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POVZETEK 

V zaključni projektni nalogi je obravnavana metoda povratne informacije 360°. Poudarek je 

na metodi Perspectives 360, s katero je bila opravljena raziskava na primeru 61 vodij 

slovenskih podjetij, rezultati pa so predstavljeni v empiričnem delu naloge. Namen raziskave 

je bil ugotoviti, kako se vodje v različnih kompetencah ocenjujejo sami, slednje pa je nato 

primerjano z ocenami njihovih ocenjevalcev. Glede na rezultate ocenjevanja se slovenski 

vodje v povprečju precenjujejo, kar je najbolj opazno pri kompetencah timskega dela. Vodje 

se najboljše ocenjujejo prav na področju timskega dela in vodenja. Najmanj pa se precenjujejo 

v kompetencah vodenja ljudi, kjer so se tudi najslabše ocenili in prejeli najslabše ocene 

ocenjevalcev. 

Ključne besede: ocenjevanje, kompetence, metoda povratne informacije 360°, vodenje, 

timsko delo, osebna učinkovitost, vodenje ljudi, komunikacija, načrtovanje. 

SUMMARY 

The final project assignment discusses the 360° feedback method. The emphasis is on the 

"Perspectives 360" method, with which research was conducted on 61 Slovenian managers. 

The empirical part of the final project assignment presents the results of the mentioned 

research. I established how managers assess their own competencies, comparing that with the 

assessments of their assessors. In view of assessment results, Slovenian managers, on average, 

overestimate themselves, which is most notable in teamwork competencies. Managers of 

Slovenian companies assess themselves best specifically at teamwork and management. They 

overestimate themselves least at people management competencies, where they gave 

themselves the lowest assessments and also received the lowest assessments by the assessors. 

Keywords: assessment, competencies, 360° feedback method, management, teamwork, 

personal performance, people management, communication, planning. 

UDK: 005.585:658.512.6(043.2)
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1 OPREDELITEV PROBLEMA IN TEORETIČNIH IZHODIŠČ 

Živimo v času razvoja in nenehnih sprememb. Tako za karierni razvoj kot tudi za osebno rast 

potrebujemo nove izzive in nove načine spoznavanja samega sebe. Eden takšnih načinov je 

zagotovo metoda ocenjevanja vodstvenih kompetenc 360°. S to metodo spoznavamo sebe 

skozi oči drugih. To so sodelavci, nadrejeni, podrejeni in vodje. S pomočjo metode združimo 

poglede vseh pristojnih deležnikov na delovnem mestu. Vse ocene primerjamo in ugotovimo, 

kako kompetence ocenjevanega zaznavajo drugi. Koristi metode so predvsem v možnosti 

izboljšave medsebojnih odnosov in osebnega razvoja posameznika. Z metodo 360° 

ocenjujemo kompetence in veščine ocenjevanega subjekta (Noe idr. 2008, 416). Povratne 

informacije so priročne za spremembo stališč in vedenja. Koristne so predvsem za osebni 

karierni razvoj posameznikov na vodstvenih delovnih mestih, kot so vodje oddelkov ali 

vodilni kader, vendar je metoda lahko uporabljena za kateri koli nivo v organizacijski 

strukturi.  

Področje povratne informacije 360° je široko, saj vključuje tudi ostale deležnike - zunanje 

stranke, kupce, dobavitelje (kar se včasih imenuje povratne informacije 540°) (Armstrong 

2003, 514). 

Pomembna prednost metode 360° je, da vključuje različne poglede na delovanje in dosežke 

managerjev in jim s tem omogoča, da primerjajo svoje lastne zaznave o sebi z ocenami oz. 

stališči drugih, obenem pa metoda omogoča formalizacijo ocen o vedenjih ter veščinah med 

zaposlenimi in drugimi notranjimi ter zunanjimi deležniki (Noe idr. 2008, 416). Gruban 

(2004) pravi, da se sodelavci/ocenjevalci bojijo, da bi »spustili duha iz steklenice« in bi prišlo 

do slabih medsebojnih odnosov, maščevanja vodij in tekmovalnosti, ki bi prerasla v nezdrave 

spore ter zgrešeno rivalstvo. 

Metoda v Sloveniji ni uporabljena v tolikšni meri, kot bi lahko bila. Svetovalki podjetja OK 

Consulting pravita, da je v tujini metoda 360° veliko bolj razširjena kot v Sloveniji (Turk 

2006). Navajata, da v zahodni Evropi več kot 65 odstotkov podjetij redno uporablja to 

metodo, medtem ko Turk (2006) ugotavlja, da je v Sloveniji takšnih podjetij le 20 odstotkov  

Razlogov za manjšo uporabo metode v Sloveniji je veliko; nezaupanje v učinkovitost metode, 

strah pred njeno nekoristnostjo, nevednost, kako se spoprijeti z rezultati vprašalnikov, stroški, 

ki nastanejo v primeru, če metodo izvaja zunanji strokovnjak, ter strah pred razkritjem 

identitete ocenjevalca. Svetlik in Zupan (2009, 441) navajata, da metoda ocenjevanja 360° ni 

enostavna in prav to je morda razlog, da so podjetja pri njenem uvajanju previdna. Metodo 

uporabljajo bolj za ugotavljanje razvojnih potreb managementa in ključnih kadrov kot pa za 

ocenjevanje uspešnosti, ki bi pomagalo, na primer, pri odločanju o nagrajevanju in 

napredovanju.  
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Možina in drugi (2002, 276) navajajo, da lahko model povratnega obveščanja 360° razširimo 

tudi na usmerjanje predlogov za določanje višine plač posameznikov. Podatki, ki so bili 

zbrani v organizacijah in fokusnih skupinah, dokazujejo, da povezovanje povratnih informacij 

s sistemom plač ni koristno za razvojno naravnanost modela. Ne glede na to, da je metodo 

mogoče uporabljati za določanje višine plač in nagrad, praksa kaže, da to ni najbolje. Tudi 

raziskava Armstronga in Barona (1998) ugotavlja, da 51 odstotkov organizacij, zajetih v 

raziskavo, uporablja metodo povratne informacije 360° pretežno za pomoč pri ocenjevanju 

razvojnih potreb in za coaching. Le petina vprašanih uporablja metodo za določitev razreda 

uspešnosti (performance grade) ali denarno nagrado.  

Metoda 360° temelji na predpostavki, da vodja ni edini, ki lahko ponudi koristne informacije 

o delovni uspešnosti posameznika. V številnih pogledih nas namreč bolje kot vodja poznajo 

sodelavci ali neposredno podrejeni. Poleg tega ti posameznika vidijo drugače, saj so z njim v 

drugačnem delovnem odnosu kot vodja (Welsby 2006). 

Vodilni kadri so premalo izobraženi o potrebnih kompetencah na vodilnih mestih. Z metodo 

360° je relativno enostavno ugotoviti, kaj delajo prav in kaj narobe ter s pomočjo povratnih 

informacijah izboljšati samega sebe, kot osebnost in vodjo. Prednost metode 360° je tudi v 

tem, da je objektivna, saj svoje zaznave podajo najmanj trije soudeleženci v podjetju, s čimer 

se izognemo pristranskosti ocen enega samega poročevalca (Čuček 2012). 

Kompetence, potrebne za strokovno in učinkovito delo v stroki, se razlikujejo od kompetenc, 

potrebnih pri vodenju. Zato podjetja, ki svoje najbolj sposobne kadre nagradijo z vodstvenim 

položajem, zmotno menijo, da strokovna usposobljenost sama po sebi prinaša učinkovitega 

vodjo. Metoda 360° je tudi v takšnih primerih priročno sredstvo za ugotavljanje, katera so 

močna in katera šibka področja vodje. Na takšen način dobi vodja povratno informacijo, ki 

mu omogoča ciljno izboljšanje nekaterih kompetenc ter potrditev dobro opravljenega dela. S 

tem je omogočen njegov nadaljnji osebni in karierni razvoj (Čuček 2012).  

1.1 Namen in cilj zaključne projektne naloge 

Namen naloge je analiziranje metode povratne informacije 360°. Nadalje je namen opredeliti 

vse korake pri izvajanju metode in predstaviti prednosti ter slabosti, ki se pojavijo pri njeni 

uporabi. Za dobro razumevanje in izvajanje metode je treba razumeti tudi vlogo virov 

informacij (sodelavci, nadrejeni ipd.) te pomen kompetenc, ki se jih ocenjuje, saj jih morajo 

vsi udeleženci enako zaznavati. To bo izvedeno s pomočjo Kadisove raziskave, ki je bila leta 

2012 izvedena na vzorcu 61 slovenskih podjetij, ki so izvedla zunanje ocenjevanje vodij z 

omenjeno metodo.  

Cilj zaključne projektne naloge je spoznati metodo 360° in ugotoviti, kako metodo izvajajo v 

podjetjih in katere korake je treba narediti pred, med in po implementaciji metode. Cilj je tudi 
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ugotoviti, v katerih kompetencah se vodje precenjujejo, podcenjujejo oziroma ocenjujejo 

realno. Poleg tega bodo opredeljene morebitne slabosti metode 360°. 

1.2 Predvidene metode za doseganje ciljev 

V nalogi so v prvem delu uporabljeni članki iz domačih in tujih strokovnih revij, pregledana 

pa je tudi tako domača kot tuja literaturo s področja ocenjevanja zaposlenih. 

V drugem delu naloge so analizirani podatke iz raziskave, ki jo je izvedlo podjetje Kadis, 

d. o. o., predstavljeni so tudi zaključki. Za obdelavo podatkov je izbran računalniški program 

Excel. 

1.3 Predpostavke in omejitve zaključne projektne naloge 

Zaradi dobre seznanitve z metodo in z njenim izvajanjem obstaja predpostavka, , da bodo 

prednosti in omejitve metode 360° tudi natančno predstavljene.  

Pomembna omejitev pri pripravi projektne zaključne naloge je bila pomanjkanje strokovne 

literature v slovenskem jeziku. V velikem številu strokovne literature je metoda 360° le 

omenjena, nikjer pa ni podrobneje opisan korak za korakom. Dodatno omejitev je predstavljal 

tudi relativno majhen vzorec, zajet v Kadisovo raziskavo, kar še posebno velja za 

segmentacijo. 

Predpostavlja se, da so vodje in njihovi ocenjevalci vestno izpolnjevali vprašalnike in da bodo 

zbrani podatki prikazali realno sliko analize. Ostaja tudi domneva, da ocenjevalci niso 

zlorabili metode in izkrivljali rezultatov in da bodo rezultati vodij ter njihovih ocenjevalcev 

skladni, saj se vodje in njihovi sodelavci v majhnih ter srednje velikih podjetjih dobro poznajo 

in zato bolje sodelujejo.  
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2 PREDSTAVITEV METODE POVRATNE INFORMACIJE 360°  

Ne glede na to, ali si ljudje želijo povratnih informacij, ki jih dobijo, ali ne, si želijo, da so te 

pravilne, natančne, pomembne ter ažurne. Povratne informacije so pomembne za osebnostni 

in poslovni napredek, pa vendar jih le redki znajo pravilno izražati ali upoštevati. Ni 

presenetljivo, da povratne informacije v poslovnem svetu pogosto naletijo na negativne 

kritike, saj nadrejeni večinoma niso vešči izražanja kakovostne povratne informacije. V 

tradicionalnih vlogah, v katerih se pričakuje, da bo glavni vir povratnih informacij vodja, je 

pogosto slišati kritike. To ne bi smelo biti presenetljivo, saj vodja ne more ali pa noče nuditi 

visokokakovostne povratne informacije predvsem iz osebnih razlogov, kot so strah pred 

izgubo delovnega mesta in slabo strokovno znanje na področju ocenjevanja. Bracken (1996) 

pravi, da se možnost za izboljšanje ocenjevanja zmanjša, ko je nadzor občasen in 

nepredvidljiv ter ko vodje porabijo manj časa za zaposlene (Bracken 1996 v Kraut 1996, 120–

121). 

