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POVZETEK
Osnova za izdelavo magistrskega dela je, da se kadrovska politika razvija z
usmeritvijo, ki daje vedno večji pomen raziskovanju razvoja kadrov, organizacijske
kulture in klime in s tem tudi letnih pogovorov. Letni pogovori prispevajo k
izboljšanju dela, saj gre za obliko rednega medosebnega poslovnega komuniciranja
vodje z zaposlenim. Glavni namen letnega pogovora je analiza preteklega in
sedanjega stanja dela zaposlenih ter načrtovanje ciljev za prihodnost. Namen
usmerjenega razvoja kadrov in organizacijske klime pa je uspešnejše in učinkovitejše
vodenje organizacije.
V magistrski nalogi sem ugotavljala zadovoljstvo zaposlenih z že uvedenimi letnimi
pogovori. Raziskavo sem izvedla v neprofitni organizaciji, zavodu za vzgojo in
izobraževanje, kjer sem zaposlena. Institucija je namenjena vzgoji in izobraževanju
mladostnikov z motnjami vedenja in čustvovanja. S sodobnimi metodami vzgoje in
izobraževanja poskušamo pomagati mladostnikom pri odpravljanju težav, ki so jih
pripeljale v zavod, in pri pripravljanju za vrnitev v primarno socialno okolje. S
tovrstnim delom pa smo zaposleni izpostavljeni tudi večjemu tveganju izgorelosti pri
delu, zato je tudi letni pogovor ena od oblik preprečevanja le-tega.
Magistrsko delo Zadovoljstvo zaposlenih z letnimi pogovori v neprofitni organizaciji
je sestavljeno iz teoretičnega in raziskovalnega dela. V teoretičnem delu sem s
pomočjo domače in tuje literature opredelila pomen letnega pogovora, ki ga v delu
obravnavam v sklopu sistemskega pristopa. Letne pogovore sem umestila v proces
razvoja kadrov, opisala namen in cilj letnih pogovorov v javni upravi/šolstvu, opisala
postopke izvajanja letnih pogovorov ter podala pomembno vlogo kadrovskemu
informacijskemu sistemu, predvsem modulu letnih pogovorov.
V raziskovalnem delu sem rezultate raziskave o stopnji zadovoljstva zaposlenih z
letnimi pogovori predstavila v treh delih. Prvi del obsega demografske podatke
anketiranih, drugi del analizo podatkov, ki jih lahko razberemo iz vsake trditve
posebej, in tretji del, ki vključuje testiranje postavljenih hipotez. Na osnovi mojega
spoznavanja področja letnih pogovorov v organizaciji sem v dodatnem poglavju
magistrskega dela oblikovala predlog za uvedbo kadrovskega informacijskega
sistema – modul letni pogovori (KIS − LP). To področje je tudi potencialno
področje, kjer je možen napredek.
V zaključnem delu sem poleg zaključkov predlagala možnosti nadaljnjega razvoja, ki
se nanašajo na posodobitev načinov vodenja v vzgojno-izobraževalnih zavodih, saj je
bilo na področju vzgoje in izobraževanja na temo letnih pogovorov napisanih le
manjše število del.
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ABSTRACT
The thesis is based on the fact that the human resources management evolves
following a trend, which puts increasingly more significance to the evaluation of
human resources development and organizational culture, and therefore the annual
appraisals. Being a form of regular interpersonal business communication between
the manager and the employee, the annual appraisals help improve job performance.
The main purpose of annual appraisals is to analyse the past, present and future job
performance, while the purpose of focused human resources and organizational
climate development is a more efficient organization management.
In my thesis, I aimed to assess the level of employee satisfaction with the already
implemented annual appraisal interviews. The research was conducted within the
non-profit organization where I am employed, i.e. an institution of education and
schooling. The institution deals in education and schooling of adolescents with
behavioural or emotional disorders. Applying modern methods of education, we try
to help the adolescents overcome the problems they have been institutionalized for,
as well as prepare them for the return to their primary social environment. This kind
of work, however, exposes the employees to an increased risk of job burnout, and
annual appraisals are a form of burnout prevention.
The thesis, named Employee satisfaction with annual appraisals in a non-profit
organization, consists of two parts, a theoretical and a research one. In the theoretical
part, using domestic and foreign literature I define the significance of annual
appraisals, which are further discussed in the systematic approach section. Annual
appraisals are placed within the process of human resources development. I describe
the purpose and goals, as well as the procedures of conducting of annual appraisals in
civil service and educational system. I emphasize the significance of the human
resources information system, especially the annual appraisal module.
The research part consists of a three-part presentation of results of the assessment of
employee satisfaction with the annual appraisal interviews. The first part contains
demographic data of poll participants; the second part contains the analysis of data
that had been collected from poll responses; and the third part contains a test of
derived hypotheses.
In the next section of my thesis, based on my observation of annual appraisals in the
organization I presented a proposition to implement an annual appraisals module
within the human resources information system (KIS – LP). This is also an area that
offers much room for improvement.
The final section contains my conclusions, as well as my propositions of
management modernization in education and schooling institutions, as there is very
little literature available on the subject of annual appraisals in the field of education
and schooling.
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UVOD

