,3 11,7 11,7 

se ne strinjam 16 10,7 11,0 22,8 

se niti ne strinjam niti strinjam 50 33,3 34,5 57,2 

se strinjam 51 34,0 35,2 92,4 

popolnoma se strinjam 11 7,3 7,6 100,0 

Total 145 96,7 100,0  

Missing System 5 3,3   

Total 150 100,0   

 

Frekvenčna porazdelitev spremenljivke izpolnitev pričakovanj LR- vodje 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

sploh se ne strinjam 6 19,4 26,1 26,1 

se ne strinjam 2 6,5 8,7 34,8 

se niti ne strinjam niti strinjam 7 22,6 30,4 65,2 

se strinjam 6 19,4 26,1 91,3 

popolnoma se strinjam 2 6,5 8,7 100,0 

Total 23 74,2 100,0  

Missing System 8 25,8   

Total 31 100,0   

 

Frekvenčna porazdelitev spremenljivke izpolnitev pričakovanj LR- zaposleni  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

sploh se ne strinjam 18 12,0 12,4 12,4 

se ne strinjam 12 8,0 8,3 20,7 

se niti ne strinjam niti strinjam 55 36,7 37,9 58,6 

se strinjam 43 28,7 29,7 88,3 

popolnoma se strinjam 17 11,3 11,7 100,0 

Total 145 96,7 100,0  

Missing System 5 3,3   

Total 150 100,0   
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Frekvenčna porazdelitev spremenljivke seznanjenost z namenom in koristnostjo LR – vodje 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

se ne strinjam 1 3,2 4,3 4,3 

se niti ne strinjam niti strinjam 5 16,1 21,7 26,1 

se strinjam 7 22,6 30,4 56,5 

popolnoma se strinjam 10 32,3 43,5 100,0 

Total 23 74,2 100,0  

Missing System 8 25,8   

Total 31 100,0   

 

Frekvenčna porazdelitev spremenljivke seznanjenost z namenom in koristnostjo LR - zaposleni  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

sploh se ne strinjam 7 4,7 4,8 4,8 

se ne strinjam 14 9,3 9,7 14,5 

se niti ne strinjam niti strinjam 34 22,7 23,4 37,9 

se strinjam 46 30,7 31,7 69,7 

popolnoma se strinjam 44 29,3 30,3 100,0 

Total 145 96,7 100,0  

Missing System 5 3,3   

Total 150 100,0   

 

Frekvenčna porazdelitev spremenljivke seznanjenost z cilji podjetja - vodje 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

se niti ne strinjam niti strinjam 4 12,9 17,4 17,4 

se strinjam 6 19,4 26,1 43,5 

popolnoma se strinjam 13 41,9 56,5 100,0 

Total 23 74,2 100,0  

Missing System 8 25,8   

Total 31 100,0   

 

Frekvenčna porazdelitev spremenljivke seznanjenost s cilji podjetja - zaposleni  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

sploh se ne strinjam 11 7,3 7,6 7,6 

se ne strinjam 11 7,3 7,6 15,2 

se niti ne strinjam niti strinjam 42 28,0 29,0 44,1 

se strinjam 44 29,3 30,3 74,5 

popolnoma se strinjam 37 24,7 25,5 100,0 

Total 145 96,7 100,0  

Missing System 5 3,3   

Total 150 100,0   
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Frekvenčna porazdelitev spremenljivke LR je bil vnaprej načrtovan - vodje 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

se niti ne strinjam niti strinjam 3 9,7 13,0 13,0 

se strinjam 7 22,6 30,4 43,5 

popolnoma se strinjam 13 41,9 56,5 100,0 

Total 23 74,2 100,0  

Missing System 8 25,8   

Total 31 100,0   

 

Frekvenčna porazdelitev spremenljivke LR je bil vnaprej načrtovan - zaposleni 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

sploh se ne strinjam 5 3,3 3,4 3,4 

se ne strinjam 12 8,0 8,3 11,7 

se niti ne strinjam niti strinjam 21 14,0 14,5 26,2 

se strinjam 36 24,0 24,8 51,0 

popolnoma se strinjam 71 47,3 49,0 100,0 

Total 145 96,7 100,0  

Missing System 5 3,3   

Total 150 100,0   

 