Poudariti je treba, da se želi z metodo povratne informacije 360° prvenstveno izboljšati 

predvsem delovno sposobnost ocenjene osebe, šele na drugem mestu je seznanjenje z rezultati 

ocenjevanja. Zavedati se je treba, da je vsaka oseba tudi to, kar vidijo drugi v njej; to je 

pomembna informacija, ki je del realnosti. Ko posameznik želi odpraviti določeno šibkost, je 

koristno, če se postavi v kožo bližnje osebe, saj jo ta pogosto vidi popolnoma drugače, kot se 

vidi sam. Zato je koristno soočiti naš pogled (samopodobo) s podobo, kako nas vidijo drugi 

(Čuček 2012). 

Metoda 360° je posebna oblika ocenjevanja, ki poteka od spodaj navzgor, saj je namenjena 

predvsem ocenjevanju vodilnih kadrov iz različnih perspektiv. Ena od teh so tudi podrejeni. 

Noe idr. (2008) vidijo metodo kot uspešen ocenjevalni sistem za managerje, v kateri sodeluje 

širok spekter ljudi. Proces vključuje samooceno, oceno nadrejenega, oceno podrejenega in 

oceno sodelavca ali stranke (Armstrong 2003, 514). 

2.1 Pomen, definicija in uporabnost 

Metodo povratne informacije 360° je leta 1995 definiral Ward, in sicer kot sistematično 

zbiranje podatkov in povratnih informacij o delovni uspešnosti posameznika ali skupine, 

pridobljenih s strani deležnikov (angl. stakeholders), s katerimi je ocenjevalec v razmerju 

(Ward 1995 v Armstrong 2003, 513). Pomen več izvornih povratnih informacij je v 

maksimiziranju kakovostnih povratnih informacij, ki jih podajo nadrejeni, sodelavci ali 

podrejeni. Ocenjevana oseba dobi polno 360-stopinjsko sliko opazovančevega obnašanja.  

Obstaja več variacij več naslovnih povratnih informacij, pri čemer pri nekaterih sodelujejo le 

podrejeni ali le sodelavci. Različne kombinacije ocenjevanja so odvisne od različnih 

dejavnikov v procesu ocenjevanja, kot so cilj raziskave (razvoj podjetja ali ocena 



5 

zaposlenega), narava dela in primernost vira povratne informacije (Bracken 1996 v Kraut 

1996, 118–119). 

Povratne informacije lahko zahtevajo tudi sodelavci. Tako je povratna informacija lahko 

imenovana tudi 180°, ali od spodaj navzgor, kar pomeni, da podrejeni ocenjujejo vodjo, ter 

vodja samega sebe. Povratna informacija je lahko predstavljena neposredno vodjem, njihovim 

podrejenim ali nadrejenim ali vsem. Ekspertno svetovanje ali coaching, ki je vir povratne 

informacije, v organizacijah običajno zagotovi član kadrovske službe ali zunanji svetovalec 

(Armstrong 2003, 514).  

Najbolje je, da vodjo ocenjujejo njegovi podrejeni (navadno jih je več), njegov neposredno 

nadrejeni in sodelavci na enakem hierarhičnem nivoju. Praksa kaže, da se predvsem sodelavci 

na isti hierarhični ravni (vodje različnih oddelkov) ne poznajo dovolj dobro in ne sodelujejo 

dovolj, da bi lahko ocenjevali drug drugega na tako podrobnih predpostavkah, kot jih navadno 

vključujejo vprašalniki. V takšnih primerih je bolje, da se jih ne vključi v ocenjevanje, saj 

lahko izkrivijo ali popačijo rezultate, ki bi jih bolj relevantno podali drugi, bolj tesni sodelavci 

(Čuček 2012). 

Gruban (2004) ugotavlja:  

Videti se samo tako, kot se vidimo sami (ozko, pristransko), ne zadostuje. Videti se (tudi) tako, 

kot nas vidijo drugi, je temelj koncepta formalne oz. uradne t. i. povratne informacije 360°, ki si 

je prispodobo sposodila iz radarske tehnologije: 90° je praviloma ozka slika, povratna informacija 

pa je tista, ki nam jo poda le vodja, tj. nadrejeni. Ta se sooča s predstavo ali oceno o sebi, kot jo 

imamo sami (slika 180°). Do popolnosti sliko dopolnjujejo informacije sodelavcev, ki nas in naše 

delo dobro poznajo (270°), ali celo mnenje naših podrejenih (360° ali panoramsko popolna slika). 

Razumevanje metode povratne informacije 360° in tega, kar o sebi posameznik (ne) ve, je 

moč pojasniti s t. i. Joharijevim oknom, ki prikaže osebne lastnosti v obliki okna s štirimi 

področji. 
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Slika 1: Joharijevo okno  

Vir: Kadis 2012.  

Prvo področje je odprto in kaže stvari, lastnosti in vedenja, ki se jih zaveda vsak posameznik 

sam in jih vidijo tudi drugi. To so npr. komunikativnost, družabnost, odprtost itd. 

Drugo področje je skrito, saj ga posameznik sam poznam, drugi pa do njega nimajo dostopa. 

To so npr. stvari, ki so označene kot intimne in jih nihče ne razkriva drugim. 

Tretje področje je slepa pega. To so značilnosti, vedenja in lastnosti, ki so posamezniku 

nevidna, jih pa vidijo drugi. To področje je izjemno pomembno, saj to, kako nekoga vidijo 

drugi, vpliva na njegovo usodo, kot npr., ali bo napredoval ali ne in podobno. 

Četrto področje je neznano posamezniku in drugim. Sam se tega ne zaveda, ne vidi pa ga niti 

drugi. To so npr. motivi iz zgodnjega otroštva. To je področje psihoanalize, ki je nedostopno 

in se ga pri metodi ne dotikamo (Čuček 2012). 

Zanimanje za metodo 360° obstaja zaradi  (Bracken 1996 v Kraut 1996, 120–121):  

- nezadovoljstva s tradicionalnimi metodami ocenjevanja uspešnosti. Organizacije, ki so v 

nenehnem iskanju rešitve problema ocenjevanja uspešnosti, se nerade poslužujejo 

tradicionalnih metod ocenjevanja zaposlenih predvsem zaradi težav z nestandardiziranim 

postopkom, pomanjkljivih povratnih informacij in pomanjkanja motivacije zaposlenih. 

Slednji pri klasičnih metodah ne vidijo izboljšanj, kar jim jemlje motivacijo. Za razliko od 

tradicionalnih pristopov dobro izvedena metoda povratne informacije 360° omogoča 

kakovostnejše podatke, ki so tudi preverljive. Redno izvajanje metode pripomore k 

izboljšanju delovnih rezultatov zaposlenih.  
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- udeležba in pomembnost. Vključitev več sodelujočih v delovni proces krepi pomembnost 

povratnih informacij, hkrati pa se razbremeni odgovornost nadrejenega, vendar pa je 

praksa pokazala, da je za uspešno izvajanje metode dovolj le nekaj udeležencev (od štiri 

do pet). Metoda 360° je lahko podlaga za uspešnost organizacij, ki se morajo hitro odzivati 

na hitro spreminjajoče se zunanje in notranje zahteve, saj hitro določi, kje so nastale 

potrebe po izboljšavah.  

- pomen »stranke«. Metoda dovoljuje tudi drugim deležnikom (notranjim ali zunanjim 

odjemalcem), da so udeleženi v procesu dajanja povratnih informacij. Zaposleni naj bi 

med seboj ravnali tako, kot ravnajo s strankami. To pomeni skrbno, spoštljivo in kar se da 

pošteno. Takšen naj bo tudi odnos med nadrejenimi in podrejenimi. Takšni odnosi 

zagotavljajo večjo objektivnost v ocenjevanju. Ocenjevanje zunanjih deležnikov pa je 

ključno za zaposlene, ki so z njimi v nenehnem stiku.  

- več virov nadzora. Trend vedno bolj ploskih organizacijskih struktur je povzročil, da 

imajo vodje pod seboj vedno več podrejenih, ki jih morajo nadzirati. Pri metodi 360° mora 

vodja posredovati bolj kakovostne informacije in ima manj časa za doseganje vseh zahtev, 

ki jih metoda zahteva. Zaradi preobremenjenosti vodje je smiselno razmisliti o možnosti, 

da to delo ocenjevanja opravi zunanja organizacija, ki se ukvarja le s tem. Organizacije, ki 

podpirajo uvedbo metode 360° kot edinega načina ocenjevanja zaposlenih, dajejo 

poudarek predvsem razvoju posameznika in odpravljajo pomanjkljivosti tradicionalnih 

metod. 

Metoda povratne informacije 360° se uporablja v številne namene. V raziskavi, ki jo je 

opravilo podjetje Ashridge Management Research Group (Handy, Devine in Heath 1996), so 

ugotovili, da je metoda 360° običajno sestavni del samorazvoja ali razvojno/kadrovskega 

programa.  

Nadalje je 45 uporabnikov, zajetih v raziskavi, razdeljenih v naslednje skupine: 

- 71 odstotkov organizacij uporablja metodo izključno za podporo učenju in razvoju; 

- 23 odstotkov organizacij uporablja metodo za podporo številnim kadrovskim programom, 

kot so ocenjevanje in kadrovsko načrtovanje; 

- 6 odstotkov organizacij pa uporablja metodo tudi za podporo pri odločitvah o plačilu. 

Neobjavljena raziskava podjetja Performance Management Group (Armstrong 2003), 

opravljena leto pozneje, ta je vključevala 22 organizacij, ki so uporabljale metodo povratne 

informacije 360°, je odkrila, da se: 

- 77 odstotkov vprašanih ne strinja ali močno ne strinja s trditvijo, da je metoda 'orodje za 

osebni karierni razvoj in da se ne sme uporabljati za širše kadrovsko področje ali za 

organizacijske namene; 

- 81 odstotkov vprašanih se ne strinja ali močno ne strinja, da 'je naravna uporaba metode 

360° podlaga za plačilo. 
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Tudi raziskava Armstronga in Barona (1998) ugotavlja, da 51 organizacij, zajetih v raziskavo, 

uporablja metodo 360° pretežno za pomoč pri ocenjevanju razvojnih potreb in za coaching. 

Le petina vprašanih uporablja metodo za oceno uspešnosti ali denarno nagrado. 

Lastništvo podatkov 

Stališče, da so izsledki metode 360° last vodje za razvojne namene, ima vedno več 

podpornikov. Če se posreduje povratno informacijo neposredno ocenjenemu, ima to lahko 

resne posledice v njegovem bodočem vedenju. Razlogi za to so:  

- ocenjeni niso odgovorni za nadaljnje korake in morda nimajo motivacije za spremembo; 

- ocenjeni vidijo povratno informacijo kot nekaj, kar je dobro vedeti, vendar nima vpliva na 

njihovo delo; 

- ocenjeni vidijo povratno informacijo le kot enkraten dogodek in ne kot obstoječi proces; 

- ocenjevalci pogosto ne vidijo, ali so njihove ocene upoštevane, kar lahko vodi v 

zmanjševanje motivacije za sodelovanje v procesu ocenjevanja. 

S pomočjo metode povratne informacije 360° lahko podjetje pridobi informacije o zaposlenih, 

ki ne podpirajo njihovih vrednot (Bracken 1996 v Kraut 1996, 122–123). 

Bracken (1996 v Kraut 1996, 123) navaja, da se pojavi vprašanje pri ugotavljanju, ali je 

naslovnik opazovanec ali podjetje, ki ocenjuje. Če je stranka posameznik, sta 

najpomembnejša podatka moč in možnost napredka. Če je stranka podjetje, je večji poudarek 

na primerjavi med zaposlenimi in skladnostjo njihovih vrednot ter interesov z vrednotami in 

interesi podjetja. 