Najnovejše in najobsežnejše raziskave na področju razvoja managementa človeških
virov in človeškega kapitala podaja Center for Effective Organizations, University of
Southern California & Stanford University, 2003. Prvič so znanstveno dokazali, da je
uspešnost organizacije odvisna od uspešnosti njene kadrovske funkcije. Rezultati
potrjujejo, da sta uspešnost in učinkovitost organizacije bolj kot kadarkoli prej
odvisni od uspešnosti in učinkovitosti managementa človeških virov,
izobraževalnega managementa, managementa sprememb in znanja ter managementa
kompetenc. Vse to pa sodi v sklop sodobne kadrovske funkcije. Cilj kadrovskih
funkcij je ustvarjanje odličnih delovnih mest, okolij in predvsem odličnih zaposlenih.
Prav na osnovi teh raziskav je potrebno tudi v nepridobitnih organizacijah razmišljati
in delovati v okviru navedenih dejstev. Letni pogovor lahko tako uvrstimo v eno
izmed metod dela, ki zagotavlja pretok koristnih informacij na relaciji vodja –
zaposleni.
Za nepridobitne organizacije je značilno, da delujejo za boljšo kakovost življenja
uporabnikov, morebitni dobiček vlagajo v lastno dejavnost, porabijo vsa sredstva
(sicer naslednjič prejmejo manj), količino in kakovost storitev je težko meriti in ima
številne cilje, ne pa tudi enotno merilo uspešnosti. Da bi organizacija zagotovila
tovrstno kakovost uporabnikom, so potrebni poleg drugih vodstvenih tehnik tudi
letni pogovori in s tem ugodna organizacijska klima. (Tavčar, 2005: 15–30).
Brečko (2003: 12) dodaja, da je potrebno tudi v javni upravi razmišljati o
managementu, saj imamo tukaj organizacije, skupnosti posameznikov za upravljanje
dela in vodenje posameznikov v smeri doseganja skupnih ciljev. V okviru tega lahko
vidimo letne pogovore kot nujni sestavni del uspešnega managementa.
V literaturi se pojavljajo različne oblike izrazoslovja za letne razgovore oziroma
pogovore. Opredeljujejo se tudi kot redni letni razgovor ali redni letni pogovor. V
virih kadrovske službe RS in ZJU se uporablja termin letni pogovori (LP). Tega bom
v nadaljevanju dela tudi uporabljala.
Letne pogovore opredeljuje Zakon o javnih uslužbencih. V 105. členu navaja v
okviru spremljanja kariere in strokovnosti dela javnih uslužbencev, da mora
nadrejeni spremljati delo, strokovno usposobljenost in kariero javnih uslužbencev in
vsaj enkrat letno opraviti o tem razgovor z vsakim javnim uslužbencem.
Bagonova v Kadrovskih informacijah 14 (2004: 28–33) poudarja pomen letnih
pogovorov iz perspektive vlade RS, ki je 15. 01. 2004 sprejela ukrepe za boljše
delovanje državne uprave, s katerimi je med drugim organom naložila, da v prvem
polletju 2004 zagotovijo izvedbo letnih pogovorov v skladu z zakonom o javnih
uslužbencih in po metodologiji Kadrovske službe vlade. Podala je tudi podatke o
Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, kjer je 414 zaposlenih, do konca leta 2004 pa
je bilo izvedenih le dvaindvajset letnih pogovorov.
Gruban (2003) povzame, da so raziskave pokazale, da modeli, ki temeljijo na
kompetencah, daleč zanesljiveje opravičujejo visoke naložbe v usposabljanje in
izobraževanje, omogočajo kakovostnejšo izbiro in razvoj kadrov ter načrtovanje
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kariere, vzpostavljajo jasnejša merila delovne uspešnosti, omogočajo pravičnejše in
objektivnejše nagrajevanje, določajo prave prioritete pri vodenju zaposlenih, hitreje
premeščajo vrzeli v znanjih in veščinah in v prvi vrsti povezujejo v celoto na eni
strani letne pogovore, ocene delovne uspešnosti, sistem nagrajevanja in razvoja
kadrov ter na drugi strani vizijo, strategijo, poslanstvo, vrednote in kulturo podjetja.
Da bi lahko zajeli celoten spekter komunikacijskega sistema, moramo poudariti
pomen informacijskega sistema, ki vključuje zbiranje, obdelavo in hranjenje
sporočil. Mihelčič (2008: 481−486) izpostavi velik pomen ravnateljskemu
informacijskemu sistemu, ki je urejen način ustvarjanja in pridobivanja pomembnih
in pravočasnih informacij, na katerih temeljijo ravnateljske (vključno s
poslovodnimi) odločitve. Sporočila, ki postanejo informacije, morajo biti predvsem:
pravočasna, zanesljiva, natančna, jedrnata, pomembna, celovita in zaupna. V manjši
neprofitni organizaciji bi predstavitev teoretičnega modela, elektronsko podprtega
kadrovskega sistema v sektorju letni pogovori s sodelavci, lahko ponazorili na način,
prikazan na sliki 1.

Slika 1: Povezanost KIS (vključno z letnimi pogovori) z drugimi sistemi
Neprimerna in pomanjkljiva komunikacija je resen problem katerekoli organizacije,
saj ima vpliv na vsa področja njihovega delovanja. Letni pogovori vplivajo na
medsebojno komunikacijo v organizaciji in tudi na organizacijsko klimo. Iz tega
vidika želim prikazati, kako pomembno je izvajanje letnih pogovorov, ki imajo svoj
namen in cilj. V tem kontekstu se lahko navežem na Mihelčiča (2008: 90), ki umesti,
da je obvladovanje razmerij komunikacijske narave in je eden izmed temeljnih
pokazateljev kakovostnega delovanja organizacije. V nadaljevanju konkretizira to
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razmerje, kjer mora biti s komuniciranjem v okviru informacijskega sistema
organizacije njen član pravočasno in čim bolj popolno obveščen o: ciljih organizacije
in okvirni sliki dejavnosti za njihovo uresničevanje; nalogah, ki jih mora izvršiti;
času (datumsko), v katerem morajo biti naloge opravljene; prostoru, kjer morajo biti
naloge izvršene; pogojih dela, ki se razlikujejo od običajnih; sodelujočih pri
uresničevanju naloge; natančno opredeljeni zahtevani kakovosti dela – učinku;
nagradi za svoj prispevek.

1.1. OPREDELITEV PROBLEMA
Ravnatelj je leta 2004 na osnovi Zakona o javnih uslužbencih uvedel redno letno
izvajanje letnih pogovorov vodje z zaposlenimi. Od takrat vsako leto izvede letne
pogovore po seznamu, ki ga naredi glede na urnik dela zaposlenih. Po elektronski
pošti zaposleni dobimo obrazec predvidenih tem, o katerih se pogovarjamo v
vodenem sestanku letnega pogovora.
Iz mojega večjega zanimanja za področje letnih pogovorov sem se vključila v proces
izobraževanja, organizacije in managementa kadrovskih izobraževalnih sistemov, ki
mi je omogočil poglobljen in sistemski pogled tudi na to področje. V tem kontekstu
sem uvidela nekatere pomanjkljivosti pri izvajanju letnih pogovorov in možnosti
napredka oziroma razvoja.
Iz neformalnih pogovorov s sodelavci sem razbrala zelo različna stališča do letnih
pogovorov: nekateri so menili, da je to izguba časa, drugi, da se vprašanja vsakoletno
ponavljajo, tretji, da je letni pogovor osnova za dobro delo. Zaradi tako različnih
stališč zaposlenih sem se odločila, da izvedem raziskavo o zadovoljstvu zaposlenih z
letnimi pogovori, iz katere bo razvidno dejansko stanje zadovoljstva.
Ena od pomanjkljivosti, ki sem jo videla, je da se opravljenih letnih pogovorov ne
uporablja v polnem pomenu kot metodo vodenja. V tem delu vidim možen napredek,
ki bi ga bilo mogoče uresničiti preko uvedbe KIS − LP, ki bi omogočal hiter in
kontrolno večkraten (3MD) vpogled v zastavljene cilje posameznega zaposlenega.
Problem, ki se nakazuje, je tudi ta, da ima ravnatelj združeni dve delovni mesti v
enem, je pedagoški vodja in manager organizacije. Prav iz tega vidika pogostokrat
primanjkuje časa za poglobljene študije na področju letnih pogovorov. Moje
magistrsko delo je mogoče vzeti kot priročnik, ki bi lahko ravnatelju prihranil čas pri
preokvirjeni obliki izvajanja letnih pogovorov.