Frekvenčna porazdelitev spremenljivke povabilo na LR – vodje 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

se ne strinjam 4 12,9 17,4 17,4 

se niti ne strinjam niti strinjam 5 16,1 21,7 39,1 

se strinjam 4 12,9 17,4 56,5 

popolnoma se strinjam 10 32,3 43,5 100,0 

Total 23 74,2 100,0  

Missing System 8 25,8   

Total 31 100,0   

 

Frekvenčna porazdelitev spremenljivke povabilo na LR - zaposleni  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

sploh se ne strinjam 7 4,7 4,8 4,8 

se ne strinjam 9 6,0 6,2 11,0 

se niti ne strinjam niti strinjam 17 11,3 11,7 22,8 

se strinjam 29 19,3 20,0 42,8 

popolnoma se strinjam 83 55,3 57,2 100,0 

Total 145 96,7 100,0  

Missing System 5 3,3   

Total 150 100,0   
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Frekvenčna porazdelitev spremenljivke čas za pripravo LR – vodje 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

se ne strinjam 2 6,5 8,7 8,7 

se niti ne strinjam niti strinjam 3 9,7 13,0 21,7 

se strinjam 9 29,0 39,1 60,9 

popolnoma se strinjam 9 29,0 39,1 100,0 

Total 23 74,2 100,0  

Missing System 8 25,8   

Total 31 100,0   

 

Frekvenčna porazdelitev spremenljivke čas za pripravo LR - zaposleni 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

sploh se ne strinjam 5 3,3 3,4 3,4 

se ne strinjam 3 2,0 2,1 5,5 

se niti ne strinjam niti strinjam 21 14,0 14,5 20,0 

se strinjam 32 21,3 22,1 42,1 

popolnoma se strinjam 84 56,0 57,9 100,0 

Total 145 96,7 100,0  

Missing System 5 3,3   

Total 150 100,0   

 

Frekvenčna porazdelitev spremenljivke posredovanja informacij, predlogov glede strukture  LR – vodje  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

se ne strinjam 2 6,5 8,7 8,7 

se niti ne strinjam niti strinjam 3 9,7 13,0 21,7 

se strinjam 5 16,1 21,7 43,5 

popolnoma se strinjam 13 41,9 56,5 100,0 

Total 23 74,2 100,0  

Missing System 8 25,8   

Total 31 100,0   
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Frekvenčna porazdelitev spremenljivke posredovanja informacij, predlogov glede strukture  LR - 

zaposleni 

 

 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

sploh se ne strinjam 2 1,3 1,4 1,4 

se ne strinjam 11 7,3 7,6 9,0 

se niti ne strinjam niti strinjam 17 11,3 11,7 20,7 

se strinjam 44 29,3 30,3 51,0 

popolnoma se strinjam 71 47,3 49,0 100,0 

Total 145 96,7 100,0  

Missing System 5 3,3   

Total 150 100,0   

 

Frekvenčna porazdelitev spremenljivke LR je potekal v urejenem prostoru - vodje 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

se niti ne strinjam niti strinjam 2 6,5 8,7 8,7 

se strinjam 18 58,1 78,3 87,0 

popolnoma se strinjam 3 9,7 13,0 100,0 

Total 23 74,2 100,0  

Missing System 8 25,8   

Total 31 100,0   

 

Frekvenčna porazdelitev spremenljivke LR je potekal v urejenem prostoru – zaposleni  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

sploh se ne strinjam 5 3,3 3,4 3,4 

se ne strinjam 3 2,0 2,1 5,5 

se niti ne strinjam niti strinjam 22 14,7 15,2 20,7 

se strinjam 41 27,3 28,3 49,0 

popolnoma se strinjam 74 49,3 51,0 100,0 

Total 145 96,7 100,0  

Missing System 5 3,3   

Total 150 100,0   

 