2.2 Nameni uporabe 

Murphy in Cleveland menita, da je metoda lahko uporabna za vsaj tri glavne namene in 

njihove različne kombinacije (Murphy in Cleveland 1995 v Kraut 1996, 122): 

Individualni razvoj: to je eden največjih ciljev metode 360°. Individualni razvojni načrti 

temeljijo na analizi povratnih informacij, ki se običajno izvedejo z ocenjevanjem samega 

sebe. Zaposlene je mogoče usmeriti k usposabljanju, razvojnim virom (kot so knjige, 

videoposnetki in coaching) in spodbuditi k načrtovanju kariere. Zagovorniki uporabe metode 

izključno v razvojne namene izpostavljajo naslednje značilnosti metode: 

- ocenjevalci so anonimni: anonimno ocenjevanje je bolj iskreno in natančno, vendar pa še 

vedno obstaja verjetnost, da ni mogoče zagotoviti popolne anonimnosti, še posebej, če je 

metoda uporabljena za namen raziskave organizacije; 

- zaupnost: omogoča, da so rezultati zaupni i in da ocenjena oseba lahko odloči, ali jih bo 

delila z drugimi ali ne. V nekaterih primerih rezultati niso znani niti organizaciji; 
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- psihološka varnost: omogoča, da so rezultati ocenjenim jasni in da jih znajo interpretirati 

ter razumeti v pravem kontekstu. Za to je odgovoren izvajalec metode, ki ocenjenim ne 

sme le podati rezultatov, ampak mora poskrbeti tudi za to, da jih ti pravilno razumejo in 

smotrno uporabijo pri nadaljnjem delu; 

- samozavedanje: povečano spoznavanje samega sebe poteka skozi celoten proces. Prične se 

s samooceno in nadaljuje s prejemom ter analizo rezultatov. Takšen proces ustvarja vrzel 

med samozaznavo, povratnimi informacijami drugih ocenjevalcev in želenim stanjem. Ta 

vrzel vzbudi željo po spremembi vedenja. 

Administrativno-upravno odločanje: metoda je lahko uporabljena za osebne ali organizacijske 

odločitve, kot tudi za oceno učinkovitosti in prihodnje načrte. Murphy in Cleveland (1995 v 

Kraut 1996) pravita, da so podrejeni in sodelavci bolj kot vodja primerni za ocenjevanje 

vidikov uspešnosti, kot so rezultati in medsebojna vedenja. Ko je namen metode odločanje, 

postane seznam lastnikov podatkov širši in vključuje tudi vodjo ter kadrovsko službo. 

Organizacijski razvoj: s podatki, pridobljenimi z metodo 360°, se lahko ustvari kompetenčni 

profil za celotno organizacijo, ki vpliva na njeno delovanje. Ko je namen uporabe metode 

organizacijski razvoj, lahko njeni izsledki koristijo pri oblikovanju skupin, izboljšanju 

komunikacije, klime podajanja povratnih informacij, boljšemu sodelovanju s kupci in 

izboljšavi vzdušja v organizaciji. 

2.3 Razvoj in izvajanje 

Armstrong (2003, 518–519) navaja deset korakov za izvajanje in razvoj metode povratne 

informacije 360°, in sicer: 

1. opredelitev cilja: pomembno je natančno opredeliti, kaj želimo doseči z izvajanjem 

metode 360°. Opredeliti je treba, v kakšnem obsegu se bo metoda ukvarjala z razvojem 

posameznika, s plačilnim sistemom ali z ocenjevanjem zaposlenega; 

2. odločitev o prejemnikih: pomembno je natančno določiti, kdo bo izvajal metodo, kdo bo 

na koncu prejel povratne informacije in kdo bo upravljal s podatki; 

3. odločitev, kdo bo podajal povratne informacije: povratne informacije lahko podaja vodja 

ocenjenega, neposredno poročilo, člani tima, drugi sodelavci in zunanji ali notranji 

odjemalci. Odločiti je treba, ali bodo pomoč vodji pri uporabi povratne informacije nudili 

zunanji izvajalci ali kadrovniki podjetja. Naslednja odločitev je povezana z anonimnostjo 

povratne informacije oz., ali ocenjevalci ostanejo anonimni ali ne (metoda je običajno 

anonimna); 

4. odločitev o področju dela in vedenja: na slednjega se bodo nanašale povratne informacije. 

Ta je lahko v skladu z obstoječim modelom kompetenc organizacije, ali pa se lahko poda 

v obliki seznama postavk za razvoj. Jasno je, da mora biti model skladen in se prilegati 

kulturi, vrednotam in vrsti dela, ki jih izvaja organizacija. Lahko se določi, da je seznam 
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postavk ali vprašanj spremenljiv in se ga prilagaja vsakokratnemu področju preučevanja, 

ali pa je fiksen; 

5. odločitev o metodi zbiranja podatkov: vprašalnik je lahko zasnovan v podjetju ali pa ga 

potrdi zunanji strokovnjak ali programski ponudnik, z morebitno možnostjo kasnejše 

dopolnitve, ki bo primernejša; 

6. odločitev, kako analizirati in predstaviti podatke: analizo lahko podjetje izvede 

samostojno, ali pa kupi programski paket, ki vključuje tudi analizo zbranih podatkov; 

7. pripraviti načrt za začetni program izvajanja: prvotno je zaželeno izvesti poskus, najraje 

na najvišji ravni ali z vsemi vodji. Poskusna izvedba se prične s predstavitvijo metode 

tistim, ki so vanjo vključeni. Pojasniti jim je treba, kako deluje metoda in kakšno vlogo 

imajo v njej; 

8. analizirati rezultate pilotne izvedbe: analizirati je treba odziv vseh sodelujočih v poskusni 

izvedbi in predlagati spremembe, kot npr. izboljšanje načinov komunikacije, uvedba 

paketa ali usposabljanja; 

9. načrtovanje in izvajanje celotnega programa: ta korak vključuje obširni pogovor, kjer 

ocenjeni in ocenjevalci pridobijo informacije o pomenu metode, usposabljanju, izvajanju, 

podpori kadrovske službe in/ali zunanjih svetovalcih; 

10. spremljanje in ocenjevanje: posebno pozornost je treba nameniti začetnemu izvajanju 

metode povratnih informacij, pa tudi sicer je nujen nenehen nadzor in spremljanje. Metoda 

je občutljiv vir informacij, ki lahko povzroči anksioznost in stres ali pa vodi v razvoj in 

boljše delovanje v zameno za veliko vloženega truda. 

2.4 Proces izvajanja 

2.4.1 Vprašalnik 

Armstrong (2003, 516) opisuje vodstveno funkcijo kot: 

[…] širitev jasne vizije in osredotočenje na njeno doseganje. Izkazuje zavezanost k poslanstvu 

organizacije. Zagotavlja skladen namen in smer, tako znotraj kot izven organizacije, in 

izkoriščanje energije ter veselja med zaposlenimi.  

Armstrong (2003, 516) pravi:  

Z metodo 360° pridemo do želenih informacij predvsem z vprašalniki, ki iz različnih perspektiv 

in s pomočjo seznama kompetenc merijo vedenja ocenjenih. Pravzaprav sprašujejo po oceni. 

Kompetenčni model lahko razvije podjetje samo, ali pa se obrne na usposobljene strokovnjake, ki 

nudijo že pripravljene vprašalnike ali jih naredijo po meri organizacije. Dimenzije se lahko v 

veliki meri nanašajo na vodje, zaposlene in na pristope k delu. 

Vprašanja morajo biti zastavljena tako, da minimizirajo možnost subjektivnih odgovorov. 

Izogibati se je treba besedam, kot so: verjeti, znati, razumeti itd. Uporabiti je treba pritrdilne 

besedne zveze (Bracken 1996 v Kraut 1996, 127).  
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2.4.2 Ocenjevanje 

Ocene podajo ocenjevalci na lestvici pred vsako postavko. Nanašajo se tako na pomen kot na 

učinkovitost ocenjene osebe. Pri vsaki točki je treba izbrati mero pomembnosti na lestvici, od 

1 (ni pomembno) do 6 (nujno), kot tudi mero uspešnosti na lestvici, od 1 (šibko področje) do 

6 (izjemno področje) (Armstrong 2003, 516–517). 

Welsby (2006) navaja:  

Navodila in informacije o postopku morajo dobiti tudi tisti, ki bodo odgovarjali, ne le tisti, ki se 

jih ocenjuje. Pojasnite, kaj bodo morali narediti, koliko časa jim bo to vzelo, kaj se bo zgodilo z 

informacijami in kakšne koristi lahko pričakujejo.  

S takšnim pristopom bodo zaposleni bolje razumeli pomen izvajanja metode in razlog, zakaj 

so prav oni tako pomembni v tem procesu. Ugotavljanje njihove pomembnosti v izvajanju 

metode 360° jim lahko zviša samozavest, saj njihovo sodelovanje v procesu doprinese 

koristne informacije podjetju. Z lastnimi besedami jim je treba pojasniti, zakaj je to tako 

pomembno. 

2.4.3 Obdelava podatkov 

Običajno se vprašalniki izdelujejo in obdelujejo s pomočjo programske opreme, razvite v 

okviru organizacije ali, najpogosteje, prek zunanjih izvajalcev, ponudnikov storitve. To 

omogoča hitro in učinkovito zbiranje in analiziranje podatkov, in to na način, ki nudi grafično 

in numerično predstavitev (Armstrong 2003, 517). 

Zahteva po natančnosti pri metodi 360° je posebno velika zaradi majhnosti skupin in 

potencialnih napak pri končnih rezultatih (Bracken 1996 v Kraut 1996, 132–133). Grafični 

prikaz rezultatov je bolj primeren za lažje razumevanje. Ocenjeni dobijo v poročilu poleg 

grafičnega prikaza rezultatov tudi jasna in natančna navodila o možnih izboljšavah. 

Posebno pozornost zahtevajo izračuni, kadar je njihova interpretacija podana z negativnimi 

pomeni besed in besednih zvez. Tej težavi se je možno izogniti tako, da se negativnih 

besednih zvez ne uporablja (Bracken 1996 v Kraut, 1996, 132–133). 

Naslednji izziv metode 360° je, da morajo ocenjevalci pravilno interpretirati informacije, ki 

izhajajo iz vprašalnika. Zaradi tega je pomembno pilotsko testiranje (Bracken 1996 v Kraut, 

1996, 127). To je poskusno izvajanje metode, ki se opravi pred uradno izvedbo. 
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2.4.4 Povratne informacije 

Povratna informacija je pogosto anonimna in je predstavljena ocenjenemu (najpogosteje), 

njegovemu vodji (manj pogosto) ali obema skupaj. Nekatera podjetja ne želijo, da je ocena 

anonimna, kar je seveda odvisno od kulture podjetja (Armstrong 2003, 517). 

Bracken (1996 v Kraut 1996, 133) navaja, da je eden zadnjih korakov izvajanja metode 

celotna in pravilna uporaba rezultatov. Prične se z zagotavljanjem podpore ocenjenim, sicer 

pa temelji na tem, kako bodo vodje ocenjeni, ocenjevalci in celotna organizacija izkoristili 

vrednost informacij (Bracken 1996 v Kraut 1996, 133–134): 

- Usposabljanje ocenjenih: Bracken pravi, da ni dovolj zgolj podati povratne informacije 

ocenjenim in pričakovati, da se bodo vedenjske spremembe zgodile same od sebe. V 

podporo ocenjenim je mogoče nuditi tri različne pristope dela z njimi. T. i. minimalni 

pristop pomeni, da je z vsakim podatkovnim poročilom zagotovljen tudi delovni zvezek, 

ki predpisuje postopek za razlago poročila in priporočilo za pripravo standardnega 

akcijskega načrta. Pričakuje se, da bo delavni zvezek zadostoval. T. i. srednji pristop 

vključuje delovni zvezek in delavnico. S tem se postavi zahteva, da se ocenjeni udeleži 

delavnice, kjer se uči uporabe delovnega zvezka za oblikovanje akcijskega načrta. Na 

delavnici ocenjeni opravljajo analize in manjše diskusije, ki so lahko zelo koristne. Možno 

je, da ocenjeni želi razpravljati o rezultatih z ocenjevalci in vodjo, zato je lahko del 

delavnice namenjen tudi za pomoč ter pripravo na ta dogodek. Delavnice imajo 

neposredne in takojšnje prednosti. To so odgovori na zastavljena vprašanja, namenjeni čas 

za delo z rezultati in zagotavljanje, da ocenjeni uspešno opravijo svojo analizo. T. i. visoki 

pristop zagotavlja vsakemu ocenjenemu individualno svetovanje in svetovalca. Nekatere 

organizacije tovrstno storitev zagotavljajo s pomočjo telefonskega razgovora. 