1.2. NAMEN IN CILJI RAZISKOVALNEGA DELA
Eno izmed orodij za obvladovanje komunikacijskih razmerij je vsekakor tudi letni
pogovor, saj vključuje vse potrebne atribute obveščenosti. Namen raziskave je
proučiti dejansko stanje mnenj o letnih pogovorih ter na osnovi tega oblikovati
smernice za bodočo prakso kot prispevek h kakovostnejšemu vodenju organizacije.
Karmen Mattias Klemen: Zadovoljstvo zaposlenih z letnimi pogovori v neprofitni organizaciji
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Cilj magistrske naloge je narediti analizo zadovoljstva zaposlenih z letnimi pogovori.
Z nalogo želim prikazati lestvico zadovoljstva, testirati hipoteze in raziskati mnenje
zaposlenih o vplivu letnih pogovorov na organizacijsko klimo, saj smo se v
organizaciji v tem šolskem letu odločili za merjenje organizacijske klime, ki jo bomo
izvajali kontinuirano, dva krat letno. S tem želim tudi prikazati povezanost, ki obstaja
med organizacijsko klimo in letnimi pogovori.
V okviru magistrske naloge sem postavila naslednje hipoteze (H):
H1: Zaposlene ženskega spola menijo, da letni pogovor bolj prispeva k izboljšanju
komunikacije med zaposlenim in ravnateljem kot zaposleni moškega spola.
H2: Kader s krajšim delovnim stažem (do 6 let) v organizaciji je mnenja, da letni
pogovor bolj vpliva na organizacijsko klimo kot tisti, ki delajo v organizaciji več kot
(vključno) šest let.
H3: Kader z višjo izobrazbo od pete stopnje pripisuje večji pomen letnemu pogovoru
pri svojem delu kot kader s peto in nižjo stopnjo izobrazbe.
H4: Zaposleni s krajšim delovnim stažem (do 6 let), menijo, da letni pogovor bolj
vpliva na uspešnejše doseganje delovnih ciljev kot kader z daljšim delovnim stažem
(od vključno 6 let).
H5: S konceptom izvajanja letnega pogovora so bolj zadovoljni delavci iz mlajše
starostne skupine (20 do 35 let) kot iz srednje (36 do 50 let) in starejše (nad 50 let).
To bo prva raziskava o zadovoljstvu zaposlenih z letnimi pogovori od njihove
uvedbe v organizaciji. Rezultati vprašalnika nam bodo pokazali smernice za možno
bodočo prakso. V tem delu bom poskušala najti povezanost med organizacijsko
klimo in letnimi pogovori. Pri obeh gre za dokaj pozen razvoj v Sloveniji. Začetnika
raziskovanja organizacijske klime pri nas sta bila Edvard Konrad v letu 1987 in
Bogdan Lipičnik v letu 1998, v letu 2001 pa je doživelo proučevanje organizacijske
klime razcvet, ko je pod okriljem Gospodarske zbornice Slovenije začel delovati
projekt SiOK (Slovenska organizacijska klima), ki je imel namen povečati
zavedanje pomena proučevanja organizacijske klime.
Za raziskovanje področja LP v organizaciji sem se odločila na osnovi letošnje
uvedbe raziskave organizacijske klime v zavodu (Mattias Klemen, 2011: ZVI). V tej
raziskavi sem opredelila namen in cilj merjenja organizacijske klime ter uvedla nov
vprašalnik za njeno merjenje. Poudarek je bil na tem, da se spozna trenutno
organizacijsko klimo zavoda, jo analizira (v katerih dimenzijah in še natančneje
trditvah je vrednost najnižja in najvišja) in vpelje vprašalnik, ki se bo izvajal
kontinuirano (dvakrat letno). Na osnovi rezultatov sem podala predloge za ohranitev
dobre organizacijske klime. Dobljeni rezultati so namenjeni predvsem ravnatelju, ki
je direktor in hkrati pedagoški vodja in s tem odgovoren tudi za to področje. V
osnovi je poslanstvo naše organizacije namenjeno temu, da zagotovimo našim
uporabnikom čim kvalitetnejšo obravnavo. Da bi se temu čim bolj približali, je
pomembno kontinuirano spremljanje organizacijske klime, ki vpliva na kvaliteto dela
strokovnih delavcev.
Karmen Mattias Klemen: Zadovoljstvo zaposlenih z letnimi pogovori v neprofitni organizaciji
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Pri teoriji in praksi bo to magistrsko delo lahko prispevalo k posodobitvam načinov
vodenja v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Na področju vzgoje in izobraževanja je
bilo na temo letnih pogovorov napisanih le nekaj člankov v reviji Vodenje v vzgoji
in izobraževanju. Konkretnejših raziskav v povezavi s to tematiko nisem zasledila,
zato bo moja naloga predstavljala pobudo tudi za druge vzgojno-izobraževalne
institucije, da bi preko takega načina lahko prišli predvsem do boljšega vodenja in s
tem delovanja organizacije v teoriji in praksi.
Naslov magistrske naloge vključuje besedo zadovoljstvo, ki ima svoj skrit in ključen
pomen. Zadovoljstvo zaposlenih razumem v okviru Černetičeve opredelitve, ko
povzema različne avtorje (2007: 289−291) in pravi, da je v osnovi zadovoljstvo
zaposlenih, zadovoljevanje potreb in izpolnjevanje pričakovanj zaposlenih pri
uresničevanju osebnih in skupnih ciljev. Pomembne so zaznave in kako zaposleni
dojemajo organizacijo, svoje možnosti in pogoje dela. Pri vsem tem Černetič (2001:
222) pravi, da imajo zelo velik pomen managerji. V naši organizaciji je to ravnatelj,
ki mora razvijati zaupljivost zaposlenih, dobre medsebojne odnose, poslušati in
usmerjati čustva zaposlenih, dajati jasne usmeritve o tem, kaj želimo doseči, ustvariti
komunikacijo, ki bo temeljila na dialogu in ustvariti jasna razmerja med delom in
nagrado. Če razčlenimo pojem zadovoljstvo, lahko vidimo, da obravnava različne
vidike dela: varnost zaposlitve, višino plač in nagrad, odnose med sodelavci in
odnose z nadrejenim. Vse to so tudi dimenzije klime v organizaciji in lahko rečemo,
da so razlogi za zadovoljstvo (tudi z letnim pogovorom) povezani s kakovostjo klime
organizacije. Na tej osnovi postavljam tezo, da ne moremo letnih pogovorov
obravnavati ločeno od celostne sistemske slike razvoja kadrov in s tem
organizacijske kulture in klime. Po Schneiderju (1990: 280− 310) bi lahko naredili
povezave med organizacijsko kulturo, ravnanjem z ljudmi pri delu, organizacijsko
klimo in zadovoljstvom zaposlenih. Družbene in organizacijske kulture vplivajo na
ravnanje z ljudmi pri delu v organizaciji. Ravnanje z ljudmi pri delu določa
organizacijsko klimo, ki jo razumemo kot interpretacijo zaposlenih in delovnega
okolja. Dobra klima pa je predpogoj za zadovoljstvo zaposlenih.
Zadovoljstvo z letnimi pogovori bi lahko umestili med tehnike dela pri ravnanju z
ljudmi pri delu, saj dobro pripravljen in izveden letni pogovor vnaša vse elemente
dobrega ravnanja z ljudmi (od zaupljivih do korektnih odnosov med sodelavci in z
vodjem). Dobro ravnanje z ljudmi vodi k dobri organizacijski klimi in na koncu k
zadovoljstvu zaposlenih z delom in z letnimi pogovori. Hkrati se je treba zavedati, da
slabo pripravljen in izveden letni pogovor vnaša polno negativističnih stališč, kar
vpliva na slabšanje organizacijske klime. V okviru te raziskave želim predstaviti
zadovoljstvo zaposlenih z letnimi pogovori, ki so eden od temeljev delovanja
organizacije. Letne pogovore z ravnateljem vidim kot osnovo komunikacije pri
ravnanju z ljudmi pri delu.
Poleg tega pa želim v okviru te naloge podati tudi predlog za vpeljavo teoretičnega
modela elektronsko podprtega kadrovskega sistema v sektorju letni pogovori s
sodelavci. Cilj tega modela je, da bi bil urejen sistem vodenja LP in s tem bi bili na
enem mestu shranjeni vsi podatki o opravljenih letnih pogovorih. Urejen sistem bi
omogočal vsakemu zaposlenemu zase in ravnatelju za vse delavce, da bi lahko v
kateremkoli trenutku pregledal svoje cilje in cilje organizacije.
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1.3. PREDPOSTAVKE IN OMEJITVE
Osnovna predpostavka v mojem raziskovalnem delu je ta, da so letni pogovori eden
izmed temeljev uspešnega in učinkovitega vodenja organizacije. Sprva so jih uvajali
v profitnih organizacijah, kasneje pa se je vse večji poudarek temu pripisoval tudi pri
vodenju v neprofitnih organizacijah. Tako je tudi v Sloveniji vlada RS 15. 01. 2004
sprejela ukrepe za boljše delovanje državne uprave, s katerimi je med drugim
organom naložila, da v prvem polletju zagotovijo izvedbo letnih pogovorov v skladu
z zakonom o javnih uslužbencih in po metodologiji kadrovske službe vlade.
Glavna omejitev izhaja iz teze o konkurenčnosti neprofitnih organizacij, kjer se vse
pogosteje srečujemo s poslovnimi tajnostmi vodenja. Zaradi te omejitve se bo moja
raziskava nanašala le na populacijo zaposlenih našega zavoda, in ne tudi na druge
zavode. Naslednja omejitev se nanaša na podatke o anketirancu, kjer sem morala
vključiti le osnovne (generalizirane) podatke, ki temeljijo na tem, da ostanejo
anketiranci zaradi majhnega števila zaposlenih, anonimni. Zadnja omejitev pa je
majhno število literature in virov, ki bi se specifično nanašali na letne pogovore v
okviru ministrstva, pristojnega za šolstvo.