Frekvenčna porazdelitev spremenljivke vodjo je zanimalo mnenje zaposlenih - vodje 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

se niti ne strinjam niti strinjam 1 3,2 4,3 4,3 

se strinjam 6 19,4 26,1 30,4 

popolnoma se strinjam 16 51,6 69,6 100,0 

Total 23 74,2 100,0  

Missing System 8 25,8   

Total 31 100,0   
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Frekvenčna porazdelitev spremenljivke vodja je dajal občutek, da ga moje mnenje zanima - zaposleni  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

sploh se ne strinjam 5 3,3 3,4 3,4 

se ne strinjam 6 4,0 4,1 7,6 

se niti ne strinjam niti strinjam 17 11,3 11,7 19,3 

se strinjam 42 28,0 29,0 48,3 

popolnoma se strinjam 75 50,0 51,7 100,0 

Total 145 96,7 100,0  

Missing System 5 3,3   

Total 150 100,0   

 

Frekvenčna porazdelitev spremenljivke zaposleni je odkrito povedal svoja stališča, želje, pričakovanja - 

vodje 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

se niti ne strinjam niti strinjam 1 3,2 4,3 4,3 

se strinjam 4 12,9 17,4 21,7 

popolnoma se strinjam 18 58,1 78,3 100,0 

Total 23 74,2 100,0  

Missing System 8 25,8   

Total 31 100,0   

 

Frekvenčna porazdelitev spremenljivke odkrito sem lahko povedal svoja stališča, želje, pričakovanja - 

zaposleni  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

sploh se ne strinjam 3 2,0 2,1 2,1 

se ne strinjam 7 4,7 4,8 6,9 

se niti ne strinjam niti strinjam 18 12,0 12,4 19,3 

se strinjam 37 24,7 25,5 44,8 

popolnoma se strinjam 80 53,3 55,2 100,0 

Total 145 96,7 100,0  

Missing System 5 3,3   

Total 150 100,0   

 

Frekvenčna porazdelitev spremenljivke na LR sem zaposlene spodbujal in ustrezno usmerjal – vodje 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

se niti ne strinjam niti strinjam 1 3,2 4,3 4,3 

se strinjam 11 35,5 47,8 52,2 

popolnoma se strinjam 11 35,5 47,8 100,0 

Total 23 74,2 100,0  

Missing System 8 25,8   

Total 31 100,0   
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Frekvenčna porazdelitev spremenljivke na LR me je vodja spodbujal in ustrezno usmerjal - zaposleni 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

sploh se ne strinjam 4 2,7 2,8 2,8 

se ne strinjam 8 5,3 5,5 8,3 

se niti ne strinjam niti strinjam 28 18,7 19,3 27,6 

se strinjam 38 25,3 26,2 53,8 

popolnoma se strinjam 67 44,7 46,2 100,0 

Total 145 96,7 100,0  

Missing System 5 3,3   

Total 150 100,0   

 

Frekvenčna porazdelitev spremenljivke poskrbel sem, da so bili dogovori po izvedbi LR realizirani – 

vodje 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

sploh se ne strinjam 4 12,9 17,4 17,4 

se ne strinjam 3 9,7 13,0 30,4 

se niti ne strinjam niti strinjam 1 3,2 4,3 34,8 

se strinjam 12 38,7 52,2 87,0 

popolnoma se strinjam 3 9,7 13,0 100,0 

Total 23 74,2 100,0  

Missing System 8 25,8   

Total 31 100,0   

 

Frekvenčna porazdelitev spremenljivke dogovori po izvedbi LR so bili realizirani - zaposleni 

 

 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

sploh se ne strinjam 13 8,7 9,0 9,0 

se ne strinjam 13 8,7 9,0 17,9 

se niti ne strinjam niti strinjam 40 26,7 27,6 45,5 

se strinjam 50 33,3 34,5 80,0 

popolnoma se strinjam 29 19,3 20,0 100,0 

Total 145 96,7 100,0  

Missing System 5 3,3   

Total 150 100,0   
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Anketna vprašalnika (trditve zaposleni, vodje) 

Trditve zaposleni - vodje 

Trdite

v 
Zaposleni Vodje 

1 Uvajanje letnih razgovorov se mi zdi koristno. Uvajanje letnih razgovorov se mi zdi koristno. 

2 
Letni razgovori so potrebni za uspešno delovanje 
podjetja. 

Letni razgovori so potrebni za uspešno delovanje 
podjetja. 