- Odziv ocenjenih: vpliv, ki ga ima metoda 360° na večino udeležencev, je šibak. Priti do 

informacij, kako posameznika vidijo drugi, je enkratna izkušnja, ki nekaterim pomeni 

vzpodbudo, drugim pa neprijetno odkritje. Organizacija ima odgovornost predvideti in 

zagotoviti, da bodo ocenjeni dobili podporo ter svetovanje, v kolikor ga potrebujejo. Glede 

na to, da razočarane osebe lahko nasprotujejo in zavrnejo vprašalnike, mora organizacija 

najti tudi primerno rešitev, ko bo spodbujala ocenjene, da bodo bolj odprti in sprejemali 

povratne informacije. 

- Poštenost: ena od bistvenih prednosti metode je v njeni obljubi za zmanjšanje 

pristranskosti z vključevanjem ocenjevalcev iz različnih perspektiv in hipotetično različnih 

okolij.  

- Oblikovanje akcijskih načrtov: ne glede na to, ali je metoda uporabljena za razvoj ali 

odločanje, ocenjeni pričakujejo, da bodo informacije, pridobljene v procesu, tudi del 

njihovega osebnega in razvojnega načrta. Ta naj bi temeljil na analizi, ki bo vodila v lažje 

sporazumevanje z ocenjevalci, tj. sodelavci in nadrejenimi. Vključitev akcijskega načrta v 

razvojni del osebnega načrta je konstruktivna uporaba povratnih informacij.  
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- Usposabljanje vodij: nekateri načini uporabe metode 360° ne zahtevajo od ocenjenih, da 

delijo rezultate s svojimi vodji, vendar je brez tega težko pričakovati osebni razvoj 

udeležencev. Vodje bi morali sodelovati v ustvarjanju in načrtovanju dela. Bracken (1996 

v Kraut 1996, 134–135) navaja, da bo vodja ocenjene osebe pridobil prednost s 

kakovostnim usposabljanjem, ki bo: 

- jasno opredelilo njegovo vlogo v procesu metode 360°; 

- zagotovilo pravilno uporabo podatkov; 

- opisalo pravilno uporabo povratnih informacij; 

- opredelilo ustrezne politike in postopke.  

- Povezave z oceno uspešnosti: uporaba povratnih informacij je bolj neposredna, ko se tudi 

rezultati upoštevajo v končni oceni uspešnosti (v poročilu). Takšna integracija povratnih 

informacij v oceno uspešnosti je lažja, ko imata ocena uspešnosti s podatki in vprašalnik 

enako obliko ter kriterije. Ob uporabi tovrstne integracije se pojavi nevarnost, da vodje 

izrabijo pridobljene povratne informacije tako, da se izognejo odgovornosti opravljanja 

potrebnih odločitev in presoji ne glede na rezultate. Izjemno pomembno je, da vodje 

pravilno in primerno uporabijo pridobljene podatke v postopku ocenjevanja, zato morajo 

biti ustrezno usposobljeni.  

- Povratna informacija ocenjevalcem: izvajalci metode (to je lahko kadrovik, vodja ali 

zunanji izvajalec) se sestanejo z ocenjevalci, da pregledajo rezultate in izdelajo načrt dela. 

To je kritičen korak za zagotovitev: 

- da je povratna informacija pravilno in v celoti razumljena; 

- da se ocenjevalec strinja z ocenjevalčevim načrtom dela; 

- da ocenjevalci vedo, da se njihovo mnenje upošteva, kar posledično povečuje 

možnost, da bodo tudi v prihodnosti sodelovali v raziskavah. 

- Zagotavljanje anonimnosti: domneva se, da anonimnost vodi k odkritosti in preprečuje 

povračilne ukrepe. Toda v primeru, ko vodje ocenjujejo podrejeni, povratne informacije 

niso anonimne. 

Brane Gruban (2004) pravi:  

Danes se krog uporabnosti metode povratne informacije 360° širi - včasih celo v smer 

stopnjevanega psihološkega pritiska na spremembo vedenj, ki mu mnogi bolj ali manj upravičeno 

oporekajo, saj prepogosto zanika temeljno pravico do lastne izbire. V vsakem primeru takšna 

povratna informacija o nas (Carl Jung pravi, da sebe pravzaprav sploh razkrivamo skozi druge!) 

ni naivna reč in je po svoje pravi preizkus zrelosti posameznika, saj zaradi same disonance 

povratnih informacij ruši zgrajeno predstavo o sebi, lastno samopodobo, notranjo psihološko 

stabilnost in varnost posameznika. Zato tudi ne čudi, da so za sprejemanje takšne povratne 

informacije o sebi značilne štiri faze transformacijske krivulje. 
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Slika 2: Transformacijska krivulja spreminjanja 

Vir: Gruban 2004. 

Gruban (2004) še pojasnjuje: 

V prvi fazi se tisti, ki so pridobili povratno informacijo o sebi, soočajo s fazo zmedenosti, 

negotovosti, šoka (kako so si drznili), sledi ji faza resignacije, strahu, frustracij, notranjih 

napetosti in konfliktov ter jeze (krivi so vsi drugi, lahko bi mi prej povedali v obraz), v tretji so na 

vrsti skepsa, stres, zanikanje, zavračanje in odpor, šele v zadnji, četrti fazi pa smo priče streznitvi, 

vračanju v realnost, upanju, olajšanju, samozaupanju in sprejemanju (mogoče pa bi res moral 

premisliti o tem, kaj mi hočejo povedati, kako bi se lahko spremenil). Ta svojevrstni tobogan 

čustvenih odzivov skrbni načrtovalci metode 360° nikakor ne prepuščajo naključjem ali samim 

ocenjevancem, ampak poskrbijo, da jim njihovi (usposobljeni) vodje ali svetovalci pomagajo, da 

sam proces podoživljanja ne traja predolgo, da čustveni padci, ki lahko negativno vplivajo na 

produktivnost, niso pregloboki in da ne pride do nostalgičnega obračanja nazaj, v varen objem 

preteklosti. 

2.4.5 Spoznanje 

Ukrep, sprožen s povratno informacijo, je odvisen od namena izvedbe. Ta je lahko razvojni, 

plačilni ali ocenjevalni. Če je namen predvsem razvojni, se lahko prepusti posamezniku, da 

razpolaga s podatki kakor želi, kot del svojih osebnih razvojnih načrtov, lahko pa proces 

načrtovanja izvajata skupaj posameznik in njegov vodja, če ta razpolaga z vsemi 

informacijami. Tudi, če so podatki predstavljeni le posamezniku, jih je možno obravnavati na 

ocenjevalnem sestanku in jih tako vključiti v skupne načrte (Armstrong 2003, 518). 

2.5 Nadzor in evalvacija  

Med izvajanjem metode, predvsem pa pri zaključevanju, je pomembno, da se ustvari sistem 

za spremljanje procesa in določitev želenih rezultatov. Koristne so lahko tako nekatere 

primerjalne analize dobrih praks kot tudi vključitev več ocenjevalcev (Bracken 1996 v Kraut 

1996, 136). 
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Zlorabe sistema: obstaja možnost, da ne bodo vsi ocenjevalci svoje obveznosti opravljali z 

dobrimi nameni. Bracken (1996 v Kraut 1996, 136) navaja dva najbolj pogosta primera 

zlorabe. Prvi primer je, ko ena oseba predloži več vprašalnikov, kar se največkrat pojavi pri 

spletni oddaji. Oseba odda več vprašalnikov in na skupno oceno vpliva bolj kot bi morala. Na 

takšen način se lahko doseže izrazito boljša ali slabša skupna ocena ocenjenega. To je možno 

onemogočiti z uporabo osebne identifikacijske številke (PIN), kar lahko ogroža tudi 

anonimnost. Drugi primer zlorabe je namerna in nerealna slaba ocena osebe, ko zaradi 

osebnih interesov ali konfliktov ocenjevalec ocenjenega oceni slabše, kot ga dejansko 

ocenjuje.  

Tako kot ocenjevalci pa lahko tudi ocenjeni zlorabijo sistem. To lahko storijo preprosto tako, 

da sami izpolnijo vse vprašalnike, ne da bi jih oddali ocenjevalcem. Obstajajo tudi bolj prikriti 

poskusi sabotaže metode 360°. Na primer, po prejetih povratnih informacijah lahko ocenjeni 

opazi, da določena ocena odstopa iz povprečja in poskuša ugotoviti, kdo mu jo je namenil, in 

če to ugotovi, ga želi kaznovati, kar seveda ni prav. Možna rešitev za omenjeni problem je, da 

oseba, odgovorna za kadre ter izvedbo metode 360°, uredi komentarje in opažanja do te mere, 

da je identiteta ocenjevalca dobro zakrita (Bracken 1996 v Kraut 1996, 136). 

Hazucha Fisher, Hezelett in Schneider (1993 v Kraut 1996, 137) pravijo, da se kljub vsem 

izzivom, ki doletijo izvajalce metode 360°, spretnosti in veščine udeležencev po prejetih 

povratnih informacijah povečujejo, kar spodbuja možnost njihovega kasnejšega napredovanja. 

Vedenjske spremembe lažje dosežejo manj in srednje sposobni ocenjeni, kar kaže na potrebo 

po predhodni oceni sposobnosti preučevane populacije, saj se le tako lahko ovrednotijo 

kasnejše vedenjske spremembe.  

Kraut (1996, 137) omenja še druge ukrepe, ki se uporabljajo za ocenjevanje učinkovitosti 

metode 360°, in vključujejo odzivnost, pravočasno izvajanje, stopnjo udeležbe, zaznane 

spremembe vedenja, proces ocenjevanja ocenjencev, usposabljanje ocenjevalcev, učinkovitost 

ocenjencev in zavezanost k smernicam ter praksi politike (kot je pravočasnost, izbira 

ocenjevalcev, povratne informacije za ocenjevalce in srečanje z vodjo). 

2.6 Prednosti in slabosti 

Gruban (2004) meni, da je metoda 360° namenjena predvsem vodjem na višjih položajev, saj 

pravi, da je ta časovno zamudna, stroškovno pa relativno intenzivna, da bi jo lahko izvajali za 

prav za zaposlene. Prav vodje velikokrat metodo zavračajo z izgovorom, da podrejeni ne 

morejo ocenjevati njihove strokovnosti. Pozabijo ali pa prezrejo, da ne gre za ocenjevanje, 

ampak za analizo vedenj, ne pa tudi za presojo ozke funkcionalne strokovnosti. Pri metodi 

360° gre le za dragoceno informacijo, kako tisti, ki jih vodje vodijo, doživljajo njihov način 

vodenja, spodbujanja, motiviranja, pripravljenost graditve odnosov, poslušanja ter 

komuniciranja. Glede na to, da je naloga vodje tudi usmerjati in mobilizirati energijo 
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sodelavcev za doseganje ciljev, je torej sprejemljivo sodelavce povprašati, kako in koliko je 

vodja pri tem uspel. Razlog, da vodje ne želijo prejeti povratnih informacij od sodelavcev, so 

praviloma strah, slabe pretekle izkušnje, izogibanje konfliktom, negotovost, samozaščitno ali 

obrambno vedenje, prevelik ego, nevednost ali pa preprosto arogantnost ter ignoranca. Vodje, 

ki ne želijo izkoristiti prednosti metode 360°, zapravijo priložnost videti se tako, kot jih vidijo 

drugi in izgubijo priložnost za razkrivanje t. i. slepe pege ter s tem možnost za razvoj, učenje 

ter izboljšanje lastne uspešnosti. 