1.4. METODE IN TEHNIKE DELA
Raziskava, ki sem jo izvedla, je teoretično empirična. Odkrivala sem povezave med
dosedanjimi teoretičnimi spoznanji in s tem dobila novo neposredno izkustveno
gradivo.
V raziskavi bom uporabila metodo zbiranja podatkov preko instrumenta za zbiranje
podatkov − mnenjskega vprašalnika. Za merski instrument sem uporabila
standardiziran vprašalnik, ki je sestavljen iz dveh delov (vsebinski del in
demografski podatki).
Vsebinski del je sestavljen iz trinajstih trditev, ki opisujejo različne vidike oziroma
povezave letnih pogovorov z elementi organizacijske klime. Sestavljen je na osnovi
osnovnih dimenzij organizacijske klime: odnos do kakovosti; pripadnost
organizaciji; poznavanje poslanstva, vizije in ciljev; motivacija in zavzetost;
organiziranost; strokovna usposobljenost in učenje; notranji odnosi; razvoj kariere;
notranje komuniciranje in informiranje; nagrajevanje; vodenje; zadovoljstvo z
delovnim okoljem.
Trditve sem ocenjevala na petstopenjski lestvici (Brayfield-Rotova lestvica) od 1 do
5, kjer je pomen posameznih ocen naslednji:
•

ocena 5 – s trditvijo se popolnoma strinjam;

•

ocena 4 – s trditvijo se strinjam;

•

ocena 3 – s trditvijo se delno strinjam;

•

ocena 2 – s trditvijo se ne strinjam;
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ocena 1 – s trditvijo se sploh ne strinjam.

Drugi del, podatki o anketirancu, je zastavljen tako, da je zagotovljena popolna
anonimnost, saj je zaradi majhnega števila vzorca prepoznavnost zelo hitra.
Demografske značilnosti anketiranih se iz tega razloga nanašajo le na starost,
izobrazbo in staž v organizaciji. Za izbor teh podatkov sem se odločila na osnovi
pregleda poskusnega vprašalnika o organizacijski klimi, ki so ga testirali zaposleni in
ga zavrnili z utemeljitvijo, da zajema preveč demografskih podatkov in da bi se na
osnovi večjega števila podatkov lahko prepoznalo določenega posameznika.
Vse podatke sem obdelala s programom SPSS, v pomoč mi je bil tudi Excel 2007.
Poleg raziskave sem na osnovi teoretičnega in praktičnega dela podala predlog za
izgradnjo kadrovskega informacijskega sistema (KIS) – letnih pogovorov, ki ima
namen dopolnitve raziskave.
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LETNI POGOVOR