3 
Redni letni razgovori so izboljšali odnose med 
zaposlenimi. 

Redni letni razgovori so izboljšali odnose med 
zaposlenimi. 

4 
Redni letni razgovori so izboljšali komunikacijo 
med menoj in vodjo. 

Redni letni razgovori so izboljšali odnose, 
komunikacijo med menoj in zaposlenim. 

5 
Po izvedbi letnih razgovorov sem postal bolj 

samostojen in samozavesten. 

Po izvedbi razgovorov so zaposleni postali bolj 

samostojni in samozavestni. 

6 
Letni razgovor je vplival na mojo motivacijo in 

učinkovitost pri delu. 
Letni razgovor je vplival na motiviranost in 

učinkovitost zaposlenih pri delu. 

7 
Na letnem razgovoru sem bil zadovoljen z 

odkrivanjem svojih potencialov. 

Zadovoljen sem, da lahko na letnih razgovorih 

odkrivam potenciale zaposlenih. 

8 
Letni razgovori so pripomogli k večjem 
zadovoljstvu pri delu. 

Letni razgovori so pripomogli k večjemu 
zadovoljstvu zaposlenih. 

9 Letni razgovor je izpolnil moja pričakovanja. Letni razgovor je  izpolnil moja pričakovanja. 

10 
Pred izvedbo letnih razgovorov sem bil seznanjen 

z namenom in koristnostjo letnih razgovorov. 

Pred izvedbo rednih letnih razgovorov sem 

zaposlene seznanil z namenom in koristnostjo 

letnih razgovorov. 

11 
Pred letnim razgovorom sem bil seznanjen s cilji 

podjetja. 

Pred letnim razgovorom sem zaposlene seznanil s 

cilji podjetja. 

12 Razgovor je bil vnaprej načrtovan. Razgovore sem vnaprej načrtoval. 

13 

Vodja me je s pisnim ali ustnim povabilom na 

razgovor povabil 14 dni pred načrtovanim 
terminom. 

Zaposlene sem s pisnim ali ustnim povabilom na 

razgovor povabil 14 dni  pred načrtovanim 
terminom. 

14 
Vodja mi je omogočil zadosti časa za samo 
pripravo pred izvedbo letnega razgovora. 

Zaposlenim sem omogočil zadosti časa za samo 
pripravo pred izvedbo rednega letnega razgovora. 

15 
S strani vodje sem prejel vse potrebne informacije 

in predloge glede strukture in poteka razgovora. 

Zaposlenim sem posredoval vse potrebne 

informacije in predloge glede strukture in poteka 

razgovora. 

16 Razgovor je potekal v prijetno urejenem prostoru. 
Razgovor je potekal v prijetno urejenem  

prostoru. 

17 
Vodja je dajal občutek, da ga moje mnenje 
zanima. 

Zanimalo me je mnenje zaposlenih. 

18 Razgovor je potekal v sproščenem vzdušju. Razgovor je potekal v sproščenem vzdušju. 

19 
Odkrito sem lahko povedal svoja stališča, želje in 
pričakovanja. 

Zaposleni je  lahko odkrito povedal svoja stališča, 
želje in pričakovanja. 

20 
Vodja me je na razgovoru spodbujal in ustrezno 

usmerjal. 

Zaposlene sem  na razgovoru spodbujal in 

ustrezno usmerjal. 
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Trdite

v 
Zaposleni Vodje 

21 
Vodja mi je posredoval vse potrebne informacije 

o delu in ciljih. 

Zaposlenim sem posredoval vse potrebne  

informacije in predloge o delu in ciljih. 

22 
Dogovori po izvedbi letnega razgovora so bili 

realizirani. 

Poskrbel sem, da so bili dogovori po izvedbi 

rednega letnega razgovora realizirani. 

