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POVZETEK 

Naloga obravnava pomen letnih razgovorov in vlogo vodje pri letnih razgovorih. Letni 

razgovor ima velik pomen za posameznika in tudi za podjetje, �e se ga loti izvajalec na 

pravilen na�in. Temeljni cilj razvoja kadrov je pravo�asno in u�inkovito prilagajanje 

zaposlenih spremembam v organizaciji in okolju. Razvoj klju�nih kadrov mora biti zasnovan 

tako, da poleg interesov organizacije zadovoljuje tudi razvojne želje, potrebe in interese 

zaposlenih. Da izvemo želje, potrebe in interese zaposlenih, so nujno potrebni letni razgovori. 

Kako delavci in vodilni gledajo na letne razgovore v izbranem podjetju, je pokazala 

opravljena anketa, ki je pozitivna glede koristnosti letnih razgovorov.  

Klju�ne besede: letni razgovor, DARS, vloga vodje, vloga zaposlenega 

SUMMARY 

The diploma deals with the importance of annual interviews and the role of the line manager. 

An annual interview plays an important role for the individual and the company under the 

condition that the whole process is done in the correct way. The basic aim of human resource 

development is to achieve effective adaption of human  resources to changes in structural  

organization of the company and its environment . The development of key human resources 

has to be designed is such a way that it meets the both individual personal and professional 

development needs. For this purpose annual interviews are scheduled. A survey was done in 

which we researched how human resource of a chosen company perceive annual interviews 

and their role in their professional development. The results of the survey show a positive 

attitude towards annual interviews.   

Key words: annual interview, DARS, the role of a line manager, the role of an employee 

UDK: 005.953.2:005.571(043.2) 
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1 UVOD 

1.1 Namen in cilji magistrske naloge 

Namen magistrske naloge je ugotoviti pomen letnih razgovorov za delavca, kakor tudi 

ugotoviti vlogo vodje pri letnih razgovorih v podjetju DARS, d. d.   

Pri raziskovanju nas je zanimalo, kako zaposleni sprejemajo razgovore in kakšen vpliv ima to 

na njihovo delo ter posledi�no tudi na uspešnost organizacije. 

Cilji magistrske naloge so naslednji: 

− preu�iti doma�o in tujo strokovno literaturo na temo letnih razgovorov ter prikazati velik 

pomen obravnavane tematike za zaposlene oziroma posameznika in organizacije,  

− spoznati vlogo vodje pri izvajanju letnega razgovora, 

− prou�iti pomen letnega razgovora za zaposlenega in za družbo, 

− ugotoviti, kako vodje in zaposleni ocenjujejo dosedanje izvajanje letnega razgovora, 

− kakšne možnosti sploh imajo vodje za omogo�anje nadaljnjega razvoja zaposlenih, 

− analiza preteklih dosežkov in vzrokov za rezultate,

− predlagati izboljšave obstoje�e prakse na podro�ju izvajanja letnega razgovora. 

Za mnoge organizacije pomeni letni razgovor priložnost za izboljševanje delovnih procesov, 

pogojev, informacijskih in komunikacijskih kanalov, od katerih naj bi imela korist oba 

sogovornika, kar se kasneje tudi odraža v kakovosti dela in poslovni uspešnosti.  

Preglednica 1: Vloga strokovne kadrovske službe 

Vloga strokovne kadrovske službe 

Pred za�etkom      pripravi na�rt 

      informira zaposlene 

      pripravi obrazce   

      pripravi dokumentacijo 

      organizira usposabljanje vodij za RLR 

Ko potekajo RLR   vodjem daje organizacijsko podporo 

Po opravljenih RLR   arhivira dobljeno gradivo 

      evidentira dobljene predloge (za usposabljanje 

      in napredovanje kadrov)  

      pripravi plan razvoja kadrov 

Do naslednjega leta izvaja kadrovsko politiko v skladu s sprejetim   

planom 

Vir: Majcen 2004, 20. 
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Letni razgovor je klju�ni element spremljanja kadrov in usmerjanja kariere zaposlenih. Za 

zaposlenega je namre� zelo pomembno, da je v organizaciji zaželen in da lahko prispeva k 

skupnim ciljem organizacije. Letni razgovori veliko prispevajo k ve�jemu zadovoljstvu 

zaposlenih, hkrati pa k ve�ji delovni uspešnosti in k uresni�evanju ciljev podjetja. 

Zadovoljstvo zaposlenih je odvisno od dejstva, ali jim zna vodja prisluhniti, upoštevati 

njihove želje in interese. Zaposleni se morajo po�utiti uspešne, potrebne, imeti morajo tudi 

možnosti za ustvarjalno delo, še posebej v �asu, ko smo pri�a nenehnim spremembam v 

podjetju, ki od slehernega posameznika zahtevajo �edalje ve�ji angažma, v smislu spremljanja 

novosti na vseh podro�jih delovanja. Novosti pa s seboj prinašajo seveda tudi osvajanje 

prepotrebnih novih znanj in pridobivanje izkušenj. Inovativnost in sledenje trendom sta 

postala del našega vsakdana. 

1.2 Utemeljitev raziskave 

Letni razgovor je eno najbolj uporabnih in pomembnih orodij sodobnega vodenja, hkrati pa je 

tudi izjemno enostaven in priro�en za uporabo.  

Letni razgovor prinaša novo obliko komuniciranja, predvsem gre za uvajanje naprednejših 

tehnik vodenja. Pri letnem razgovoru nastaja dokument, ki ima lahko precejšnjo težo v 

delovnih sporih, saj je praviloma podpisan s strani delavca in delodajalca. Ponudil pa bo 

predvsem uvid v delo delavca in tudi njegovega nadrejenega.  

Letni razgovor mora biti zastavljen tako, da bo podprl zamišljen sistem razvoja kadrov. 

Vodenje teh razgovorov zahteva primerno usposobljenost vodij, da informacije pridobijo, jih 

ustrezno obdelajo in interpretirajo rezultate. Vse prepogosto se namre� pozablja, da je 

delavec, ki je dobil ustrezno pohvalo in zahvalo za dobro delo, še dolgo visoko motiviran.  

Letni razgovor je osnova za ocenjevanje uspešnosti pri delu, na�rtovanju nadaljnjega razvoja, 

izobraževanja in poklicne poti zaposlenih. Na tem pogovoru naj bi vsak sodelavec od svojega 

neposredno nadrejenega izvedel, ali je zadovoljen z njegovim delom, kaj od njega pri�akuje in 

kako lahko v prihodnosti doseže še boljše rezultate. Mnogokrat je tovrsten pogovor edina 

priložnost, ki jo ima zaposleni v celem letu, da uskladi svoje želje in pri�akovanja z zahtevami 

in pri�akovanji nadrejenega oz. podjetja. (Bre�evi� 2000, 77)  

Kakovostno izpeljan letni razgovor med vodjo in zaposlenim ima motivacijsko mo� – delavca 

spodbudi k njegovemu razvoju in utrditvi samozavesti ter mu daje ob�utek, da je za 

organizacijo, v kateri je zaposlen, pomemben in spoštovan �lan kolektiva.  

1.3 Raziskovalni problem  

Po pregledu literature, ki vsebuje tematiko, obravnavano v magistrskem delu, ter obstoje�ih 

teoretskih konceptov, navajamo naslednje raziskovalno vprašanje, ki bo prisotno skozi 
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celotno magistrsko delo: »Kakšen je pomen letnih razgovorov in vloga vodje pri letnih 

razgovorih v podjetju DARS, d. d.?« 

Da bi preverili temeljno tezo raziskave, smo uporabili hipoteze, ki so bile preverljive v praksi, 

in sicer:  

− Hipoteza H1: Zaposleni v letnem razgovoru vidijo predvsem možnost na�rtovanja 

kariere. 

− Hipoteza H2: Vodje koristnost pri letnem razgovoru ocenjujejo predvsem v tem, da od 

zaposlenih pridobijo dodatne informacije, ki so povezane z delom in pri�akovanji. 

− Hipoteza H3: Zaposleni, ki opredeljujejo letne razgovore kot koristne, vidijo vlogo vodje 

kot bolj uspešno, kot zaposleni, ki opredeljujejo letne razgovore kot nekoristne. 

Magistrska naloga je sestavljena iz teoreti�nega in empiri�nega dela.  

V magistrski nalogi smo osvetlili razsežnost letnega razgovora in ga utemeljili kot orodje 

managementa pri spodbujanju, povezovanju in usklajevanju poklicnih želja ter ambicij 

zaposlenih z interesi in cilji organizacije. Pri tem smo izpostavili tri najpomembnejša 

podro�ja, to je pripravo na letni razgovor, vodenje letnega razgovora in aktivnosti po 

zaklju�ku letnega razgovora.   

V namen raziskave smo izvedli anketo med zaposlenimi. Anketa je vsebovala vprašanja, ki so 

bila enaka za vse zaposlene, ne glede na to, kako dolgo že opravljajo delo v podjetju in na 

katerem delovnem mestu. Pri raziskavi smo želeli dobiti podatke o tem, ali so letni razgovori 

koristni, kakšno je mnenje zaposlenih o letnih razgovorih, kako jih doživljajo, kaj bi lahko 

izpostavili kot najve�jo vrednost letnega razgovora, kako vidijo vlogo vodje, katere teme so 

najbolj pritegnile njihovo pozornost, kakšna so njihova pri�akovanja in zadovoljstvo. 

Vprašalnik je zaprtega tipa.  

Na osnovi opravljene ankete bo naše vedenje o problematiki letnega razgovora poglobljeno, 

naloga pa bo dogradila znanstvena spoznanja na tem podro�ju in prispevala k razvoju stroke, 

saj bodo spoznanja nakazala možne strategije za celovitejše na�rtovanje in izvedbo letnih 

razgovorov. 

Metoda dela, ki smo jo uporabili v magistrskem delu, temelji na preu�evanju teorije in prakse. 

Hipoteze smo potrdili ali ovrgli s pomo�jo anketnega vprašalnika, ki smo ga posredovali 

vodjem oddelkov in zaposlenim v oddelkih. Pred izvedbo ankete in pridobitvijo dolo�enih 

podatkov smo pridobili soglasje podjetja DARS, d. d.  

Za študijo primera je zna�ilno, da z njo globinsko in celostno prou�imo en primer. V 

raziskavah jo uporabljamo takrat, kadar želimo pridobiti poglobljeno razumevanje situacije in 

pomena, ki ga ima študija za vse, ki so vklju�eni v raziskavo (Merriam 1998, 19). Pri študiji 

primera smo uporabili naklju�ni vzorec, v katerem smo izbrali vse udeležence v podjetju 
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DARS, d. d. Vzorec kvantitativne raziskave je N = 1.226, kar predstavlja vse zaposlene v 

podjetju DARS, d. d.  

Za statisti�no analizo je bil uporabljen program SPSS 19.0. Dobljeni rezultati so predstavljeni 

tekstovno in v obliki preglednic ter grafikonov.  

Vse hipoteze smo preverili na ravni 5 % tveganja (P = 0,05). 

Na osnovi teoreti�nih podlag, empiri�ne raziskave in lastnih izkušenj nameravamo analizirati 

in interpretirati dejansko stanje na podro�ju izvajanja letnih razgovorov v podjetju DARS,  

d. d.  
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2 PREDSTAVITEV DRUŽBE 

2.1 Položaj, vizija in poslanstvo družbe 

Družba DARS, d. d., je v 100-odstotni lasti Republike Slovenije. Podjetje z nekaj ve� kot 

1.220 zaposlenimi ima položaj delniške družbe kot gospodarske družbe po zakonu, ki ureja 

gospodarske družbe. Edina ustanoviteljica in delni�arka družbe je Republika Slovenija, ki jo 

na osnovi Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije zastopa Agencija za 

upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije. Ustanovljena je bila z Zakonom o družbi 

za avtoceste v Republiki Sloveniji leta 1993, s poslovanjem pa je za�ela 1. 1. 1994. 

Do 31. 12. 2003 je imela družba status javnega podjetja v obliki delniške družbe, od 1. 1. 

2004 pa ima položaj delniške družbe kot gospodarske družbe. Konec decembra 2003 je 

DARS, d. d., kot prevzemna družba pripojil dotedanje javno podjetje PVAC (Podjetje za 

vzdrževanje avtocest, d. o. o.) in kot univerzalni pravni naslednik prevzete družbe prevzel tudi 

vse zaposlene v tem podjetju.  

Republika Slovenija je 1. 1. 2004 s posebno pogodbo prenesla na DARS, d. d., upravljanje in 

vzdrževanje vseh zgrajenih avtocest in infrastrukturnih objektov ter naprav na njih. Republika 

Slovenija je tako prenesla na DARS, d. d., do takrat zgrajenih 198,8 kilometra dvopasovnih in 

štiripasovnih avtocest ter hitrih cest in 67,5 kilometra priklju�kov. S to pogodbo je DARS,    

d. d., prevzel tudi obveznost pobiranja cestnine. S koncesijsko dajatvijo, ki jo DARS, d. d., 

pla�uje Republiki Sloveniji, izra�una pa se kot razlika med pobrano cestnino in s strani države 

priznanimi stroški vzdrževanja ter upravljanja sistema avtocest in hitrih cest, DARS, d. d., 

zagotavlja celovito servisiranje zapadlih obveznosti iz najetega dolga za financiranje graditve 

in obnavljanja avtocest ter hitrih cest. 

Glede na dejavnost in naravo dela je družba decentralizirano organizirana, njene službe pa so 

stacionirane po vsej državi. V prostorih ljubljanske izpostave družbe DARS, d. d., kjer je tudi 

poslovodstvo družbe, se opravlja ve� poslovnih funkcij.  

Konec leta 2010 je za�el veljati novi Zakon o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji 

(ZDARS, Ur. l. RS, št. 57/1993), v skladu s katerim DARS, d. d.:  

− opravlja v imenu in za ra�un Republike Slovenije posamezne naloge v zvezi s 

prostorskim na�rtovanjem in umeš�anjem avtocest v prostor ter naloge v zvezi s 

pridobivanjem nepremi�nin za potrebe gradnje avtocest, 

− izvaja gradnjo avtocest v svojem imenu in za svoj ra�un, 

− upravlja in vzdržuje avtocestne odseke, za katere pridobi koncesijo gradnje. 

Država prek razvojnih dokumentov ohranja strateški razvoj avtocest z dolo�anjem novih 

odsekov in rokov, v katerem bodo morali biti ti predani v promet.  
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Poslanstvo DARS, d. d., je uresni�evati državne avtocestne programe, upravljati avtocestno 

omrežje ter nuditi kakovostne storitve uporabnikom avtocest in hitrih cest ter omogo�ati 

varno in u�inkovito (�ezmejno) mobilnost ljudi ter blaga na na�in, ki upošteva okolje in 

kakovost življenja lokalnega prebivalstva ter služi javnemu interesu s prispevkom k razvoju 

slovenskega gospodarstva.  

Vizija družbe je postati vodilna, poslovno odprta, uspešna in tržno naravnana gospodarska 

družba za upravljanje sodobnih infrastrukturnih omrežij v skladu s pri�akovanji uporabnikov.  

DARS, d. d., trenutno v okviru slovenskega avtocestnega sistema upravlja in vzdržuje skupno 

606 kilometrov avtocest in hitrih cest, 161 kilometrov priklju�kov nanje ter 27 kilometrov 

po�ivališ� (DARS 2012a). 

2.2 Poslovna dejavnost 

Osnovna poslovna dejavnost družbe DARS, d. d., je organiziranje in vodenje izgradnje 

avtocest ter upravljanje in vzdrževanje zgrajenih avtocest. 

Družba DARS, d. d. (2008, 11): 

− v imenu in za ra�un RS opravlja naloge v zvezi s prostorskim na�rtovanjem in 

umeš�anjem avtocest v prostor ter naloge v zvezi s pridobivanjem zemljiš� in drugih 

nepremi�nin za potrebe izgradnje avtocest, 

− v svojem imenu in za ra�un RS opravlja naloge v zvezi z izgradnjo in obnavljanjem 

avtocest v skladu z Nacionalnim programom izgradnje avtocest v RS (NPIA) ter opravlja 

finan�ni inženiring sredstev, namenjenih za izgradnjo avtocest in odpla�ilo posojil, 

najetih za njihovo izgradnjo, 

− v svojem imenu in za ra�un države upravlja in razpolaga s tistimi nepremi�ninami, ki so 

bile pridobljene v zvezi z gradnjo avtocest, pa niso bile v celoti uporabljene za njihovo 

izgradnjo ali niso v celoti potrebne za upravljanje in vzdrževanje avtocest, 

− upravlja in vzdržuje avtoceste, ki jih zgradi v svojem imenu in za ra�un države; avtoceste 

so v lasti države.  

2.3 Osnovne vrednote 

Osnovne vrednote, h katerim teži DARS, d. d., so strokovnost, transparentnost, u�inkovitost, 

inovativnost, odzivnost, prijaznost do uporabnika in spoštovanje do zaposlenih.  

2.4 Strateški cilji razvoja družbe DARS, d. d. 

Družba si je zadala naslednje strateške cilje (DARS 2012c): 

1. Strateška partnerstva z deležniki: 
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− Razvijanje korektnega strokovno-profesionalnega sodelovanja z lastnikom.  

− Razvijanje strateškega partnerstva z drugimi pomembnimi deležniki.  

2. U�inkovito upravljanje z dolgom:  

− Zagotavljanje zadostnih virov za servisiranje dolga.  

− Zagotovitev zanesljivega vira prihodka iz pobrane cestnine.  

− Aktivno upravljanje z dolgom.  

− Razmejitev dolga med Republiko Slovenijo in družbo DARS, d. d.  

− Razmejitev že zgrajenih investicij med Republiko Slovenijo in družbo DARS, d. d.  

3. Zagotavljanje preto�nosti in varnosti na AC omrežjih:  

− Ve�ja preto�nost prometa.  

− Ve�ja varnost prometa.  

4. Sistemati�ni razvoj in implementacija novih idej:  

− Razvoj trženjsko naravnane organizacije.  

− Uveljavitev vitke organizacije v obdobju pred uvedbo novega posla.  

− Zagotovitev dodatnih prihodkov iz naslova novih (necestninskih) programov (storitev, 

izdelkov), ki so rezultat dela trženjsko naravnane organizacije in uveljavitve vitke 

organizacije pred izvedbo posla ter med njo. 

− Vzpostavitev sodelovanja na trgu s strateškimi in razvojnimi partnerji.  

− Osvajanje novih trgov in razširitev obstoje�ih.  

5. U�inkovito upravljanje z viri družbe:  

− Optimalno upravljanje �loveških virov.  

− Izboljšanje in izkoriš�anje internih sinergij v organizaciji.  

− Optimalno upravljanje materialnih virov (nepremi�nimi in premi�nimi) družbe.  

− Uvajanje vitkega poslovanja v vse poslovne procese in kulturo družbe.  

− Optimalno upravljanje informacij.  

− Zagotovitev dolgoro�no finan�no vzdržnega poslovanja in stabilnega denarnega toka. 
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2.6 Število zaposlenih 

Podjetje na dan 31. 12. 2012 zaposluje 1.226 oseb, od tega 309 žensk in 917 moških, kar 

pomeni, da je v družbi DARS, d. d., zaposlenih 25 % žensk in 75 % moških.  

Slika 2: Število zaposlenih 

Vir: DARS 2012d. 

2.7 Starostna struktura 

Povpre�na starost zaposlenih v podjetju DARS, d. d., je pri ženskah 41 let in pri moških 44 

let.  

Slika 3: Povpre�na starost v podjetju DARS, d. d.

Vir: DARS 2012d. 

2.8 Izobrazbena struktura 

Izobrazbena struktura je raznolika. 48 žensk ima dokon�ano izobrazbo do IV. stopnje, kar 

znaša 16 % ženske populacije, 136 žensk ima dokon�ano gimnazijo, srednjo tehni�no ali 
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poklicno tehni�no izobrazbo, kar znaša 44 % ženske populacije, 125 pa jih je kon�alo višjo 

strokovno ali višjo izobrazbo, kar znaša 40 % ženske populacije.  

Pri moških je dokon�alo šolanje do IV. stopnje 488 oseb, kar znaša 53 % moške populacije, 

280 oseb ima kon�ano V. stopnjo, kar znaša 31 % moške populacije, 149 oseb pa ima 

dokon�ano VI. stopnjo izobrazbe oziroma tudi višjo, kar znaša 16 % moške populacije.  

Preglednica 2: Izobrazbena struktura 

Izobrazbena struktura zaposlenih v podjetju DARS, d. d., na dan 31. 12. 2012 

stopnja 

izobrazbe/   

bolonjski 

sistem 

Izobrazba št. zap. 

ženske 

pov. 

starost 

št. 

zap. 

moški

pov. 

starost 

Skupaj % 

I nedokon�ana osnovna šola 4 53 let 7 53 11 0,90

II osnovna šola 1 55 let 2 50 3 0,24

III zaklju�ena dva razreda 

poklicnega izobraževanja 

2 47 let 3 52 5 0,41

IV zaklju�eni trije razredi 

poklicnega izobraževanja 

41 46 let 476 44 517 42,17

V gimnazija, srednja tehni�na, 

poklicna tehni�na 

136 40 let 280 43 416 33,93

VI/1. višja strokovna 44 42 let 57 45 101 8,24

VI/2. visoka strokovna 35 36 let 38 43 73 5,95

VII univerzitetna, specializacija, 

magisterij stroke 

40 39 let 42 41 82 6,69

VIII/1. magisterij znanosti 6 40 let 10 41 16 1,31

VIII/2. doktor znanosti 0 2 54 2 0,16

 Skupaj 309 917 1226 100,00

Vir: DARS 2012d. 
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3 KADROVSKI MANAGAMENT 

3.1 Vloga kadrovskega managerja − vodje 

Zna�ilnosti današnje dobe so številne spremembe na ekonomskem, politi�nem in socialnem 

podro�ju. Odpirajo se novi mednarodni trgi (trgi potrošnikov, trgi produkcijskih faktorjev in 

ne nazadnje novi trgi delovne sile …). Nastajajo spremembe v obnašanju potrošnikov. Pri�a 

smo hitremu tehnološkemu razvoju in širjenju tehnologije na razli�na podro�ja življenja. Pri 

tem pa se spreminjajo tudi eti�ni faktorji. Splošna izobrazbena raven �loveške populacije se 

dviguje. 

Tak razvoj vpliva na vse ve�jo dinami�nost in kompleksnost organizacijskega okolja. Zato 

organizacije pospešeno spreminjajo svojo strategijo, strukturo, kulturo in kadrovski 

management. 

Hitre spremembe ne nastajajo le na prodajnih trgih, pa� pa tudi na nabavnih trgih in trgih 

delovne sile. Te spremembe so nezvezne, kar pomeni, da so tudi težko napovedljive. 

Informacije o prihodnjih spremembah nastajajo v mnogih delih organizacije, kar pomeni, da 

na strategijo vplivajo številne ravni organizacije. V njih pa igrata pomembno vlogo nižji in 

srednji management ter s tem povezana kadrovska funkcija. 

Klju�na beseda pri vsem tem je integracija, tako horizontalna kot vertikalna. Prav to pa je 

tisto, kar daje pomembnost strategiji kadrovskega managementa. 

Vertikalna integracija vklju�uje povezavo priprave strateške politike in politiko 

implementacije. To vodi tudi k izlo�itvi razlike med odgovornostjo teh dveh funkcij, kar 

pomeni, da mora kadrovski manager, ki je odgovoren za implementacijo, upoštevati, da bo 

nosil posledice svojih akcij, to je strateških odlo�itev. 

Na splošno lahko trdimo, da so kadri vselej kriti�ni faktor vsake organizacije. Zato igra 

kadrovski management pomembno strateško funkcijo. U�inkovitost, uspešnost in kakovost 

zahtevajo optimalno ter prožno politiko zaposlovanja. Politika povezovanja, primerna orodja 

in kadrovski tokovi so nepogrešljivi pripomo�ki uspešnega kadrovskega managementa. 

Splošne univerzalne rešitve ne obstajajo, pa� pa je vsaka rešitev nekega problema unikat 

glede na dane okoliš�ine. Zelo pomembno je stalno usposabljanje kadra z novimi znanji ter 

jim dati široka znanja tudi z drugih podro�ij dela, vklju�no s financami, tehnologijo in 

marketingom. Prav tako morajo kadri poznati znanstvene metode identificiranja in reševanja 

problemov. 
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Delo z ljudmi, vlaganje v njihov razvoj, spoznavanje njihovih potreb ter zmožnost in 

sposobnost približevanja poslovnim ciljem ter potrebam posameznika so spretnosti, v katere 

mora management vlagati vse ve� znanja in energije (Merka� Skok 1998, 3). 

Razvoj kadrov je za vsako organizacijo temeljnega pomena, zato mora biti zasnovan tako, da 

zadovoljuje tako interese organizacije, kakor tudi interese, želje in potrebe zaposlenih. Vodja 

ima pri tem razvoju klju�no funkcijo. Zaposlene mora seznaniti s tem, kaj od njih pri�akuje, 

kakšen naj bo njihov soprispevek organizaciji in jim hkrati dajati povratne informacije o 

njihovem vedenju ter uspešnosti.  

Redni letni razgovor je priložnost za seznanitev zaposlenih s tem, kaj organizacija od njih 

pri�akuje in tudi zaposleni imajo pri razgovoru možnost povedati za svoje poklicne želje in 

interese, z vodjem pa nato lahko skupaj ugotovita, koliko so ti interesi in želje usklajeni s cilji 

ter potrebami organizacije.  

Manager mora znati na�rtovati, organizirati in nadzorovati razpoložljive vire, toda njegova 

glavna skrb naj bo namenjena delu z ljudmi, zlasti njihovemu poklicnemu razvoju (Everard in 

Moris 1996, 26). 

Klju�na vloga managerja je, da pri zaposlenih razvija sposobnost pridobivanja in uporabe 

vedno novih znanj. Ena najpomembnejših nalog vodij je torej skrb in svetovanje pri razvoju 

zaposlenih. Novak in Florjan�i� (povz. po Florjan�i� in Paape 2004, 45) poudarjata, da 

moramo znati obdržati talentirane sodelavce, �e želimo, da bo organizacija uspešna. Zato je 

vloga in odgovornost vodstva poskrbeti za usposabljanje in razvoj delavcev ter ustvarjati 

dobre medsebojne odnose ter prijetno delovno okolje, ki bo nudilo zaposlenim vse možnosti 

za osebni in poklicni razvoj.  

Kadrovski manager pomembno prispeva k uspehu organizacije, zato je usposabljanje kadrov 

nepogrešljiv sestavni del študija organizacijskih ved. 

Osnovni vir, s katerim manager dela, so ljudje in delati z ljudmi pomeni, da jih vodimo, 

usposabljamo in jim pomagamo. 

Po Bernotu (1990, 79) je delo vodstva sestavljeno iz petih osnovnih operacij oziroma nalog. 