Podjetje Performance Management Group je leta 1997 izvedlo raziskavo, ki sicer ni javno 

objavljena, ta pa je pokazala, da sodelujoči verjamejo v naslednje koristi uporabe metode 

360° (Armstrong 2003, 518–519): 

- razumejo bolje kot prej, kako jih zaznavajo drugi; 

- bolje razumejo vlogo in pomen kompetenc; 

- ozaveščenost vodstva se poveča; dojamejo, da imajo tudi oni razvojne potrebe; 

- spodbujanje bolj odprte povratne informacije - nova spoznanja; 

- krepitev želenih kompetenc poslovanja; 

- opredelitev ključnih področij razvoja za posameznika, oddelek in organizacijo kot celoto; 

- zaokrožen pogled posameznikove, timske in organizacijske učinkovitosti ter njihovih 

prednosti in slabosti; 

- bolj realistično samozaznavanje vodij o tem, kako vplivajo na druge - pozitivno ali 

negativno; 

- podpora ozračju nenehnega izboljševanja; 

- izboljšanje klime podjetja na dolgi rok;  

- osredotočenost na program za razvoj - prisili vodje razpravljati o razvojnih vprašanjih; 

- zaznavanje povratnih informacij kot bolj veljavnih in objektivnih, kar vodi do sprejetja 

rezultatov ter ukrepov. 

2.7  Merila uspeha 

Armstrong (2003, 519–520) meni, da bo metoda najverjetneje uspešna, če: 

- ima aktivno podporo vodstva, ki sodeluje pri dajanju in sprejemanju povratnih informacij 

ter spodbudi vsakogar, da stori enako; 

- je obveznost povsod v procesu, ki temelji na sporočanju, usposabljanju in razumevanju 

koristi za posameznika ter organizacijo; 

- obstaja dogovor vseh zainteresiranih za uporabo povratnih informacij kot osnove za 

razvoj; 

- postavke izražajo značilne in pomembne vidike vedenja; 

- so postavke povezane z dejanskimi dogodki; 

- se nihče ne počuti ogroženega - to lahko dosežemo tako, da so povratne informacije 

anonimne ali pa povratno informacijo poda tretja oseba; 
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- so vprašalniki relativno lahki za reševanje (ne preveč zapleteni ali dolgotrajni, z jasnimi 

navodili); 

- je birokracija zmanjšana na minimum. 

Welsby (2006) navaja, da mora podjetje upoštevati 15 osnovnih načel za zagotovitev 

nemotenega poteka metode 360°, iskrenih in uporabnih povratnih informacij ter za njihovo 

koristno uporabo. Tako onemogoči podjetju izgubo denarja, ne da bi od tega imeli kakšno 

dejansko korist. Ta načela so (Welsby 2006): 

- metoda 360° se ujema s preostalimi razvojnimi dejavnostmi; predstavlja, denimo, logičen 

naslednji korak pri izvajanju dosedanjih razvojnih postopkov, ki ne bo pomenil pretresa za 

sodelujoče; 

- cilji glede namena tega postopka so jasni; na primer, da se bo razvoj vodstvene ekipe 

nadaljeval tako, da bo za vse sodelujoče oblikoval posamezne razvojne načrte; 

- vsi sodelujoči so seznanjeni z razlogi za izvajanje postopka, z njegovo vsebino, učinki in s 

tem, kakšne koristi lahko pričakujejo od sodelovanja. Metoda ne bo dajala želenih 

rezultatov, če jo bodo morali opravljati ljudje, ki v njej ne želijo sodelovati. Zato mora biti 

informacija o njej jasna; 

- navodila in informacije o postopku dobijo tudi tisti, ki bodo odgovarjali, ne le tisti, ki se 

jih ocenjuje. Pojasniti je treba, kaj bodo morali narediti, koliko časa jim bo to vzelo, kaj se 

bo zgodilo z informacijami in kakšne koristi lahko pričakujejo; 

- k posredovanju povratnih informacij spadajo: posameznik, ki se ga ocenjuje, njegov vodja, 

od tri do pet neposredno podrejenih in trije do pet sodelavcev; 

- ocenjeni izberejo ocenjevalce posamezno. Pri tem se jih spodbudi, da v izbor vključijo 

različne ljudi, kar zagotovi uravnotežene povratne informacije in se tako ne dobi le mnenj 

tistih, ki jih imajo najraje. Sodelujoče lahko objektivno izbere tudi kadrovska služba ali pa 

se jih izbere z naključnim izborom, ki ga pripravijo neposredno podrejeni sodelavci ali 

računalniški program; 

- vse povratne informacije, razen od vodje, so zaupne, saj se s tem spodbudi iskrenost pri 

odgovarjanju. Anonimnost se zagotovi tako, da se izdela poročilo o povratnih 

informacijah, ki združi mnenja, ki so jih izrazili sodelavci in neposredno podrejeni 

zaposleni; 

- pri vseh oblikah izvajanja metode 360° se povratne informacije pridobivajo tako, da se 

sodelujoče prosi, naj izpolnijo vprašalnik o določenih merilih. Ta se lahko nanašajo na 

kompetence, ki so pomembne za delovno mesto ali veščine in morebitne prednosti ter 

pomanjkljivosti ocenjevanega. Bistveno je, da so izbrana merila skladna z namenom 

ocenjevanja; 

- na voljo je dovolj časa za seznanjanje z navodili za izpolnjevanje vprašalnikov in 

pregledovanje poročil o zbranih povratnih informacijah. Pogosto se namreč dogaja, da 

zaradi dopustov, bolezni in dnevnih delovnih obremenitev takšne zadeve trajajo dlje kot se 

pričakuje; 
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- ko so zbrane vse povratne informacije, je treba narediti analize, izdelati poročila za 

sodelujoče in tega predstavi ter izroči neposredno vsakemu posamezniku; 

- vsak posameznik, ki se ga ocenjuje, v nadaljevanju nekaj časa preživi z neodvisno osebo, 

ki mu bo pomagala pri razlagi in razumevanju povratnih informacij, pri ugotavljanju 

smisla včasih nasprotujočih si informacij ter pri odločitvi, kako lahko uporabi te 

informacije; 

- otipljiv rezultat postopka je osebni razvojni načrt, ki ga je sodelujoči ustvaril ob pomoči 

svetovalca. Sledi pogovor in uskladitev z vodjo glede načrta. To je lahko tudi podlaga za 

skupinski razvojni načrt za oblikovanje poznejšega programa razvoja poslovodnih 

zmogljivosti; 

- o tem, ali želijo svoje poročilo pokazati še komu drugemu, odločajo ocenjeni sami. K temu 

se jih spodbuja, saj prinašajo neposredni osebni pogovori o povratnih informacijah veliko 

dodatnih koristi; 

- za vodenje izvajanja metode 360° se lahko najame zunanjega svetovalca, kar poveča 

verodostojnost postopka in pripomore k objektivnosti ter k zaupnosti informacij. 

Svetovalec s posamezniki pregleda poročila o povratnih informacijah in jim pomaga pri 

oblikovanju osebnega razvojnega načrta; 

- izdelava razvojnega načrta ne pomeni konca postopka. Na voljo so mehanizmi za 

ocenjevanje napredka na dogovorjenih področjih.  
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3  METODA 

Do pobude, zakaj raziskovati metodo 360° v slovenskih podjetjih, je prišlo iz radovednosti. 

Namen je bil izvedeti, kako posameznika zaznavajo drugi, saj to predstavlja veliko prednost 

pri razvoju in osebni rasti vsakega posameznika.  

Metodo 360° v Sloveniji glede na spletne podatke izvaja zgolj podjetje Kadis, d. o. o. 

3.1 Predstavitev metode Perspectives 360  

V evropskih državah je veliko malih in srednje velikih podjetij, ki nudijo delovna mesta. 

Predstavljajo 90 odstotkov vseh organizacij in so izrednega pomena za gospodarstvo ter za 

njegovo regeneracijo. Raziskave kažejo, da v malih in srednje velikih podjetjih primanjkuje 

predvsem vodstvenih sposobnosti, le redko pa omenijo, katere kompetence bi morali vodje 

teh podjetij razvijati. Veliko raziskav obravnava mala in srednje velika podjetja kot 

homogeno skupino, kar pa je priporočljivo ločevati, saj se njihova struktura in poslovanje 

med seboj razlikujeta (Kadis 2012). 

Rezultati, pridobljeni z metodo 360°, in pridobljene povratne informacije, so večinoma 

namenjeni vodji oziroma ocenjeni osebi. To pa zato, da lahko prične načrtovati in izvajati 

posebne razvojne ukrepe na svojem delovnem mestu. Rezultate pogosto uporabijo tudi 

organizacije, saj so jim v korist pri sprejemanju odločitev, povezanih s plačili in nagradami. V 

primeru, ko je metoda 360° uporabljena za ocenjevalne namene, jo imenujejo tudi 360-

stopinjski pregled (Perspectives 360 2012a). 

Med septembrom 2011 in majem 2012 je pet članic Evropske unije, med njimi tudi Slovenija, 

sodelovalo v ocenjevanju po metodi Perspectives 360. Raziskavo je financirala Evropska 

unija s ciljem preučiti vodstvene kompetence v malih in srednje velikih podjetjih ter razviti 

bazo podatkov European Management Skills Benchmark. Namen projekta je novi način 

razumevanja in sprejemanja metode 360° in njenih povratnih informacij ter razširitev koristi 

njene uporabe za priznavanje spretnosti in sposobnosti (Perspectives 360 2012b). 

3.2 Vodstvene kompetence 

Constable (1988 v Kohont 2011, 73) definira vodstvene kompetence kot: 

[…] zmožnost vodje, da učinkovito uporabi znanje in izkušnje pri opravljanju vodstvene vloge 

oz. zmožnost oblikovanja sistema ali sosledja vedenj, ki vodijo v doseganje določenega cilja. 

Tako lahko postanejo vse zmožnosti vodje, če jih le učinkovito uporablja, kompetence. 

Predvsem v Ameriki in ostalih anglosaksonskih državah se je razvil pojem generične 

kompetence. To so kompetence, ki so potrebne za opravljanje določenega dela, v 

obravnavanem primeru za opravljanje dela vodje (Kohont 2011, 74). 
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Whetten in Cameron (1993 v Kohont 2011, 74) sta opravila intervju s 402 voditeljema, s 

ciljem, da bi ugotovila, katere so tiste najpomembnejše kompetence, ki jih mora vodja imeti. 

Identificirala sta 60 kompetenc, od teh so najbolj izstopale oz. so se največkrat ponavljale 

naslednje: verbalna komunikacija, upravljanje časa in stresa, odločanje, prepoznavanje, 

definiranje in reševanje problemov, motivacija in vplivanje na druge, delegiranje, 

postavljanje ciljev in artikulacija vizije, samozavedanje, oblikovanje timov ter upravljanje 

konfliktov. Raziskavo sta primerjala še z raziskavami drugih avtorjev in ugotovila, da vse 

raziskave identificirajo podobne kompetence, iz česar sta zaključila, da prav te kompetence 

večinoma prispevajo k uspešnosti vodij. 

Ker je tudi metoda Perspectives 360 namenjena vodjem, ocenjuje in analizira šest temeljnih 

kompetenc, ki jih nadalje razdeli na bolj specifične kompetence.  

3.2.1 Načrtovanje 

Merkač Skokova (2005, 55) ugotavlja, da je načrtovanje »managerska funkcija, ki obsega 

proces postavljanja organizacijskih ciljev in določanje poti za njihovo realizacijo«. 

Možina in drugi (1994, 266) pa navajajo, da gre pri načrtovanju za: 

[…] proces razmišljanja o prihodnjih možnostih in nevarnostih za organizacijo. Vodja mora 

vrednotiti alternativne možnosti, ki so organizaciji na voljo. Sprejemati mora določene odločitve, 

ki bodo imele posledice nekje v prihodnosti. Tveganje je sestavina tega procesa. 