23 

Samo zaposleni: Zadovoljen sem s povratnimi 

informacijami o svojem delu, ki sem jih dobil na 

letnih razgovorih.  

 

24  
Samo vodje: Udeležil sem se vabilu na 
usposabljanje za izvajanje letnih razgovorov. 

25  
Samo vodje: Na letnih razgovorih sem dal 

zaposlenim ustrezne povratne informacije. 
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 Anketni vprašalnik – vodje 

 

Spoštovani, 

sem Peter Milinović, vaš sodelavec, redni študent magistrskega študijskega programa na 

Fakulteti za management v Kopru. V okviru magistrske naloge pod mentorstvom doc. dr. 

Justine Erčulj, želim z vašo pomočjo ugotoviti mnenja, izkušnje, odzive po prvi izvedbi 

rednih letnih razgovorov v našem podjetju. 

Za vaše sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem. 

 

1. Spol 

 

a) Moški 
b) Ženska 

 

2. Starost 

 

 let. 

 

3. Izobrazba 

 

a) srednja šola 

b) višja šola 

c) visoka strokovna šola 

d) univerzitetna izobrazba 

e) specializacija, magisterij 

f) doktorat 

 

4. Koliko časa ste zaposleni pri Pošti Slovenije? 

 

 let. 
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S  pomočjo navedene lestvice izrazite svoje strinjanje oziroma nestrinjanje s trditvami. 

 

Pred izvedbo rednih letnih razgovorov sem zaposlene seznanil z namenom 

in koristnostjo letnih razgovorov. 

1 2 3 4 5 

Pred letnim razgovorom sem zaposlene seznanil s cilji podjetja. 1 2 3 4 5 

Udeležil sem se vabilu na usposabljanje za izvajanje letnih razgovorov. 1 2 3 4 5 

Razgovore sem vnaprej načrtoval. 1 2 3 4 5 

Zaposlene sem s pisnim ali ustnim povabilom na razgovor povabil 14 dni  

pred načrtovanim terminom. 

1 2 3 4 5 

Zaposlenim sem omogočil zadosti časa za samo pripravo pred izvedbo 

rednega letnega razgovora. 

1 2 3 4 5 

Zaposlenim sem posredoval vse potrebne informacije in predloge glede 

strukture in poteka razgovora. 

1 2 3 4 5 

Razgovor je potekal v prijetno urejenem  prostoru. 1 2 3 4 5 

Zanimalo me je mnenje zaposlenih.  1 2 3 4 5 

Razgovor je potekal v sproščenem vzdušju. 1 2 3 4 5 

Zaposleni je  lahko odkrito povedal svoja stališča, želje in pričakovanja. 1 2 3 4 5 

Na letnih razgovorih sem dal zaposlenim ustrezne povratne informacije. 1 2 3 4 5 

Zaposlene sem  na razgovoru spodbujal in ustrezno usmerjal. 1 2 3 4 5 

Zaposlenim sem posredoval vse potrebne  informacije in predloge o delu in 

ciljih. 

1 2 3 4 5 

Poskrbel sem, da so bili dogovori po izvedbi rednega letnega razgovora 

realizirani. 

1 2 3 4 5 

 

Uvajanje letnih razgovorov se mi zdi koristno.  1 2 3 4 5 

Letni razgovori so potrebni za uspešno delovanje podjetja. 1 2 3 4 5 

Redni letni razgovori so izboljšali odnose med zaposlenimi. 1 2 3 4 5 

Redni letni razgovori so izboljšali odnose, komunikacijo med menoj in 

zaposlenim. 

1 2 3 4 5 

Po izvedbi razgovorov so zaposleni postali bolj samostojni in samozavestni. 1 2 3 4 5 

Letni razgovor je vplival na motiviranost in učinkovitost zaposlenih pri 

delu. 

1 2 3 4 5 

Zadovoljen sem, da lahko na letnih razgovorih odkrivam potenciale 

zaposlenih. 