V okviru dveh aktivnosti upravljanja delovne uspešnosti Bagonova v Kadrovskih
informacijah 12 (2004: 15
− 20), navaja dve večji kadrovski zadolžitvi. Prva je
izvedba letnih pogovorov, ki morajo biti opravljeni v prvi polovici leta, druga pa
ocenjevanje delovne uspešnosti, ki mora biti opravljeno do konca januarja. Naloga
vodje pri tem je, da poveča delovno uspešnost zaposlenih, ki je produkt delovne
zmožnosti in motivacije.
Da bi upravljanje delovne uspešnosti potekalo kar najbolje, avtorica predlaga
naslednje korake, ki potekajo v krožnem sistemu:
• Definiranje vloge – izraženo mora biti bistvo, smoter in pomen delovnega mesta
v organizaciji.
• Dogovor o nalogah, ciljih in standardi, ki povedo, kaj in kako je treba narediti,
opredeliti je treba pričakovanja ter merila za oceno rezultata dela.
• Usmerjanje in motiviranje, ki se dogaja ves čas opravljanja dela, pri tem mora
imeti vodja pregled nad obremenjenostjo sodelavcev in kako daleč je nekdo s
svojimi nalogami. Zaradi boljše preglednosti je dobro imeti vzpostavljen sistem
beleženja podatkov – eden od predlaganih je 3MD (metoda trimesečnih
dogovorov), kjer sodelavec pripravi seznam nalog za naslednje tri mesece in
opredeli roke, do kdaj bo kaj opravil.
• Spremljanje in analiziranje delovne uspešnosti – tu gre za ocenjevanje delovne
uspešnost, ki je formalni proces zagotavljanja povratnih informacij delavcem o
njihovih dosežkih na delovnem mestu.
• Izvedba letnih pogovorov – to je sistematično načrtovan pogovor med vodjem in
sodelavcem o širših ciljih in rezultatih dela, posebnih težavah, ki so povezane z
delovnim področjem, o vprašanju sodelovanja uslužbencev ter o pričakovanjih
glede načrtovanj in nadaljnjega razvoja uslužbenca.
• Priprava in izvajanje razvojnih načrtov – ti obsegajo izobraževanje, usposabljanje
in izpopolnjevanje, vodenje in svetovanje, mentorstvo, spremembe v
informiranju …
Gruban (2007) govori o letnih pogovorih kot o enem najbolj tradicionalnih orodij
managementa, katerega korenine segajo že v leto 1887. Pomemben mejnik je
obdobje Taylorjevega znanstvenega managementa (1914). F. Taylor je v članku
Godfreya (1912: 59−70) opisan kot eden izmed ključnih akterjev, ki je s svojo teorijo
znanstvenega managementa vplival na radikalno spremembo načina dela v
proizvodnih obratih. Reorganizacija dela je temeljila na natančnih meritvah dela
delavcev in njihovega učinka dela. Na osnovi teh meritev je izračunal optimalen
način dela za vsako delovno mesto v proizvodnji. Taylorjev sodobnik Godfrey je
nadgradil to teorijo tudi s tem, da je opravil številne pogovore z ameriškimi
proizvodnimi delavci. Prišel je do ugotovitev, da imajo ti skupne želje glede dela
(primerne delovne razmere in plačilo, varnost zaposlitve, možnost izobraževanja,
pravičnost ter sodelovanje). Odgovore za vse skupne želje oziroma dileme je videl
prav v znanstvenem managementu s ciljem izboljšati življenje proizvodnega delavca
in povečati produktivnost in s tem zaslužek.
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Velik pomen organizacijskim vedam so po Mihelčiču (2008: 41−64) prispevali Mayo
(1930), McGregor (1960) in drugi, ki so poudarjali pomen medčloveških razmerij in
iskali način organizacije, ki zmanjšuje napor, dolgočasje, spore, izčrpanost in
delavnik, povzroča pa porast družbenega duha, samostojnosti, napredka in ugodne
komunikacije. V letih 1960 in 1970 je prevladala opredelitev organizacije kot
dinamične sestave razmerij med ljudmi in v njej. K tej opredelitvi je veliko
prispevala tudi slovenska organizacijska teorija s prof. Filipom Lipovcem, ki pa je
bila omejena zaradi slovenske majhnosti. Če se vrnem k letnim pogovorom, jih lahko
v slovenskem prostoru zasledimo v letu 2000, ko je gospa Mira Anterič svetovalka
generalnega direktorja za kadre ZZZS, predlagala uvedbo letnih pogovorov.
Zadolžena za izvedbo tega projekta, ki se je nato naglo širil, je postala gospa mag.
Milena Majcen zaposlena v MIK Sloveniji. Vlada RS je nato 15. 01. 2004 sprejela
ukrepe za boljše delovanje državne uprave in s tem organom naložila, da v prvem
polletju 2004 zagotovijo izvedbo letnih pogovorov v skladu z zakonom o javnih
uslužbencih in po metodologiji kadrovske službe vlade (ZJU: 105. čl.). Letni
pogovori so se tako v zadnjem desetletju močno uveljavili tako v privatnem kot
javnem sektorju.
Majcen (2001: 49−61) opredeljuje letne pogovore kot eno vrsto razgovorov, ki
poteka v delovnem okolju. Ta razgovor je načrtovan, planiran in zaupne narave.
Letni pogovor je osnova za ocenjevanje uspešnosti pri delu, načrtovanje nadaljnjega
razvoja, izobraževanja in poklicne poti zaposlenih. Je vnaprej dogovorjeno srečanje,
na katerem si vodja in sodelavec v miru razložita svoja razmišljanja o sodelavčevem
preteklem in sedanjem delu, pričakovanjih, načrtih in željah, o možnem
napredovanju in osebnem razvoju, predvidenih ali želenih spremembah in drugih
stvareh, ki so pomembne za oba. Hkrati pa se pogovorita tudi o pričakovanjih, ki jih
ima vodja glede sodelavčevega dela in njegovega ravnanja ter o sodelavčevi vlogi,
kot jo vidi vodja. Letni pogovor je tudi priložnost, kjer lahko vsak delavec izve od
svojega nadrejenega, ali je zadovoljen z njegovim delom, kaj od njega pričakuje ter
kako lahko v prihodnosti doseže boljše rezultate. Glavni namen letnega pogovora je
analiza preteklega, sedanjega in predvsem načrtovanje prihodnjega stanja dela
zaposlenih. Pri tem vodja opredeli vlogo zaposlenega, pričakovanja, cilje (kratko-,
srednje-, dolgoročne), načine, sredstva in možnosti za povečanje uspešnosti in
učinkovitosti.
Bagonova (2003: 3–4) tako poudarja, da je letni pogovor ključni element spremljanja
kadrov v javni upravi in cilj LP je zagotoviti učinkovitost delovanja na osnovi
sposobnih, usposobljenih in učinkovitih javnih uslužbencev. Letni pogovori naj bi
zagotovili tudi objektivnejše ocenjevanje delovne uspešnosti. Prav tako naj bi se v
vsakem ministrstvu in večjem organu določilo osebo, ki bi vodila in koordinirala
izvajanje LP.
Majcnova (2002, Portorož) navaja podatke raziskav, kjer se vse več slovenskih
podjetij odloča za vpeljavo letnih pogovorov kot obveznega dela vodenja. Za
pozitivne lastnosti so vodje navajali: da postajajo zaposleni bolj samostojni,
motivirani in iniciativni. Zaposleni pa imajo občutek: da so spoštovani, da so njihove
zamisli upoštevane in dobrodošle in da so razumljeni kot ljudje.
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Letni pogovor je tudi del organizacijske klime. Kadrovska politika se razvija z
usmeritvijo, ki daje vedno večji pomen raziskovanju razvoja kadrov, organizacijske
kulture in klime ter s tem tudi letnim pogovorom. Namen usmerjenega razvoja
kadrov in organizacijske klime pa je uspešnejše in učinkovitejše vodenje
organizacije. Pri tem se ne moremo izogniti motivacijskemu managementu, ki je
osnova za celotno področje razvoja kadrov. Hiam (2003: 18–49) veliko odgovornost
za ustvarjanje pozitivnega delovnega okolja nalaga managerjem oziroma vodjem
organizacij. To odgovornost vidi predvsem v sposobnosti konstruktivne in
motivacijske komunikacije, ki poteka med vodjem in zaposlenim na individualnem
in skupinskem področju. Zelo konkretno opredeli pogosta vedenja vodij, ki se jih je
potrebno izogibati, če želimo imeti zaposlene s pozitivnimi občutki in ki so ne samo
zunanje, ampak tudi notranje motivirani za delo. Ta vedenja so: dvigovanje glasu z
namenom, da bi delavcu pokazali jezo in iritiranost zaradi njegovega dela ali
predloga, ki ga je podal; opozorila, ki imajo namen groženj (če ne bo opravljeno, bo
…); osredotočanje na mikro – management, kjer gre za podajanje veliko natančnih
navodil in direktiv; konstantno popravljanje zaposlenih z negativnimi povratnimi
sporočili; odvzem dela tistim zaposlenim, ki ne dokončajo dela pravočasno ali ga ne
opravijo dovolj dobro; podajanje istih nalog dvema ali več zaposlenim z namenom,
da bo vsaj eden opravil delo pravočasno; postavitev najbolj glasnega in najbolj
asertivnega delavca za vodjo nekega tima ali projekta z namenom, da bo delo
opravljeno; vsakodnevno spraševanje, kdaj bo delo opravljeno; izmikanje
vsakodnevni komunikaciji z zaposlenimi o poteku dela, razen ob kritičnih situacijah.
V okviru motiviranosti lahko dodamo tudi Cummingsovo in Worleyevo (2001: 218–
220) teorijo, ki pravi, da mora organizacija voditi vnaprej določeno politiko
zaposlovanja, nagrajevanja in napredovanja. O tem morajo biti obveščeni vsi
zaposleni, saj načrtovanje in razvoj kariere pomaga pritegniti in zadržati nadarjene in
sposobne zaposlene, ki bodo pri delu uporabili svoje znanje in veščine.
V literaturi najdemo več opredelitev kulture organizacije. Naj povzamem Ambroža
(2009: 16–44), ki poudarja, da če želimo razumeti delovanje organizacije in jo
spreminjati, moramo spoznati njeno zgodovino delovanja, ki je izid določene
organizacijske kulture. Navaja nam nekaj možnih pogledov na organizacijsko
kulturo, in sicer kot na razširjen zemljevid, ki uzakonja kolektivno mišljenje in
kolektivne vzorce delovanja in kot mrežo komunikacij, ki ustvarjajo pomen in smisel
delovanja organizacij. Tavčar (2008: 104) navaja še nekaj drugih opredelitev
organizacijske kulture različnih avtorjev: da je poleg kapitala, osebja in
managementa četrti temeljni produkcijski faktor; da je nevidno omrežje skupnih
prepričanj in norm obnašanja; in organizaciji daje osebnost. Rozman, Kovač in
Koletnik (1993: 169) pa uporabljajo pojem organizacijska kultura v pomenu
celovitega sistema norm, vrednot, predstav, prepričanja in simbolov. Poleg
navedenih opredelitev je pomembno zavedanje, da na vsako kulturo organizacije
vpliva kultura okolja, v katerem deluje. Dubrovski (2004: 333–339) vidi kulturo v
podjetju kot celoto naučene prakse, ki jo zaposleni delijo in prenašajo na nove
sodelavce. V primeru, da je kultura organizacije »slaba« in zavira uspešnost, se je
treba zavedati, da je spreminjanje kulture izredno dolgotrajen proces, ki ga je treba
izvajati postopno in da je to proces, katerega spremljajo močni odpori do sprememb.
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V okviru organizacijske klime in kulture moramo poudariti, to kar številni avtorji
navajajo, da dobre ali slabe kulture in klime ni. Govorimo lahko le o bolj ali manj
ustrezni kulturi in klimi. Ne glede na ustreznost ali neustreznost organizacija vedno
stremi k razvoju »nove kulture in klime«, ki spodbuja odličnost organizacije in
posameznika v njej. Mihalič (2007: 27–30) navaja, da je tovrstna kultura in klima
univerzalni model, ki je značilen za dobo ekonomije znanja. Nova organizacijska
kultura in klima krepita rast, razvoj in splošen napredek, spodbujata k stalnemu
izboljševanju, podpirata demokratično komuniciranje, spodbujata inovativnost,
uvajata nizko stopnjo nadzora pri opravljanju del in nalog, spodbujata kvaliteto
izobraževanj in izpopolnjevanj in podobno. Mayer (2004: 135–137) poudarja pomen
etike v okviru organizacijske kulture, saj je le-ta sistem temeljnih vrednot, norm in
pravil obnašanja, strokovne in poslovne etike, odnosov med zaposlenimi, vodij do
sodelavcev, strank in poslovnih partnerjev ter odnosov z javnostmi. Etika je s tem
osrednji del organizacijske kulture. Černetič (2007: 298–307) v okviru
organizacijske klime govori o (povzeto po SiOK, GZS, 2005) o trinajstih dimenzijah,
ki jih lahko z vprašalnikom tudi izmerimo. Te dimenzije so:
•