Vodje so v podjetju odgovorni za učinkovito rabo vseh virov. Za doseganje organizacijskih 

ciljev je treba skrbno oblikovati, posredovati, izvajati in spremljati zadane načrte (Kadis 

2012).  

Težave z načrtovanjem se pojavijo predvsem, ko posamezni cilji vodjem niso povsem jasni. 

Vodja jasno zastavlja cilje iz njegovega področja dela in cilje celotne organizacije. Vodja 

potrebuje strokovno znanje s področja, ki ga vodi in znanje s področja vodstvenih veščin za 

uspešno načrtovanje (Račnik 2010). 

Metoda Perspectives 360 deli načrtovanje na pet specifičnih kompetenc, ki so (Kadis 2012).:  

- oblikovanje načrtov: naloga vodje je, da po pomembnosti razvrsti vse delovne aktivnosti 

in njihovo organizacijo. Postavi naj prioritete in načrtovane aktivnosti na takšen način, da 

se doseže zadani cilj. Vse odločitve in dejanja vodje naj bodo v skladu z organizacijskimi 

cilji; 

- spremljanje uspešnosti: vodja spremlja, kako uspešno je bil načrt izpeljan glede na cilje 

organizacije. Spremlja napredek načrtovanih aktivnosti in sprejema ukrepe za odpravljanje 

pomanjkljivosti. Posvetuje se s sodelavci o morebitnih spremembah načrta, če vidi, da je 

to nujno za boljšo ali hitrejšo izvedbo načrta; 
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- osredotočenost na rezultate: vodja skozi celoten proces načrtovanja ohrani osredotočenost 

na doseganje organizacijskih ciljev. Zaposlene opominja na načrte in zadane cilje ter si 

dosledno prizadeva za njihovo realizacijo. Pripravljen je prilagoditi načrte in se o tem 

pogovoriti z zaposlenimi, če to pripomore k izpolnjevanju ciljev; 

- upravljanje sprememb: za doseganje organizacijskih ciljev vodja skrbno izvaja in načrtuje 

spremembe. Preden se odloči za spremembo, se posvetuje z zaposlenimi ter jasno in 

razumljivo predstavi razloge za omenjene spremembe. Prepriča se, da zaposleni 

spremembe in predloge razumejo ter sprejmejo; 

- upravljanje izboljšav: ob vpogledu na pretekle rezultate je vodja sposoben sprejeti ukrepe 

za izboljšanje dela. Slednje pomeni, da je sposoben sprejeti kritiko in primerno ukrepati s 

sprejemanjem izboljševalnih ukrepov tako, da svojih napak ne bo ponavljal. Pri uvajanju 

izboljšav sodeluje z zaposlenimi in upošteva njihove ideje in zamisli. 

3.2.2 Komunikacija 

Možina in drugi (1994, 560) pravijo:  

Vodje v organizaciji s pomočjo komuniciranja izvršujejo svoje štiri funkcije (planiranje, 

organiziranje, vodenje in kontroliranje) in igrajo svoje vloge (medosebne, informacijske in 

odločevalske). Manager mora imeti dostop do vseh pomembnih informacij za sprejem pametnih 

odločitev. Vendar se jih ne da izvršiti, dokler manager ne sporoči svojih odločitev podrejenim in 

drugim sodelavcem. 

Dobra komunikacija je temelj uspešne organizacije. Ne pomeni le poenotenja razlik v 

interpretaciji sporočila, temveč pomaga tudi pojasniti in preveriti pomene, ki jih ljudje 

ustvarjajo in upoštevajo (Berlogar 1999, 59). Komuniciranje je učinkovito, ko porabimo 

dovolj časa in sredstev ter tako pridobimo želene rezultate (Možina idr. 2004, 19). Za dosego 

zastavljenega cilja je moč porabiti minimalen trud in imeti minimalne stroške. 

Vodja krepi učinkovito komuniciranje. Pomembno je, da je vodja sposoben jasno in 

razumljivo predstaviti svoje poglede ali načrte tako podrejenim kot tudi sodelavcem in 

nadrejenim. Ob tem je bistvenega pomena, da vodja komunicira na način, ki je razumljiv 

vsem ostalim zaposlenim v organizaciji (Kadis 2012). 

Metoda Perspectives 360 deli komunikacijo na štiri specifične kompetence (Kadis 2012): 

- jasna razlaga: vodja razumljivo predstavi načrte, težave in zamisli. Navodila in 

informacije podaja logično in jasno ter preveri, ali so jih zaposleni razumeli; 

- vplivanje na druge: vodja s svojim jasnim in pozitivnim pristopom privede zaposlene k 

sporazumu in sprejetju dogovora. Njegovi predlogi za doseganje rezultatov so 

konstruktivni. Pozitivno lahko vpliva na druge le, če izkazuje pozitivno samopodobo; 

- reševanje konfliktov: vodja je sposoben razumeti težave in spore med zaposlenimi ter 

pripomore k ustrezni rešitvi. To pomeni, da ima vodja visoko stopnjo empatije. Posebno 
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pozornost namenja pozitivnemu reševanju sporov in se trudi, da pri tem doseže kar se da 

soglasen dogovor; 

- poslušanje: ena od izjemno pomembnih kompetenc, ki bi jo moral imeti vsak vodja, je 

zmožnost aktivnega poslušanja sogovornika. Z aktivnim poslušanjem lahko vodja razume 

poglede in mnenja sogovornikov. Potekati mora brez prekinjanja sogovornika, s čimer je 

jasno izkazano zanimanje za povedano. 

3.2.3 Timsko delo 

Možina in drugi (1994, 601) navajajo:  

Pomembna je vloga vsakega člana,, ključna vloga pa pripada vodji, ki mora najti načine, da bodo 

člani čim bolj sinergično sodelovali v korist oddelka ali organizacije (sinergistično pomeni, da 

člani drug drugemu pomagajo, tako da je končni dosežek nekaj več kot goli seštevek prispevkov 

posameznih članov). 

Timsko delo je produktivna, učinkovita in zelo pogosta oblika organizacije dela. Bolj ko so 

člani tima konstruktivni, odprti drug do drugega, bolj ko sodelujejo, se medsebojno podpirajo, 

si pomagajo in izmenjujejo informacije, tem učinkovitejši je tim (Korelc 2007). 

Prednosti timskega dela pa seveda s seboj prinašajo tudi nove izzive. Ti izzivi zajemajo 

predvsem poznavanje in obvladovanje veščin dela z ljudmi in upravljanja z odnosi na takšen 

način, da doprinesejo omejene sinergične učinke timskega dela. Največji izziv se skriva 

predvsem v nepredvidljivosti in različnosti ljudi ter s tem tudi večji verjetnosti nepredvidljivih 

situacij (Kos 2008).  

Vodje morajo navdihovati in motivirati vse zaposlene, saj lahko le tako ustvarijo učinkovit 

tim. Za oblikovanje slednjega morajo znati navdihniti in motivirati vse člane tima ter se 

prepričati, da so cilji razumljivi in da jih člani tima uspešno izvršujejo (Kadis 2012). 

Metoda Perspectives 360 deli timsko delo na štiri specifične kompetence, ki so (Kadis 2012): 

- gradnja timov: vodja z namenom doseganja ciljev vključuje člane tima v načrtovanje in 

organizacijo dela. To pomeni, da se za vse spremembe in odločitve posvetuje z 

zaposlenimi, jih posluša in vključuje njihove predloge ter nato skupaj z njimi izbere 

najboljšo rešitev. Zaželeno je, da vodja dobro pozna svoje zaposlene, njihove sposobnosti, 

dobre in slabe lastnosti ter jih zna primerno izkoristiti ob pravi priložnosti; 

- vodenje timov: za učinkovito vodenje tima je zaželeno, da vodja odprto razpravlja s člani o 

načrtih in jasno predstavi vse namene in cilje, da jih ti lahko dobro razumejo. Vodenje 

tima zajema tudi razreševanje morebitnih konfliktov med člani ter usmerjanje dela tima; 

- spodbujanje timskega dela: za pozitivno vzdušje v timu in učinkovitejše delovanje je 

zaželeno, da vodja vztrajno in pošteno odpravlja različne konflikte in probleme, ki lahko 

nastanejo. Vodja naj spodbuja aktivno sodelovanje znotraj tima in rešuje probleme, ki 

vplivajo na delovno uspešnost tima; 
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- upravljanje raznolikosti: za uspešno delovanje tima je priporočljivo, da vodja zagotovi, da 

vsi člani čim bolje izkoristijo svoje sposobnosti. Upravljanje raznolikosti pomeni tudi 

spoštovanje raznolikosti, kar je ključnega pomena pri vodenju tima. Vodja naj bo zmožen 

prepoznati individualne potrebe posameznikov in tako pomagati, da posamezniki kar se da 

dobro izkoristijo svoje sposobnosti. 

3.2.4 Vodenje 

Možina in drugi (1994, 525) pravijo, da je vodenje: 

[…] sposobnost vplivati, spodbujati in usmerjati sodelavce k želenim ciljem. V skladu s tem 

nekateri poudarjajo, da vodenje ni enkratno dejanje, ampak je izmenjavanje večjega števila 

dogodkov, ki se nanašajo na usmerjanje in spremljanje. Uspešen vodja sodeluje s člani skupine v 

ustvarjanju ugodnega vzdušja za doseganje organizacijskih ciljev. 

Zaželeno je, da je vodja jasen pri delegiranju, spoštuje mnenja drugih in je vzgled zaposlenim, 

saj ti le tako lahko zgradijo trdne delovne odnose in so bolj učinkoviti pri izvajanju svojih 

nalog ter obveznosti. Da bi dosegali cilje organizacije, naj vodje spodbujajo inovativnost, 

predanost in zavzetost pri zaposlenih (Kadis 2012). 

Metoda Perspectives 360 deli vodenje na štiri specifične kompetence, ki so (Kadis 2012): 

- spodbujanje inovativnosti: vodja zaposlene spodbuja pri iskanju novih in boljših načinov 

dela. Spodbuja jih tudi pri odzivu na različne delovne izzive in išče praktične načine za 

premagovanje ovir, ki nastopajo v delovnem okolju. Zavzeto sprejema nove zamisli 

zaposlenih in jih pri tem podpira; 

- svetovanje: sposobnost zaznavanja, poslušanja in razumevanja problema ter nato 

zagotavljanja podpore, nudenja nasvetov in predvsem pravilnega svetovanja je temelj 

uspešnega vodenja. Vodja je pripravljen podpirati sodelavce in jim nuditi pomoč ter 

svetovanje na vsakem koraku. Tudi, če zaposleni neposredno ne izrazi potrebe po pomoči, 

je vodja sposoben takoj zaznati njegovo potrebo in mu ponuditi ustrezno rešitev oz. 

pomoč; 

- motiviranje: z dobro motivacijo vodja pridobi predanost sodelavcev, ki ga nato podpirajo 

pri odločitvah in načrtih. Sposoben more biti priznati in pohvaliti zaposlene za prispevke 

in trdo delo vedno, ko je to potrebno, saj sta pohvala in zahvala ključna elementa 

motiviranja podrejenih; 

- ustvarjanje zaupanja in spoštovanja: spoštovanje in zaupanje sta vrednoti, ki si ju mora 

vodja prislužiti s trdim in poštenim delom. Vodja naj bo pošten, odkrit in vreden zaupanja, 

saj si le tako lahko pridobi spoštovanje zaposlenih. 
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3.2.5 Osebna učinkovitost 

Osebna učinkovitost vodje omogoča izpolnjevanje tako osebnih ciljev kot ciljev organizacije. 

Bistvena lastnost uspešnega vodje je branje strokovne literature s področja osebne rasti in 

psihologije vodenja. Le tako lahko uspešno pomaga sebi in sodelavcem, ko je to treba (Račnik 

2010). 