1 2 3 4 5 

Letni razgovori so pripomogli k večjemu zadovoljstvu zaposlenih. 1 2 3 4 5 

Letni razgovor je  izpolnil moja pričakovanja. 1 2 3 4 5 

1-sploh se ne 

strinjam 

2- se ne 

strinjam 

3- niti se strinjam 

niti se ne strinjam 

4-večinoma se 

strinjam 

5-popolnoma se 

strinjam 
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Anketni vprašalnik – zaposleni 

Spoštovani, 

sem Peter Milinović, vaš sodelavec, redni študent magistrskega študijskega programa na 

Fakulteti za management v Kopru. V okviru magistrske naloge pod mentorstvom doc. dr. 

Justine Erčulj, želim z vašo pomočjo ugotoviti mnenja, izkušnje, odzive po prvi izvedbi 

rednih letnih razgovorov v našem podjetju. 

Za vaše sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem. 

 

1. Spol 

 

c) Moški 
d) Ženska 

 

2. Starost 

 let. 

 

3. Izobrazba 

 

g) osnovna šola 

h) poklicna šola 

i) srednja šola 

j) višja šola 

k) visoka strokovna šola 

l) univerzitetna izobrazba 

m) specializacija, magisterij 

n) doktorat 

 

4. Koliko časa ste zaposleni pri Pošti Slovenije? 

 

 let. 
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Prosim vas, da s pomočjo navedene lestvice izrazite svoje strinjanje oziroma nestrinjanje z 

naslednjimi trditvami. 

 

Uvajanje letnih razgovorov se mi zdi koristno. 1 2 3 4 5 

Letni razgovori so potrebni za uspešno delovanje podjetja. 1 2 3 4 5 

Redni letni razgovori so izboljšali odnose med zaposlenimi. 1 2 3 4 5 

Redni letni razgovori so izboljšali odnose, komunikacijo med menoj in vodjo. 1 2 3 4 5 

Po izvedbi letnih razgovorov sem postal bolj samostojen in samozavesten. 1 2 3 4 5 

Zadovoljen sem s povratnimi informacijami o svojem delu, ki sem jih dobil na 

letnih razgovorih. 

1 2 3 4 5 

Letni razgovor je vplival na mojo motivacijo in učinkovitost pri delu. 1 2 3 4 5 

Na letnih razgovorih sem zadovoljen z odkrivanjem svojih potencialov. 1 2 3 4 5 

Letni razgovori so pripomogli k večjemu zadovoljstvu pri delu. 1 2 3 4 5 

Letni razgovor je izpolnil moja pričakovanja. 1 2 3 4 5 

Pred izvedbo rednih letnih razgovorov sem bil seznanjen z namenom in 

koristnostjo letnih razgovorov . 

1 2 3 4 5 

Pred letnim razgovorom sem bil seznanjen s cilji podjetja.  1 2 3 4 5 

Razgovor je bil vnaprej načrtovan. 1 2 3 4 5 

Vodja me je s pisnim ali ustnim povabilom na razgovor povabil 14 dni  pred 

načrtovanim terminom. 

1 2 3 4 5 

Vodja mi je omogočil zadosti časa za samo pripravo pred izvedbo rednega letnega 

razgovora. 

1 2 3 4 5 

S strani vodje sem prejel vse potrebne informacije in predloge glede strukture in 

poteka razgovora. 

1 2 3 4 5 

Razgovor je potekal v prijetno urejenem  prostoru. 1 2 3 4 5 

Vodja je dajal občutek, da ga moje mnenje zanima. 1 2 3 4 5 

Razgovor je potekal v sproščenem vzdušju. 1 2 3 4 5 

Odkrito sem lahko povedal svoja stališča, želje in pričakovanja. 1 2 3 4 5 

Vodja me je na razgovoru spodbujal in ustrezno usmerjal. 1 2 3 4 5 

Vodja mi je posredoval vse potrebne  informacije in predloge o delu in ciljih. 1 2 3 4 5 

Dogovori po izvedbi rednega letnega razgovora so bili realizirani.  1 2 3 4 5 

 

 

 

1-sploh se ne 

strinjam 

2- se ne 

strinjam 

3- niti se strinjam 

niti se ne strinjam 

4-večinoma se 

strinjam 

5-popolnoma se 

strinjam 

 