Rezultat teh mora biti integracija vseh virov podjetja v živ, rasto� organizem. Vodstvo 

(Bernot 1990,79): 

− postavlja cilje, 

− organizira, 

− motivira in komunicira, 

− zanj so meritve osnovno orodje – vsa merila morajo biti usmerjena na uspešnost enote in 

hkrati osredoto�ena na delo posameznika, 

− mora delovati za razvoj zaposlenih, razvijati pa mora tudi samega sebe. 



13

Vodja svojim zaposlenim in sebi postavi cilje, saj ima vpogled v organizacijo in njene 

procese. Zaposlenim priskrbi sredstva, znanje in �as, da zastavljene cilje uresni�ijo. Hkrati jih 

mora ustrezno motivirati v primeru, ko nastopijo težave, pa tudi takrat, ko so delo dobro 

opravili in morajo biti temu primerno nagrajeni. Organizacija skupaj z vodstvom postavlja 

merila in kriterije uspešnosti, na osnovi katerih se ocenjuje tako zaposlene kot tudi vodje; npr. 

�e so zaposleni v nekem oddelku o�itno bolj uspešni kot v drugem, je to pogosto znak, da en 

oddel�ni vodja svoje zaposlene bolje vodi kot drugi. Vsekakor pa vsi zaposleni potrebujejo 

primerno usposabljanje na delovnem mestu ter karierni in osebnostni razvoj.  

Proaktivna vloga vodij pri letnem oblikovanju ciljev na ravni podjetja postaja neizbežna. 

Vodje, sooblikovalci poslovnih ciljev podjetja, te sprejmejo za svoje in jih tako lažje ter 

uspešneje uresni�ujejo. Prepri�anost o pravilnosti postavljenih ciljev (ne vsiljeni cilji) 

pripomore, da jih z zavzetostjo prenesejo na zaposlene. Cilji podjetja in cilji posameznikov 

morajo biti usklajeni. Uravnotežene morajo biti tudi koristi, ki jih njihovo uresni�evanje 

prinese. Podjetje mora imeti korist od posameznikov. To se kaže kot doseganje ciljev, 

konkuren�nosti in razvojne možnosti podjetja (Anteri� 2005, 64). Vodstvo s svojim zgledom, 

podporo in posameznimi odlo�itvami vpliva na uspešnost in korist letnih razgovorov. 

Ve�ina vodstev podjetij je že sprejela dejstvo, da so zaposleni najve�je bogastvo in kreativen 

vir zagotavljanja konkuren�ne prednosti pred drugimi (Ivanuša Bezjak 2006, 22). 

Poleg vodstva ima vidno vlogo tudi strokovna služba, odgovorna za kadrovsko politiko in za 

razvoj kadrov. Ta služba je namre� nepogrešljiva v obdobju pred za�etkom rednih letnih 

razgovorov, med njihovim potekom in po letnih razgovorih, v obdobju do naslednjega leta.  

Naloga managementa kadrovskih virov (MKV) je, da zagotavlja optimalno sre�evanje med 

organizacijo in posamezniki, ki naj vodi k u�inkovitemu in uspešnemu doseganju 

organizacijskih ciljev na eni ter polnemu zadovoljevanju potreb in interesov posameznikov na 

drugi strani (Možina idr. 2002, 103). 

3.2 Izobraževalni programi in razvoj kadrov 

Razvoj kadrov z vidika organizacije lahko opredelimo kot sistemati�en in na�rtovan proces 

priprave, izvajanja in nadzorovanja vseh kadrovsko-izobraževalnih postopkov in ukrepov, ki 

so namenjeni strokovnemu, delovnemu in osebnostnemu razvoju zaposlenih. 

Posameznik, �lovek je osnovi in hkrati tudi strateško pomembni del vsakdanjega sistema 

(Florjan�i� in Vukovi� 1998, 36). 

Kadrovska dejavnost (kadrovska funkcija, kadrovsko podro�je) ima v organizaciji poslovanja 

enakovredno mesto med drugimi poslovnimi podro�ji ali funkcijami. Kar nekaj �asa je 

namre� veljalo, da je ukvarjanje s kadri predvsem formalne narave in da se je treba z njim 
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ukvarjati le, da se zadosti zahtevam po razli�nih evidencah, pregledih in zaradi predpisov. V 

zadnjih dveh desetletjih vloga in pomen ukvarjanja s kadri postajata vse ve�ja. Trend v 

prihodnosti bo to še izraziteje izpostavil (Merka� Skok 1998, 16). 

Management oziroma upravljanje kadrovskih virov je splet razli�nih programov in dejavnosti, 

s katerimi želimo dose�i, da je ravnanje s kadrovskimi viri uspešno, to pomeni, da je v korist 

in zadovoljstvo posamezniku, organizaciji in družbi (Možina idr. 2002, 36). 

Pri karieri je potrebno lo�evati med zunanjim in notranjim vidikom kariere. Notranja kariera 

obsega sklop korakov ali stopenj, ki sestavljajo posameznikov lastni koncept napredovanja 

znotraj poklica. Zunanja kariera se nanaša na objektivne kategorije, ki jih družba in 

organizacija uporabljata za ozna�itev napredovanja po lestvici v danem poklicu (Cvetko 2002, 

47). 

Pri na�rtovanju osebnega razvoja delavcev ne moremo mimo treh osnovnih komponent 

(Možina, Florjan�i� in Gabrijel�i� 1984, 89): 

− Strokovni razvoj: tu mislimo na �lovekovo oblikovanje z izobraževanjem, z izbiro 

poklica, z usposabljanjem in strokovnim izpolnjevanjem, ki zagotavlja njegovo 

napredovanje pri delu. 

− Osebnostni razvoj: definiramo ga kot razvoj osebnostnih lastnosti posameznika v širšem 

smislu. Pri tem mislimo na splet osebnostnih lastnosti, vrednot, nagnjenj, motivov, stališ�

in interesov, ki skupaj z njegovimi sposobnostmi in znanjem ter delovnimi dosežki 

oblikujejo celovito osebnost. 

− Delovni razvoj: pomeni uveljavitev ali uspeh posameznika na nekem podro�ju delovanja. 

V�asih temu razvoju pravimo tudi delovna kariera. Ta komponenta razvoja kadrov je 

povezana z neposrednim delom in samim delovnim okoljem. 

Na�rtovanje kariere je proces, v katerem posameznik sam ali s pomo�jo organizacije analizira 

sebe in okolje, si na delovnem podro�ju zastavi cilje ter napravi na�rt za njihovo dosego.  

Ravnanje z ljudmi postaja vse pomembnejši dejavnik uspešnosti organizacij. Program 

ravnanja s �loveškimi viri je stalen proces, ki dolgoro�no vodi organizacijo v raznovrstne 

izboljšave (Lipi�nik 1998, 41). 
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4 LETNI RAZGOVORI 

4.1 Pojem, nameni in cilji letnega razgovora  

4.1.1 Pojem letnega razgovora 

Letni razgovor med vodjo in zaposlenim je eno izmed najbolj tradicionalnih orodij 

managementa, ki se je razvil že leta 1887, leta 1914 pa je postal pomemben mejnik obdobja 

Taylorjevega znanstvenega managementa1. Tradicionalni na�ini izvajanja letnih razgovorov 

so temeljili predvsem na dogovorih, kaj se od zaposlenih pri�akuje, torej izpolnjevanje ciljev, 

nalog, igranje to�no dolo�ene vloge, odgovornosti ter slepo sledenje standardom delovne 

uspešnosti. Sodobni na�ini pa dodajajo in ponujajo odgovore na to, kako lahko zaposleni 

slednje tudi uresni�ijo (pri�akovana vedenja oziroma zahtevane kompetence) (Gruban 1997, 

58). 

Letni razgovor je poglobljen pogovor med vodjo in sodelavcem, ko se pogovorita o vsem, kar 

bi utegnilo izboljšati njun odnos, pogoje za delo ter motivacijo in uspešnost sodelavca. 

Razgovor je pregled preteklosti, sedanjosti in na�rtov za prihodnost. Izvaja se redno v enakih 

�asovnih obdobjih, toda najmanj enkrat letno. V nekaterih organizacijah prakticirajo redne 

razgovore na vsake pol leta, nekateri celo redno vsako �etrtletje. Priporo�ljivo je za�eti z 

letnim razmikom in skrajševati ta obdobja postopoma, ko so vodje in sodelavci na razgovore 

že navajeni (Majcen, 2001, 15). 

Letni razgovor je sistemati�no voden, poglobljen pogovor vodje z vsakim, neposredno 

podrejenim sodelavcem posebej. Pogovarjata se o pomembnih stvareh, pa tudi o stvareh, za 

katere ponavadi zaradi naglice zmanjka �asa. Na letnem razgovoru se obširneje pogovorita 

zlasti o: 

− preteklih rezultatih in vzrokih zanje, 

− klju�nih nalogah, razmerah, v katerih se opravljajo dnevne naloge, o možnostih za 

reševanje nastalih problemov pri delu, 

− delovnih ciljih in osebnem razvoju sodelavca – torej o na�rtih za prihodnost. 

Sestavni del poslanstva vsakega vodje je spremljanje, omogo�anje in spodbujanje delovne 

uspešnosti ter osebnega razvoja sodelavcev, ki jih vodi. Letni razgovori so izvrstno orodje, s 

katerim lahko opravi to zahtevno in pomembno nalogo v kateremkoli delovnem okolju; v 

velikem podjetju ali majhni družbi, v organizaciji, ki je v zasebni ali v družbeni lasti. Letni 

razgovori so potrebni povsod, kjer delajo ljudje. Zaposleni potrebujejo povratne informacije 

in pregled dela opravljenega v preteklem letu, spodbude za opravljanje teko�ih nalog, 
                                                 
1 Frederick Winslov Taylor (1856−1915) – izumitelj znanstvenega managementa, ki je ustvaril pojem 
»management«, najprej ga je povezoval z neprofitno dejavnostjo. Izhodiš�e njegovih prou�evanj je 
delitev na: pripravo, izvedbo, kontrolo. Opredelil je na�ela znanstvenega vodenja in upravljanja. 
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predvsem pa pogled naprej, da spoznajo nove delovne naloge, si razjasnijo, kaj od njih 

pri�akujejo v prihodnje in kakšne so možnosti za njihov delovni ter osebni razvoj (Majcen 

2004, 12).  

Letni razgovori niso zgolj razgovori o pri�akovanjih in doseženih rezultatih, temve� tudi o 

notranjih zna�ilnostih posameznika, vzro�no povezanih z visoko stopnjo uspešnosti na 

delovnem mestu, merjeno po natan�no dolo�enem merilu.  

Lah Šteblaj (2005, 64) pravi, da je letni razgovor klju�ni dejavnik spremljanja kadrov in 

usmerjanja kariere zaposlenih ter oblika na�rtnega dela vodij s sodelavci, usmerjenega v 

njihovo strokovno usposobljenost, razvojne možnosti in delovno uspešnost. Letni razgovori 

so periodi�no ocenjevanje dela posameznikov glede na pri�akovanja podjetja ali organizacije, 

v kateri so zaposleni (Lah Šteblaj 2005, 64). 

Ko se družba odlo�i, da bo uvedla redne letne razgovore, ima dolo�en namen. Z njimi bi rada 

nekaj dosegla. Nameni so razli�ni in se od družbe do družbe razlikujejo (Majcen 2004, 15). 

Letni razgovor je glede na namen opravljanja (Majcen 2001, 49): 

− razgovor o tem, kakšna so pri�akovanja in možnosti, da bi sodelavec izboljšal svojo 

delovno uspešnost, 

− razgovor o vlogi sodelavca, na�rtih in ciljih, kot jih vidi sam in kot izhajajo iz potreb 

delovnega procesa, 

− priložnost za to, da dobita tako sodelavec kot vodja �im ve� povratnih informacij o 

doseženih rezultatih, napredku in ovirah na poti k doseganju ciljev. 

V letnem razgovoru se obdela 6 podro�ij: 

− pregled nalog in rezultatov dela, 

− težiš�a primernosti sodelavca, 

− vodenje in sodelovanje, 

− dogovor glede delovnih nalog v naslednjem obdobju, 

− merila za oceno rezultatov dela, 

− razvojni ukrepi. 

Letni razgovor med vodjo in delavcem je oblika medsebojne komunikacije. Je znak 

pozornosti do delavca in priznanje za njegov prispevek okolju, v katerem dela. Je enkratna 

priložnost, da se vodja in delavec zbližata kot �loveka, da si povesta stvari in se s tem še bolje 

spoznata. Tako postane njun odnos bolj �loveški, med njima se razvije zaupanje in sproš�eno 

sodelovanje. Tak odnos daje delavcu nov zagon in energijo za opravljanje prihodnjih nalog, 

saj so mu po razgovoru jasni njegovi cilji, ki naj bi jih v prihodnjem obdobju dosegel, prav 

tako pa tudi njegova vloga, ki jo ima v kolektivu, katerega del je. Kakovostno izpeljan 

pogovor ima motivacijsko mo� – delavca vzpodbudi k njegovemu razvoju, utrdi mu 

samozavest, pove�a mu ob�utek, da je za organizacijo, v kateri je zaposlen, pomemben ter 
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potrdi spoznanje, da je dobrodošel in spoštovan �lan kolektiva. S tem vodja zadovoljuje 

psihi�ne potrebe delavca, kar pripomore k ve�ji kakovosti dela v podjetju oziroma 

organizaciji.  

Letni razgovor med vodjo in delavcem je najvišja stopnja upravljanja s �loveškimi viri. 

Poglobljen in sistemati�en pogovor vsaj enkrat na leto je edina prava osnova za na�rtovanje 

kariere posameznika, hkrati pa koristi tudi vodji in podjetju (Ivanuša Bezjak 1999, 70). 

Preglednica 3: Pogovor med vodjem in sodelavcem pri letnem razgovoru 

Vir: Majcen 2001, 52. 

4.1.2 Namen letnega razgovora  

Redni letni razgovori imajo ve� ciljev, njihov namen pa je ve�stranski (Majcen 2001, 54): 

1. Z rednimi letnimi razgovori naj bi vsem zaposlenim omogo�ili, da še izboljšajo delovno 

Sodelavec Vodja 

Vodji predstavi: Sodelavcu predstavi:

− svoja ob�utja, opažanja, razmišljanja in 

ideje v zvezi s svojim preteklim delom 

in teko�imi nalogami 

− na�rte 

− želje 

− želeni razvoj in zamišljeno delovno 

kariero 

− vlogo, strategijo, cilje in naloge 

organizacijske enote, ki jo vodi 

Vodji razloži: Ugotavlja:

− pretekle dosežke in vzroke za rezultate 

− uporabljene delovne metode 

− predloge za izboljšanje pogojev in 

organizacijo dela 

− kako delavec vidi svojo vlogo in svoje 

mesto v organizaciji 

− kako delavec razmišlja o 

organiziranosti in o delu, ki ga opravlja 

− kakšni so njegovi na�rti za prihodnost 

− kako se po�uti v delovnem okolju 

− pomembne stvari iz njegovega 

zasebnega življenja in iz osebnih 

na�rtov, ki vplivajo na  njegove delovne 

rezultate in na odlo�itve v zvezi z 

delom 

Z vodjo usklajuje: Z delavcem usklajuje:

− svoje delovne cilje in prioritete 

− želje po izobraževanju 

− možnosti napredovanja 

− njegove delovne cilje in prioritete 

− potrebe po izobraževanju 

− možnosti napredovanja 
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uspešnost: 

− S poglobljenim razgovorom z vodjo dobijo zaposleni možnost, da izrazijo svoja mnenja, 

ideje in pripombe ter s tem pripomorejo k pozitivnim spremembam v delovnem procesu 

in k poslovnim rezultatom organizacije, v kateri so zaposleni. 

− Z letnimi razgovori izkažemo sodelavcem posebno pozornost in jih tako dodatno 

motiviramo. S tem, ko sodelavec in vodja pregledata dosežke, ugotovita vzroke za slabše 

pretekle rezultate ter naredita na�rte za izboljšanje rezultatov in za nove podvige (boljše 

pristope, spremembe v organizaciji dela, potrebe po dodatnih znanjih ipd.), pridobi 

sodelavec orientacijo za pove�anje uspešnosti. Ob pove�ani spodbudi, nakazani podpori, 

zaupanju vodje in primerni svobodi se pove�ata tudi sodelav�eva samozavest ter delovna 

zagnanost. 

− Na rednem letnem razgovoru pridobijo sodelavci jasne povratne informacije o svoji 

uspešnosti, o svojih zna�ilnostih, ki so dobrodošle za opravljanje njihovega dela ter o 

podro�jih, za katera se pri�akuje, da se bodo v njih še usposobili. Tako dobijo osnovno 

orientacijo o tem, kako jih delovno okolje presoja, sprejema in kaj od njih pri�akuje, 

hkrati pa bolje vidijo svoje mesto v organizaciji. Na tej osnovi lažje prepoznajo tiste svoje 

to�ke, ki naj bi jih še izpolnili in svoje prednosti, ki bi jih veljalo bolje izkoristiti. 

− Z letnimi razgovori omogo�amo sodelavcem, da bolje razumejo svojo vlogo, prepoznajo 

smer lastnega osebnega razvoja ter možno poklicno pot oziroma kariero. 

2. Z rednimi letnimi razgovori naj bi vodje bolje spoznali svoje sodelavce, zaradi �esar bi 

jih lažje vodili in usmerjali: 

− razgovori jim omogo�ijo, da lahko bolje razumejo razmišljanja in ravnanja svojih 

sodelavcev; 

− dobijo ideje in predloge za izboljšanje postopkov in procesov dela; 

− redni letni razgovori jim omogo�ajo, da sodelavcem sistemati�no posredujejo informacijo 

o tem, kako zadovoljujejo njihova pri�akovanja; 

− vodje dobijo tudi pregled nad interesnimi podro�ji sodelavcev in njihovimi potenciali; 

− podatke, ki jih dobijo v razgovoru s sodelavci, uporabljajo kot osnovo za izdelavo plana 

izobraževanja in za planiranje kadrovskih sprememb;

− redni letni razgovori so njihovo orodje za vodenje s cilji; ker dolo�ajo globalne cilje 

skupaj s sodelavci, jim redni letni razgovori omogo�ajo, da vplivajo na sodelavce, da ti 

kar najbolje prispevajo k delovnim rezultatom organizacijske enote; 

− vodje pridobijo informacije in utemeljitve za dolo�anje delovne uspešnosti svojih 

sodelavcev po modelu v drugem splošnem aktu, ki opredeljuje sistem pla� oziroma 

sistem stimulacij. 

3. Z rednimi letnimi razgovori naj bi strokovnim službam omogo�ili, da bi lažje in boljše 

izvajale kadrovsko politiko. Redni letni razgovori so osnova za pridobivanje dodatnih 

podatkov o interesnih podro�jih zaposlenih, pripravljenosti za izobraževanje, za osebni 

razvoj, organizacijske spremembe in napredovanje. Na ta na�in organizacija obogati bazo 

podatkov v kadrovski evidenci zaposlenih. Zbrani podatki pa prispevajo tudi h kakovosti 
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iskanja klju�nih kadrov in k uresni�evanju modela napredovanja. 

4. Od rednih letnih razgovorov si obeta koristi tudi organizacija, saj pri�akuje, da se bo z 

njihovo izvedbo nenehno izboljševala kakovost dela zaposlenih, da se bo dvignila raven 

komuniciranja ter izboljšalo zadovoljstvo zaposlenih, medsebojni odnosi in njihova 

lojalnost. 

Organizacija pridobi s tem podatke o potencialu znanj, interesnih podro�jih zaposlenih in 

njihovih željah po usposabljanju in osebnem razvoju, s katerimi sistemati�no polni baze 

podatkov v kadrovsko-informacijskem sistemu. Pridobi tudi podatke o pripravljenosti 

zaposlenih za napredovanje ali spremembo podro�ja dela in sodelovanje pri razvojnih 

projektih ter mnenja zaposlenih o primernosti organizacije dela in predloge glede 

organizacijskih sprememb (Majcen 2001, 56). 

�eprav so nameni letnih razgovorov v literaturi pogostokrat razli�no opredeljeni, pa so 

slede�e štiri trditve obi�ajno prisotne povsod: 

− preko letnih razgovorov pridobimo povratno informacijo o prednostih in slabostih 

procesov dolo�ene organizacije, 

− dolo�imo razlike med posamezniki glede porazdelitev nagrad in pohval, 

− ocenimo in ohranimo sisteme �loveških virov organizacije,   

− ustvarimo dokumentacijo.  

Izvajanje projekta letnih razgovorov je izredno zahtevna naloga in obstaja nevarnost, da 

razgovori postanejo sami sebi namen. �e vsaka organizacija nima jasno zastavljenih ciljev, se 

lahko zgodi, da postanejo letni razgovori še ena formalna naloga vodij. Letni razgovori v 

nobenem primeru ne smejo postati administrativna naloga, ki vzame nekaj �asa vsako leto. 

Sama priprava vprašalnikov ni tako zahtevna naloga, vprašljiva je le njihova uporaba, �e 

projekt ni izpeljan do konca. 

�e so letni razgovori pravilno vodeni in je cilj njihovega izvajanja jasen organizaciji ter 

posamezniku, je korist obojestranska. Delavec se �uti pomembnega, vodja bolje spozna svoje 

sodelavce in lažje formira tim, sama organizacija pridobi dolo�ene informacije potrebne za 

delovanje kadrovske službe in, kar je najbolj pomembno, ima aktivne udeležence v vseh 

procesih. Aktivno sodelovanje vseh zaposlenih olajša delo z ljudmi in možno je dose�i 

maksimalno motiviranost za delo. 

Najpomembnejši nameni uvedbe in samega izvajanja rednih letnih razgovorov v organizaciji 

so naslednji (Mihali� 2010, 12−13): 

− poglobitev zaupanja med zaposlenim in vodjo, 

− sistemati�en pregled preteklega dela in dosežkov, 

− prepoznavanje potencialov, sposobnosti in veš�in, 

− dodatno motiviranje in spodbujanje zaposlenega, 
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− na�rtovanje razvoja ter rasti zaposlenega in vodje, 

− spoznavanje ambicij, ciljev in ob�utkov zaposlenega, 

− medsebojna izmenjava zamisli, idej in predlogov, 

− poglobljena debata o vlogi zaposlenega v organizaciji, 

− na�rtovanje nalog, izobraževanj in napredovanj,  

− izboljšanje komuniciranja med zaposlenim in vodjo, 

− skupno odkrivanje priložnosti in nevarnosti, 

− poglabljanje obojestranske odgovornosti,  

− odkrivanje vzrokov za pretekle in sedanje (ne)uspehe, 

− pridobitev novih informacij o delu sodelavca in tima, 

− izboljšanje in krepitev medsebojnih odnosov, 

− pove�anje participacije zaposlenega pri odlo�anju, 

− ve�ja prilagoditev na�ina vodenja posamezniku, 

− integracija posameznika v razvojno vizijo organizacije, 

− odkrivanje perspektivnih posameznikov, 

− uskladitev tihih oziroma neizkoriš�enih kompetenc, 

− spoznavanje pogojev za doseganje odli�nih rezultatov, 

− razvijanje spodbudnejše organizacijske kulture in klime, 

− uveljavitev na�el vodenja s cilji, 

− boljše razumevanje lastnega dela in delovnega mesta, 

− poglobitev sodelovanja za doseganje ciljev organizacije, 

− boljše povezovanje nagrajevanja in uspešnosti, 

− pove�anje stopnje zadovoljstva posameznika, 

− kakovostnejše prerazporejanje, napredovanje in rotiranje. 

Od letnih razgovorov si organizacija (podjetje) seveda obeta veliko koristi, ker pri�akuje, da 

se bo z njihovo uvedbo nenehno izboljševala kakovost dela, u�inkovitejše uresni�evanje 

poslovnih ciljev, da se bo dvignila raven komuniciranja in s tem tudi zadovoljstvo zaposlenih, 

da se bodo ohranjali dobri medosebni odnosi in njihova lojalnost ter pripadnost organizaciji. 

Namen vodje do posameznega zaposlenega 

Z letnimi razgovori naj bi vodje vsem zaposlenim omogo�ili, da izboljšajo delovno uspešnost, 

saj: 

− podjetje zaposlenim namenja posebno pozornost in jih tako dodatno motivira, 

− zaposleni pridobijo jasne povratne informacije o svoji uspešnosti, svojih lastnostih, ki so 

za opravljanje njihovega dela dobrodošle ter o tem, kaj njihovi nadrejeni od njih na 

podro�ju pridobivanja novih znanj pri�akujejo, 

− z letnim razgovorom vodje omogo�ajo zaposlenim, da bolje razumejo svojo vlogo, 
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prepoznajo smer lastnega razvoja in usposabljanja, ki jim ga organizacija lahko nudi, 

hkrati pa jim prikaže možno karierno pot. 

�im ve�ji je ob�utek lastne vrednosti vodje, tem bolj verjetno je, da bo to funkcijo zmogel 

opravljati uspešno. �lovek, ki dvomi vase, ne more spodbuditi razmišljanja o kakovosti pri 

drugih. Malo verjetno je, da bi oseba, ki �uti, da ne zasluži dosežkov in uspeha, spodbudila 

težnje k visokim dosežkom pri drugih (Branden, 1998, 54). 

Namen vodje do organizacijske enote – med vodjo in zaposlenimi 

Namen letnih razgovorov v odnosu med vodjo in zaposlenimi je: 

− dolo�anje potreb usposabljanja enote, 

− povratne informacije s strani vodje in tudi zaposlenih, 

− dolo�anje nalog, 

− ugotavljanje posameznikovih prednosti in slabosti. 

Z letnimi razgovori: 

− se lahko zaposlenim ponudi možnost, da izrazijo svoja mnenja, ideje in pripombe ter se 

jim tako omogo�i, da pove�ajo svojo uspešnost ter poglobijo ob�utek, da so cenjeni, 

upoštevani in spoštovani, 

− vodja svoje zaposlene bolje spozna, kar mu olajša vodenje, usmerjanje in njihovo 

motiviranje, 

− vodja doseže boljši in hitrejši pretok informacij oziroma dvosmerno komunikacijo in 

odprtost v odnosu z zaposlenimi, 

− se zaposlene lahko pohvali za pretekla prizadevanja in spodbudi za nadaljnje dobre 

rezultate. 

4.1.3 Cilji letnega razgovora  

Glavni cilj opravljanja letnih razgovorov je zagotoviti uspešno in u�inkovito opravljanje 

delovnih nalog ter uresni�evanje plana na osnovi znanja, veš�in, spretnosti in osebnostnih 

zna�ilnosti zaposlenih (Lah Šteblaj 2005, 64).  

Ko govorimo o ciljih, je pomembno poudariti usmerjenost v cilje oziroma usmerjenost v 

želena prihodnja stanja, ki jih organizacija in posamezniki, ki jo sestavljajo, želijo dose�i. 