Vodja naj bo sposoben prepoznati in zadovoljevati potrebe po osebnem razvoju, saj so te 

pomemben del izboljšanja osebne učinkovitosti. 

Metoda Perspectives 360 deli osebno učinkovitost na štiri specifične kompetence, ki so 

(Kadis 2012): 

- odločno ravnanje: vodja je odločen, ko avtoritativno sprejema odločitve in ukrepe ter 

zanje prevzema odgovornost. Svoje poglede in mnenja zna predstaviti jasno, 

samozavestno ter zna pojasniti razloge, ko je treba odkloniti predlog sodelavca; 

- upravljanje časa: vodja je sposoben odlično izkoristiti čas za doseganje ciljev. Sodelavci 

se lahko zanesejo nanj, da bo spoštoval zadane roke za izvedbo načrtov. Zagotovi naj tudi 

čas za pogovor in svetovanje zaposlenim; 

- samorazvoj: vodja s prepoznavanjem lastnih pomanjkljivosti in možnosti za izboljšave 

razvija ter izboljšuje svojo osebno učinkovitost in sposobnosti. Nenehno izboljšuje svoje 

znanje in spretnosti ter je odprt pri sprejemanju povratnih informacij o svoji uspešnosti. 

Ko je treba, sprejema potrebne ukrepe; 

- odločanje: za sprejemanje učinkovitih odločitev vodja pridobi in analizira le točne 

informacije. Pri odločanju upošteva tudi mnenja zaposlenih. Odločitve sprejme 

samozavestno in brez odlašanja ter s svojo odločitvijo seznani osebe, na katere se te 

nanašajo. 

3.2.6 Vodenje ljudi 

Merkač Skokova (2005, 55) navaja, da je vodenje »proces vplivanja na ljudi, da bi na podlagi 

ustreznega vedenja prispevali k realizaciji planiranih ciljev«.  

Najzahtevnejše področje vodenja je usmerjanje in razvijanje ljudi. Uspešen vodja se zna 

dogovoriti o jasnih in merljivih ciljih, usmerja delo timov in posameznikov ter zagotavlja 

redne in jasne povratne informacije o njihovem delu in napredku. Zaposlenim je zmožen 

zagotavljati ustrezno podporo in poskrbeti, da imajo prava znanja in spretnosti za doseganje 

ciljev (Kadis 2012). 

Metoda Perspectives 360 deli vodenje ljudi na štiri specifične kompetence, ki so (Kadis 

2012): 
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- postavljanje ciljev: vodja se sproti dogovarja s posamezniki ali timom o ciljih, ki so hkrati 

dovolj zahtevni in dosegljivi. Postavlja tako kratkoročne kot dolgoročne cilje in se 

dogovarja o bolj zahtevnih, a še vedno dosegljivih ciljih; 

- upravljanje delovne uspešnosti: vodja sprotno preverja delovno uspešnost posameznikov 

in tima ter posreduje povratne informacije o njej. Sprejema ukrepe za izboljšave 

uspešnosti, ki ni zadovoljiva; 

- razvoj podrejenih: vodja nudi pomoč zaposlenim, da lahko izboljšajo svoje znanje in 

spretnosti. Ugotavlja potrebe po usposabljanju in razvoju ter zagotavlja coaching in 

usposabljanje na delovnem mestu; 

- zagotavljanje povratnih informacij: vodja zagotavlja konstruktivne povratne informacije 

posameznikom ali timom, saj je njegov namen izboljšati delovno uspešnost. 

Posameznikom ali timu vedno prizna, ko doseže ali dosežejo zastavljeni cilj ali cilje ter ga 

ali jih primerno pohvali in nagradi. 

3.3 Vprašalnik za metodo Perspectives 360  

S pomočjo vprašalnika se ocenjuje šest glavnih kompetenc vodje. Te se nato razčleni na 25 

specifičnih kompetenc. Vprašalnik za metodo Perspectives 360 je neakademski in se ukvarja s 

specifičnimi veščinami. Je razvojno usmerjen, saj so možni predlogi, kaj naj posameznik v 

določenem trenutku ali položaju stori drugače. Izpolnjevanje vprašalnika traja največ 15 

minut (Čuček 2012). 

Vprašalnik lahko koristi tudi organizacijam za vpogled v organizacijski profil. Pokazalo se je, 

da organizacije izbirajo in šolajo vodje različnih področij za isti smeri, kar je privedlo do 

rezultata, da imajo vodje, ki so zaposleni v istem podjetju, zelo podobne pozitivne strani 

vodenja in zelo podobne šibkosti (Čuček 2012). 

Metoda Perspectives 360 omogoča primerjalno analizo in individualno poročilo o 

kompetencah vsakega vodje, ki je sodeloval v raziskavi. Po zaključenem ocenjevanju se vodja 

udeleži še individualnega srečanja z usposobljenim svetovalcem za Perspectives 360, kjer 

poda povratne informacije. Ocenjevanje poteka s pomočjo vprašalnika Perspectives 360, 

prilagojenega vodjem (Kadis 2012). 

3.4 Oblika poročila za metodo Perspectives 360 

Poudariti je treba, da ni priporočljivo, da pride poročilo v roke ocenjenega, ne da bi ga ta prej 

pregledal s svetovalcem ali kadrovikom. Glede na to, da so povratne informacije lahko 

presenetljive in negativne, je treba ocenjeni osebi najprej podati vse pozitivne zaključke in 

nato taktično posredovati manj pozitivne rezultate. 
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Po mnenju Grubana (2004) je nesporno, da so povratne informacije lahko pozitivne, 

negativne, boleče, laskave, krivične ali pa zavajajoče, treba pa se je vprašati, ali je 

posamezniku res vseeno. Smisel in korist metode 360° je v tem, kako jo nekdo razume. 

Veliko pomeni, če se ocenjeni vpraša, zakaj ga drugi vidijo drugače, kot se vidi sam, kaj so 

mu sodelavci z oceno želeli povedati in kaj lahko stori, da izboljša slabše ocenjeni del. 

Odgovori na takšna vprašanja ga ne opredeljujejo v celoti, od njega pričakujejo le premislek o 

lastnih trajnejših prevladujočih vedenjih in podobah, ki bi jih lahko spremenil.  

Pri podajanju poročila za metodo Perspectives 360 je treba obvezno opraviti pogovor s 

svetovalcem in na takšen način posredovati povratne informacije ocenjenemu. Med posvetom 

s svetovalcem ocenjeni dobi veliko informacij, kaj mora izboljšati na področju dela, pa tudi, 

kako izboljšati del sebe, ki ga drugi vidijo drugače kot se vidi sam. 

V poročilu po metodi Perspectives 360 so prvotno predstavljene ocene ocenjevalcev v 

primerjavi z ocenami ocenjenega. Predstavljene so v obliki grafa. Najprej se predstavi le 

primerjavo temeljnih kompetenc, kjer se opazuje razlike med obema ocenama.  

Ker se na začetni točki pojavi veliko vprašanj, se področje razširi na specifične kompetence, 

ki so predstavljene v drugem grafu in podrobneje opisujejo vsako od dimenzij. 

Tako se razvije pogovor, ki predstavi in opiše rezultate na specifičnih kompetencah ter 

možnosti za izboljšanje. 

Poročilo je sestavljeno iz dveh grafov, ki prikazujeta temeljne in specifične kompetence, 

njihove predstavitve, pisne predstavitve ocen ocenjevalcev in t. i razvojne akcije, kjer se 

predstavi možnost izboljšanja, kjer je to treba. 

3.5 Udeleženci 

V raziskavi je sodelovalo 61 vodij različnih slovenskih podjetij. Od tega je bilo 39 žensk in 22 

moških. Njihova starost je bila od 20 do nad 55 let. Med njimi je bilo tudi devet lastnikov 

podjetij in 14 direktorjev. Velikost podjetij se je razlikovala. Podjetja so bila uvrščena v 

skupine glede na velikost podjetja, in sicer od 1 do 9, od 10 do 49, od 50 do 99 in od 100 do 

249 zaposlenih.  

3.6 Postopek 

Novembra 2012 je potekala mednarodna konferenca z naslovom Veščine uspešnega 

managerja, ki jo je organiziralo podjetje Kadis, d. o. o. Podjetje je med drugim predstavilo 

tudi svojo raziskavo. Z uporabo metode Perspectives 360 so opravili raziskavo pri 61 vodjih 

slovenskih podjetij in tako sodelovali v evropskem projektu. Podjetje je dalo pristanek za 
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uporabo teh podatkov za izdelavo zaključne projektne naloge. Podjetje je namreč tudi lastnik 

avtorskih pravic raziskave, zato osnovnih podatkov v nalogi ni moč predstaviti.  

Pridobljeni podatki so analizirani in obdelani kvantitativno v računalniškem programu Excel 

in ponazorjeni z grafi. S paličnimi grafikoni so prikazane povprečne ocene v odstotkih. S 

pomočjo Excela so izračunana povprečja in standardni odkloni sedmih različnih dimenzij. 
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4 ANALIZA SLOVENSKIH PODJETIJ PO METODI PERSPECTIVES 360 

Izračun, opravljen na vzorcu 61 slovenskih podjetij, je pokazal rezultate, ki so prikazani na 

sliki 3, objavljeni v nadaljevanju. 

 

Slika 3: Povprečje 61 slovenskih podjetij v temeljnih kompetencah 

Na sliki 3 je prikazano povprečje samoocen in povprečje ocen ocenjevalcev temeljnih 

kompetenc. V povprečju se slovenski vodje ocenjujejo nekoliko bolje kot jih ocenjujejo 

njihovi zaposleni. Najbolje so se ocenili v vodenju in v timskem delu, kjer je opazna tudi 

največja razlika med samooceno in oceno drugih. Najslabše so se ocenili v vodenju ljudi, kjer 

so bili tudi najslabše ocenjeni. Pri vseh poddimenzijah je podan tudi standardni odklon, ki 

pove, koliko ocene odstopajo od povprečja. Ker je bila raziskava opravljena le na primeru 61 

slovenskih podjetij, standardni odklon pomaga pri pregledu odstopanj pri samoocenah in 

ocenah drugih.  
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Slika 4: Povprečje 61 slovenskih podjetij v specifičnih kompetencah 
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Na sliki 4 sta prikazani povprečji samoocen in ocen ocenjevalcev v specifičnih kompetencah. 

V povprečju se vodje precenjujejo. Poudariti je treba specifične kompetence timskega dela, 

kjer je razlika med samoocenami in ocenami ostalih ocenjevalcev največja. Tudi pri 

specifičnih kompetencah, kot sta upravljanje sprememb in upravljanje izboljšav, je razlika 

med povprečnimi samoocenami in povprečnimi ocenami drugih oz. ocenjevalcev. Pri vseh 

omenjenih specifičnih kompetencah ta razlika znaša približno pet odstotnih točk. Izpostaviti 

gre tudi kompetenco razvoj podrejenih, kjer so ocene zelo nizke. Pri tem je pozitivno, da se 

vodje zavedajo problema, kar je prvi korak k njegovi rešitvi. Razlogi za nizke samoocene 

vodij pri razvoju podrejenih so lahko različne, in sicer od strahu vodij pred izgubo delovnega 

mesta ali zamenjavo s spretnejšim podrejenim, do slabega vpliva vodij na nadrejene oz. višji 

management. Možno je tudi, da vodja dejansko ne zmore oz. ni sposoben ponuditi 

podrejenemu ustrezno možnost za razvoj.  