odnos do kakovosti (ali se zaposleni zavedajo, da so vpliven in odgovoren člen
pri ravnanju z okoljem in pri doseganju standardov kakovosti);

•

inovativnost in iniciativnost (ali so zaposleni pripravljeni prevzeti tveganje za
uveljavitev svojih pobud);

•

zadovoljstvo z delovnim okoljem (ali so zaposleni zadovoljni tudi z delovnim
časom);

•

pripadnost organizaciji (ali so zaposleni našli v organizaciji svoj smisel);

•

poslanstvo, vizija in cilji organizacije (ali ima organizacija oblikovane in realne
cilje, vizijo in poslanstvo);

•

motivacija in zavzetost (ali so zaposleni zavzeti za delo in za dodaten napor);

•

strokovna usposobljenost in učenje (ali se zaposleni učijo drug od drugega in ali
se usposabljajo za delo);

•

organiziranost (ali zaposleni prevzemajo odgovornost za rezultate svojega dela in
ali razumejo svoje mesto v organizacijski shemi);

•

notranji odnosi (gre za proučevanje odnosa med zaposlenimi in vodstvom);

•

vodenje (ali si zaposleni upajo odkrito povedati svoje mnenje);

•

notranje komuniciranje in informiranje (ali v organizaciji prevladuje dialog, ali so
delovni sestanki redni …).

Na osnovi izmer teh dimenzij lahko klimo tudi spreminjamo. Za nastajanje,
spreminjanje in uspešno uvajanje le te imajo ključno odgovornost managerji. Njihova
najpomembnejša naloga je, da določijo smer, v katero naj bi šlo podjetje, in pridobijo
pripadnost zaposlenih, da bodo šli v isto smer. To pa je mogoče le z jasno vizijo,
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poslanstvom in strategijo. V tem primeru bo stekel proces spreminjanja klime v
pozitivno smer.