Aktivnost za dosego ciljev pa po eni strani pove�uje odgovornost posameznikov, po drugi 

strani pa se krepita povezovanje in sodelovanje med zaposlenimi.  

Cilji morajo biti realni, merljivi, uresni�ljivi, morajo motivirati zaposlene, njihovo število 

mora biti omejeno in obvladljivo. Transformacija vizije v cilje organizacije pa mora biti 
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izpeljana tako, da omogo�a lažje doseganje skladnosti med cilji posameznikov in cilji 

organizacije (Možina idr. 2002, 223). 

Vsebina letnih razgovorov je odvisna od ciljev, ki si jih vodstvo pri vsakoletnem planiranju 

razgovorov zastavi, jedro pa je vedno enako. Vodja zaposlenemu v razgovoru opredeli 

njegove naloge in vlogo. Zaposleni predloge komentira in jih dopolni s svojimi stališ�i. To je 

klju�ni del razgovora, s katerim se postavi standarde in opredeli merila za spremljanje 

zaposlenega v obdobju do naslednjega razgovora. Sodelavec spozna cilje podjetja in jih 

vklju�i v svoje osebne cilje. Vodja z zaposlenim opravi pregled preteklih rezultatov. Cilji, 

dogovorjeni na predhodnem razgovoru, usmerjajo delovanje zaposlenega med letom in vodji 

omogo�ajo analizo delav�eve sposobnosti in zavzetosti za dobro opravljeno delo (Blanchard, 

Carew in Parisi-Carew 1995, 89). 

Temeljni cilj letnih razgovorov je izboljšanje posameznika (zaposlenega in vodje), delovnih 

rezultatov in organizacije kot celote. Z rednim letnim razgovorom želimo torej poiskati na�ine 

in sredstva ter opredeliti možnosti za pove�anje uspešnosti in u�inkovitosti posameznikov, 

timov, skupin ter same organizacije. V strateškem smislu pa se cilj letnih razgovorov nahaja v 

iskanju na�inov in razvoju možnosti za pove�anje ter ustvarjanje nove oziroma dodane 

vrednosti organizacije (Mihali� 2010, 12). 

4.2 Vsebina letnega razgovora  

Letni razgovor med vodjo in zaposlenim organizira kadrovska služba, opravljajo pa ga vodje 

enot.  

Vsebina letnega razgovora je razdeljena na tri �asovno lo�ena obdobja (Mumel 2008, 305): 

− sedanjost, 

− preteklost, 

− prihodnost. 

Vodja v osrednjem delu letnega razgovora sodelavca posluša in pogovor pri prehajanju iz 

enega na drugo podro�je usmerja z nevtralnimi vprašanji. Pristop vodje je posebej pomemben, 

ko s sodelavcem ugotavlja cilje in predvidene spremembe (Mumel 2008, 305–306).  

Pri pregledu dela v sedanjosti se vodja in zaposleni pogovarjata o tem, kako te�e delo, kaj 

zaposlenega veseli, kaj skrbi, kako se po�uti, o odnosih s sodelavci, kakšne izboljšave 

predlaga, kaj bi lahko spremenil in o zadovoljstvu pri delu. 

Pri pregledu opravljenega dela v preteklosti (preteklo leto) vodja in zaposleni razpravljata o 

temah, kot so u�inkovitost opravljenih nalog, težave pri izvrševanju, vzroki nastalih težav, 

predlogi za boljše delovanje zaposlenega, katere naloge so ostale nedokon�ane in kako jih 

dokon�ati. 
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Postavljanje ciljev za prihodnost je del letnega razgovora, o katerem razpravljata nazadnje. 

Vsebina tega razgovora so prioritetne naloge v prihodnjem obdobju, pri�akovani rezultati, 

karierne ambicije, osebni razvoj zaposlenega in uvedba predvidenih sprememb. Vodja mora 

pogovor usmerjati tako, da v njem zajame vse tri �asovne dimenzije. Obi�ajno najve�

pozornosti nameni na�rtovanju posameznikovih aktivnosti v prihodnjem obdobju. Temeljni 

poudarek pri procesu letnih razgovorov je na opredelitvi vloge, pomena, pri�akovanj in ciljev 

za kratko, srednje ter dolgoro�no obdobje, z upoštevanjem ciljev in razvojne vizije družbe. 

V letnem razgovoru se opredelijo na�ini, sredstva in možnosti za pove�anje uspešnosti, 

u�inkovitosti in inovativnosti zaposlenih v skladu s koncepti poslovne odli�nosti (Gruban 

2005, 14). 

Vsebino razgovora dolo�ijo vodje z izdelavo seznama vprašanj za posamezni letni razgovor. 

Ker vodja opravlja razgovore z zaposlenimi, ki so si razli�ni, mora razmisliti, katero temo bo 

v razgovoru poudaril, zato vsak razgovor poteka nekoliko druga�e. 

Obi�ajno so predvidene teme razgovora naslednje (Majcen 2001, 126−136): 

− pogovor o organiziranosti in metodah dela, 

− pregled opravljenih nalog in analiza uspešnosti, 

− pogovor o vlogi zaposlenega, 

− pogovor o napredovanju sodelavca, 

− pogovor o po�utju sodelavca in o odnosih z vodjo. 

Preglednica 4: Shema letnega razgovora 

Predmet razgovora Vodja Sodelavec 

Naloge, vloga in pristojnost organizacijske 

enote  

Predvidene organizacijske spremembe 

Razvojni na�rt in strateške usmeritve 

delovanja organizacijske enote 

Sodelovanje organizacijske enote z drugimi 

organizacijskimi enotami 

Razlaga, 

pojasnjuje, 

odgovarja na 

vprašanja  

Sprašuje, pove svoje 

mnenje  

Vloga delavca v okviru organizacijske enote 

in v okviru organizacije 

Organizacijske povezave z drugimi delovnimi 

mesti 

Razlaga, 

razpravlja, 

usklajuje 

Razpravlja, razlaga 

svoje poglede, 

usklajuje 

Uspešnost sodelavca: usklajevanje informacij 

ter mnenja med vodjo in sodelavcem 

Analizira, razlaga, 

usklajuje mnenje 

Pojasnjuje, analizira, 

usklajuje mnenje 

Kako pove�ati uspešnost dela – dolo�anje 

ciljev in izdelava na�rta za spremembo 

vedenja 

Razlaga, spodbuja, 

sodeluje pri 

na�rtovanju 

Analizira, razlaga, 

daje predloge, 

na�rtuje 

nadaljevanje na naslednji strani
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Predmet razgovora Vodja Sodelavec 

Strokovni, delovni in osebnostni razvoj 

sodelavca, njegovo razmišljanje o delovni 

karieri; kaj za to potrebuje 

Razlaga možnosti 

in potrebe 

Razlaga želje, na�rte, 

vizijo 

Uskladitev (dolgoro�nih) ciljev organizacije s 

sodelav�evimi cilji 

Razlaga, usklajuje, 

spodbuja 

Razlaga, usklajuje, se 

pogaja 

Izdelava skupnega razvojnega na�rta in 

definiranje konkretnih posameznih ukrepov 

(izobraževanje, napredovanje, udeležba na 

sejmih …), ki so potrebni za uresni�itev 

zastavljenih ciljev 

Dogovarjanje, 

iskanje najboljših 

rešitev 

Dogovarjanje, 

iskanje najboljših 

rešitev 

Predlog sprememb delovnega podro�ja; na 

katerih podro�jih se bo sodelavec izobraževal 

in izpopolnjeval, pogovor o materialni in 

nematerialni obliki motivacije 

Dogovarjanje, 

iskanje najboljših 

rešitev, pogajanje 

Dolo�anje 

standardov 

Dogovarjanje, 

iskanje najboljših 

rešitev, pogajanje 

Usklajevanje 

standardov 

Zaklju�ek: sklepi, dogovori Naredi povzetek, 

napiše poro�ilo 

Naredi povzetek, 

poro�ilo podpiše 

Vir: Majcen 2001, 125. 

4.3 Priprava na letni razgovor  

Za u�inkovit letni razgovor se je potrebno skrbno pripraviti; dobra priprava na pogovor je 

namre� jamstvo za dobro izvedbo in za pri�akovane koristi.  

Dobra priprava na letni razgovor prinaša boljše po�utje, ker zaposleni in vodja vesta, kaj ju 

�aka, po�utila se bosta bolj samozavestno in sproš�eno, pa tudi razgovor bo tekel bolj gladko. 

Osnovna napotila za pripravo na letni razgovor so slede�a: 

− z datumom (tudi uro) letnega razgovora mora biti zaposleni seznanjen vsaj tri tedne pred 

razgovorom, 

− osebno povabilo vodje na razgovor zaposleni prejme vsaj teden dni pred razgovorom, 

− skupaj z vabilom prejme tudi vprašanja oziroma vsebino letnega razgovora, 

− vprašanja se nanašajo na preteklo, sedanje in prihodnje delo zaposlenega, 

− zaposleni naj temeljito razmisli o vprašanjih, ki jih je prejel in si naj že vnaprej odgovori 

na njih (tako razgovor poteka konstruktivno in da u�inkovite rezultate), 

− zaposleni se naj pripravi, da bo v letnem razgovoru govoril ve� kot vodja (praviloma 

zaposleni govori 70 odstotkov �asa, vodja pa 30 odstotkov), zaposleni naj torej prevzame 

pobudo v razgovoru in odgovori na zastavljena vprašanja sam, brez nenehnega 

spodbujanja vodje, 
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− zaposleni naj razmisli o dodatnih vprašanjih, o katerih bi se želel pogovoriti z vodjo. 

Za uspešen razgovor je torej pomemben na�rt, kako se nanj pripraviti. Vodja mora: 

− Pripraviti razlago o vlogi in nalogah organizacijske enote, ki jo vodi, kar pomeni, da mora 

razložiti strategijo, cilje, razvoj in program dela organizacijske enote ter pregledati opise 

delovnih mest in projekte, v katerih sodelavci sodelujejo ter predvidene projekte, v 

katerih bi lahko sodelovali. 

− Pregledati podatke o sodelavcu; o njegovi formalni izobrazbi, dodatnem funkcionalnem 

znanju, dosedanjem napredovanju, vklju�enost v projekte ipd. 

− Sodelavca teden ali dva pred razgovorom povabiti nanj, mu razložiti namen sre�anja, 

kraj, uro, predviden �as trajanja, pomembno je dati sodelavcu na�rt vsebine, seznam 

vprašanj, da bo lahko razmislil in se na razgovor dobro pripravil. 

Prav gotovo je velikega pomena za razgovor tudi samoocenitev pred rednim razgovorom, pri 

kateri zaposleni razmisli predvsem o najve�jih uspehih v preteklem obdobju, o spodrsljajih, 

doseganju osebnih ciljev v preteklem obdobju, o pomanjkljivostih, ki bi jih bilo potrebno 

odpraviti, o priložnostih, ki se kažejo pri delu, o omejitvah, o vseh dogodkih, ki so kakorkoli 

vplivali na delo v preteklem obdobju. Pri samoocenjevanju je potrebno ohraniti objektivno 

sliko o sebi.  

Da bi se v pogovoru ter neposredno po njem dobro po�utila oba sogovornika in da bodo 

izrabljene vse koristi, ki jih lahko prinese redni letni razgovor, je v pripravi nanj potrebno 

izvesti nekaj aktivnosti: 

− dolo�itev namena, 

− pregled dokumentacije, 

− razmislek o prostoru in kraju sre�anja, 

− izdelava vabila na razgovor, 

− razmislek o temah razgovora, 

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

− priklic slike sodelavca, 

− razmislek o razvojnih na�rtih in ciljih tako organizacijske enote kot posameznika, 

− izdelava na�rta izvedbe razgovora.  

Hkrati mora vodja pri samopripravi na letni razgovor zelo natan�no analizirati in razmisliti 

zlasti o naslednjem (Mihali� 2010, 21–22): 

− kakšne rezultate je zaposleni dosegel v organizaciji, 

− ali se cilji delovnega mesta ujemajo s cilji organizacije, 

− katere kompetence je pridobil in katere bi še moral, 

− kaj cenite pri njem in ali ga spoštujete, 

− kakšen je njegov odnos do dela, sodelavcev in vodstva, 

− ali ve�inoma izpolnjuje vaša pri�akovanja, 
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− na katerem delovnem mestu ga vidite v prihodnosti, 

− katere so njegove prednosti in slabosti, 

− zakaj je dosegel uspehe in kako bi lahko bil še boljši,  

− zakaj je bil neuspešen in kako je to vplivalo na tim, 

− ali menite, da je v organizaciji zadovoljen, 

− kakšni so njegovi potenciali za nadaljnji razvoj in rast, 

− ali mu kot vodja dovolj pomagate in ga spodbujate, 

− kaj bi želeli spremeniti pri vajinem sodelovanju, 

− kaj mu lahko v organizaciji ponudite v prihodnosti,

− kakšna je njegova vloga v timu, skupini in organizaciji, 

− ali delate vse, kar lahko, da zaposlenemu olajšate delo,  

− ali je posameznik zrel za napredovanje,  

− ali posameznika vidite v organizaciji tudi v prihodnosti,  

− kako se soo�a s pritiski in stresom pri delu,  

− ali pozna cilje, politiko in strategijo razvoja,  

− kakšna so vaša pri�akovanja, želje in zahteve, 

− ali mu zagotavljate ustrezna sredstva, orodja, pogoje, 

− druga tovrstna klju�na izhodiš�a za razgovor.  

4.3.1 Dolo�itev namena  

Pred vsakim razgovorom, še posebej pa to velja za prvi letni razgovor, mora vodja vedeti, kaj 

želi z razgovorom dose�i, katere stvari o sodelavcu ga zanimajo in kaj od razgovora pri�akuje. 

�e ima jasen namen razgovora, ga uspešneje izvede in deluje tudi bolj samozavestno, prav 

gotovo pa njegova sproš�enost dobro deluje tudi na sogovornika, ki se lažje »odpre« in 

spregovori o svojih lastnostih, pri�akovanju, idejah, namenih, odnosu do dela in vodje, pa tudi 

o svojih odgovornostih.  

Treningi za izvedbo rednih letnih razgovorov so prinesli konkretne podatke o tem, kaj želijo 

vodje z njimi dose�i: 

− sodelavce motivirati, da bi dobro razmislili o svojem delu in na�rtih ter da bi sami 

pripravili predloge, kako bi stvar izboljšali, 

− dose�i, da bi sodelavci dobro razmislili o svoji vlogi, tako v organizaciji kot v delovnem 

procesu, 

− dose�i, da bi dobili pregled nad prioritetami svojih nalog in nad globalnimi pri�akovanji, 

kaj se od njih v naslednjem letu pri�akuje, 

− dose�i, da bi bili sodelavci še bolj samostojni, odgovorni in iniciativni pri opravljanju 

prioritetnih nalog, 

− sodelavcem povedati, kako jih vodje vidijo, katere so po mnenju vodij njihove dobre 

strani in kje imajo še rezerve, ki bi jih kazalo izkoristiti, 
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− dose�i, da bi se vodja ter sodelavec po razgovoru še bolje razumela in da bi si lahko 

povsem  zaupala, 

− svoje sodelavce bolj spoznati in jih razumeti kot ljudi ter ugotoviti, zakaj se v�asih 

vedejo, kot se, 

− dobiti boljši pregled nad tem, kako se dogovorjene stvari dolgoro�no tudi uresni�ujejo, 

− zbirati podatke za planiranje in izvajanje politike izobraževanja ter za napredovanje 

sodelavcev. 

Predvidevamo, da se bo s tem, ko se bodo opravili ti redni razgovori v obravnavani 

organizaciji, izboljšal pretok informacij, dvignila kultura komuniciranja, pove�ala 

prizadevnost in uspešnost ljudi, s tem pa tudi njihovo po�utje in zadovoljstvo. Vse to pa naj bi 

vplivalo tudi na delovne rezultate in poslovni uspeh (Majcen 2001, 93). 

4.3.2 Pregled dokumentacije  

Pred sre�anjem s sodelavcem je priporo�ljivo, da vodja preu�i dolo�ene podatke ter pregleda 

dokumentacijo, na osnovi katere bodo obravnavane dolo�ene teme v za�etku razgovora. Tukaj 

je mišljena dokumentacija o sedanjem in prihodnjem delu, dokumentacija o delavcu ter pravni 

in organizacijski akti.  

Dokumentacija o sedanjem in prihodnjem delu: 

− strategija in program dela organizacijske enote (priporo�ljivo je, da delavci poznajo vlogo 

svoje organizacijske enote, njen predviden razvoj, usmeritev, organizacijske in 

tehnološke spremembe ter program dela, saj se tako poistovetijo z organizacijo in se 

po�utijo kot del nje), 

− opis delovnega mesta sodelavca (razviden je iz sistemizacije delovnih mest; redni letni 

razgovor je priložnost, da opis posameznega delovnega mesta sodelavca ponovno 

pregledamo, dopolnimo …), 

− projekti, v katere je vklju�ena organizacijska enota (vodja ima pregled nad projektnimi 

nalogami in nad tem, kako so sodelavci vklju�eni vanje), 

− dokumenti o realizaciji (povratne informacije o doseganju planiranih rezultatov in o 

realiziranih projektih za sodelavce pomenijo priznanje ter spodbudo za vnaprej, dobri 

rezultati navdajajo sodelavce s ponosom in krepijo zaupanje v prihodnost organizacije, v 

kateri so zaposleni), 

− dokumenti o delovni uspešnosti posameznih sodelavcev in uspešnosti organizacijske 

enote (vodja pregleda podatke o doseganju planov in standardov, pregleda tudi povpre�ne 

vrednosti in rezultate pri sodelavcih, s katerimi se sodelavec, s katerim bo razgovor 

opravljen, primerja; ti podatki so osnova za to, da si sogovornik ustvari sliko o tem, kako 

dober je v resnici, hkrati pa so osnova za izboljšanje dolo�enih rezultatov in za 
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na�rtovanje potrebnih ukrepov). 

Dokumentacija o delavcu 

Pred razgovorom s sodelavcem je priporo�ljivo, da si vodja pridobi osnovne podatke o 

sodelavcu iz kadrovske evidence, saj mu to omogo�a, da lažje razume in tudi sprejme njegove 

zamisli o prihodnosti ter želenem razvoju. Vodjo zanima predvsem slede�e: 

− formalna delav�eva znanja (šolska izobrazba), 

− dosedanja funkcionalna znanja (njegova dopolnilna znanja, katerih delavnic, seminarjev 

ali treningov se je udeleževal), 

− dosedanja napredovanja (vodja zanima predvsem kronološki pregled, ki mu predstavlja 

osnovo za razgovor o na�rtovanju nadaljnje poklicne poti sodelavca in o njegovih na�rtih 

za kariero), 

− vklju�enost v projekte (pri katerih projektih je sodelavec sodeloval, kakšna je bila 

njegova vloga, kako uspešno je sodeloval in kakšna je bila uspešnost celotnega projekta; 

ti podatki kažejo na interesno usmerjenost sodelavca in so osnova za pogovor o možnih 

nadaljnjih vklju�evanjih v projektne naloge), 

− obrazec »Kriti�ni in izjemni dogodki« (dober vodja mora biti pozoren na izjemne 

rezultate, kot npr. dosežen delni cilj, zaklju�ek obširne naloge ipd., takrat mora 

sodelavcem nameniti pozitivne povratne informacije, kot so zahvale, spodbude, nagrade, 

pri težavah in nastalih motnjah pa bo reagiral tako, da jih bo pomagal prebroditi in 

odstraniti ter tako omogo�iti sodelavcem, da nalogo dokon�ajo v skladu s cilji). 

Pravni in organizacijski akti 

Ti akti predstavljajo osnovo za pravilne in natan�ne odgovore na nekatera vprašanja, ki bi jih 

sodelavci ob razgovoru lahko postavili, zato je prav, da vodja ponovno obnovi dolo�ila 

splošnih aktov in se pripravi na razlago glede nekaterih odlo�itev, ki mu jih sodelavci 

oporekajo, vendar so utemeljene glede na sprejeta in veljavna dolo�ila.  

4.3.3 Razmislek o kraju in prostoru sre�anja 

Tudi kraj in prostor, kjer se bosta zaposleni in vodja sre�ala, lahko zelo vpliva na atmosfero 

pri samem pogovoru, zato je priporo�ljivo izbrati prijeten in svetel prostor z udobnimi sedeži, 

kjer se bosta tako vodja kot tudi sodelavec po�utila sproš�eno in prijetno.  

4.3.4 Izdelava vabila na razgovor 

Vodja se odlo�i ali bo sodelavca na razgovor povabil pisno ali ustno. Pomembno je, da je 

sodelavec o nameravanem razgovoru obveš�en, da se lahko nanj dobro pripravi.  
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Ustno povabilo  

Vodja pokli�e sodelavca in ga povabi na razgovor. Napoved razgovora – primer ustnega 

vabila:  

»V naslednjem tednu bi se želel sre�ati z vami, da bi opravila redni letni razgovor. Rad bi, da 

bi se v miru pogovorila o stvareh, ki so pomembne za naju oba, pa v vsakdanji naglici ni 

nikdar pravega �asa. Porabila bova kakšno uro, najve� dve uri �asa. Kateri dan bi vam 

ustrezal? Poslal vam bom tudi seznam vprašanj, o katerih bova razpravljala, da boste o njih 

lahko že prej razmislil in se na razgovor pripravili. Je tako v redu? Veselim se sre�anja z 

vami.« (Majcen 2001, 98)  

Pisno povabilo  

V nasprotju z ustnim vabilom, ki je oblika neformalnega vabila, je pisno vabilo zelo formalna 

oblika vabljenja, zato bodo tudi sodelavci razgovor jemali bolj formalno in obvezno. �e se 

odlo�imo za pisno vabilo, je v njem potrebno nakazati namen razgovora, potrdimo, kar je bilo 

dogovorjeno ustno in priložimo seznam tem pogovora, da se bo sodelavec lahko pripravil.  

Preglednica 5: Primer pisnega vabila 

Organizacija 

Naslov 

Gospa Janja P. 

Delovno mesto 

Organizacijska enota 

Datum 

VABILO NA REDNI LETNI RAZGOVOR 

Spoštovana gospa Janja! 

Vabim vas, da se v skladu z najinim ustnim dogovorom oglasite v �etrtek, dne …… ob 

10.00 uri v prostorih poslovne stavbe na ….. ulici v pisarni št. 213 v II. nadstropju, da 

opraviva redni letni razgovor. Trajal bo predvidoma do 12. ure. Da bi se na pogovor lahko 

pripravili, vam prilagam seznam vprašanj, o katerih bo tekla beseda. 

Veselim se sre�anja z vami. Do tedaj pa lep pozdrav! 

       Podpis 

Vir: Majcen 2001, 99. 
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4.3.5 Razmislek o temah razgovora 

Oblikovanje vprašanj je ena najpomembnejših nalog v pripravi na razgovor. Letni razgovor 

bo namre� kakovostno opravljen in bo imel dobre u�inke samo tedaj, �e bo vodja vedel, kaj bi 

se rad pogovoril, �e bo imel pred seboj ves �as jasno sliko, kaj od razgovora pri�akuje in �e 

bo spretno usmerjal sodelavca s ciljno usmerjenimi vprašanji.  

Seznam vprašanj, o katerih bo tekel pogovor, je enak seznamu, ki je bil poslan sodelavcu kot 

priloga k pisnemu vabilu.  

Vodja mora že v pripravi na razgovor dobro razmisliti in si odgovoriti na osnovni vprašanji: 

− kaj me bo na razgovoru zanimalo, 

− o �em bi se rad pogovoril. 

Primerno je, da si vodja vnaprej izdela splošen seznam vprašanj2, o katerih bosta na razgovoru 

razpravljala s sodelavcem, iz njega pa kasneje pripravi vprašanja za konkreten razgovor s 

posameznim sodelavcem.  

4.3.6 Razmislek o stvareh, ki jih je potrebno v razgovoru poudariti 

Vodja in sodelavec na razgovoru govorita o marsi�em, zato je pomembno, da si vodja prej 

pripravi specifi�na vprašanja, o katerih želi spregovoriti s sodelavcem, da na njih ne pozabi, 

kot so npr. kdaj bo nadaljeval s šolanjem, opozorilo, da je do strank preve� uraden … skratka 

malenkosti, ki pa so pomembne za dobro klimo v organizaciji in dobro delovanje organizacije 

navzven.  

4.3.7 Preklic slike sodelavca 

K dobri pripravi razgovora spada tudi razmislek o tem, kakšen je sodelavec in o tem, kako 

opravlja svoje delo. Razgovor bo imel dobre u�inke šele tedaj, �e se na sodelavce gleda 

dobrohotno in s pozitivnega vidika. 

4.3.8 Razmislek o razvojnih na�rtih in ciljih tako organizacijske enote kot posameznika 

Redni letni razgovor naj bo usmerjen v prihodnost. Pomeni tudi priložnost za pregled 

dosedanjih rezultatov in izkušenj, a z namenom, da dobi vodja pregled nad tem, kako 

organizacija posluje in kaj še pri�akuje. Poglavitno vprašanje pa je, kako obvladati prihodnje 

korake, da bi doseli tisto, kar ho�emo; zato je redni letni razgovor prvenstveno razgovor o 

ciljih in na�rtih ter ukrepih, kako zastavljene cilje dose�i.  

                                                 
2 Vodji bo zelo pomagal splošen seznam vprašanj, ki ga pripravijo bodisi stroškovne službe bodisi 
skupina vodij na treningu za izvedbo rednega letnega razgovora. 
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4.3.9 Izdelava na�rta izvedbe razgovora 

K dobri pripravi razgovora sodi tudi terminski plan letnega razgovora, zato si ga vodja naredi 

za vsakega posameznega sodelavca, s katerim bo opravil letni razgovor, posebej.  

4.4 Potek letnega razgovora 

Redni letni razgovor je dvogovor, gre za izmenjavo misli in ob�utkov. �e vodja želi, da bo 

razgovor voden dobro, mora zagotoviti, da se bosta s sodelavcem izmeni�no oglašala in 

poslušala drug drugega. Sogovornika morata pozorno poslušati drug drugega, kajti le to je 

zagotovilo, da se bosta lažje ujela in se prijetno po�utila. 

Pomembno je poudariti, da redni letni razgovor ni namenjen razpravi o oceni delovne 

uspešnosti. Praksa kaže, da je dobro, �e sta letni razgovor in ocenjevanje delovne uspešnosti 

�asovno lo�ena, saj se sicer kaj kmalu lahko zgodi, da letni razgovor izgubi svoj osnovni 

namen.  

Letni razgovor je namre� priložnost za spodbujanje ter usmerjanje delavca k delovni 

uspešnosti in ne za njeno ocenjevanje.  

Razgovor ima tri dele: 

− za�etek, 

− osrednji oziroma vsebinski del, 

− zaklju�ek.  

Osrednji del je najobširnejši, vendar pa je pozornost potrebno posvetiti tudi za�etku in 

zaklju�ku.  