Na sliki 5 so prikazana povprečja samoocene lastnikov podjetij in ocene ocenjevalcev ter 

samoocene direktorjev podjetij in ocene ocenjevalcev. Izračun je narejen na vzorcu devetih 

lastnikov podjetij (in njihovih ocenjevalcih oz. zaposlenih v teh podjetjih) in na vzorcu 

štirinajstih direktorjev podjetij, ki niso lastniki (in njihovih ocenjevalcih oz. zaposlenih v teh 

podjetjih). Vzorca lastnikov in direktorjev sta med seboj neodvisna. Izračun je pokazal, da se 

lastniki v povprečju podcenjujejo v primerjavi s povprečnimi ocenami ocenjevalcev, 

direktorji pa se v povprečju precenjujejo v primerjavi s povprečnimi ocenami, ki so jim jih 

dali ocenjevalci.  
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Slika 5: Povprečje ocen lastnikov podjetij v primerjavi z ocenami direktorjev podjetij 

 



32 

 

Slika 6: Povprečje ocen malih in srednje velikih podjetjih 

Na sliki 6 so prikazana povprečja samoocen in ocen ocenjevalcev v malih in srednje velikih 

podjetjih. Izračun je bil opravljen na vzorcu 29 malih podjetij s številom zaposlenih od 1 do 

49 in na vzorcu 32 srednje velikih podjetij s številom zaposlenih od 50 do 249. Opazno je, da 

so samoocene in ocene ocenjevalcev v malih podjetjih v povprečju nižje kot v srednje velikih 

podjetjih. Pri večini kompetenc se vodje v malih podjetjih v povprečju ocenjujejo slabše, kot 

jih v povprečju ocenjujejo njihovi ocenjevalci. Nasprotno pa je pri srednje velikih podjetjih, 

za katere kaže, da se vodje v povprečju samoocenjujejo bolje kot jih ocenjujejo njihovi 

ocenjevalci. Poleg omenjenega je treba izpostaviti tudi razliko med povprečno samooceno in 
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povprečno oceno drugih v srednje velikih podjetjih. Ta razlika je najvišja pri kompetenci 

timsko delo, kjer znaša sedem odstotnih točk. 

 

Slika 7: Povprečje ocen med moškimi in ženskami 

Na sliki 7 je prikazana razlika med samoocenami in ocenami drugih med moškimi ter 

ženskami. V izračunu je zajet vzorec 39 žensk in vzorec 22 moških, ki opravljajo funkcijo 

vodje. Vzorca sta med seboj neodvisna. Iz grafa je razvidno, da se ženske v povprečju bolje 

ocenjujejo kot jih ocenjujejo njihovi ocenjevalci, moški pa se v povprečju ocenjujejo slabše 

kot jih ocenjujejo njihovi ocenjevalci. Pri tem je opazno, da so povprečne ocene ocenjevalcev 

žensk višje kot povprečne ocene moških ocenjevalcev.  
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Slika 8: Povprečje ocen vodij glede na število let na vodstvenem položaju 

Slika 8 prikazuje povprečje ocen vodij glede na število let na vodstvenem položaju. Izračun je 

opravljen na vzorcu 30 vodij podjetij, ki so na vodstvenem položaju manj kot eno leto oz. do 

štirih let ter na vzorcu 31 vodij podjetij, ki so na vodilnem položaju od pet do več kot deset 

let. Iz grafa je razvidno, da se vodje, ki so manj let na vodilnem položaju, v povprečju slabše 

ocenjujejo kot jih v povprečju ocenjujejo njihovi ocenjevalci. Vodje, ki so že vrsto let na 

vodilnem položaju, se v povprečju bolje ocenjujejo kot jih v povprečju ocenjujejo njihovi 

ocenjevalci. Tudi v tem grafu izstopa timsko delo vodij, ki so na vodilnem položaju pet let ali 

več, saj je razlika med povprečnimi samoocenami in povprečnimi ocenami drugih približno 

10 odstotnih točk. 
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Slika 9: Povprečje ocen vodij glede na njihovo starost 
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Slika 9 prikazuje povprečje ocen vodij glede na njihovo starost. Izračun je opravljen na 

vzorcu vseh 61 vodij, zajetih v raziskavo, ločenih po naslednjih starostnih skupinah: v 

starostni skupini od 20 do 29 let je ocenjenih sedem vodij, v starostni skupini od 30 do 39 let 

je 34 vodij, v starostni skupini od 40 do 45 let je 13 vodij in v starostni skupini od 46 do 50 let 

je sedem vodij. Iz grafa je razvidno, da se vodje iz starostne skupine od 36 do 55 let v 

povprečju precenjujejo in da se vodje iz starostne skupine od 20 do 29 let v povprečju 

podcenjujejo. Pri tem je opazna razlika med povprečno samooceno in povprečno oceno 

drugih, ki je pri vodjih v najvišji starostni skupini zelo visoka predvsem v timskem delu, 

vodenju in vodenju ljudi, kjer je razlika za več kot 10 odstotnih točk. Za razliko od vodij v 

najvišji starostni skupini pa je razmerje med samooceno in oceno drugih v najnižji starostni 

skupini zelo nizko. Kljub nižjim samoocenam so se vodje v najnižji starostni skupini v 

povprečju ocenili bolj realno, saj je razlika med povprečno samooceno in povprečno oceno 

drugih zelo nizka. Iz grafa je moč tudi razbrati, da se z dvigovanjem starosti vodij postopno 

višajo tudi njihove samoocene. 
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5 SKLEP 

Ocenjevanje vodij po metodi 360° je lahko zelo učinkovito in celovito. Metoda je uporabna in 

koristna za vsa podjetja, če so o njej dobro poučeni vsi udeleženci. Zavedati pa se je treba, da 

brez dejavnega sodelovanja zaposlenih metoda ne more biti uspešna. V predstavitev in 

uvajanje metode je treba vložiti veliko truda, saj morajo zaposleni dobro razumeti smisel in 

koristnost metode.  

Povratne informacije metode 360° so odvisne predvsem od odnosov v podjetju. Bolj ko je 

organizacijska klima sproščena, bolj iskrene so povratne informacije. Ocenjevalci se morajo 

počutiti varne, saj bodo le tako podali realne in verodostojne ocene. To pomeni, da jih ne sme 

biti strah odziva vodje. Vodje morajo sprejeti vse pozitivne in negativne ocene ocenjevalcev. 

Zavedati se morajo, da predvsem negativne ocene pripomorejo k izboljšanju vodstvenih 

kompetenc. 

Cilj zaključne projektne naloge je bil ugotoviti, kako se ocenjujejo vodje v malih in srednje 

velikih slovenskih podjetjih. Z metodo Perspectives 360 je ugotovljeno, kako so se vodje 

ocenili v posameznih temeljnih in specifičnih kompetencah. Glede na veliko število podatkov 

so izračunana tudi povprečja ocen iz različnih kategorij. 

Že v prvem in drugem grafikonu (sliki 3 in 4), kjer so izračunana povprečja samoocen in ocen 

ocenjevalcev za vseh 61 vodij v temeljnih ter specifičnih kompetencah, je ugotovljeno, da se 

vodje v povprečju precenjujejo. Glede na presojo in ugotovitve je prvotni razlog za tovrstne 

izide v delu, ki ga opravljajo, in v delovnem mestu, ki ga zasedajo. To namreč zahteva 

odločnost, moč in vplivnost. Tudi, če vodje niso takšni izven podjetja, morajo na delovnem 

mestu prevzeti prav to vlogo. Iz drugih dveh pomembnih grafikonov (sliki 8 in 9) pa je 

razvidno, da se starejši vodje v povprečju precenjujejo, medtem ko se njihovi mlajši kolegi za 

razliko od njih v povprečju podcenjujejo. Tudi vodje z več leti na vodilnem položaju se v 

primerjavi s tistimi, ki so na vodilnem položaju manj let, v povprečju precenjujejo. Glavni 

razlog za precenjevanje je v tem, da vodje z leti opravljanja istega dela pridobijo na 

samozavesti, ki pa je lahko tudi pretirana. Razlog za to je lahko tudi t. i. stara šola vodenja; 

pred 20, 30 leti so vodje predvsem prevzemali vlogo kontrolorja, ki je imel v rokah korenček 

in palico (Vukasovič 2009). Kljub temu, da lahko sledijo trendom na področju vodenja in se 

usposabljajo, ostaja domneva, da imajo lahko v sebi vseeno zakoreninjen stari način vodenja. 

Prav zaradi precenjevanja in omenjenih razlogov za to se ocenjuje, da se starejši vodje in 

vodje z več leti na vodilnih položajih lahko težje soočajo s povratnimi informacijami 

ocenjevalcev. 

Izračunana so tudi povprečja samoocen in ocen ostalih ocenjevalcev glede na spol (Slika 7). 

Iz grafikona je razviden zanimiv podatek, da se v prav vseh kompetencah ženske v povprečju 

precenjujejo v primerjavi z moškimi. Razlog za to je najverjetneje v tem, da so se ženske 

zgodovinsko gledano začele kasneje udejstvovati v kariernem smislu kot moški. V preteklosti 
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ženska namreč ni imela možnosti opravljanja tovrstne funkcije. Veljala so nenapisana pravila, 

da je to moška služba. Šele v drugi polovici 20. stoletja je delež žensk v managementu začel 

naraščati, a je še vedno delež moških na vodilnih delovnih mestih precej višji. Prav zato ostaja 

ocena, da mora ženska vložiti bistveno več truda že samo v iskanje vodilnega delovnega 

mesta in če ji ga uspe najti, se mora nenehno dokazovati. Prav to dokazovanje pa je lahko 

razlog za precenjevanje. Možno pa je tudi, da imajo ženske, ki so dosegle vodstveni položaj, 

že v izhodišču drugačno osebnostno strukturo, ki napeljuje na precenjevanje njenih 

kompetenc.  

V grafikonu na sliki 5 so prikazana povprečja samoocen in ocen drugih, tj. lastnikov podjetij 

in direktorjev, ki niso lastniki. Zanimivo je, da se lastniki podcenjujejo, direktorji, ki niso 

istočasno lastniki, pa se precenjujejo. Razlog je najverjetneje v tem, da se lastniki bolj 

zavzemajo za svoje podjetje in s tem tudi za svoje zaposlene. Zaposleni se zavedajo, da bo 

lastnik za svoje podjetje naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo to čim bolj uspešno, in ga 

pri tem podpirajo, saj verjamejo, da bodo tako imeli koristi tudi oni. Ta odnos je verjetno bolj 

pristen kot pri direktorjih, ki niso lastniki. Predvideva se, da direktorje ne veže ista lojalnost 

kot lastnike, saj prvi podjetje lahko tudi lažje zapustijo. Njihove odločitve ne bodo imele 

drastičnih posledic na njih same, temveč na podjetje. Zaposleni se tega zavedajo in jim zato 

manj zaupajo. Obstaja tudi ocena, da se precenjujejo prav zato, ker so še vedno nekako 

nedotakljivi. 

Zanimiv podatek je opazen tudi iz podatkov na sliki 6, kjer je prikazan grafikon povprečnih 

samoocen vodij in ocen ocenjevalcev v malih ter srednje velikih podjetjih. Vodje v malih 

podjetjih se v večini temeljnih kompetenc podcenjujejo, vendar pa je razlika med samooceno 

in oceno drugih precej nizka, kar pomeni, da je slika ocen vodij malih podjetij precej realna. 

Pri večjih oz. srednje velikih podjetjih pa je opazno precenjevanje vodij pri vseh šestih 

temeljnih kompetencah. Sklepati je mogoče, da je izračun povprečij takšen zato, ker se v 

malih podjetjih bolje poznajo in so si zato ocene precej podobne. Verjetno je v malih podjetjih 

zaradi manjšega števila zaposlenih več sodelovanja in harmonije kot v velikih. Sklepati je tudi 

mogoče, da je to dejstvo povezano tudi s tem, da večja podjetja predstavljajo moč, ki vodji 

daje občutek pomembnosti, kar je lahko razlog za precenjevanje. 

Metoda 360° je lahko zelo učinkovito orodje ne le pri izboljšanju vodstvenega kadra v 

podjetju, temveč tudi pri raziskovanju. Z redno uporabo je namreč mogoče slediti tako 

izboljšanju vodilnega kadra kot tudi organizacijski klimi, saj bolj kot je podjetje sploščeno in 

bolj kot so odnosi odkriti ter sproščeni, boljše deluje organizacija, zaposleni pa so nenazadnje 

tudi bolj zadovoljni.  
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