2.1. UMESTITEV LETNIH POGOVOROV V RAZVOJ KADROV
V okviru celostne slike kadrovanja, ki je prikazana na sliki 2, se bom v tem delu
osredotočila na poglavje razvoja kadrov, ki vključuje in daje mesto letnim
pogovorom.
Novakova (2008: 145) povzema Florjančiča in Jereba, ki definirata razvoj kadrov kot
sistematičen in načrtovan proces priprave, izvajanja in nadzorovanja vseh kadrovskih
izobraževalnih postopkov in ukrepov, namenjenih strokovnemu, delovnemu in
osebnostnemu razvoju zaposlenih. Iz tega vidimo, da ima področje razvoja kadrov
velik pomen za organizacijo in za zaposlenega. Možina (2002: 63) meni, da se
pomen razvoja kadrov za organizacijo izraža predvsem preko večje storilnosti
organizacije, boljše kakovosti storitev oziroma izdelkov in večje prilagojenosti
delavcev delu. Florjančič in Jereb (1998: 51) pa opredelita, da se pomen razvoja
kadrov nanaša na zaposlenega in mu s tem zagotovimo možnost za strokovni,
delovni in osebnostni razvoj ter možnost vertikalnega in horizontalnega
napredovanja (večje ugodnosti in plača), povečamo zanesljivost in s tem varnost
zaposlitve ter povečamo tudi posameznikovo poklicno fleksibilnost in možnost za
samopotrjevanje.

Slika 2: Krožni potek procesa kadrovanja: (dr. E. Jereb, zapiski predavanj 2010)
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V tem delu naj omenim analizo dela, ki je ena izmed tem LP in spada med klasične
instrumente proučevanja organiziranosti in ima velik vpliv na področju človeških
virov v organizaciji. Učinkovit sistem ravnanja s človeškimi viri je moč oblikovati le
na osnovi podatkov analize dela (Jereb E., 2002: 216).
Majcen (2001: 49−61) poudari politiko izobraževanja in usposabljanja, letnih
pogovorov in kariernih načrtov. Glavni namen kariernega načrta je zagotavljanje
ustreznih ključnih kadrov, ki bodo v prihodnosti v skladu z vizijo dosegli zastavljene
cilje. Karierne načrte se izdeluje na podlagi informacij o zmožnostih (delovnih,
strokovnih, mobilnih, vodstvenih) zaposlenih. Celoten koncept kariernih načrtov
mora biti zasnovan, tako da omogoča usklajevanje samouresničevanja in osebnega
razvoja v lastno korist in v korist družbe.
V okviru razvojnih možnosti posameznika imamo v mislih predvsem, kot pravi
Novakova (2008: 147−148), njegove strokovne, vodstvene in mobilne zmožnosti. Za
pomoč pri odkrivanju ključnih kadrov je povzela Možinovo matriko uspešnosti in
razvoja kadrov, ki je prikazana na sliki 3.

Slika 3: Matrika za razvrščanje zaposlenih po delovni uspešnosti in razvojnih
zmožnostih (Novak, 2008: 147)
Merkač Skok (2005: 137
− 165) navaja še nekaj definicij temeljnih pojmov, ki se
uporabljajo v okviru razvoja kadrov: kariera (vsa dela, ki jih posameznik opravlja v
Karmen Mattias Klemen: Zadovoljstvo zaposlenih z letnimi pogovori v neprofitni organizaciji

13

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

svojem poklicnem življenju); napredovanje (je razvoj posameznika, njegovih
spretnosti, sposobnosti in znanja in je ključnega pomena za napredovanje
organizacije); usposabljanje (je planiran napor za posameznikovo lažje učenje
vedenja, povezanega z delom, namen le-tega pa je izboljšanje posameznikovega
opravljanja dela in učinkovitosti); izobraževanje (je pridobivanje znanja, razvijanje
vrednot in inteligence); učenje (je dolgoročna sprememba v vedenju, ki se pojavi kot
posledica izkušenj in prakse); motivacija in vrednotenje (motivacija je ena izmed
strategij managementa in en segment, ki izhaja iz psihološkega koncepta in se nanaša
na notranje mentalno stanje posameznika); nagrajevanje (tu se realizira motivacijske
in socialne vidike preko določanja plač, nagrad za delo …) in redni letni pogovor
(prispeva k izboljšanju dela, ker gre za obliko rednega medosebnega poslovnega
komuniciranja vodje z zaposlenim).

2.2. NAMEN IN CILJ LETNIH POGOVOROV V JAVNI
UPRAVI/ ŠOLSTVU
Teme letnega pogovora v osnovi navaja že Pogodba o Evropski Uniji (1993) v
okviru naslova Socialna politika, izobraževanje, poklicno usposabljanje in mladina.
V 126. in 127. členu navaja, da skupnost prispeva k razvoju kakovostnega
izobraževanja s spodbujanjem sodelovanja med državami članicami ter izvaja
politiko poklicnega usposabljanja. V nadaljevanju tudi Evropska socialna listina
(1999) v 9. in 10. členu z namenom, da bi pogodbenice zagotavljale učinkovito
uresničevanje pravice do poklicnega usmerjanja in usposabljanja, in v 21. ter 22.
členu, ki zagotavljata učinkovito uresničevanje pravice delavcev do obveščanja in
posvetovanja ter do sodelovanja pri določanju in izboljšanju delovnih procesov in
delovnega okolja v organizaciji, zavezuje k upoštevanju te pogodbe. Na teh osnovah
tudi Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (1995)
opredeljuje v 53. čl. pravico do stalnega strokovnega izobraževanja, izpopolnjevanja
in usposabljanja. Vse navedene teme so pomembni del letnega pogovora.
V letu 2007 sta Slovenija in Evropska Unija sprejeli skupni programski dokument:
Operativni program za razvoj človeških virov za obdobje od 2007 do 2013. Skupni
cilj je doseganje večje zaposlenosti, socialne vključenosti, višjega življenjskega
standarda ljudi in povečanje vlaganja v človeški kapital, saj pridemo s tem do večje
stopnje inovativnosti, zaposljivosti in gospodarske rasti. V tej študiji je poudarek na
tem, da so človeški viri temelji vseh razvojnih sprememb, na njihov razvoj pa največ
vpliva izobraževanje in usposabljanje. Izobraževanje in usposabljanje vidijo kot edini
možni odgovor na izzive tehnoloških in strukturnih sprememb, vseživljenjsko učenje
pa je opredeljeno kot pogoj za dolgo delovno aktivnost. V okviru tega je Vlada RS za
izvajanje Strategije nadaljnjega razvoja slovenskega javnega sektorja 2003–2005
izdala Politiko kakovosti javne uprave, s katerim je zavezala vse organe, da
uporabljajo mednarodno uveljavljena orodja za stalno učenje, inoviranje, izboljšave,
zagotavljanje in upravljanje celovite kakovosti in strateškega načrtovanja.
V tem kontekstu letne pogovore opredeljuje tudi Zakon o javnih uslužbencih, ki v
105. členu navaja, da mora nadrejeni spremljati delo, strokovno usposobljenost in
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kariero javnih uslužbencev in vsaj enkrat letno opraviti o tem razgovor z vsakim
javnim uslužbencem.
Turkova v članku Letni pogovori tudi v javni upravi (2005: 11) v intervjuju s Polono
Kovač navaja, da je treba v javno upravo prenesti dobro prakso iz zasebnega
sektorja. Udeleženci lanskega kadrovskega foruma javne uprave so ugotovili, da je
treba povečati zadovoljstvo, motivacijo in pripadnost javnih uslužbencev in prav to
bi lahko vodilo k večji učinkovitosti slovenske uprave. V praksi pa naj bi to
pomenilo: da se izvajajo letni pogovori kot glavno orodje, ki mora upoštevati nabor
in razvoj ustreznih kompetenc vodilnih in drugih zaposlenih; oblikovanje in utrditev
strateškega centra za razvoj uprave, ki bo razvijal kadrovsko funkcijo, skrbel za
prožnost in izvajanje kadrovskega načrta v okviru proračunskih zmožnosti; razvoj
organizacijske kulture in standardov inovativnega ravnanja z ljudmi; prehod na
upravo kot učečo se organizacijo.
Še posebej se v javnem sektorju pričakuje visoko motiviranost vodstvenih delavcev
na področju kvalitetnega izvajanja letnih pogovorov, saj so raziskave, ki jih Brečko
v članku Ozaveščanje o kariernih potrebah v upravi (Kadrovske informacije 12,
23−27) predstavi, podale rezultate, da v javni upravi prevladuje sidro varnosti in
stabilnosti. S stališča napredka in razvoja javne uprave bi bila dobrodošla večja
zastopanost drugih sider, npr.: sidra izziva, managerskega sidra, sidra samostojnosti,
sidra podjetniške ustvarjalnosti… Karierno sidro je sklop talentov, motivov, vrednot
in stališč, ki dajejo stabilnost in smer posameznikovi karieri (Bagon, 2003: 17).
Da bi se letni pogovori v upravi kvalitetno opravljali, je bilo na to temo organiziranih
veliko seminarjev, ki sta jih izvajali strokovnjakinji mag. Milena Majcen in mag.
Judita Bagon, k sodelovanju pa so pristopili tudi drugi strokovnjaki s tega področja
(Šrekel, Letni pogovori s sodelavci, Kadrovske informacije 13, 2004: −42 44).
Uvedbo letnega pogovora koordinira Kadrovska služba vlade RS, ki nudi strokovno
pomoč in potrebne informacije (Bagon, 2003: 4). Upravna akademija naj bi tudi v
prihodnje spremljala razvoj in potek LP v praksi in temu ustrezno prilagajala in
nadgrajevala seminarje o vodenju LP. Poleg tega pa Šturm (Letni pogovori jutri,
Kadrovske informacije 15, 2005: −17 20) poda nekaj predlogov, kako bi lahko
doprinesli h kvalitetnejši izvedbi LP. Meni, da je potrebno povečati usposobljenost
vodij (ponuditi jim znanje s področja ravnanja z ljudmi pri delu – kako skupaj
določiti delovne cilje, kako odkriti in razviti razvojne zmožnosti sodelavcev, jih
motivirati in jim nenehno dajati kakovostne povratne informacije o njihovi
uspešnosti; dodelati sistem upravljanja delovne uspešnosti z zelo izdelanim modelom
kompetenc; oblikovati spodbudnejše organizacijsko okolje. V primeru letnih
pogovorov morajo biti njihovi učinki otipljivi in pregledni in predvsem je
pomembno, kaj se bo dogajalo dan, teden, mesec ali leto po pogovoru.