Vsekakor je zelo pomembno prizadevanje pred razgovorom za spodbudno klimo, da bo 

razgovor odkrit in odprt. Z vodjo je potrebno poklepetati tudi o vsakdanjih stvareh, vodja 

lahko sodelavcu ponudi okrep�ilen napitek, to namre� sodi k oblikovanju pozitivne klime. 

Vodja na kratko razloži namen in postopek razgovora, �as trajanja, organizacijske posebnosti. 

4.4.1 Za�etek razgovora 

Od tega, kako za�nete, je odvisno, kako bo letni razgovor potekal in kako se bosta s 

sodelavcem  po�utila (Majcen 2004, 47). Pravijo, da je vsak za�etek težak, prav gotovo to 

velja tudi za letne razgovore. Vodja mora biti pozoren na številne stvari. Pomembno je, da ne 

hiti, da poskuša ustvariti prijetno vzdušje, zelo pomemben je že pozdrav in prvi vtis, ki ga pri 

tem napravi. K sproš�enemu za�etku pripomorejo nevtralna, prijetna vprašanja. Odprto in 

iskreno se bosta pogovarjala le, �e bosta oba sproš�ena (Majcen 2004, 47). Vodja sodelavcu 

razloži pomen pogovora, razlaga naj bo lahkotna in prijetna, da razblini morebitno tremo ali 
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negotovost, ki se lahko pojavita ob za�etku pogovora. Takoj za razlago namena letnega 

razgovora je potrebno preiti k vprašanjem po programu, s katerimi je bil sodelavec seznanjen 

že v vabilu.  

Obstajajo pravila za za�etek RLR (Majcen 2004, 48): 

− Zelo pomemben je pozdrav in prvi vtis, ki ga pri tem napravite. 

− Ne hitite. Ne za�nite takoj z najzahtevnejšo temo.  

− Ustvarite prijetno ozra�je. 

− Za sproš�en za�etek postavite nekaj nevtralnih, prijetnih vprašanj. 

− Razložite namen pogovora.  

− Nadaljujte z vprašanji, ki ste jih poslali sodelavcu vnaprej. 

− Delujte umirjeno in pozitivno.  

4.4.2 Osrednji del 

Osrednji del razgovora je najzahtevnejši in tudi najbolj obširen, saj zajema vso vsebino ter 

uresni�uje namen razgovora. V tej fazi gre za izmenjavo informacij in ob�utkov. Zato se 

sogovornika neprestano oglašata in poslušata drug drugega. Bolj kot sta pri tem pozorna, bolj 

kot razmišljata o tem, kaj je sogovornik sporo�il in kako naj izrazita lastne misli, da ga bo 

drugi lahko razumel, kakovostnejša so sporo�ila in prijetneje se po�utita (Majcen 2001, 146). 

Dokumenti in listi, ki se uporabljajo neposredno v razgovoru 

Na razgovor o vsebinskem delu se morata dobro pripraviti oba, tako vodja kot sodelavec, zato 

je zaželeno, da si pred razgovorom pripravita na�rt, seznam ali skico in da te zapiske prineseta 

s seboj na razgovor, saj bosta tako lažje drug drugemu predo�ila informacijo, ki jo želita 

posredovati, prav tako je skicirano sporo�ilo bolj jasno in pregledno.  

Da bi bil razgovor bolj teko�, naj imata pred seboj seznam vprašanj, ki jih je vodja poslal 

sodelavcu skupaj z vabilom na letni razgovor, saj jima bo lahko služil za »dnevni red«. Prav 

tako mora imeti vodja pri razgovoru pred seboj opis sogovornikovega delovnega mesta, saj 

mu bo služil za postavljanje vprašanj, povezanih s sedanjim delom.  

Druge dokumente naj ima vodja nekoliko bolj na strani, da jih bo lahko uporabil, �e bo 

potrebno, to so npr. kolektivna pogodba, zakonske podlage o delovnih razmerjih ter druge 

pravne in organizacijske akte.  

Preden vstopi sodelavec v sobo, naj vodja na mizo položi prazen obrazec za pisanje poro�ila o 

opravljenem razgovoru s pripravljenim pisalom. 
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Kako te�e izmenjava informacij 

Vodja in sodelavec sta v pogovoru kljub razli�nemu hierarhi�nemu položaju v organizaciji 

dela enakopravna. Informacije med njima se nenehno pretakajo. Drug drugemu predstavljata 

svoje zamisli, ugotavljata, razlagata in usklajujeta. Pri pogovoru je zelo pomembno, da se 

dobro poslušata in si skušata sproti ustvarjati sliko o tem, kaj drugi pripoveduje. Pri razgovoru 

gre torej za prelivanje informacij, zamisli, mnenj, ob�utkov in to neprestano ter enakovredno 

z željo, da bi se razumela in se še bolj zbližala. 

4.4.3 Zaklju�ek 

V sklepnem delu razgovora vodja in zaposleni povzameta glavne to�ke razgovora, še posebej 

pa dogovore in osebne cilje za prihodnje obdobje. 

Bistvo dobrega zaklju�ka vodenja letnega razgovora je v tem, da vodja poskrbi, da se oba 

razideta z dobrimi ob�utki, kljub temu da se je mogo�e kdaj med razgovorom pojavila 

zadrega, neprijetni ob�utki, morda celo jeza ali razo�aranje. 

4.5 Vodenje letnega razgovora 

Pri vodenju razgovora je predvsem pomembno, da je ta posloven, sproš�en, odprt, da se stvari 

povedo na lep na�in. Vodja v razgovor aktivno vklju�i sodelavca, da lahko izrazi svoja 

mnenja, hkrati pa tudi vodja tako dobi povratno informacijo.  

Er�ulj in Vodopivec (1999, 36) menita, da bi moral letni razgovor potekati tako, da bi 

sodelavec spoznal, kaj se je dogajalo do sedaj, kje je sedaj in po kateri poti mora naprej.  

Vodja naj ne uporablja pri letnem razgovoru vprašanj zaprtega tipa, vodenih in sugestivnih 

vprašanj, temve� naj sodelavcu raje postavlja vprašanja odprtega tipa, ki mu omogo�ajo, da o 

sebi spregovori kaj ve�. Pri tem pa je seveda pomembno, da vodja sodelavca ves �as pazljivo 

posluša in mu ne ska�e v besedo. Vodja naj pri opravljanju letnega razgovora s sodelavcem 

spremlja tudi govorico njegovega telesa, saj ga lahko le tako tudi pravilno razume.  

Letni razgovor vsebuje razgovor, sre�anje in neposredno komuniciranje dveh sogovornikov. 

Vsi so zelo pomembni, zato mora biti vodja pri vodenju letnega razgovora hkrati pozoren na 

naslednje vidike razgovora (Majcen 2001, 117−121): 

− vsebino razgovora, 

− potek razgovora (za�etek, osrednji oziroma vsebinski del, zaklju�ek), 

− tehnike komuniciranja (razlaganje, postavljanje vprašanj, izražanje nestrinjanja, dajanje 

povratnih informacij, preverjanje razumevanja sporo�ila, motiviranje in spodbujanje 

sogovornika, pogovor o izboljšanju sodelav�evih šibkih to�k, sprejemanje kritike, 
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pogajanja, prepri�evanja, zaklju�evanje razgovora), 

− spretnosti in lastnosti, potrebne za uspešno komuniciranje (vodenje in usmerjanje 

pogovora, sporo�anje z govorico telesa, pozornost pri opazovanju in poslušanju ter 

ustrezno reagiranje, o�esni stik, aktivno poslušanje, molk kot sredstvo sporazumevanja, 

sposobnost empatije, izražanje in obvladovanje lastnih �ustev, odkritost in zaupanje, 

pripravljenost za sodelovanje, pozitivno mišljenje), 

− komunikacijsko klimo in vedenje sogovornikov (kaj je komunikacijska klima, vrste 

vedenja, vedenje vodje na razgovoru, specifi�ni vedenjski vzorci, ki se ob�asno 

pojavljajo pri letnih razgovorih), 

− isto�asno mora vedenje vodje med pogovorom ustrezati vlogi svetovalca, spremljevalca 

in podpornika, da bo sodelavec lažje predstavil svoje poglede ter predstave o vsebini in 

poteku dela, podal sugestije v zvezi z njim ter odprto spregovoril o svojih interesih in 

ciljih v organizaciji. 

Vodenje letnega razgovora zahteva od vodij posebna znanja in spretnosti. Vsak �lovek je 

osebnost zase, zato mora tudi vodja prilagoditi vodenje letnega razgovora sodelavcu, ki je 

lahko: sodelavec, ki želi preve�; sodelavec, ki se prehitro strinja; sodelavec, ki presega 

rezultate; nezainteresiran, indiferenten sodelavec; starejši sodelavec; negativen, prepirljiv 

sodelavec; podpovpre�en sodelavec; mol�e� sodelavec (Er�ulj in Vodopivec 1999, 36−41). 

O posebnih spretnostih piše tudi Holmes (2000, 94−189), pri katerih izpostavlja: priprave na 

razgovor, predstavljanje pozitivne podobe, neverbalno komuniciranje, uporaba glasu, 

poslušanje, tehnike spraševanja in sprejemanje povratnih informacij.  

Ne nazadnje lahko u�inkovit vodja dobro komunicira s svojimi sodelavci – z njimi je 

sposoben dose�i dogovor ne le glede njihovih nalog, ampak tudi glede koli�ine navodil in 

podpore, ki jo bodo potrebovali za doseganje svojih ciljev (Blanchard, Zigarmi in Zigarmi 

1995, 119). 

Vodenje letnega razgovora naj bi potekalo takole (Majcen 2004, 50−63): 

− pogovor o opravljenem delu in rezultatih (s sodelavcem naredita pregled opravljenega 

dela in preverita, katere glavne naloge so bile opravljene in kako, katere naloge bi lahko 

sodelavec opravil bolje in katere so tiste naloge, ki so še ostale nedokon�ane in kdaj jih 

bo lahko predvidoma dokon�al), 

− pogovor o dobro opravljenih nalogah – pomen pohvale (vodja nikakor ne sme prezreti 

dobrih rezultatov sodelavca; za njegove dobro opravljene naloge naj ga pohvali in mu 

izrazi priznanje, tudi in predvsem zaradi sodelav�eve nadaljnje motivacije za delo), 

− pogovor o organiziranosti dela in delovnih razmerah (vodja se s sodelavcem pogovori o 

njegovih delovnih navadah − ali zna presoditi, katere naloge so bolj in katere manj 

pomembne, zna postavljati prioritete, ravnati s �asom, kako ima urejen delovni prostor, 

ali zna na�rtovati in si postavljati dnevne, tedenske, mese�ne plane), 
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− pogovor o vlogi sodelavca (vsak sodelavec v organizaciji ima natan�no dolo�eno vlogo − 

njegovo delo je sestavni del delovnega procesa; sodelavcu naj vodja pove, da z 

izpolnitvijo pri�akovanj prispeva k temu, da so plani organizacijske enote pravo�asno 

izpolnjeni, da so naloge dobro opravljene, da lahko drugi sodelavci nemoteno opravljajo 

svoje delo in da ne prihaja do motenj ter zamud v delovanju družbe; vsak zaposleni 

namre� s svojim zgledom, delovno uspešnostjo in ravnanjem vpliva na dobro ime ter 

u�inkovitost organizacijske enote in družbe ter na po�utje sodelavcev, torej je 

soodgovoren za skupne rezultate), 

− pogovor o klju�nih nalogah (katere so delav�eve klju�ne naloge – to so naloge, ki so 

pogoj za uspešno doseganje ciljev organizacijske enote; gre za nekaj najpomembnejših, 

vsebinsko zaokroženih nalog (najve� 5), ki kažejo na delovno uspešnost sodelavca in se 

najbolj pokrivajo z njegovo vlogo; rezultati teh nalog so vidni in pomembni za 

u�inkovitost organizacije enote, zato morata natan�no dolo�iti, katere so te naloge in kaj 

pri vsaki nalogi vodja posebej pri�akuje od sodelavca; dolo�iti je torej potrebno 

odgovornost in pristojnosti), 

− dolo�anje letnih ciljev (pogovor o delovnih ciljih je ena najpomembnejših tem rednega 

letnega razgovora; vodja sodelavcu razloži strategijo in vizijo družbe, njegovo vlogo, 

temeljne naloge, predvidene spremembe organizacijske enote ter cilje za prihodnje leto; 

vodja sodelavcu pove, kaj pri�akuje od njega in kakšna je njegova vloga; dogovorita se o 

njegovem glavnem cilju; ko prideta do razprave o ciljih sodelavca, mu mora vodja dati 

priložnost, da on spregovori, vodja ga dobro posluša, kako si predstavlja svoje delo in 

kako si zamišlja delovne cilje za leto naprej; dolo�ita le najpomembnejše cilje – najve�

pet, ki jih definirata �im bolj konkretno in jasno; sodelavec mora natan�no vedeti, kaj 

vodja v prihodnjem letu pri�akuje od njega, kajti le tako bo lahko dolo�enim ciljem sledil 

in jih tudi uresni�il; cilje, o katerih sta se vodja in sodelavec dogovorila in jih uskladila, 

zapišeta v poro�ilo o opravljenem rednem letnem razgovoru; cilj je stanje v dolo�enem 

trenutku v prihodnosti, zato ga je potrebno vedno opredeliti s številkami – kaj, kdaj, 

koliko, koliko odstotkov, kolikokrat ipd.), 

− pogovor o pri�akovanjih vodje in sodelavca (sodelavec mora vedeti, kaj vodja od njega 

pri�akuje, da lahko dosega dobre rezultate, zato je pomembno, da se pogovorita o 

kakovosti, obsegu in stroških; �e bo vodja svoja pri�akovanja sodelavcu dobro definiral 

in razložil, bodo ta služila za spremljanje ter usmerjanje njegovega dela, za ocenjevanje 

njegove delovne uspešnosti, za odlo�anje o njegovih možnostih za osebni razvoj in 

napredovanje ter za presojanje o njegovi karierni poti), 

− pogovor o kompetencah (kompetence so strokovna usposobljenost in druge lastnosti 

sodelavca, ki prispevajo k uspešnemu opravljanju delovnih nalog; vodja in sodelavec se 

pogovorita o tem, katere lastnosti mora sodelavec imeti, da lahko uspešno opravlja naloge 

na svojem delovnem mestu; npr. sposobnost primernega ravnanja s strankami, zavzetost 

za delo oziroma motiviranost, sposobnost sodelovanja, primeren odnos do sodelavcev, 

organizacijske sposobnosti, inovativnost, sposobnost ustvarjalnega reševanja problemov 
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ipd.), 

− pogovor o delovni karieri in osebnem razvoju (vodja in sodelavec se pogovorita tudi o 

prihodnosti in o tem, kako vidita sodelav�ev osebni razvoj ter kakšne so možnosti 

napredovanja v prihodnjih letih, katero znanje in kakšne izkušnje naj še pridobi ter katere 

lastnosti naj še izpopolni; uskladita poglede in naredita okvirni dolgoro�ni na�rt 

njegovega razvoja), 

− na�rtovanje izobraževanja in usposabljanja (ob upoštevanju sodelav�evih interesov in 

potreb delovnega mesta, vodja in sodelavec naredita na�rt usposabljanja za prihodnje 

leto; kot predlog jima služita kadrovsko planiranje in izvajanje kadrovske politike, zato se 

ta dogovor posreduje kadrovski službi; pri tej temi pogovora je pomembno, da je vodja 

selektiven in da sodelavcu predstavi, da lahko svoje želje razširi le v skladu z realnimi 

potrebami organizacije po dolo�enih vrstah in stopnjah znanja), 

− pogovor o odnosu do sodelavcev in strank (vodja in sodelavec se v pogovoru dotakneta 

tudi sodelav�evega vpliva na odnose v organizaciji; bodisi ga vodja pohvali ali pa ga 

opozori na tiste navade, za katere meni, da naj bi jih spremenil; podoben je pogovor v 

odnosu do strank − sodelavca vodja pohvali za korektno ravnanje, skupaj pa naredita 

na�rt za stvari, ki naj bi jih še izboljšal). 

4.6 Aktivnosti po zaklju�ku letnega razgovora 

Po zaklju�ku letnega razgovora s posameznim sodelavcem si vodja še enkrat zamisli potek in 

vsebino razgovora, analizira svoje ob�utke, premisli dolo�ene situacije in reakcije ter si zapiše 

dodatne zamisli, opombe in informacije, ki so pomembne samo zanj, v zasebno beležnico. 

Vanjo si tudi sicer skozi leto zapisuje svoja opažanja, vmesne rezultate sodelavcev, njihova 

prizadevanja in tudi stvari, ki jih bo treba popraviti. Ko kon�a razgovore z vsemi sodelavci, še 

enkrat pregleda vsa poro�ila in iz njih izdela predlog na�rta izobraževanja ter na�rta 

napredovanja vseh svojih sodelavcev, ki ju bo nato posredoval kadrovski službi za izvajanje 

kadrovske politike (Majcen 2001, 211−212).  

Po izvedbi letnega razgovora je potrebno narediti analizo uspešnosti opravljenega razgovora, 

in sicer za vsakega sodelavca posamezno in tudi skupno – torej ugotavljanje uspešnosti vseh 

letnih razgovorov.  

Vodja si pri tem zastavi naslednja vprašanja (Majcen 2004, 75): 

− Kako uspešen sem bil? 

− Katere razgovore sem opravil dobro in pri katerih bi moral kaj izboljšati? 

− Sem bil dovolj pozoren? Sem sodelavce dovolj poslušal? Sem jih razumel? 

− So dobili potrebne informacije? 

− Sem dosegel namen? 

− Kaj so pridobili sodelavci? 
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− Bi moral naslednje leto kaj spremeniti? Kaj? 

− Kakšno mnenje o letnih razgovorih imajo sodelavci? 

Vodja si pomembne ugotovitve zapiše, saj mu bodo koristile pri pripravi naslednjega letnega 

razgovora. Letni razgovori mu omogo�ijo, da bolj razume ravnanje sodelavcev, saj mu ti 

povedo marsikaj in ob tem se tudi vodji utrne marsikatera dobra zamisel. Po vsakem 

opravljenem letnem razgovoru si vodja ideje zapiše, saj bi jih bilo škoda pozabiti. V ta namen 

vodja pripravi program sprememb, ki jih bo realiziral v prihodnjem letu.  

Takoj po kon�anem letnem razgovoru se torej za�nejo priprave na naslednji letni razgovor. 

Vodja spremlja sodelav�evo delo, ga spodbuja in mu nudi vso potrebno pomo�, da uresni�i 

postavljene cilje. Zapisuje si vse dosežke in pomanjkljivosti, sodelavca sproti pohvali ali 

opozori na napake. Da bi lažje spremljal sodelav�evo uspešnost in njegov razvoj, si pripravi 

obrazec za zapisovanje kriti�nih (dogodki, ki povzro�ajo motnje v delovnem procesu) in 

izjemnih (uspehi, ki bistveno pripomorejo k izboljšanim delovnim in poslovnim rezultatom) 

dogodkov. Ko delavci za�utijo, da jih vodja redno in sistemati�no kontrolira, se rezultati samo 

zaradi u�inka kontrole izboljšajo tudi do 20 odstotkov. Vodja je dolžan obljube, ki jih je dal 

sodelavcem na letnem razgovoru, tudi izpolniti in sodelavce ob�asno obveš�ati, kako se 

uresni�ujejo njihovi predlogi. Hkrati je njegova naloga, da v vmesnem �asu do naslednjega 

letnega razgovora nadzoruje, kako poteka delovni proces in preverja, kako se uresni�ujejo 

sprejeti sklepi in cilji (Majcen 2001, 215−218). 

4.7 Izvajanje letnega razgovora v podjetju DARS, d. d. 

V podjetju DARS, d. d., so se letni razgovori pri�eli v letu 2010, nadaljevali v letu 2011, nato 

pa se je vodstvo odlo�ilo, da se bodo v prihodnosti letni razgovori izvajali vsake dve leti. 

Lahko re�emo, da je izvajanje letnih razgovorov še v za�etni fazi. Vsi izvajalci letnih 

razgovorov so opravili krajši seminar, kako voditi letni razgovor. Pridobili so tudi priro�nik, 

ki jim je vodilo, po kakšnem postopku se letni razgovor izvaja. Letni razgovor se opravlja z 

vsemi zaposlenimi.  

Vodja, ki opravlja letne razgovore, najmanj tri tedne pred razgovorom pisno izro�i vabilo 

delavcu. Seveda si predhodno skrbno pripravi plan izvedbe letnih razgovorov, saj ima vsak 

vodja pod seboj nekaj sodelavcev, s katerimi mora opraviti letni razgovor in s katerimi želi 

opraviti kakovosten razgovor. Odvisno pa je, s katerega podro�ja izhaja vodja, kakor tudi 

koliko anketirancev ima. V podjetju DARS, d. d., je 65 vodij, ki opravljajo letne razgovore.  

Redni letni razgovori so oblika motiviranja zaposlenih. Sodelavec na razgovoru dobi povratne 

informacije o osebnem prispevku k poslovanju podjetja – zave se svoje vrednosti v kolektivu. 

Sodelavec dobi tudi informacije o prihodnjih dogodkih, saj so stalnica razgovorov tudi 

predstavitve kratkoro�nih in dolgoro�nih ciljev podjetja. Informacije sodelavce spodbujajo k 
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obvladovanju izzivov za doseganje še boljših rezultatov v prihodnje. Razgovori sodelavcem 

zagotavljajo potrebno varnost, saj na njih izvedo, kaj se bo v organizaciji dogajalo v 

prihodnje. Ob�utijo lastno pomembnost kot del kolektiva in zaželenost v kolektivu.  

Vodja sodelavcu v razgovoru opredeli njegove naloge in vlogo. Sodelavec predloge 

komentira in jih dopolni s svojimi stališ�i. To je klju�ni del razgovora, s katerim se postavi 

standarde in opredeli merila za spremljanje sodelavca v obdobju do naslednjega razgovora.  

Ko kon�ajo letne razgovore, morajo vodje podati kratko poro�ilo o izvajanju letnih 

razgovorov. Pomembno je predvsem to, da napišejo koliko zaposlenih so anketirali, koliko ne 

in zakaj ne (vzrok).  

4.7.1 Namen DLR 

Osnovni namen izvedbe DLR je, da postanejo letni razgovori stalna praksa družbe DARS, d. 

d., kot del uresni�evanja strategije celotne družbe znotraj kadrovske in poslovne prakse. Na ta 

na�in bodo z uvedbo DLR v družbi postopno zagotavljali (Meško idr. 2009, 5): 

− višjo stopnjo povezovanja ciljev in poslanstva družbe s cilji posameznika, 

− sistemati�no zastavljanje ciljev in merjenje uspešnosti, 

− spodbujanje izboljšav in posledi�no dvig zadovoljstva ter delovne uspešnosti vseh 

zaposlenih, 

− odkrivanje razvojnih potencialov, 

− razvoj pozitivne poslovne kulture družbe, 

− pozitivno podobo družbe DARS, d. d., v javnosti.  

4.7.2 Prednosti letnih razgovorov za vse zaposlene v družbi DARS, d. d. 

Vsak zaposleni, tudi v družbi DARS, d. d., ima pri�akovanja v svoji delovni sredini, in sicer 

(Meško idr. 2009, 5): 

− Želi, potrebuje in mora vedeti, kako mu gre. 

− Imeti mora priložnost za dialog in kakovostno komunikacijo z vodjo o svojem delu. 

− Pogovoriti se mora o svoji prihodnosti v organizaciji in o tem, kako vidi svojo kariero. 

− Zasluži si nepristransko oceno svoje delovne uspešnosti, kar je pogoj za ohranjanje 

motivacijskih vzgibov. 

4.7.3 Pridobitve za zaposlenega z uvedbo rednih letnih razgovorov  

Z uvedbo rednih letnih razgovorov bi zaposleni (Meško idr. 2009, 5): 

− spoznal situacijo v podjetju, cilje podjetja, 

− konkretna delovna opravila bi dobila druga�en smisel, zato bi bili sodelavci v prihodnje 
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bolj motivirani za delo, 

− svojo dejavnost/prizadevanja usmeril k doseganju skupnega cilja, 

− lažje se prilagajal spremembam, 

− se zavedal svoje pozicije in nalog v timu/skupini/podjetju. 

4.7.4 Prednosti rednih letnih razgovorov za neposrednega vodjo 

Neposredni vodja pri izvajanju rednih letnih razgovorov pridobi dolo�ene prednosti (Meško 

idr. 2009, 5):  

− razumeti mora odnos sodelavca do dela, 

− vedeti mora za ovire in spodbude za dobro delo sodelavca, 

− seznaniti se mora s tem, kako bi lahko bilo delo opravljeno druga�e, hitreje, u�inkoviteje, 

− vedeti mora, kakšni so problemi in kako jih rešiti,

− razumeti mora, kako lahko sodelavcu pomaga. 
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5 ANALIZA IN INTERPRETACIJA PODATKOV  

5.1 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Naloga bo temeljila na slede�ih omejitvah: 

− omejitve pri pridobivanju podatkov in informacij s strani podjetja,  

− subjektivne presoje/mnenja anketirancev, gre torej za osebno mnenje anketirancev, ki 

pogosto ni objektivno,  

− vzorec anketirancev je takšne narave, da izidov raziskave ne bo mogo�e posploševati na 

druge organizacije oziroma dejavnosti, saj bodo v anketo vklju�eni le zaposleni v 

obravnavani organizaciji. 

Kljub zgoraj navedenim omejitvam, pri�akujemo realne rezultate, ki bodo lahko služili za 

primerno interpretacijo, v smislu potrditi oziroma ovre�i zastavljene hipoteze. 

5.2 Populacija in vzorec  

Pri pri�ujo�i študiji primera bomo uporabili naklju�ni vzorec, kjer bomo izbrali vse 

udeležence v podjetju DARS, d. d.  

Vzorec kvantitativne raziskave bo N = 1.226, kar predstavlja vse zaposlene v podjetju DARS, 

d. d.  

V družbi DARS, d. d., je zaposlenih 1.226 oseb na devetih razli�nih podro�jih. Ta podro�ja 

so:  

− služba uprave, 

− poslovne uprave, 

− podro�je za pravne zadeve, organizacijo in kadre, 

− podro�je za prodajo in marketing, 

− podro�je za finance, ra�unovodstvo in kontroling, 

− podro�je za organizacijo gradenj in obnov, 

− podro�je za cestninjenje, 

− podro�je za vzdrževanje AC, 

− podro�je za IT in ITS. 
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Preglednica 6: Število zaposlenih po podro�jih in spolu 

Podro�je zaposlitve ženske moški skupaj 

Služba uprave 20 29 49

Poslovne uprave 17 14 31

Podro�je za pravne zadeve, organizacijo in kadre 13 3 16

Podro�je za prodajo in marketing 18 12 30

Podro�je za finance, ra�unovodstvo in kontroling 38 6 44

Podro�je za organizacijo gradenj in obnov 9 10 19

Podro�je za cestninjenje 153 211 364

Podro�je za vzdrževanje AC 28 541 569

Podro�je za IT in ITS 13 91 104

Skupaj: 309 917 1226

Vir: DARS 2012d. 

Slika 4: Zaposlitev po podro�jih 

Vir: DARS 2012d. 

V celotni družbi se starost zaposlenih giba od 25 pa do 66 let. Najštevil�nejša je starostna 

skupina od 40 do 49 let, sledi skupina od 30 do 39 let, nato sledi starostna skupina nad 50 let, 

znatno najmanjša skupina pa je tista, ki ima starostno strukturo od 20 do 29 let.  
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Slika 5: Starost zaposlenih 

Vir: DARS 2012d. 

V podjetju je najve� zaposlenih oseb z delovno dobo od 15 do 20 let (24 %), sledijo osebe z 

delovno dobo do 4 let (22 %), skupini oseb z delovno dobo od 15 do 20 let ter od 5 do 9 let 

sta si približno enaki, najmanj oseb pa ima delovno dobo nad 21 let in ve�.   

Slika 6: Delovna doba v podjetju 

Vir: DARS 2012d. 

5.3 Opis vprašalnika 

Pri metodologiji ozna�imo osnovno raziskovalno metodo, ki jo bomo uporabljali pri 

raziskavi, opredelimo osnovno populacijo, opišemo postopke za zbiranje in obdelavo 

podatkov (Sagadin 1993, 19). Za potrebe magistrskega dela smo uporabili metodo anketiranja 

in anketni vprašalnik. Anketni vprašalnik omogo�a hitro in relativno poceni zbiranje podatkov 

(Bell 1993, 76). 

Anketni vprašalnik je bil razdeljen na dva dela.  
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V prvem delu (vprašanja od 1 do 5) je vprašalnik vseboval splošno vsebino o: 

− spolu,   

− izobrazbi,  

− starosti,  

− delovni dobi v podjetju,  

− podro�ju zaposlitve.  

Vsa vprašanja so zaprtega tipa.  

V drugem delu (vprašanja od 6 do 15) pa je vprašalnik vseboval dolo�ena vprašanja, iz 

katerih smo lahko potrdili oziroma ovrgli zastavljene hipoteze, in sicer: 

− ali opravljate letne razgovore kot vodja, 

− kakšno je vaše splošno mnenje o letnih razgovorih, 

− kako doživljate letne razgovore, 

− v �em vidite najve�jo koristnost oziroma posebno vrednost letnega razgovora, 

− vloga vodje letnih razgovorov in uspešnost vodje letnih razgovorov, 

− katere teme pri letnem razgovoru so vas še posebej pritegnile,  

− katerim temam bi vi v prihodnje namenili ve� pozornosti pri letnih razgovorih, 

− katero pri�akovanje iz vašega prejšnjega letnega razgovora se vam je najbolj uresni�ilo, 

− ocenite stopnjo vašega zadovoljstva z navedenimi podro�ji, 

− kako osebno dojemate letne razgovore. 

Na vprašanja od 6 do 13 so anketiranci odgovarjali z ocenami od 1 do 5, pri �emer je bil 

pomen posameznih ocen naslednji:  

− ocena 1 – s trditvijo se popolnoma ne strinjam, 

− ocena 2 – s trditvijo se ne strinjam, 

− ocena 3 – ne morem se odlo�iti, 

− ocena 4 – s trditvijo se strinjam, 

− ocena 5 – s trditvijo se popolnoma strinjam. 

Pri vprašanju 14 so anketiranci odgovarjali z ocenami od 1 do 5, pri �emer je bil pomen 

posameznih ocen naslednji: 

− ocena 1 – s trditvijo sem popolnoma nezadovoljen, 

− ocena 2 – s trditvijo sem nezadovoljen, 

− ocena 3 – ne morem se odlo�iti, 

− ocena 4 – s trditvijo sem zadovoljen, 

− ocena 5 – s trditvijo sem popolnoma zadovoljen. 

Pri vprašanju 15 so anketiranci odgovarjali z naslednjimi trditvami: 

− popolnoma so nekoristni, 
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− so nekoristni, 

− ne morem se odlo�iti, 

− so koristni, 

− so popolnoma koristni. 

5.4 Deskriptivna statistika  

Na anketo je odgovorilo 195 anketirancev, kar znaša 16 % vseh zaposlenih.   

Slika 7: Spol anketirancev 

Slika 7 prikazuje strukturo anketirancev po spolu. 60 % anketirancev je bilo moških, 40 % pa 

žensk. 

Slika 8: Izobrazbena struktura anketirancev  

Iz slike 8 je razvidna frekven�na razporeditev anketirancev glede na njihovo izobrazbo. 

Najve� jih ima srednjo stopnjo izobrazbe, sledijo višja, visoka strokovna in univerzitetna 

izobrazba, manj je takšnih s IV. stopnjo izobrazbe in samo eden z osnovnošolsko izobrazbo. 
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Slika 9: Starost anketirancev 

Slika 9 prikazuje odstotek anketirancev glede na njihovo starost. Najbolj so zastopani tisti, ki 

so stari od 40 do 49 let, sledi starostna skupina od 30 do 39 let. 22 % je takšnih, ki so stari nad 

50 let in le 4% takšnih, ki so stari od 20 do 29 let. 

Slika 10: Delovna doba anketirancev  

Iz slike 10 je razviden odstotek anketirancev glede na njihovo delovno dobo v podjetju. 

Najbolj so zastopani tisti, ki imajo od 10 do 14 let delovne dobe, sledijo tisti, ki so v podjetju 

zaposleni od 5 do 9 let in od 15 do 20 let, najmanj pa je takšnih, ki so zaposleni do 4 leta. 
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Slika 11: Podro�je zaposlitve anketirancev  

Slika 11 prikazuje frekven�no porazdelitev anketirancev glede na njihovo podro�je zaposlitve. 

Najve� jih je zaposlenih na podro�ju za cestninjenje in vzdrževanje avtocest, najmanj pa na 

podro�ju pravnih zadev in organizacije gradenj ter obnov avtocest.   

Slika 12: Opravljanje letnih razgovorov 

Iz slike 12 je razviden odstotek anketirancev glede na to ali opravljajo LR kot vodje ali ne. 

Razvidno je, da je 23 % takšnih, ki opravljajo LR kot vodje. 

Preglednica 7: Kakšno je vaše splošno mnenje o letnih razgovorih? 

Descriptive Statistics 

N Minimum Maximum Sum Mean 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error

LR je priložnost, da se vodja z 

zaposlenim pogovori o delovnih 

razmerah v kolektivu in 

organizaciji 

195 1 5 767 3,93 ,075

nadaljevanje na naslednji strani
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Descriptive Statistics 

N Minimum Maximum Sum Mean 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error

LR je priložnost za pogovor s 

sodelavcem o organiziranosti dela

195 1 5 720 3,69 ,082

LR je osnova za na�rtovanje 

nadaljnjega  razvoja, 

izobraževanja in usposabljanja 

zaposlenih 

195 1 5 706 3,62 ,080

LR je možnost za na�rtovanje 

nadaljnje poklicne poti zaposlenih

195 1 5 634 3,25 ,085

LR je priložnost, da vsak 

zaposleni izve, ali je nadrejeni 

zadovoljen z njegovim delom 

195 1 5 712 3,65 ,084

LR je priložnost za ustvarjanje in 

poglabljanje zaupanja med 

vodjem in sodelavcem 

195 1 5 679 3,48 ,079

LR je priložnost, da vsak 

zaposleni predstavi vizijo za svoj 

karierni razvoj 

195 1 5 743 3,81 ,075

LR je priložnost za spodbujanje 

inovativnosti, možnost, da 

sodelavec poda predloge za 

optimiziranje delovnega procesa 

in/ali optimiziranje stroškov, 

predstavi inovacije 

195 1 5 686 3,52 ,079

LR je priložnost za temeljit 

pogovor z nadrejenim o vseh 

problemih, ki so nastali �ez leto 

195 1 5 696 3,57 ,079

LR je osnova za presojo 

uspešnosti dela zaposlenega 

195 1 5 619 3,17 ,083

LR je priložnost, da vodja 

posameznega zaposlenega usmeri 

v razvoj njegovih potencialov 

195 1 5 669 3,43 ,077

Na LR naj bi vsak sodelavec od 

vodje izvedel, kaj se od njega 

pri�akuje in kako lahko v 

prihodnosti doseže še boljše 

rezultate 

195 1 5 726 3,72 ,077

Valid N (listwise) 195
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Preglednica 7 prikazuje opisno statistiko za vprašanje: »Kakšno je vaše splošno mnenje o 

letnih razgovorih?« Anketiranci so lahko izbirali strinjanje s trditvami z ocenami od 1 do 5, 

kjer je 1 pomenilo »popolnoma se ne strinjam«, 2 »se ne strinjam«, 3 »ne morem se odlo�iti«, 

4 »se strinjam« in 5 »popolnoma se strinjam«. Najmanj se strinjajo s trditvijo »LR je osnova 

za presojo uspešnosti dela zaposlenega« in najbolj s trditvijo »LR je priložnost, da se vodja z 

zaposlenim pogovori o delovnih razmerah v kolektivu in organizaciji«. 

Preglednica 8: Kako doživljate letne razgovore? 

Descriptive Statistics 

N Minimum Maximum Sum Mean 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error

LR doživljam kot razgovor 

enkrat letno 

190 1 5 698 3,67 ,073

LR doživljam kot rutino brez 

posebne vrednosti oziroma 

koristi zame ali 

nadrejenega/zaposlenega 

190 1 5 587 3,09 ,089

LR je dogodek, na katerega se 

pripravim z vso skrbnostjo in 

odgovornostjo 

190 1 5 680 3,58 ,077

LR pomeni priložnost, da izvem, 

kako uspešno sem opravljal 

svoje naloge v preteklem 

obdobju 

190 1 5 640 3,37 ,080

LR dojemam kot analizo svojega 

dela, od katere je odvisna moja 

nadaljnja karierna pot 

190 1 5 568 2,99 ,081

Zadovoljen sem z izvajanjem 

LR 

190 1 5 610 3,21 ,083

Natan�no poznam koristi, ki jih 

imam od izvajanja LR 

190 1 5 556 2,93 ,077

Natan�no poznam koristi, ki jih 

ima organizacija od izvajanja 

LR 

190 1 5 523 2,75 ,076

LR so vplivali na izboljšanje 

moje delovne uspešnosti 

190 1 5 490 2,58 ,083

Sodelavci so LR sprejeli 

pozitivno 

190 1 5 555 2,92 ,074

Želim si LR 190 1 5 630 3,32 ,088

nadaljevanje na naslednji strani
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Descriptive Statistics 

N Minimum Maximum Sum Mean 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error

LR je priložnost, da podam 

konkretne predloge 

vodji/zaposlenemu za 

izboljšanje dela, inovacij itd. 

190 1 5 681 3,58 ,076

LR mi predstavlja odve�no 

"hojo k spovedi", po kateri se 

ni� ne spremeni 

190 1 5 555 2,92 ,092

Valid N (listwise) 190

Iz preglednice 8 je razvidna opisna statistika za vprašanje: »Kako doživljate LR?« 

Anketiranci so lahko izbirali strinjanje s trditvami z ocenami od 1 do 5, pri �emer je 1 

pomenilo »popolnoma se ne strinjam«, 2 »se ne strinjam«, 3 »ne morem se odlo�iti«, 4 »se 

strinjam« in 5 »popolnoma se strinjam«. Najmanj se strinjajo s trditvijo »LR so vplivali na 

izboljšanje moje delovne uspešnosti« in najbolj s trditvijo »LR doživljam kot razgovor enkrat 

letno«. 

Preglednica 9: V �em vidite najve�jo koristnost oz. posebno vrednoto letnega razgovora? 

Descriptive Statistics 

N Minimum Maximum Sum Mean 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error

Vzpostavljanje ustreznega 

odnosa − ob�utek, da si 

sprejet, pomemben 

190 1 5 608 3,20 ,080

Možnost seznaniti 

vodjo/zaposlenega s problemi 

190 1 5 703 3,70 ,072

Skupno reševanje problemov 190 1 5 649 3,42 ,080

Pridobiti od vodje/zaposlenega 

dodatne informacije povezane 

z delom in pri�akovanji 

190 1 5 678 3,57 ,080

Možnost na�rtovanja kariere 190 1 5 558 2,94 ,084

Možnost dolo�anja in 

uresni�evanja ciljev 

190 1 5 605 3,18 ,082

Valid N (listwise) 190

Preglednica 9 prikazuje opisno statistiko za vprašanje: »V �em vidite najve�jo koristnost 

oziroma posebno vrednoto letnega razgovora?« Anketiranci so lahko izbirali strinjanje s 

trditvami z ocenami od 1 do 5, kjer je 1 pomenilo »popolnoma se ne strinjam«, 2 »se ne 
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strinjam«, 3 »ne morem se odlo�iti«, 4 »se strinjam« in 5 »popolnoma se strinjam«. Najmanj 

se anketiranci strinjajo s trditvijo »možnost na�rtovanja kariere« in najbolj s trditvijo 

»možnost seznaniti vodjo/zaposlenega s problemi«. 

Preglednica 10: Vloga vodje letnih razgovorov in uspešnost vodje letnih razgovorov

Descriptive Statistics 

N Minimum Maximum Sum Mean 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error

Vodja spodbuja zaposlenega v 

osebnem in kariernem razvoju 

185 1 5 629 3,40 ,075

Vodja spremlja delo zaposlenega 185 1 5 672 3,63 ,072

Vodja spodbuja zaposlenega pri 

uresni�evanju skupnih ciljev in 

ciljev zaposlenega 

185 1 5 634 3,43 ,076

Vodja ustrezno nagradi 

zaposlenega, ko doseže zastavljene 

cilje 

185 1 5 532 2,88 ,083

Vodja je za LR dovolj pripravljen 185 1 5 679 3,67 ,067

Vodja je dovolj usposobljen za 

vodenje LR 

185 1 5 680 3,68 ,071

Vodja je dovolj odprt, da sprejme 

predloge zaposlenega 

185 1 5 675 3,65 ,074

Vodja si je vzel dovolj �asa za 

razgovor 

185 1 5 712 3,85 ,067

Vodja je vodil LR sistemati�no 185 1 5 693 3,75 ,066

Pri razgovoru ste bili z 

vodjo/zaposlenim povsem iskreni 

185 1 5 734 3,97 ,066

Na LR ste sklenili kakšne 

medsebojne dogovore 

185 1 5 617 3,34 ,077

Na LR ste sklenili dolo�ene jasne 

cilje 

185 1 5 617 3,34 ,076

Na LR ste dolo�ili natan�en rok za 

dosego zastavljenih ciljev 

185 1 5 605 3,27 ,077

Na LR ste se po�utili sproš�eno 185 1 5 691 3,74 ,076

Valid N (listwise) 185

Iz preglednice 10 je razvidna opisna statistika za vprašanje: »Vloga vodje letnih razgovorov in 

uspešnost vodje letnih razgovorov.« Anketiranci so lahko izbirali strinjanje s trditvami z 

ocenami od 1 do 5, pri �emer je 1 pomenilo » popolnoma se ne strinjam«, 2 »se ne strinjam«, 

3 »ne morem se odlo�iti«, 4 »se strinjam« in 5 »popolnoma se strinjam«. Najmanj se strinjajo 
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s trditvijo »vodja ustrezno nagradi zaposlenega, ko doseže zastavljene cilje« in najbolj s 

trditvijo »pri razgovoru ste bili z vodjo/zaposlenim povsem iskreni«. 

Preglednica 11: Katere teme na letnem razgovoru so vas še posebej pritegnile? 

Descriptive Statistics 

N Minimum Maximum Sum Mean 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error

Medsebojni odnosi 184 1 5 671 3,65 ,067

Kariera 184 1 5 615 3,34 ,075

Pregled nalog in aktivnosti 184 1 5 669 3,64 ,067

Izobraževanje 184 1 5 657 3,57 ,071

Stimulacija, pla�a 184 1 5 590 3,21 ,087

Zadovoljstvo z delom in 

delovnimi pogoji 

184 1 5 684 3,72 ,073

Valid N (listwise) 184

Preglednica 11 prikazuje opisno statistiko za vprašanje: »Katere teme na letnem razgovoru so 

vas najbolj pritegnile?« Anketiranci so lahko izbirali strinjanje s trditvami z ocenami od 1 do 

5, kjer je 1 pomenilo »popolnoma se ne strinjam«, 2 »se ne strinjam«, 3 »ne morem se  

odlo�iti«, 4 »se strinjam« in »popolnoma se strinjam«. Najmanj se anketiranci strinjajo s 

trditvijo »stimulacija, pla�a« in najbolj s trditvijo »zadovoljstvo z delovnimi pogoji«. 

Preglednica 12: Katerim temam bi vi v prihodnje namenili ve� pozornosti pri letnem 

razgovoru? 

Descriptive Statistics 

N Minimum Maximum Sum Mean 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error

Bolj poglobljen pogovor o 

preteklem delu 

181 1 5 627 3,46 ,072

Bolj poglobljen pogovor o 

prihodnjih nalogah 

181 1 5 711 3,93 ,063

Ve�ji poudarek na karieri 181 1 5 679 3,75 ,073

Ve�ji poudarek na 

medsebojnih odnosih 

181 1 5 702 3,88 ,069

Ve�ji poudarek na dolo�enih 

usmeritvah, razvojnih na�rtih 

in ciljih podro�ja, kjer delam 

181 1 5 716 3,96 ,065

Ve�ji poudarek na delovnih 

pogojih 

181 1 5 706 3,90 ,070

nadaljevanje na naslednji strani
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Descriptive Statistics 

N Minimum Maximum Sum Mean 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error

Ve�ji poudarek na 

zadovoljstvu pri delu 

181 1 5 749 4,14 ,063

Valid N (listwise) 181

Iz preglednice 12 je razvidna opisna statistika za vprašanje: »Katerim temam bi vi v prihodnje 

namenili ve� pozornosti pri letnem razgovoru?« Anketiranci so lahko izbirali strinjanje s 

trditvami z ocenami od 1 do 5, pri �emer je 1 pomenilo »popolnoma se ne strinjam«, 2 »se ne 

strinjam«, 3 »ne morem se odlo�iti«, 4 »se strinjam« in 5 »popolnoma se strinjam«. Najmanj 

se anketiranci strinjajo s trditvijo »bolj poglobljen pogovor o preteklem delu« in najbolj s 

trditvijo »ve�ji poudarek na zadovoljstvu pri delu«. 

Preglednica 13: Katero pri�akovanje iz vašega prejšnjega letnega razgovora se vam je 

najbolj uresni�ilo? 

Descriptive Statistics 

N Minimum Maximum Sum Mean 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error

Izobraževanja − razni te�aji, 

usposabljanja itd. 

181 1 5 604 3,34 ,087

Seznanitev vodje/zaposlenega 

s problemi 

181 1 5 619 3,42 ,074

Skupno  

reševanje problemov 

181 1 5 595 3,29 ,077

Pridobitev od 

vodje/zaposlenega dodatne 

informacije povezane z delom

181 1 5 605 3,34 ,077

Skupno na�rtovanje kariere 181 1 5 525 2,90 ,080

Dolo�anje in uresni�evanje 

ciljev 

181 1 5 583 3,22 ,076

Valid N (listwise) 181

Preglednica 13 prikazuje opisno statistiko za vprašanje: »Katero pri�akovanje iz vašega 

prejšnjega letnega razgovora se vam je najbolj uresni�ilo?« Anketiranci so lahko izbirali 

strinjanje s trditvami z ocenami od 1 do 5, kjer je 1 pomenilo »popolnoma se ne strinjam«, 2 

»se ne strinjam«, 3 »ne morem se odlo�iti«, 4 »se strinjam« in 5 »popolnoma se strinjam«. 

Najmanj se strinjajo s trditvijo »skupno na�rtovanje kariere« in najbolj s trditvijo »seznanitev 

vodje/zaposlenega s problemi«. 
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Preglednica 14: Stopnja zadovoljstva z navedenimi podro�ji

Descriptive Statistics 

N Minimum Maximum Sum Mean 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error

Osebno zadovoljstvo 178 1 5 664 3,73 ,065

Zadovoljstvo na delovnem mestu 178 1 5 645 3,62 ,072

Zadovoljstvo glede pogleda na 

celotno družbo DARS 

178 1 5 542 3,04 ,074

Zadovoljstvo glede izvedbe LR 178 1 5 600 3,37 ,077

Zadovoljstvo glede nadrejenih 178 1 5 600 3,37 ,083

Zadovoljstvo glede prihodnosti 

družbe DARS 

178 1 5 479 2,69 ,072

Zadovoljstvo glede vsebine vašega 

dela 

178 1 5 684 3,84 ,061

Zadovoljstvo glede obsega vašega 

dela 

178 1 5 651 3,66 ,066

Zadovoljstvo glede delovne 

opreme, orodij 

178 1 5 653 3,67 ,073

Zadovoljstvo glede fleksibilnosti 

delovnega �asa 

178 1 5 675 3,79 ,078

Zadovoljstvo glede seznanjenosti s 

pomembnimi internimi 

informacijami 

178 1 5 545 3,06 ,084

Poznavanje poslanstva, vizije in 

vrednot družbe DARS 

178 1 5 587 3,30 ,075

Telesno po�utje in zmogljivost pri 

opravljanju dela 

178 1 5 696 3,91 ,066

Možnost in prizadevanja družbe 

DARS, da zaposleni lažje 

usklajujejo poklicne in zasebne 

obveznosti 

178 1 5 620 3,48 ,075

Razumevanje in podpora vodje, da 

zaposleni lažje usklajujejo poklicne 

in zasebne obveznosti 

178 1 5 648 3,64 ,079

Valid N (listwise) 178

Iz preglednice 14 je razvidna opisna statistika za vprašanje: »Ocenite stopnjo vašega 

zadovoljstva z navedenimi podro�ji.« Anketiranci so lahko izbirali strinjanje s trditvami z 

ocenami od 1 do 5, pri �emer je 1 pomenilo »sem popolnoma nezadovoljen«, 2 »sem 

nezadovoljen«, 3 »ne morem se odlo�iti«, 4 »sem zadovoljen« in 5 »sem popolnoma 
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zadovoljen«. Najmanj se anketiranci strinjajo s trditvijo »zadovoljstvo glede prihodnosti 

družbe DARS« in najbolj s trditvijo »telesno po�utje in zmogljivost pri opravljanju dela«. 

Slika 13: Dojemanje letnih razgovorov 

Slika 13 prikazuje frekven�no porazdelitev anketirancev glede na njihovo osebno dojemanje 

LR. Najve� jih meni, da so LR koristni, sledijo tisti, ki menijo, da niso koristni, 27 

anketirancev se ne more odlo�iti, približno enako število pa jih meni, da so LR popolnoma 

koristni oziroma nekoristni.  

5.5 Analiza zanesljivosti vprašalnika 

Za namen in verodostojnost analize bomo najprej preverili zanesljivost anketnega vprašalnika. 

To bomo storili s pomo�jo Cronbachovega testa zanesljivosti. Zanesljivost anketnega 

vprašalnika bomo preverili pri spremenljivkah, kjer so se anketiranci odlo�ali o strinjanju s 

postavljenimi trditvami. 

Preglednica 15: Cronbachov test 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items

,965 79

Izra�un Cronbachovega koeficienta alfe s pomo�jo SPSS programa je test, s pomo�jo katerega 

merimo zanesljivost odgovorov oziroma anketnega vprašalnika. Cronbachova alfa meri 

zanesljivost vprašalnika na osnovi korelacij med spremenljivkami. Kadar so razlike 

variabilnosti zelo velike, je to znak nezanesljivega merjenja. Podatke interpretiramo na 

podlagi Cronbachove alfe. �e je slednja ve�ja od 0,8, je zanesljivost visoka, �e je med 0,6 in 

0,8, je srednja in �e je manjša od 0,6, je nizka (Bren in Šifrer 2011, 34).  

V našem primeru je 0,965, kar pomeni, da je vprašalnik visoko zanesljiv. 
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6 REZULTATI 

6.1 Hipoteze 

Za nadaljevanje svoje analize postavljamo naslednje hipoteze. 

H1: Zaposleni v letnem razgovoru vidijo predvsem možnost na�rtovanja kariere. 

H2: Vodje koristnost pri letnem razgovoru ocenjujejo predvsem v tem, da od zaposlenih 

pridobijo dodatne informacije, ki so povezane z delom in pri�akovanji.  

H3: Zaposleni, ki opredeljujejo letne razgovore kot koristne, vidijo vlogo vodje kot bolj 

uspešno, kot zaposleni, ki opredeljujejo letne razgovore kot nekoristne.  

6.2 Najpomembnejše ugotovitve  

Prvo hipotezo »Zaposleni v letnem razgovoru vidijo predvsem možnost na�rtovanja kariere« 

bomo preverili s pomo�jo t-testa za odvisne vzorce. 

Preglednica 16: T-test za odvisne vzorce − H1 

Paired Samples Test 

    Paired Differences t df Sig. 

(2-

tailed)
      95 % 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

    Mean Std. 

Deviation

Std. 

Error 

Mean 

Lower Upper 

Pair 

1 

Kakšno je vaše splošno mnenje: LR 

je možnost za na�rtovanje nadaljnje 

poklicne poti zaposlenih – Kakšno 

je vaše splošno mnenje: LR je 

priložnost, da se vodja z zaposlenim 

pogovori o delovnih razmerah v 

kolektivu in organizaciji 

−,682 1,140 ,082 −,843 −,521 −8,352 194 ,000

Pair 

2 

Kakšno je vaše splošno mnenje: LR 

je možnost za na�rtovanje nadaljnje 

poklicne poti zaposlenih – Kakšno 

je vaše splošno mnenje: LR je 

priložnost za pogovor s sodelavcem 

o organiziranosti dela 

−,441 1,197 ,086 −,610 −,272 −5,144 194 ,000

nadaljevanje na naslednji strani
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Paired Samples Test 

    Paired Differences t df Sig. 

(2-

tailed)
      95 % 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

    Mean Std. 

Deviation

Std. 

Error 

Mean 

Lower Upper 

Pair 

3 

Kakšno je vaše splošno mnenje: LR 

je možnost za na�rtovanje nadaljnje 

poklicne poti zaposlenih – Kakšno 

je vaše splošno mnenje: LR je 

osnova za na�rtovanje nadaljnjega 

razvoja, izobraževanja in 

usposabljanja zaposlenih 

−,369 ,901 ,065 −,496 −,242 −5,724 194 ,000

Pair 

4 

Kakšno je vaše splošno mnenje: LR 

je možnost za na�rtovanje nadaljnje 

poklicne poti zaposlenih – Kakšno 

je vaše splošno mnenje: LR je 

priložnost, da vsak zaposleni izve ali 

je nadrejeni zadovoljen z njegovim 

delom 

−,400 1,173 ,084 −,566 −,234 −4,763 194 ,000

Pair 

5 

Kakšno je vaše splošno mnenje: LR 

je možnost za na�rtovanje nadaljnje 

poklicne poti zaposlenih – Kakšno 

je vaše splošno mnenje: LR je 

priložnost za ustvarjanje in 

poglabljanje zaupanja med vodjem 

in sodelavcem 

−,231 ,954 ,068 −,366 −,096 −3,377 194 ,001

Pair 

6 

Kakšno je vaše splošno mnenje: LR 

je možnost za na�rtovanje nadaljnje 

poklicne poti zaposlenih – Kakšno 

je vaše splošno mnenje: LR je 

priložnost, da vsak zaposleni 

predstavi vizijo za svoj karierni 

razvoj 

−,559 1,094 ,078 −,713 −,404 −7,137 194 ,000

Pair 

7 

Kakšno je vaše splošno mnenje: LR 

je možnost za na�rtovanje nadaljnje 

poklicne poti zaposlenih – Kakšno 

je vaše splošno mnenje: LR je 

priložnost za spodbujanje 

inovativnosti, možnost, da 

sodelavec poda predloge za 

optimiziranje delovnega procesa 

in/ali optimiziranje stroškov, 

predstavi inovacije 

−,267 1,026 ,073 −,412 −,122 −3,630 194 ,000

nadaljevanje na naslednji strani
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Paired Samples Test 

    Paired Differences t df Sig. 

(2-

tailed)
      95 % 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

    Mean Std. 

Deviation

Std. 

Error 

Mean 

Lower Upper 

Pair 

8 

Kakšno je vaše splošno mnenje: LR 

je možnost za na�rtovanje nadaljnje 

poklicne poti zaposlenih – Kakšno 

je vaše splošno mnenje: LR je 

priložnost za temeljit pogovor z 

nadrejenim o vseh problemih, ki so 

nastali �ez leto 

−,318 1,149 ,082 −,480 −,156 −3,863 194 ,000

Pair 

9 

Kakšno je vaše splošno mnenje: LR 

je možnost za na�rtovanje nadaljnje 

poklicne poti zaposlenih – Kakšno 

je vaše splošno mnenje: LR je 

osnova za presojo uspešnosti dela 

zaposlenega 

,077 1,214 ,087 −,095 ,248 ,885 194 ,377

Pair 

10 

Kakšno je vaše splošno mnenje: LR 

je možnost za na�rtovanje nadaljnje 

poklicne poti zaposlenih – Kakšno 

je vaše splošno mnenje: LR je 

priložnost, da vodja posameznega 

zaposlenega usmeri v razvoj 

njegovih potencialov 

−,179 1,062 ,076 −,329 −,030 −2,361 194 ,019

Pair 

11 

Kakšno je vaše splošno mnenje: LR 

je možnost za na�rtovanje nadaljnje 

poklicne poti zaposlenih – Kakšno 

je vaše splošno mnenje: Na LR naj 

bi vsak sodelavec od vodje izvedel, 

kaj se od njega pri�akuje in kako 

lahko v prihodnosti doseže še boljše 

rezultate 

−,472 1,100 ,079 −,627 −,316 −5,991 194 ,000

Z zgornjim t-testom za odvisne vzorce smo preverjali, ali gre pri izkazanih aritmeti�nih 

sredinah, ki prikazujejo splošno mnenje anketirancev o LR, za statisti�no zna�ilne razlike. 

Glede na hipotezo, kjer smo postavili trditev, da je pri LR najpomembnejša možnost za 

na�rtovanje nadaljnje poklicne poti zaposlenih, smo pri t-testu preverjali statisti�no 

pomembnost razlike aritmeti�nih sredin z vsemi ostalimi enajstimi možnimi trditvami v 

relevantnem vprašanju. Na podlagi t-testa za odvisne vzorce ugotavljamo, da je razlika med 

aritmeti�nimi sredinami med trditvijo, da je pri LR najpomembnejša možnost za na�rtovanje 

nadaljnje poklicne poti zaposlenih in ostalimi desetimi trditvami statisti�no zna�ilna, saj je 
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signitifikantnost pri vseh desetih parih aritmeti�nih sredin manjša kot 0,05. Statisti�no 

pomembna razlika med aritmeti�no sredino trditve »LR so najpomembnejša možnost za 

na�rtovanje nadaljnje poklicne poti zaposlenih« ni le pri primerjavi slednje s trditvijo »LR je 

osnova za presojo uspešnosti dela zaposlenega«. Pri omenjenem paru je iz zgornje 

preglednice razvidno tudi, da je trditev »LR je osnova za presojo uspešnosti dela 

zaposlenega« pri anketirancih najvišje ocenjena oziroma se z njo najbolj strinjajo. Na osnovi 

navedenega ugotavljamo, da anketiranci pri LR vidijo najve�jo možnost presoje uspešnosti 

dela zaposlenega, takoj za tem pa to, da je LR najpomembnejša možnost za na�rtovanje 

nadaljnje poklicne poti zaposlenih. Preu�evana trditev se od vseh ostalih desetih trditev tudi 

pomembno statisti�no razlikuje in je najvišja, kar pomeni, da se anketiranci z njo najbolj 

strinjajo. 

Na osnovi zgornjih ugotovitev hipotezo »Zaposleni v letnem razgovoru vidijo predvsem 

možnost na�rtovanja kariere« potrjujemo, kljub dejstvu, da je strinjanje s trditvijo »LR je 

osnova za presojo uspešnosti dela zaposlenega« nekoliko višje. 

Tudi drugo hipotezo »Vodje koristnost pri letnem razgovoru ocenjujejo predvsem v tem, da 

od zaposlenih pridobijo dodatne informacije, ki so povezane z delom in pri�akovanji« bomo 

preverili s pomo�jo t-testa za odvisne vzorce. Za ta namen smo pri statisti�ni obdelavi 

podatkov izbrali le tiste anketirance, ki so na vprašanje »Ali opravljate LR kot vodja?« 

odgovorili z »da«. Takšnih je bilo 50. 

Preglednica 17: T-test za odvisne vzorce − H2

Paired Samples Test 

    Paired Differences t df Sig. 

(2-

tailed) 
      95 % Confidence 

Interval of the 

Difference 

    Mean Std. 

Deviation

Std. 

Error 

Mean 

Lower Upper 

Pair 

1 

V �em vidite najve�jo korist: Pridobiti 

od vodje/zaposlenega dodatne 

informacije povezane z delom in 

pri�akovanji − V �em vidite najve�jo 

korist: Vzpostavljanje ustreznega 

odnosa − ob�utek, da si sprejet, 

pomemben 

,362 ,870 ,127 ,106 ,617 2,849 46 ,007

Pair 

2 

V �em vidite najve�jo korist: Pridobiti 

od vodje/zaposlenega dodatne 

informacije povezane z delom in 

pri�akovanji − V �em vidite najve�jo 

korist: Možnost seznaniti 

vodjo/zaposlenega s problemi 

,128 ,711 ,104 −,081 ,336 1,231 46 ,224

nadaljevanje na naslednji strani
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Paired Samples Test 

    Paired Differences t df Sig. 

(2-

tailed) 
      95 % Confidence 

Interval of the 

Difference 

    Mean Std. 

Deviation

Std. 

Error 

Mean 

Lower Upper 

Pair 

3 

V �em vidite najve�jo korist: Pridobiti 

od vodje/zaposlenega dodatne 

informacije povezane z delom in 

pri�akovanji − V �em vidite najve�jo 

korist: Skupno reševanje problemov 

,298 ,720 ,105 ,087 ,509 2,837 46 ,007

Pair 

4 

V �em vidite najve�jo korist: Pridobiti 

od vodje/zaposlenega dodatne 

informacije povezane z delom in 

pri�akovanji − V �em vidite najve�jo 

korist: Možnost na�rtovanja kariere 

,894 1,026 ,150 ,592 1,195 5,968 46 ,000

Pair 

5 

V �em vidite najve�jo korist: Pridobiti 

od vodje/zaposlenega dodatne 

informacije povezane z delom in 

pri�akovanji − V �em vidite najve�jo 

korist: Možnost dolo�anja in 

uresni�evanja ciljev 

,447 ,855 ,125 ,196 ,698 3,583 46 ,001

Z zgornjim t-testom za odvisne vzorce smo preverjali, ali gre pri izkazanih aritmeti�nih 

sredinah, ki prikazujejo mnenje vodij o najve�ji koristnosti LR, za statisti�no zna�ilne razlike. 

Glede na hipotezo, kjer smo zastavili trditev, da vodje z LR pridobijo dodatne informacije 

povezane z delom in pri�akovanji kot najizrazitejšo, smo s shemo pri zgornjem t-testu 

preverjali statisti�no pomembnost razlike aritmeti�nih sredin z vsemi ostalimi petimi  

možnimi trditvami v relevantnem vprašanju. Na podlagi t-testa za odvisne vzorce 

ugotavljamo, da je razlika med aritmeti�nimi sredinami med trditvijo, da vodje z LR pridobijo 

dodatne informacije povezane z delom in pri�akovanji kot najizrazitejšo in ostalimi petimi 

trditvami, statisti�no zna�ilna. Statisti�no pomembna razlika med aritmeti�no sredino trditve, 

da vodje z LR pridobijo dodatne informacije povezane z delom in pri�akovanji ni le pri 

primerjavi slednje s trditvijo, da je LR možnost seznaniti vodjo/zaposlenega s problemi. Iz 

zgornje preglednice je razvidno tudi, da je preu�evana trditev, da vodje z LR pridobijo 

dodatne informacije povezane z delom in pri�akovanji, najnižje ocenjena oziroma da se vodje 

z njo najmanj strinjajo. 

Na osnovi ugotovljenega drugo postavljeno hipotezo »Vodje koristnost pri letnem razgovoru 

ocenjujejo predvsem v tem, da od zaposlenih pridobijo dodatne informacije, ki so povezane z 

delom in pri�akovanji« zavrnemo. 
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Zadnjo hipotezo »Zaposleni, ki opredeljujejo letne razgovore kot koristne, vidijo vlogo vodje 

kot bolj uspešno, kot zaposleni, ki opredeljujejo letne razgovore kot nekoristne« bomo 

preverili s pomo�jo t-testa za neodvisne vzorce.  

Predhodno bomo za namen preveritve hipoteze ustvarili novo spremenljivko, kjer bomo pri 

vprašanju »Ali vidite LR kot koristne?« v odgovor »koristni« združili odgovora »popolnoma 

so koristni« in »so koristni« ter v odgovor »nekoristni« odgovora »popolnoma so nekoristni« 

in »so nekoristni«. Iz obdelave bomo izklju�ili anketirance, ki se niso znali opredeliti o 

koristnosti LR. 

Preglednica 18: T-test za neodvisne vzorce − H3 

Kako osebno dojemate letne razgovore (LR)? Ocenite stopnjo koristnosti LR.  

    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Popolnoma so nekoristni 10 4,6 5,6 5,6

So nekoristni 31 14,3 17,5 23,2

Ne morem se odlo�iti 27 12,4 15,3 38,4

So koristni 98 45,2 55,4 93,8

Popolnoma so koristni 11 5,1 6,2 100,0

Total 177 81,6 100,0   

Missing Prekinjeno 40 18,4     

Total 217 100,0     

Preglednica 18 predstavlja izvirne podatke ankete, preglednica 19 pa prikazuje na novo 

ustvarjeno spremenljivko, kot smo opisali zgoraj.  

Preglednica 19: T-test za neodvisne vzorce − H3

Kako dojemate letne razgovore? 

    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nekoristni 41 18,9 27,3 27,3

Koristni 109 50,2 72,7 100,0

Total 150 69,1 100,0   

Missing System 67 30,9     

Total 217 100,0     

Pri statisti�nem preizkusu t-test za neodvisne vzorce gre za ugotavljanje razlik med 

aritmeti�nimi sredinami prou�evanih skupin. V našem primeru gre za ugotavljanje, ali je med 

anketiranci, ki LR vidijo kot koristne in med tistimi, ki jih vidijo kot nekoristne, kakšna 

statisti�no pomembna razlika, ki bi jo lahko posplošili na celotno populacijo. Pred analizo 

rezultatov t-testa je potrebno narediti Levenov preizkus, s katerim preverjamo homogenost 

variance posamezne spremenljivke. �e s pomo�jo Levenovega preizkusa ugotovimo, da lahko 

govorimo o homogenosti variance, potem uporabimo pri interpretaciji t-test, �e pa ugotovimo, 

da ne moremo govoriti o homogenosti variance, potem moramo svojo interpretacijo opreti na 
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vzporedni preizkus imenovan aproksimativna metoda, katerega zanesljivost in statisti�na 

pomembnost je ekvivalentna t-testu (Huizingh 2007, 270). 

Preglednica 20: Group Statistics 

Kako dojemate 

letne razgovore? 

N Mean 

Vloga vodje letnih razgovorov: Vodja spodbuja 

zaposlenega v osebnem in kariernem razvoju 

nekoristni 41 2,49

koristni 109 3,76

Vloga vodje letnih razgovorov: Vodja spremlja delo 

zaposlenega 

nekoristni 41 2,95

koristni 109 3,94

Vloga vodje letnih razgovorov: Vodja spodbuja 

zaposlenega pri uresni�evanju skupnih ciljev in ciljev 

zaposlenega 

nekoristni 41 2,49

koristni 109 3,82

Vloga vodje letnih razgovorov: Vodja ustrezno 

nagradi zaposlenega, ko doseže zastavljene cilje 

nekoristni 41 2,10

koristni 109 3,24

Vloga vodje letnih razgovorov: Vodja je za LR 

dovolj pripravljen 

nekoristni 41 3,17

koristni 109 3,89

Vloga vodje letnih razgovorov: Vodja je dovolj 

usposobljen za vodenje LR 

nekoristni 41 3,00

koristni 109 3,99

Vloga vodje letnih razgovorov: Vodja je dovolj 

odprt, da sprejme predloge zaposlenega 

nekoristni 41 2,98

koristni 109 3,92

Vloga vodje letnih razgovorov: Vodja si je vzel 

dovolj �asa za razgovor 

nekoristni 41 3,27

koristni 109 4,12

Vloga vodje letnih razgovorov: Vodja je vodil LR 

sistemati�no 

nekoristni 41 3,32

koristni 109 3,99

Vloga vodje letnih razgovorov: Pri razgovoru ste bili 

z vodjo/zaposlenim povsem iskreni 

nekoristni 41 3,66

koristni 109 4,16

Vloga vodje letnih razgovorov: Na LR ste sklenili 

kakšne medsebojne dogovore 

nekoristni 41 2,46

koristni 109 3,72

Vloga vodje letnih razgovorov: Na LR ste sklenili 

dolo�ene jasne cilje 

nekoristni 41 2,61

koristni 109 3,67

Vloga vodje letnih razgovorov: Na LR ste dolo�ili 

natan�en rok za dosego zastavljenih ciljev 

nekoristni 41 2,66

koristni 109 3,58

Vloga vodje letnih razgovorov: Na LR ste se po�utili 

sproš�eno 

nekoristni 41 3,02

koristni 109 4,06
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Preglednica 21: Independent Samples Test

Independent Samples Test 

    Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of 

Means 

    F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Vloga vodje letnih razgovorov: Vodja 

spodbuja zaposlenega v osebnem in 

kariernem razvoju 

Equal variances 

assumed 

11,358 ,001 −8,137 148 ,000

Equal variances 

not assumed 

    −7,194 58,227 ,000

Vloga vodje letnih razgovorov: Vodja 

spremlja delo zaposlenega 

Equal variances 

assumed 

27,600 ,000 −6,247 148 ,000

Equal variances 

not assumed 

    −5,114 52,382 ,000

Vloga vodje letnih razgovorov: Vodja 

spodbuja zaposlenega pri uresni�evanju 

skupnih ciljev in ciljev zaposlenega 

Equal variances 

assumed 

15,357 ,000 −8,243 148 ,000

Equal variances 

not assumed 

    −7,097 56,030 ,000

Vloga vodje letnih razgovorov: Vodja 

ustrezno nagradi zaposlenega, ko doseže 

zastavljene cilje 

Equal variances 

assumed 

,884 ,349 −6,327 148 ,000

Equal variances 

not assumed 

    −6,494 75,856 ,000

Vloga vodje letnih razgovorov: Vodja je za 

LR dovolj pripravljen 

Equal variances 

assumed 

15,326 ,000 −4,503 148 ,000

Equal variances 

not assumed 

    −3,807 54,634 ,000

Vloga vodje letnih razgovorov: Vodja je 

dovolj usposobljen za vodenje LR 

Equal variances 

assumed 

35,726 ,000 −6,547 148 ,000

Equal variances 

not assumed 

    −5,085 49,227 ,000

Vloga vodje letnih razgovorov: Vodja je 

dovolj odprt, da sprejme predloge 

zaposlenega 

Equal variances 

assumed 

25,876 ,000 −5,589 148 ,000

Equal variances 

not assumed 

    −4,561 52,190 ,000

Vloga vodje letnih razgovorov: Vodja si je 

vzel dovolj �asa za razgovor 

Equal variances 

assumed 

37,584 ,000 −5,723 148 ,000

Equal variances 

not assumed 

    −4,383 48,476 ,000

Vloga vodje letnih razgovorov: Vodja je 

vodil LR sistemati�no 

Equal variances 

assumed 

27,485 ,000 −4,433 148 ,000

Equal variances 

not assumed 

    −3,583 51,577 ,001

Vloga vodje letnih razgovorov: Pri 

razgovoru ste bili z vodjo/zaposlenim 

povsem iskreni 

Equal variances 

assumed 

20,424 ,000 −3,246 148 ,001

Equal variances 

not assumed 

    −2,559 50,078 ,014

nadaljevanje na naslednji strani
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Independent Samples Test 

    Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of 

Means 

    F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Vloga vodje letnih razgovorov: Na LR ste 

sklenili kakšne medsebojne dogovore 

Equal variances 

assumed 

10,902 ,001 −7,585 148 ,000

Equal variances 

not assumed 

    −6,680 57,896 ,000

Vloga vodje letnih razgovorov: Na LR ste 

sklenili dolo�ene jasne cilje 

Equal variances 

assumed 

8,136 ,005 −5,995 148 ,000

Equal variances 

not assumed 

    −5,450 60,800 ,000

Vloga vodje letnih razgovorov: Na LR ste 

dolo�ili natan�en rok za dosego 

zastavljenih ciljev 

Equal variances 

assumed 

10,746 ,001 −5,022 148 ,000

Equal variances 

not assumed 

    −4,456 58,536 ,000

Vloga vodje letnih razgovorov: Na LR ste 

se po�utili sproš�eno 

Equal variances 

assumed 

34,308 ,000 −6,130 148 ,000

Equal variances 

not assumed 

    −4,819 49,906 ,000

Pri zgornjih spremenljivkah na podlagi Levenovega preizkusa ugotavljamo, da je alfa pri vseh 

spremenljivkah, razen pri spremenljivki »vodja ustrezno nagradi zaposlenega, ko doseže 

zastavljene cilje«, nižja od dovoljene stopnje tveganja 0,05, kar predstavlja dovolj majhno 

tveganje, da lahko zavrnemo predhodno, za Levenov preizkus postavljeno ni�elno hipotezo o 

homogenosti variance. To pomeni, da pri spremenljivkah (razen pri omenjeni izjemi) lahko 

govorimo o nehomogenosti variance. Zaradi te ugotovitve bomo za interpretacijo 

spremenljivke »vodja ustrezno nagradi zaposlenega, ko doseže zastavljene cilje« uporabili 

klasi�ni preizkus − neodvisni t-test, za vse ostale spremenljivke pa aproksimativno metodo. 

Na osnovi omenjenih testov lahko pri vseh govorimo o statisti�no pomembni razliki med 

tistimi anketiranci, ki vidijo LR kot koristen in tistimi, ki ga vidijo kot nekoristnega, saj je 

vrednost p pri vseh spremenljivkah manjša od 0,05 in zato tveganje manjše od dovoljenih 5 

%. Na osnovi tega lahko trdimo, da so tudi v celotni populaciji zaposlenih na DARS, d. d., 

statisti�no zna�ilne razlike med tistimi, ki vidijo LR kot koristen in tistimi, ki ga vidijo kot 

nekoristnega. Tisti, ki vidijo LR kot koristen, se z vsemi trditvami o vlogi vodje pri letnih 

razgovorih bolj strinjajo kot tisti, ki LR vidijo kot nekoristen. 

Na osnovi ugotovljenega zadnjo hipotezo »Zaposleni, ki opredeljujejo letne razgovore kot 

koristne, vidijo vlogo vodje kot bolj uspešno, kot zaposleni, ki opredeljujejo letne razgovore 

kot nekoristne« potrjujemo.  
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6.3 Vodila vodstva in zaposlenih v bodo�e 

Glede na to, da LR v podjetju DARS, d. d., potekajo šele od leta 2010, je zagotovo težko 

oceniti, ali so rezultati, ki so bili dobljeni, tudi dejanski odraz stanja v razmeroma velikem 

kolektivu. Podjetja z daljšo tradicijo LR lahko nedvomno bolj realno ocenijo stanje v 

organizaciji in sporo�ila, ki jih zaposleni preko LR sporo�ajo svojim vodjem. Vsekakor je 

pomembno, da vodstvo z razgovori nadaljuje in tudi v bodo�e spremlja svoje zaposlene, 

njihovo zadovoljstvo, ambicije, cilje in potrebe ter seveda prepoznava njihove želje po 

spremembah v organizaciji. Tako vodstvo kot tudi zaposleni se morajo zavedati svoje klju�ne 

vloge, ki je, poleg motiviranja zaposlenih in vzpostavljanja ustrezne komunikacije med vodji 

in zaposlenimi, predvsem v usklajevanju in povezovanju poklicnih želja ter ambicij sodelavca 

z interesi in razvojnimi kadrovskimi potrebami organizacije. 

Letni razgovor je sredstvo za ugotavljanje zadovoljstva zaposlenih, prav zadovoljstvo pa je 

pomemben dejavnik na poti k u�inkovitosti in konkuren�nosti podjetja. LR je priložnost, da 

organizacija in kadri soo�ijo svoja pri�akovanja ter interese in tako ustvarijo pogoje za 

obojestransko zadovoljstvo. Zato je potreben verodostojen in okolju organizacije prilagojen 

na�rt izvedbe letnega razgovora ter neposredno sodelovanje vseh udeležencev, kar vpliva na 

u�inkovitost izvedbe LR in zadovoljstvo kot nenadomestljiv motivacijski dejavnik vsakega 

posameznika.  
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7 ZAKLJU�EK 

Letni razgovor je klju�ni element spremljanja kadrov in usmerjanja kariere sodelavcev. Za 

zaposlenega je pomembno, da je v organizaciji zaželen in da lahko prispeva k skupnim ciljem 

organizacije. Letni razgovori veliko prispevajo k ve�jemu zadovoljstvu zaposlenih, hkrati pa k 

ve�ji delovni uspešnosti in k uresni�evanju ciljev podjetja. Zadovoljstvo zaposlenih je 

odvisno od dejstva, ali jim zna vodja prisluhniti, upoštevati njihove želje in interese. 

Zaposleni se morajo po�utiti uspešne, potrebne, imeti morajo tudi možnosti za ustvarjalno 

delo. 

Letni razgovori se izvajajo enkrat letno od vrha navzdol. Od vsakega udeleženca razgovora se 

pri�akuje resen, odkrit in pošten pristop ter temeljita priprava na razgovor. Gre za zelo 

zahtevno obliko medsebojnega komuniciranja vodje in sodelavca. Izhodiš�e za letni razgovor 

je ugotavljanje realizacije ciljev, dogovorjenih na zadnjem razgovoru, �as za spodbudo, �as za 

priznanje in seveda �as za doseganje dogovorov. Letni razgovor je pogovor usmerjen v 

prihodnost in ne analiza napak v preteklosti. Vodja je tisti, ki vzpodbuja delavca, da pove, 

kako je realiziral skupno dogovorjene cilje, sam pa analizira preteklo in sedanje delo. Delavec 

tudi sam pove, kaj lahko naredi oziroma kaj je pripravljen narediti, da se bo njegova želja 

uresni�ila. Letni razgovor je usmerjen v razvojne perspektive sodelavca, v izboljšanje 

njegovih delovnih zmožnosti, usmerjanje razvoja v zanj in za organ najbolj primerno karierno 

pot. Je osnova za kasnejše ocenjevanje delovne uspešnosti.  

Letni razgovor je potrebno dobro organizirati. V samem za�etku se vodja in sodelavec 

pogovarjata o nalogah in rezultatih preteklega obdobja, tudi o težavah. Sledi pogovor o 

interesnih podro�jih sodelavca, v kateri smeri se želi izpopolnjevati in usposabljati. Nato sledi 

pogovor o delovnih nalogah za naslednje leto ter o na�inih za dosego tega. Vodja in sodelavec 

dogovore zapišeta v zapis o letnem pogovoru, napravi pa se tudi zapis za kadrovsko službo. 

Potem mora vodja sistemati�no spremljati, kako se naloge opravljajo in na�rti uresni�ujejo. 

Letni razgovori so lahko mo�no motivacijsko orodje, �e so pravilno vodeni. Letne razgovore 

bi morali v organizaciji sprejeti kot orodje za doseganje višje delovne uspešnosti 

posameznika.  

Delovna u�inkovitost posameznikov v organizaciji ima velik vpliv na poslovno uspešnost 

celotne organizacije, zato je potrebno v vsaki organizaciji sistemati�no spremljati in 

analizirati delovno uspešnost vsakega posameznika. Spremljanje delovne uspešnosti mora 

temeljiti na dobrih odnosih med vodji in sodelavci. Vodje si morajo pridobiti zaupanje 

posameznikov in jim dati priložnosti, da izrazijo svoja mnenja, stališ�a, predloge, želje, 

potrebe in interese. Vodje in sodelavci naj bi skupaj postavili glavne cilje ter analizirali 

dosežene rezultate in na osnovi teh opredelili, kakšne spremembe so potrebne, da se trenutno 

stanje še izboljša (Možina idr. 2002, 283). 
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PRILOGE 

Priloga 1 Sklep uprave DARS, d. d., o pridobitvi podatkov in opravljanju ankete 

Priloga 2 Nagovor anketirancev za izvedbo ankete 

Priloga 3 Anketni vprašalnik 

Priloga 4 Rezultati opravljene ankete  

Priloga 5 Vabilo na DLR 

Priloga 6 DLR za vodje 

Priloga 7 DLR za zaposlene 





Priloga 1 

SKLEP UPRAVE DARS, D. D.  

(o pridobitvi podatkov in izvajanju ankete) 

Uprava DARS, d. d., se strinja, da se izvede anonimna anketa med zaposlenimi v DARS, d. 

d., na temo izvajanja letnih razgovorov, vsebine letnih razgovorov, vloge vodje letnega 

razgovora ter zadovoljstva na in v zvezi z delom. 

Obrazložitev: 

Anketo bo izvajala ga. Brigita Piltaver Imperl, redno zaposlena v družbi DARS, d. d., na 

podro�ju za izvedbo cestninjenja, hkrati pa tudi študentka Fakultete za management. 

Zaklju�uje magistrski študij smer Management in pripravlja magistrsko nalogo z naslovom 

»Pomen letnih razgovorov in vloga vodje pri letnih razgovorih v izbranem podjetju – DARS, 

d. d.«. Vprašalnik je usklajen s potrebami Službe za organizacijo in kadre. Rezultati ankete 

bodo uporabljeni v znanstveno-raziskovalne namene, tj. v namen izdelave magistrskega dela 

ter nadgradnjo sistema izvajanja letnih razgovorov v DARS, d. d.  





Priloga 2 

NAGOVOR ANKETIRANCEV ZA IZVEDBO ANKETE 

Spoštovana sodelavka, sodelavec! 

Sem Brigita Piltaver Imperl, redno zaposlena v družbi DARS, d. d.,  na podro�ju za izvedbo 

cestninjenja, hkrati pa tudi študentka Fakultete za management. Zaklju�ujem magistrski študij 

smer Management. Pod mentorstvom doc. dr. Maje Meško pripravljam magistrsko nalogo z 

naslovom »Pomen letnih razgovorov in vloga vodje pri letnih razgovorih v izbranem 

podjetju«.  

Za izvedbo magistrske naloge potrebujem sodelovanje vseh zaposlenih. S tem namenom Vam 

v prilogi pošiljam vprašalnik, ki se nanaša na redni letni razgovor (v nadaljevanju LR).  

Prosim, da temeljito preberete vsa vprašanja ter odgovorite iskreno in odgovorno. 

Pri zbiranju in obdelavi zbranih podatkov bom popolnoma upoštevala dolo�ila Zakona o 

varovanju osebnih podatkov in zagotovila anonimnost anketirancev. 

Anketa je prostovoljna in anonimna. Zbrani podatki bodo prikazani v obliki povzetka. 

Rezultati ankete bodo uporabljeni samo v znanstveno-raziskovalne namene oziroma izklju�no 

v namen izdelave magistrskega dela. Za izvedbo ankete sem pridobila soglasje podjetja.  

V nadaljevanju se nahaja anketni vprašalnik. Vljudno Vas prosim, da si vzamete 15 minut 

�asa in na vprašanja odgovorite.  

Prosim, da odgovorite na vsa zastavljena vprašanja, sicer Vas sistem ne bo spustil naprej.  

Za Vaš trud in �as se Vam iskreno zahvaljujem. 

Brigita Piltaver Imperl 





Priloga 3 

ANKETNI VPRAŠALNIK  

1. SPLOŠNI PODATKI 

Spol (obkrožite)? 

a) Moški   b) Ženski 

Izobrazba (obkrožite)?    Starost (obkrožite)? 

a) Osnovnošolska       a) 20 do 29 

b) Srednja IV. stopnja    a) 30 do 39 

c) Srednja V. stopnja    b) 40 do 49 

d) Višja (6/1)     c) 50 in ve�

e) Visoka strokovna (6/2)    

f) Univerzitetna ali ve�  

Delovna doba v podjetju (obkrožite)? 

a) 0 do 4 let 

b) 5 do 9 let 

c) 10 do 14 let 

d) 15 do 20 let 

e) 21 let in ve�

Na katerem podro�ju ste zaposleni (obkrožite)? 

a) Služba uprave  
b) Poslovne uprave  
c) Podro�je za pravne zadeve, organizacija in kadre 
d) Podro�je za prodajo in marketing 
e) Podro�je za finance, ra�unovodstvo in kontroling  
f) Podro�je za organizacijo gradenj in obnov 
g) Podro�je za cestninjenje 
h) Podro�je za vzdrževanje avtocest 
i) Podro�je za IT/ITS 

Ali opravljate LR kot vodja? �e ste odgovorili z »DA«, prosim, odgovarjajte na nadaljnja vprašanja 

s stališ�a vodje LR. 

a) DA 
b) NE 

2. LR 

2.1 Pri vsaki trditvi obkrožite stopnjo vašega strinjanja s postavljeno trditvijo od 1 do 5, pri 

�emer številke pomenijo:  

1 − Popolnoma se ne strinjam 

2 − Se ne strinjam 

3 − Ne morem se odlo�iti 

4 − Se strinjam 

5 − Popolnoma se strinjam 



Priloga 3 

Kakšno je vaše splošno mnenje o letnih razgovorih? 

LR je priložnost, da se vodja z zaposlenim pogovori o delovnih 
razmerah v kolektivu in organizaciji. 

1 2 3 4 5 

LR je osnova za presojanje delav�eve uspešnosti pri svojem delu. 1 2 3 4 5 

LR je priložnost za pogovor s sodelavcem o organiziranosti dela. 1 2 3 4 5 
LR je osnova za na�rtovanje nadaljnjega razvoja, izobraževanja in 
usposabljanja zaposlenih. 

1 2 3 4 5 

LR je možnost za na�rtovanje nadaljnje poklicne poti zaposlenih. 1 2 3 4 5 
LR je priložnost, da vsak zaposleni izve ali je nadrejeni zadovoljen 
z njegovim delom. 

1 2 3 4 5 

LR je priložnost za ustvarjanje in poglabljanje zaupanja med 
vodjem in sodelavcem.  

1 2 3 4 5 

LR je priložnost, da vsak zaposleni predstavi svojo vizijo za svoj 
karierni razvoj. 

1 2 3 4 5 

LR je priložnost za spodbujanje inovativnosti, možnost, da 
sodelavec poda predloge za optimiziranje delovnega procesa in/ali 
optimiziranje stroškov, predstavi inovacije 

1 2 3 4 5 

LR je priložnost za temeljit pogovor z nadrejenim o vseh 
problemih, ki so nastali �ez leto.

1 2 3 4 5 

LR je osnova za presojo uspešnosti dela zaposlenega 1 2 3 4 5 

LR je priložnost, da vodja posameznega zaposlenega usmeri v 
razvoj njegovih potencialov. 

1 2 3 4 5 

Na LR naj bi vsak sodelavec od vodje izvedel, kaj se od njega 
pri�akuje in kako lahko v prihodnosti doseže še boljše rezultate.

1 2 3 4 5 

Kako doživljate letne razgovore? 

LR doživljam kot razgovor enkrat letno. 1 2 3 4 5 

LR doživljam kot rutino brez posebne vrednosti oziroma koristi 

zame ali nadrejenega/zaposlenega. 

1 2 3 4 5 

LR je dogodek, na katerega se pripravim z vso skrbnostjo in 

odgovornostjo. 

1 2 3 4 5 

LR pomeni priložnost, da izvem, kako uspešno sem opravljal svoje 

naloge v preteklem obdobju. 

1 2 3 4 5 

LR dojemam kot analizo svojega dela, od katere je odvisna moja 

nadaljnja karierna pot. 

1 2 3 4 5 

Zadovoljen sem z izvajanjem LR. 1 2 3 4 5 

Natan�no poznam koristi, ki jih imam od izvajanja LR. 1 2 3 4 5 

Natan�no poznam koristi, ki jih ima organizacija od izvajanja LR.  1 2 3 4 5 

LR so vplivali na izboljšanje moje delovne uspešnosti. 1 2 3 4 5 

Sodelavci so LR sprejeli pozitivno. 1 2 3 4 5 

Želim si LR. 1 2 3 4 5 

LR je priložnost, da podam konkretne predloge vodji/zaposlenemu 

za izboljšanje dela, inovacij itd.  

1 2 3 4 5 

LR mi predstavlja odve�no »hojo k spovedi«, po kateri se ni� ne 

spremeni. 

1 2 3 4 5 
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V �em vidite najve�jo koristnost oziroma posebno vrednost letnega razgovora?  

Vzpostavljanje ustreznega odnosa − ob�utek, da si sprejet, 

pomemben. 

1 2 3 4 5 

Možnost seznaniti vodjo/zaposlenega s problemi. 1 2 3 4 5 

Skupno reševanje problemov. 1 2 3 4 5 

Pridobitev od vodje/zaposlenega dodatne informacije 

povezane z delom in pri�akovanji. 

1 2 3 4 5 

Možnost na�rtovanja kariere. 1 2 3 4 5 

Možnost dolo�anja in uresni�evanja vaših ciljev. 1 2 3 4 5 

Vloga vodje letnih razgovorov in uspešnost vodje letnih razgovorov.

Vodja spodbuja zaposlenega v osebnem in kariernem 

razvoju. 

1 2 3 4 5 

Vodja spremlja delo zaposlenega. 1 2 3 4 5 

Vodja spodbuja zaposlenega pri uresni�evanju skupnih 

ciljev in ciljev zaposlenega. 

1 2 3 4 5 

Vodja ustrezno nagradi zaposlenega, ko doseže zastavljene 

cilje. 

1 2 3 4 5 

Vodja je za LR dovolj pripravljen. 1 2 3 4 5 

Vodja je dovolj usposobljen za vodenje LR. 1 2 3 4 5 

Vodja je dovolj odprt, da sprejme predloge zaposlenega. 1 2 3 4 5 

Vodja si je vzel dovolj �asa za razgovor. 1 2 3 4 5 

Vodja je vodil LR sistemati�no. 1 2 3 4 5 

Pri razgovoru ste bili z vodjo/zaposlenim povsem iskreni. 1 2 3 4 5 

Na LR ste sklenili kakšne medsebojen dogovore. 1 2 3 4 5 

Na LR ste sklenili dolo�ene jasne cilje. 1 2 3 4 5 

Na LR ste dolo�ili natan�en rok za dosego zastavljenih 

ciljev. 

1 2 3 4 5 

Na LR ste se po�utili sproš�eno.  1 2 3 4 5 

Katere teme na letnem razgovoru so vas še posebej pritegnile?  

Medsebojni odnosi. 1 2 3 4 5 

Kariera. 1 2 3 4 5 

Pregled nalog in aktivnosti. 1 2 3 4 5 

Izobraževanje. 1 2 3 4 5 

Stimulacija, pla�a. 1 2 3 4 5 

Zadovoljstvo z delom in delovnimi pogoji. 1 2 3 4 5
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Katerim temam bi vi v prihodnje namenili ve� pozornosti pri letnem razgovoru? 

Bolj poglobljen pogovor o preteklem delu. 1 2 3 4 5 

Bolj poglobljen pogovor o prihodnjih nalogah. 1 2 3 4 5 

Ve�ji poudarek na karieri. 1 2 3 4 5 

Ve�ji poudarek na medsebojnih odnosih. 1 2 3 4 5 

Ve�ji poudarek na dolo�enih usmeritvah, razvojnih na�rtih 

in ciljih podro�ja, kjer delate. 

1 2 3 4 5 

Ve�ji poudarek na delovnih pogojih. 1 2 3 4 5 

Ve�ji poudarek na zadovoljstvu pri delu. 1 2 3 4 5 

Katero pri�akovanje iz vašega prejšnjega letnega razgovora se vam je najbolj uresni�ilo?  

Izobraževanja – razni te�aji, usposabljanja itd. 1 2 3 4 5 

Seznanitve vodjo/zaposlenega s problemi. 1 2 3 4 5 

Skupno reševanje problemov. 1 2 3 4 5 

Pridobitve od vodje/zaposlenega dodatne informacije 

povezane z delom.  

1 2 3 4 5 

Skupno na�rtovanje kariere. 1 2 3 4 5 

Dolo�anje in uresni�evanje vaših ciljev. 1 2 3 4 5 

Zadovoljstvo zaposlenih? 

Pri vsaki trditvi obkrožite stopnjo vašega strinjanja s postavljeno trditvijo od 1 do 5, pri �emer številke 

pomenijo:  

1 − Popolnoma sem nezadovoljen 

2 − Sem nezadovoljen 

3 − Ne morem se odlo�iti 

4 − Sem zadovoljen 

5 − Popolnoma sem zadovoljen 
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Osebno zadovoljstvo. 1 2 3 4 5 

Zadovoljstvo na delovnem mestu. 1 2 3 4 5 

Zadovoljstvo glede pogleda na celotno družbo DARS, d. d. 1 2 3 4 5 

Zadovoljstvo glede izvedbe LR. 1 2 3 4 5 

Zadovoljstvo glede nadrejenih. 1 2 3 4 5 

Zadovoljstvo glede prihodnosti družbe DARS, d. d.  1 2 3 4 5 

Zadovoljstvo glede vsebine vašega dela. 1 2 3 4 5 

Zadovoljstvo glede obsega vašega dela.  1 2 3 4 5 

Zadovoljstvo glede delovne opreme, orodij. 1 2 3 4 5 

Zadovoljstvo glede fleksibilnosti delovnega �asa. 1 2 3 4 5 

Zadovoljstvo glede seznanjenosti s pomembnimi internimi 

informacijami. 

1 2 3 4 5 

Poznavanje poslanstva, vizije in vrednot družbe  

DARS, d. d. 

1 2 3 4 5 

Telesno po�utje in zmogljivost pri opravljanju dela.  1 2 3 4 5 

Možnost in prizadevanja družbe DARS, d. d., da zaposleni 

lažje usklajujemo poklicne in zasebne obveznosti.  

1 2 3 4 5 

Razumevanje in podpora vodje, da zaposleni lažje 

usklajujejo poklicne in zasebne obveznosti. 

1 2 3 4 5 

2.2 Pri vsaki trditvi obkrožite stopnjo vašega strinjanja s postavljeno trditvijo od 1 do 5, pri 

�emer številke pomenijo:  

1 − Popolnoma so nekoristni 

2 – So nekoristni 

3 – Ne morem se odlo�iti 

4 – So koristni 

5 –Popolnoma so koristni 

Kako koristni se vam zdijo LR. 1 2 3 4 5 

Za vaš �as se Vam iskreno zahvaljujem!     

            

         Brigita Piltaver Imperl 
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REZULTATI OPRAVLJENE ANKETE 

Q1   Spol: 

     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

     1 (Moški) 131 60 % 60 % 60 % 

     2 (Ženski) 86 40 % 40 % 100 % 

Veljavni   Skupaj 217 100 % 100 %    

     Povpre�je 1.4 Std. Odklon 0.5 

Q2   Izobrazba: 

     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa

     1 (Osnovnošolska) 1 0 % 0 % 0 % 

     2 (Srednja IV. stopnja) 25 12% 12 % 12 % 

     3 (Srednja V. stopnja) 79 36 % 36 % 48 % 

     4 (Višja (6/1)) 41 19 % 19 % 67 % 

     5 (Visoka strokovna (6/2)) 33 15 % 15 % 82 % 

     6 (Univerzitetna ali ve�) 38 18 % 18 % 100 % 

Veljavni   Skupaj 217 100 % 100 %    

     Povpre�je 3.9 Std. Odklon 1.3 

Q3   Starost: 

     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa

     1 (20 do 29) 9 4 % 4 % 4 % 

     2 (30 do 39) 74 34 % 34 % 38 % 

     3 (40 do 49) 86 40 % 40 % 78 % 

     4 (50 in ve�) 48 22 % 22 % 100 % 

Veljavni   Skupaj 217 100 % 100 %    

        Povpre�je 2.8 Std. Odklon 0.8 

Q4   Delovna doba v podjetju: 

     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa

     1 (0 do 4 let) 17 8 % 8 % 8 % 

     2 (5 do 9 let) 59 27 % 27 % 35 % 

     3 (10 do 14 let) 70 32 % 32 % 67 % 

     4 (15 do 20 let) 42 19 % 19 % 87 % 

     5 (21 let in ve�) 29 13 % 13 % 100 % 

Veljavni   Skupaj 217 100 % 100 %    

        Povpre�je 3.0 Std. Odklon 1.1 
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Q5   Na katerem podro�ju ste zaposleni? 

     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa

     1 (Služba uprave) 16 7 % 7 % 7 % 

     2 (Poslovne uprave) 9 4 % 4 % 12 % 

     3 (Podro�je za pravne zadeve, organizacijo 

in kadre) 

2 1 % 1 % 12 % 

     4 (Podro�je za prodajo in marketing) 9 4 % 4 % 17 % 

     5 (Podro�je za finance, ra�unovodstvo in 

kontroling) 

13 6 % 6 % 23 % 

     6 (Podro�je za organizacijo gradenj in 

obnov) 

3 1 % 1 % 24 % 

     7 (Podro�je za cestninjenje) 73 34 % 34 % 58 % 

     8 (Podro�je za vzdrževanje avtocest) 70 32 % 32 % 90 % 

     9 (Podro�je za IT/ITS) 22 10% 10 % 100 % 

Veljavni   Skupaj 217 100 % 100 %    

        Povpre�je 6.6 Std. Odklon 2.2 

Q6  Ali opravljate LR kot vodja? �e je vaš odgovor "Da", na nadaljnja vprašanja odgovarjajte s 

stališ�a vodje LR. 

     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa

     1 (Da) 50 23 % 23 % 23 % 

     2 (Ne) 167 77 % 77 % 100 % 

Veljavni   Skupaj 217 100 % 100 %    

        Povpre�je 1.8 Std. Odklon 0.4 

Q7   Kakšno je vaše splošno mnenje o letnih razgovorih (LR)? Pri vsaki trditvi ozna�ite stopnjo strinjanja.  

   Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. 

enot 

Povpre�je Std. 

Odklon

        Popolnoma 

se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam

Ne 

morem 

se 

odlo�iti

Se 

strinjam

Popolnoma 

se strinjam

Skupaj             

Q7a LR je priložnost, da se 

vodja z zaposlenim 

pogovori o delovnih 

razmerah v kolektivu 

in organizaciji 

11 (6 %) 12  

(6 %) 

10  

(5 %) 

108  

(55 %)

54 (28 %) 195 

(100 %)

195 217 3.9 1.0 

Q7b LR je priložnost za 

pogovor s sodelavcem 

o organiziranosti dela 

15 (8 %) 21  

(11 %)

14  

(7 %) 

104  

(53 %)

41 (21 %) 195 

(100 %)

195 217 3.7 1.1 

Q7c LR je osnova za 

na�rtovanje 

nadaljnjega razvoja, 

izobraževanja in 

usposabljanja 

zaposlenih 

13 (7 %) 23  

(12 %)

25  

(13 %)

98  

(50 %)

36 (18 %) 195 

(100 %)

195 217 3.6 1.1 
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Q7   Kakšno je vaše splošno mnenje o letnih razgovorih (LR)? Pri vsaki trditvi ozna�ite stopnjo strinjanja.  

   Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. 

enot 

Povpre�je Std. 

Odklon

Q7d LR je možnost za 

na�rtovanje nadaljnje 

poklicne poti 

zaposlenih 

17 (9 %) 40  

(21 %)

42  

(22 %)

69  

(35 %)

27 (14 %) 195 

(100 %)

195 217 3.3 1.2 

Q7e LR je priložnost, da 

vsak zaposleni izve ali 

je nadrejeni zadovoljen 

z njegovim delom 

12 (6 %) 29  

(15 %)

21  

(11 %)

86  

(44 %)

47 (24 %) 195 

(100 %)

195 217 3.7 1.2 

Q7f LR je priložnost za 

ustvarjanje in 

poglabljanje zaupanja 

med vodjem in 

sodelavcem 

12 (6 %) 29  

(15 %)

37  

(19 %)

87  

(45 %)

30  

(15 %) 

195 

(100 %)

195 217 3.5 1.1 

Q7g LR je priložnost, da 

vsak zaposleni 

predstavi vizijo za svoj 

karierni razvoj 

9 (5 %) 19  

(10 %)

16  

(8 %) 

107  

(55 %)

44 (23 %) 195 

(100 %)

195 217 3.8 1.0 

Q7h LR je priložnost za 

spodbujanje 

inovativnosti, možnost, 

da sodelavec poda 

predloge za 

optimiziranje 

delovnega procesa 

in/ali optimiziranje 

stroškov, predstavi 

inovacije 

11 (6 %) 29  

(15 %)

34  

(17 %)

90  

(46 %)

31 (16 %) 195 

(100 %)

195 217 3.5 1.1 

Q7i LR je priložnost za 

temeljit pogovor z 

nadrejenim o vseh 

problemih, ki so nastali 

�ez leto 

9 (5 %) 34  

(17 %)

21  

(11 %)

99  

(51 %)

32 (16 %) 195 

(100 %)

195 217 3.6 1.1 

Q7j LR je osnova za 

presojo upešnosti dela 

zaposlenega 

16 (8 %) 49  

(25 %)

33  

(17 %)

79  

(41 %)

18 (9 %) 195 

(100 %)

195 217 3.2 1.2 

Q7k LR je priložnost, da 

vodja posameznega 

zaposlenega usmeri v 

razvoj njegovih 

potencialov 

13 (7 %) 29  

(15 %)

35  

(18 %)

97  

(50 %)

21 (11 %) 195 

(100 %)

195 217 3.4 1.1 

Q7l Na LR naj bi vsak 

sodelavec od vodje 

izvedel, kaj se od njega 

pri�akuje in kako lahko 

v prihodosti doseže še 

boljše rezultate 

13 (7 %) 15  

(8 %) 

24  

(12 %)

104  

(53 %)

39 (20 %) 195 

(100 %)

195 217 3.7 1.1 
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Q8   Kako doživljate letne razgovore (LR)? Pri vsaki trditvi ozna�ite stopnjo strinjanja.  

   Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. 

enot 

Povpre�je Std. 

Odklon

        Popolnoma 

se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam

Ne 

morem se 

odlo�iti

Se 

strinjam

Popolnoma 

se strinjam

Skupaj             

Q8a LR doživljam kot razgovor 

enkrat letno 

8 (4 %) 23 

(12 %)

20 (11 %) 111 

(58 %)

28 (15 %) 190 

(100 %)

190 217 3.7 1.0 

Q8b LR doživljam kot rutino brez 

posebne vrednosti oz. koristi 

zame ali 

nadrejenega/zaposlenega 

15 (8 %) 60 

(32 %)

36 (19 %) 51  

(27 %)

28 (15 %) 190 

(100 %)

190 217 3.1 1.2 

Q8c LR je dogodek, na katerega 

se pripravim z vso skrbnostjo 

in odgovornostjo 

10 (5 %) 27  

(14 %)

22 (12 %) 105  

(55 %)

26 (14 %) 190 

(100 %)

190 217 3.6 1.1 

Q8d LR pomeni priložnost, da 

izvem, kako uspešno sem 

opravljal svoje naloge v 

preteklem obdobju 

15 (8 %) 31  

(16 %)

31 (16 %) 95  

(50 %)

18 (9 %) 190 

(100 %)

190 217 3.4 1.1 

Q8e LR dojemam kot analizo 

svojega dela, od katere je 

odvisna moja nadaljnja 

karierna pot 

19 (10 %) 49  

(26 %)

50 (26 %) 59  

(31 %)

13 (7 %) 190 

(100 %)

190 217 3.0 1.1 

Q8f Zadovoljen sem z izvajanjem 

LR 

20 (11 %) 31 (16 

%) 

44 (23 %) 79 (42 

%) 

16 (8 %) 190 

(100 %)

190 217 3.2 1.1 

Q8g Natan�no poznam koristi, ki 

jih imam od izvajanja LR

19 (10 %) 48  

(25 %)

61 (32 %) 52  

(27 %)

10 (5 %) 190 

(100 %)

190 217 2.9 1.1 

Q8h Natan�no poznam koristi, ki 

jih ima organizacija od 

izvajanja LR 

26 (14 %) 50  

(26 %)

65 (34 %) 43  

(23 %)

6 (3 %) 190 

(100 %)

190 217 2.8 1.1 

Q8i LR so vplivali na izboljšanje 

moje delovne uspešnosti 

38 (20 %) 60  

(32 %)

43 (23 %) 42  

(22 %)

7 (4 %) 190 

(100 %)

190 217 2.6 1.1 

Q8j Sodelavci so LR sprejeli 

pozitivno 

17 (9 %) 47  

(25 %)

68 (36 %) 50  

(26 %)

8 (4 %) 190 

(100 %)

190 217 2.9 1.0 

Q8k Želim si LR 23 (12 %) 24  

(13 %)

39 (21 %) 78  

(41 %)

26 (14 %) 190 

(100 %)

190 217 3.3 1.2 

Q8l LR je priložnost, da podam 

konkretne predloge 

vodji/zaposlenemu za 

izboljšanje dela, inovacij itd. 

15 (8 %) 15  

(8 %) 

26 (14 %) 112  

(59 %)

22 (12 %) 190 

(100 %)

190 217 3.6 1.1 

Q8m LR mi predstavlja odve�no 

"hojo k spovedi", po kateri se 

ni� ne spremeni 

25 (13 %) 56  

(29 %)

46 (24 %) 35  

(18 %)

28 (15 %) 190 

(100 %)

190 217 2.9 1.3 
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Q9   V �em vidite najve�jo koristnost oziroma posebno vrednost letnega razgovora (LR)? Ocenite stopnjo 

strinjanja.  

   Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. 

enot 

Povpre�je Std. 

Odklon

        Popolnoma 

se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam

Ne 

morem 

se 

odlo�iti

Strinjam 

se 

Popolnoma 

se strinjam

Skupaj             

Q9a Vzpostavljanje 

ustreznega odnosa −

ob�utek, da si sprejet, 

pomemben 

16 (8 %) 38  

(20 %)

41  

(22 %)

82  

(43 %)

13 (7 %) 190 

(100 %)

190 217 3.2 1.1 

Q9b Možnost seznaniti 

vodjo/zaposlenega s 

problemi 

9 (5 %) 20  

(11 %)

15  

(8 %) 

121  

(64 %)

25 (13 %) 190 

(100 %)

190 217 3.7 1.0 

Q9c Skupno reševanje 

problemov 

12 (6 %) 35  

(18 %)

25  

(13 %)

98  

(52 %)

20 (11 %) 190 

(100 %)

190 217 3.4 1.1 

Q9d Pridobiti od 

vodje/zaposlenega 

dodatne informacije 

povezane z delom in 

pri�akovanji 

15 (8 %) 20  

(11 %)

23  

(12 %)

106  

(56 %)

26 (14 %) 190 

(100 %)

190 217 3.6 1.1 

Q9e Možnost na�rtovanja 

kariere 

24 (13 %) 47 (25 

%) 

49  

(26 %)

57  

(30 %)

13 (7 %) 190 

(100 %)

190 217 2.9 1.2 

Q9f Možnost dolo�anja in 

uresni�evanja ciljev 

18 (9 %) 36  

(19 %)

46 (24 

%) 

73  

(38 %)

17 (9 %) 190 

(100 %)

190 217 3.2 1.1 

Q10   Vloga vodje letnih razgovorov (LR) in uspešnost vodje letnih razgovorov (LR); Pri vsaki trditvi ozna�ite 

stopnjo strinjanja.  

   Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. 

enot 

Povpre�je Std. 

Odklon

        Popolnoma 

se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam

Ne 

morem 

se 

odlo�iti

Se 

strinjam

Popolnoma 

se strinjam

Skupaj             

Q10a Vodja spodbuja 

zaposlenega v osebnem 

in kariernem razvoju 

11 (6 %) 28  

(15 %)

34  

(18 %)

100 (54

%) 

12 (6 %) 185 

(100 %)

185 217 3.4 1.0 

Q10b Vodja spremlja delo 

zaposlenega 

7 (4 %) 23  

(12 %)

23  

(12 %)

110  

(59 %)

22 (12 %) 185 

(100 %)

185 217 3.6 1.0 

Q10c Vodja spodbuja 

zaposlenega pri 

uresni�evanju skupnih 

ciljev in ciljev 

zaposlenega 

12 (6 %) 24  

(13 %)

37  

(20 %)

97  

(52 %)

15 (8 %) 185 

(100 %)

185 217 3.4 1.0 

Q10d Vodja ustrezno nagradi 

zaposlenega, ko doseže 

zastavljene cilje 

25 (14%) 44  

(24 %)

55  

(30 %)

51 (28 

%) 

10 (5 %) 185 

(100 %)

185 217 2.9 1.1 

Q10e Vodja je za LR dovolj 

pripravljen 

6 (3 %) 16  

(9 %) 

34  

(18 %)

106  

(57 %)

23 (12 %) 185 

(100 %)

185 217 3.7 0.9 

Q10f Vodja je dovolj 

usposobljen za vodenje 

LR 

6 (3 %) 21  

(11 %)

27  

(15 %)

104  

(56 %)

27 (15 %) 185 

(100 %)

185 217 3.7 1.0 
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Q10   Vloga vodje letnih razgovorov (LR) in uspešnost vodje letnih razgovorov (LR); Pri vsaki trditvi ozna�ite 

stopnjo strinjanja.  

   Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. 

enot 

Povpre�je Std. 

Odklon

Q10g Vodja je dovolj odprt, 

da sprejme predloge 

zaposlenega 

9 (5 %) 19  

(10 %)

25  

(14 %)

107  

(58 %)

25 (14 %) 185 

(100 %)

185 217 3.6 1.0 

Q10h Vodja si je vzel dovolj 

�asa za razgovor 

7 (4 %) 11  

(6 %) 

17  

(9 %) 

118  

(64 %)

32 (17 %) 185 

(100 %)

185 217 3.8 0.9 

Q10i Vodja je vodil LR 

sistemati�no 

5 (3 %) 15 (8 

%) 

28 (15 

%) 

111 (60

%) 

26 (14 %) 185 

(100 %)

185 217 3.7 0.9 

Q10j Pri razgovoru ste bili z 

vodjo/zaposlenim 

povsem iskreni 

5 (3 %) 12  

(6 %) 

12  

(6 %) 

111  

(60 %)

45 (24 %) 185 

(100 %)

185 217 4.0 0.9 

Q10k Na LR ste sklenili 

kakšne medsebojne 

dogovore 

11 (6 %) 32  

(17 %)

42  

(23 %)

84  

(45 %)

16 (9 %) 185 

(100 %)

185 217 3.3 1.1 

Q10l Na LR ste sklenili 

dolo�ene jasne cilje 

10 (5 %) 31  

(17 %)

47  

(25 %)

81  

(44 %)

16 (9 %) 185 

(100 %)

185 217 3.3 1.0 

Q10m Na LR ste dolo�ili 

natan�en rok za dosego 

zastavljenih ciljev 

11 (6 %) 35  

(19 %)

46  

(25 %)

79  

(43 %)

14 (8 %) 185 

(100 %)

185 217 3.3 1.0 

Q10n Na LR ste se po�utili 

sproš�eno 

10 (5 %) 16  

(9 %) 

22  

(12 %)

102  

(55 %)

35 (19 %) 185 

(100 %)

185 217 3.7 1.0 

Q11   Katere teme na letnem razgovoru (LR) so vas še posebej pritegnile? Ocenite stopnjo strinjanja.  

   Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. 

enot 

Povpre�je Std. 

Odklon

        Popolnoma 

se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam

Ne 

morem 

se 

odlo�iti

Strinjam 

se 

Popolnoma 

se strinjam

Skupaj             

Q11a Medsebojni odnosi 6 (3 %) 17  

(9 %) 

33  

(18 %)

108  

(59 %)

20 (11 %) 184 

(100 %)

184 217 3.6 0.9 

Q11b Kariera 10 (5 %) 30  

(16 %)

46  

(25 %)

83  

(45 %)

15 (8 %) 184 

(100 %)

184 217 3.3 1.0 

Q11c Pregled nalog in 

aktivnosti 

5 (3 %) 21  

(11 %)

28  

(15 %)

112  

(61 %)

18 (10 %) 184 

(100 %)

184 217 3.6 0.9 

Q11d Izobraževanje 7 (4 %) 23  

(13 %)

31  

(17 %)

104  

(57 %)

19 (10 %) 184 

(100 %)

184 217 3.6 1.0 

Q11e Stimulacija, pla�a 18 (10 %) 38  

(21 %)

35  

(19 %)

74  

(40 %)

19 (10 %) 184 

(100 %)

184 217 3.2 1.2 

Q11f Zadovoljstvo z delom 

in delovnimi pogoji 

8 (4 %) 17  

(9 %) 

23  

(13 %)

107  

(58 %)

29 (16 %) 184 

(100 %)

184 217 3.7 1.0 
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Q12   Katerim temam bi vi v prihodnje namenili ve� pozornosti pri letnih razgovorih (LR)? Ocenite stopnjo 

strinjanja.  

   Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. 

enot 

Povpre�je Std. 

Odklon

        Popolnoma 

se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam

Ne 

morem 

se 

odlo�iti

Se 

strinjam

Popolnoma 

se strinjam

Skupaj             

Q12a Bolj poglobljen 

pogovor o preteklem 

delu 

3 (2 %) 35  

(19 %)

37  

(20 %)

87  

(48 %)

19 (10 %) 181 

(100 %)

181 217 3.5 1.0 

Q12b Bolj poglobljen 

pogovor o prihodnjih 

nalogah 

1 (1 %) 17  

(9 %) 

15  

(8 %) 

109  

(60 %)

39 (22 %) 181 

(100 %)

181 217 3.9 0.9 

Q12c Ve�ji poudarek na 

karieri 

2 (1 %) 23  

(13 %)

35  

(19 %)

79  

(44 %)

42 (23 %) 181 

(100 %)

181 217 3.8 1.0 

Q12d Ve�ji poudarek na 

medsebojnih odnosih 

2 (1 %) 17  

(9 %) 

26  

(14 %)

92  

(51 %)

44 (24 %) 181 

(100 %)

181 217 3.9 0.9 

Q12e Ve�ji poudarek na 

dolo�enih usmeritvah, 

razvojnih na�rtih in 

ciljih podro�ja, kjer 

delate 

3 (2 %) 12  

(7 %) 

18  

(10 %)

105  

(58 %)

43 (24 %) 181 

(100 %)

181 217 4.0 0.9 

Q12f Ve�ji poudarek na 

delovnih pogojih 

3 (2 %) 17  

(9 %) 

20  

(11 %)

96  

(53 %)

45 (25 %) 181 

(100 %)

181 217 3.9 0.9 

Q12g Ve�ji poudarek na 

zadovoljstvu pri delu 

3 (2 %) 7 (4 %) 14  

(8 %) 

95  

(52 %)

62 (34 %) 181 

(100 %)

181 217 4.1 0.8 

Q13   Katero pri�akovanje iz vašega prejšnjega letnega razgovora (LR) se vam je najbolj uresni�ilo? Ocenite stopnjo strinjanja. 

   Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. enot Povpre�je Std. 

Odklon

        Popolnoma 

se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Ne 

morem 

se 

odlo�iti

Strinjam 

se 

Popolnoma 

se strinjam

Skupaj             

Q13a Izobraževanja − razni 

te�aji, usposabljanja itd. 

13 (7 %) 40 (22 %) 26 

(14 %)

77 

(43 %)

25 (14 %) 181 

(100 %)

181 217 3.3 1.2

Q13b Seznanitve 

vodjo/zaposlenega s 

problemi 

6 (3 %) 32 (18 %) 40 

(22 %)

86 

(48 %)

17 (9 %) 181 

(100 %)

181 217 3.4 1.0

Q13c Skupno reševanje

problemov 

11 (6 %) 31 (17 %) 49 

(27 %)

75 

(41 %)

15 (8 %) 181 

(100 %)

181 217 3.3 1.0

Q13d Pridobitve od 

vodje/zaposlenega 

dodatne informacije 

povezane z delom 

12 (7 %) 27 (15 %) 42 

(23 %)

87 

(48 %)

13 (7 %) 181 

(100 %)

181 217 3.3 1.0

Q13e Skupno na�rtovanje

kariere 

17 (9 %) 53 (29 %) 53 

(29 %)

47 (26

%)

11 (6 %) 181 

(100 %)

181 217 2.9 1.1

Q13f Dolo�anje in 

uresni�evanje ciljev 

11 (6 %) 34 (19 %) 52 

(29 %)

72 (40

%)

12 (7 %) 181 

(100 %)

181 217 3.2 1.0
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Q14 Ocenite stopnjo vašega zadovoljstva z navedenimi podro�ji: 

Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. enot Povpre�je Std. 

Odklon 

 Popolno-

ma sem 

nezadovo-

ljen 

Sem 

nezadovoljen

Ne morem 

se odlo�iti 

Sem 

zadovoljen

Popolnoma 

sem 

zadovoljen

Skupaj     

Q14a Osebno 

zadovoljstvo 

4 (2 %) 19 (11 %) 17 (10 %) 119 (67 %) 19 (11 %) 178 

(100 %)

178 217 3.7 0.9 

Q14b Zadovoljstvo 

na delovnem 

mestu 

5 (3 %) 25 (14 %) 22 (12 %) 106 (60 %) 20 (11 %) 178 

(100 %)

178 217 3.6 1.0 

Q14c Zadovoljstvo 

glede pogleda 

na celotno 

družbo DARS

12 (7 %) 42 (24 %) 54 (30 %) 66 (37 %) 4 (2 %) 178 

(100 %)

178 217 3.0 1.0 

Q14d Zadovoljstvo 

glede izvedbe 

LR 

10 (6 %) 28 (16 %) 40 (22 %) 86 (48 %) 14 (8 %) 178 

(100 %)

178 217 3.4 1.0 

Q14e Zadovoljstvo 

glede 

nadrejenih 

14 (8 %) 24 (13 %) 44 (25 %) 74 (42 %) 22 (12 %) 178 

(100 %)

178 217 3.4 1.1 

Q14f Zadovoljstvo 

glede 

prihodnosti 

družbe DARS

20 (11 %) 55 (31 %) 66 (37 %) 34 (19 %) 3 (2 %) 178 

(100 %)

178 217 2.7 1.0 

Q14g Zadovoljstvo 

glede vsebine 

vašega dela 

1 (1 %) 16 (9 %) 21 (12 %) 112 (63 %) 28 (16 %) 178 

(100 %)

178 217 3.8 0.8 

Q14h  Zadovoljstvo 

glede obsega 

vašega dela 

2 (1 %) 25 (14 %) 23 (13 %) 110 (62 %) 18 (10 %) 178 

(100 %)

178 217 3.7 0.9 

Q14i Zadovoljstvo 

glede delovne 

opreme, orodij

6 (3 %) 24 (13 %) 15 (8 %) 111 (62 %) 22 (12 %) 178 

(100 %)

178 217 3.7 1.0 

Q14j Zadovoljstvo 

glede 

fleksibilnosti 

delovnega �asa

6 (3 %) 21 (12 %) 18 (10 %) 92 (52 %) 41 (23 %) 178 

(100 %)

178 217 3.8 1.0 

Q14k Zadovoljstvo 

glede 

seznanjenosti s 

pomembnimi 

internimi 

informacijami

19 (11 %) 41 (23 %) 35 (20 %) 76 (43 %) 7 (4 %) 178 

(100 %)

178 217 3.1 1.1 

Q14l Poznavanje 

poslanstva, 

vizije in 

vrednot družbe 

DARS 

5 (3 %) 39 (22 %) 48 (27 %) 70 (39 %) 16 (9 %) 178 

(100 %)

178 217 3.3 1.0 

Q14m Telesno 

po�utje in 

zmogljivost pri 

opravljanju 

dela 

2 (1 %) 19 (11 %) 9 (5 %) 111 (62 %) 37 (21 %) 178 

(100 %)

178 217 3.9 0.9 

Q14n Možnost in 

prizadevanja 

družbe DARS, 

da zaposleni 

lažje 

9 (5 %) 22 (12 %) 38 (21 %) 92 (52 %) 17 (10 %) 178 

(100 %)

178 217 3.5 1.0 
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Q14 Ocenite stopnjo vašega zadovoljstva z navedenimi podro�ji: 

Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. enot Povpre�je Std. 

Odklon 

 Popolno-

ma sem 

nezadovo-

ljen 

Sem 

nezadovoljen

Ne morem 

se odlo�iti 

Sem 

zadovoljen

Popolnoma 

sem 

zadovoljen

Skupaj     

usklajujejo 

poklicne in 

zasebne 

obveznosti 

Q14o Razumevanje 

in podpora 

vodje, da 

zaposleni lažje 

usklajujejo 

poklicne in 

zasebne 

obveznosti 

12 (7 %) 15 (8 %) 25 (14 %) 99 (56 %) 27 (15 %) 178 

(100 %)

178 217 3.6 1.1 

Q15   Kako osebno dojemate letne razgovore (LR)? Ocenite stopnjo koristnosti LR.  

     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa

     1 (Popolnoma so nekoristni) 10 5 % 6 % 6 % 

     2 (So nekoristni) 31 14 % 18 % 23 % 

     3 (Ne morem se odlo�iti) 27 12 % 15 % 38 % 

     4 (So koristni) 98 45 % 55 % 94 % 

     5 (Popolnoma so koristni) 11 5 % 6 % 100 % 

Veljavni   Skupaj 177 82 % 100 %    

        Povpre�je 3.4 Std. Odklon 1.0 
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VABILO NA DLR 
Datum: …………...…. 

Spoštovani/a,      …………………………………. 

Področje, služba, OE: ………………………………….…… 

V A B I L O 

NA DARSOV LETNI RAZGOVOR  

Letni razgovor postaja v naši družbi redna oblika izmenjave mnenj in stališč med vodjem razgovora 

in delavcem oz. delavko. Tako kot lansko leto bo pogovor potekal o dosedanjem delu, realiziranih 

ciljih zadnjega letnega razgovora, bodočih ciljih in načrtih do prihodnjega letnega razgovora, delovni 

uspešnosti in kompetentnosti ter o ambicijah in poklicnih željah zaposlenega. 

S tem namenom vas vljudno vabim, da se udeležite Darsovega letnega razgovora 

dne ……………………….., ob ………. uri v ……………..………………….………… . 

Najin razgovor se bo nanašal na naloge in vloge, ki jih opravljate, na vaše rezultate v preteklem 

obdobju in na načrte za prihodnost. Za oporo in pripravo na ta razgovor vam spodaj posredujem 

vprašanja in prosim, da jih preberete in o njih razmislite.  

• Katere so bile moje ključne delovne naloge v preteklem letu? Kako sem jih opravil/a? 

• Kako in koliko moje delo prispeva k uresničevanju ciljev tima, oddelka, DARS d. d.?  

• Kje sem dosegel/a najboljše rezultate, se izkazal/a, na kaj sem še posebej ponosen/-a? 

• Katerih načrtovanih stvari nisem opravil/a in zakaj? 

• Katere stvari bi lahko opravil/a še bolje in kako? 

• Kako bi se lahko naloge opravile drugače? 

• Kaj bi pri svojem delu lahko izboljšal/a, spremenil/a? 

• Kakšne vrednote me vodijo pri delu?  

• Katere vrednote naj bi bile pomembne in značilne za DARS d. d.?  

• S katerimi pomembnimi nalogami in projekti se ukvarjam v sedanjem  trenutku? 

• Imam dovolj znanja, veščin in izkušenj, kompetenc, ki se zahtevajo za to delo? 

• Potrebujem pomoč? Kakšno in od koga? 

• Kakšne spremembe in kakšen razvoj načrtujem za naslednje leto? 

• Kaj načrtujem dolgoročnejše? Kaj želim doseči? Do kdaj? Kako? 

• Kakšni so moji dolgoročni osebni cilji in načrti, ki bodo imeli lahko vpliv na moje delo? 

• Kakšna je moja vloga v timu? Kako me sprejemajo sodelavci? Kako se počutim? 

• Neobvezno: Ocenite vlogo nadrejenega. 

�

V nadaljevanju razgovora se bova dogovorila za aktivnosti do naslednjega ocenjevalnega obdobja. 

Prijazen pozdrav!                                  Vodja razgovora 
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DLR ZA VODJE  

PRILOGA 2 Obrazec B 

�

�

�

DARSOV LETNI RAZGOVOR – DLR 2011  
ZA VODJE 

�

Datum izvedbe DLR  

Priimek in ime delavke/ca  Podpis ob zaklju�ku DLR: 

ID delavke/ca  

Delovno mesto  

Podro�je, služba, OE  

Priimek in ime vodje razgovora   Podpis ob zaklju�ku DLR: 

�

R A Z G O V O R 
�

1.  PREGLED REALIZIRANIH CILJEV ZADNJEGA LETNEGA RAZGOVORA  

(v kolikor je bil DLR opravljen) 

Cilj – navedba zastavljenega cilja 1          

cilja ni 

dosegel 

2            

cilj dosegel 

3             cilj 

presegel 

Cilj 1: 1 2 3 

Cilj 2: 1 2 3 

Cilj 3: 1 2 3 

Cilj 4: 1 2 3 

Cilj 5: 1 2 3 

2.  NA�RT CILJEV IN DODATNIH NALOG V ZVEZI Z DELOM ZA PRIHODNJE 

OBDOBJE (cilji naj bodo merljivi, njihova realizacija samo v obsegu zmožnosti sodelavca, 

predstavljajo naj korak naprej v osebnem ali poklicnem razvoju sodelavca)

CILJ, NALOGA 

(navesti konkreten merljiv in zmožnostim sodelavca dosegljiv cilj)
Rok realizacije

Cilj 1:

Cilj 2:

Cilj 3: 

�
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3. MODEL KOMPETENC 

KOMPETENCA 

OCENA RAZVITOSTI KOMPETENCE 

0 

ni 

potrebna

1            

zelo 

slabo 

2          

slabo 

3         

zadovoljivo

4         

dobro

5            

zelo dobro 

Komunikacijske sposobnosti 0 1 2 3 4 5 

Organizacijske sposobnosti 0 1 2 3 4 5 

Vodstvene sposobnosti 0 1 2 3 4 5 

Upravljanje s �asom 0 1 2 3 4 5 

Timsko delo in delo v skupini 0 1 2 3 4 5 

Delo in ravnanje z uporabniki 0 1 2 3 4 5 

Delo in ravnanje s sodelavci 0 1 2 3 4 5 

Samoiniciativnost 0 1 2 3 4 5 

Usmerjenost za doseganje ciljev 0 1 2 3 4 5 

Samoodgovornost, samozavest 0 1 2 3 4 5 

�

4. Vodstveni potencial

1 sodelavec je neposredno nadrejen drugim – število podrejenih (vpisati številko): 

2 ne kaže ambicij za nadaljnji razvoj za vodstvena dela 

�

5. Ali si sodelavec želi spremembo dela ?       

(razporeditev v drugo OE ali na drugo delo)                         DA NE 

Konkreten predlog zaposlenega za drugo delo: 

Razlog: 

Konkreten predlog vodje za drugo delo: 

Razlog: 

�

6.  PREDLOG IZOBRAŽEVANJ IN USPOSOBLJANJ ZA RAZVOJ SODELAVCA V 

PRIHODNJEM OBDOBJU (navesti izobraževanja in usposabljanja za pridobitev potrebnih 

znanj, veš�in in kompetenc za dosego zastavljenih ciljev ter dodatnih nalog v zvezi z delom in 

izklju�no glede na potrebe delovnih procesov)

To�ka programa izobraževanja iz kataloga izobraževanj 

Predlog 1: 

Predlog 2: 

Predlog 3: 

Predlog 4: 

Morebitni dodatni predlog – ni zajeto v katalogu izobraževanj in usposabljanj ali predlog za zunanje 

(eksterno) izobraževanje: 

�
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7.  IZOBRAŽEVANJE OB DELU (navesti morebitno izobraževanje zaposlenega ob delu za

pridobitev višje stopnje strokovne izobrazbe ali drugih funkcionalnih ter strokovnih znanj) 

Sodelavec se izobražuje ob delu  DA NE 

Izpolniti v primeru odgovora DA: 

Naziv izobraževalne ustanove 

Izobraževalni program / smer 

Strokovni naziv in stopnja str. izobrazbe   

Predviden zaklju�ek izobraževanja  

�

8.  PO�UTJE IN ZADOVOLJSTVO SODELAVCA NA DELOVNEM MESTU  

Merilo/postavka 

Ocena 

Opomba, predlog 
1            

zelo 

slabo 

2          

slabo 

3         

zadovoljivo

4         

dobro

5            

zelo dobro

Vsebina dela 1 2 3 4 5 

Obseg dela 1 2 3 4 5 

Delovna oprema, orodje 1 2 3 4 5 

Osebna varovalna oprema 1 2 3 4 5 

Prostorski pogoji 1 2 3 4 5 

Fleksibilnost delovnega �asa 1 2 3 4 5 

Seznanjenost s pomembni 

internimi informacijami 

1 2 3 4 5 

Poznavanje poslanstva, vizije in 

vrednot organizacije 

1 2 3 4 5 

Telesno po�utje in zmogljivost 

pri opravljanju dela 

1 2 3 4 5 

Predlog sodelavca za izboljšanja 

po�utja in zadovoljstva ali 

pogojev dela 

�

9.  NOTRANJE SODELOVANJE 

Pri svojem delu sodelavec najpogosteje sodeluje z (navesti službo oz. delovno podro�je DARS): 

………………………………………………………………………….

Po modelu ocenjevanja iz to�ke 8 naj sodelavec oceni sodelovanje in odzivnost navedene službe oz. 

delovnega podro�ja: 

1 2 3 4 5 

Opomba, predlog, priporo�ilo: 
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DLR ZA ZAPOSLENE  

PRILOGA 1 Obrazec A

�

�

�

DARSOV LETNI RAZGOVOR – DLR 2011  
ZA ZAPOSLENE 

�

Datum izvedbe DLR  

Priimek in ime delavke/ca  Podpis ob zaklju�ku 

DLR: 

ID delavke/ca  

Delovno mesto  

Podro�je, služba, OE  

Priimek in ime vodje razgovora   Podpis ob zaklju�ku 

DLR: 

�

R A Z G O V O R 
�

1.  PREGLED REALIZIRANIH CILJEV ZADNJEGA LETNEGA RAZGOVORA  

(v kolikor je bil DLR opravljen) 

Cilj – navedba zastavljenega cilja 1          

cilja ni 

dosegel 

2            

cilj 

dosegel 

3            

cilj presegel

Cilj 1: 1 2 3 

Cilj 2: 1 2 3 

Cilj 3: 1 2 3 

Cilj 4: 1 2 3 

Cilj 5: 1 2 3 

�

�

�

�

�

�
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2.  NA�RT CILJEV IN DODATNIH NALOG V ZVEZI Z DELOM ZA PRIHODNJE 

OBDOBJE (cilji naj bodo merljivi, njihova realizacija samo v obsegu zmožnosti sodelavca, 

predstavljajo naj korak naprej v osebnem ali poklicnem razvoju sodelavca)

CILJ, NALOGA 

(navesti konkreten merljiv in zmožnostim sodelavca dosegljiv cilj)

Rok 

realizacije

Cilj 1:

Cilj 2:

Cilj 3: 

�

3. Ali si sodelavec želi spremembo dela ?       

(razporeditev v drugo OE ali na drugo delo)                         DA NE 

Konkreten predlog zaposlenega za drugo delo: 

Razlog: 

Konkreten predlog vodje za drugo delo: 

Razlog: 

�

4. Vodstveni potencial

1 sodelavec je že neposredno nadrejen drugim oziroma koordinira delo skupine – število podrejenih 

(vpisati število): …………….. 

2 ne kaže ambicij za nadaljnji razvoj za vodstvena dela 

3 ima sposobnosti in ambicije za vodstvena dela 

�

5.  PREDLOG IZOBRAŽEVANJ IN USPOSOBLJANJ ZA RAZVOJ SODELAVCA V 

PRIHODNJEM OBDOBJU (navesti izobraževanja in usposabljanja za pridobitev potrebnih 

znanj, veš�in in kompetenc za dosego zastavljenih ciljev ter dodatnih nalog v zvezi z delom in 

izklju�no glede na potrebe delovnih procesov)

To�ka programa izobraževanja iz kataloga izobraževanj 

Predlog 1:

Predlog 2:

Predlog 3:

Predlog 4:

Morebitni dodatni predlog – ni zajeto v katalogu izobraževanj in usposabljanj ali predlog za zunanje 

(eksterno) izobraževanje: 

�
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6.  IZOBRAŽEVANJE OB DELU (navesti morebitno izobraževanje zaposlenega ob delu za 

pridobitev višje stopnje strokovne izobrazbe ali drugih funkcionalnih ter strokovnih znanj) 

Sodelavec se izobražuje ob delu  DA NE 

Izpolniti v primeru odgovora DA: 

Naziv izobraževalne ustanove 

Izobraževalni program / smer 

Strokovni naziv in stopnja str. izobrazbe   

Predviden zaklju�ek izobraževanja  

�

7.  PO�UTJE IN ZADOVOLJSTVO SODELAVCA NA DELOVNEM MESTU  

Merilo/postavka 

Ocena 

Opomba, predlog 
1            

zelo 

slabo 

2          

slabo 

3         

zadovoljivo

4         

dobro

5            

zelo dobro

Vsebina dela 1 2 3 4 5 

Obseg dela 1 2 3 4 5 

Delovna oprema, orodje 1 2 3 4 5 

Osebna varovalna oprema 1 2 3 4 5 

Prostorski pogoji 1 2 3 4 5 

Fleksibilnost delovnega �asa 1 2 3 4 5 

Seznanjenost s pomembni 

internimi informacijami 

1 2 3 4 5 

Poznavanje poslanstva, vizije in 

vrednot organizacije 

1 2 3 4 5 

Telesno po�utje in zmogljivost 

pri opravljanju dela 

1 2 3 4 5 

Predlog sodelavca za izboljšanja 

po�utja in zadovoljstva ali 

pogojev dela 

�

8.  NOTRANJE SODELOVANJE 

Pri svojem delu sodelavec najpogosteje sodeluje z (navesti službo oz. delovno podro�je DARS): 

………………………………………………………………………….

Po modelu ocenjevanja iz to�ke 7 naj sodelavec oceni sodelovanje in odzivnost navedene službe oz. 

delovnega podro�ja: 

1 2 3 4 5 
Opomba, predlog, priporo�ilo: 