2.3. PRIPRAVA NA LETNI POGOVOR
Za uspešno uvedbo LP Majcnova (2002: Portorož) vidi štiri temeljne stvari:
dozorelost družbe, podpora vodstva, sposobno kadrovsko funkcijo in organizirano
usposabljanje vodij.
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V želji, da bi letni pogovori dosegli svoj cilj in namen, je treba skrbno pripraviti
celoten sistem letnih pogovorov. Gruban (2007) predlaga pet vsebin dobrega letnega
pogovora:
− Skupne kompetence (kultura in vrednote); to so tiste, ki veljajo za vsa delovna
mesta v organizaciji in gre za vedenja, za katera naj bi se zavzemali vsi in
izvirajo neposredno iz vizije, poslanstva, strategije in vrednot organizacije.
− Delovno specifične (poklicne) kompetence; te se nanašajo na konkretno delovno
mesto ali skupine delovnih mest in nam poskušajo predstaviti, kakšna so vedenja
nadpovprečno uspešnih izvajalcev posamičnih delovnih opravil, ki bi jih lahko
posamezniki posnemali.
− Temeljne zadolžitve in področja odgovornosti zaposlenih; ta so osnova
slehernega dobrega opisa delovnih mest – sistemizacije.
− Cilji, naloge in standardi delovne uspešnosti; v tem delu je potrebna preciznost in
objektivnost pri postavljanju ciljev.
− Povzetek temeljnih dosežkov in prispevki posameznika poslanstvu, viziji in
vrednotam organizacije, ki opredeljujejo posameznikove močne točke.
V sami pripravi na letni pogovor Brečko (HRM, št. 17, 2007) opredeli več
dejavnikov, na katere ne smemo pozabiti:
a) Določiti je treba namen in cilj posameznega letnega pogovora. Vodja si v okviru
tega zastavi vprašanja, kot so na primer: kaj bi rad dosegel, kaj me bo tokrat še
posebej zanimalo … Možni cilji so, da bi zaposleni sam začel dajati predloge za
izboljšave, da bi sam znal določati prioritete ….
b) Potrebne informacije o posamezniku. Vodja si pridobi opis delovnega mesta
zaposlenega in LP je priložnost, da popravi ali dopolni opis delovnega mesta. V
vsakem LP mora vodja znova predstaviti strategijo in vizijo organizacije ter
podati oceno doseganja osebnih ciljev zaposlenega. Pridobi si tudi informacije o
formalno doseženem znanju, dodatnem funkcionalnem znanju, napredovanju,
vključenosti v projektih in o kritičnih dogodkih (pozitivnih in negativnih).
c) Čas in kraj srečanja. Priporoča se pogovor, ki poteka zunaj pisarne vodje. Prostor
naj bi bil svetel, udoben in prijeten. Čas srečanja se naj bi čim bolje prilagodil
aktivnostim zaposlenega, pri tem pa je kadrovska služba vodji v pomoč.
d) Vabilo posameznika na razgovor. Zaposleni se je dolžan na pogovor pripraviti
tako vsebinsko kot psihično, zato mora dobiti vabilo, ki je lahko ustno ali pisno,
vsaj teden dni pred razgovorom. V vabilu mora biti naveden datum in čas LP,
naveden mora biti tudi čas trajanja LP in v prilogi dodana vprašanja, o katerih bo
tekla razprava. Ta vprašanja naj bi si vodja pripravil vsaj štirinajst dni pred LP.
e) Razmislek o vsebini razgovora. Najpomembnejša faza je oblikovanje vprašanj,
saj se morajo razlikovati glede na delovno mesto. Vodja si mora sestaviti seznam
vprašanj.
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f) Razmislek o posebnih poudarkih. Vodja si naj zapiše tista vprašanja, komentarje
ali teme, katere želi posebno poudariti na LP.
g) Vizualiziranje zaposlenega. V tem delu si vodja skuša priklicati sliko osebe, s
katero se bo pogovarjal in s tem tudi njene dobre lastnosti, pohvale za dobro
opravljeno delo in tudi razmisli o nalogah, ki niso bile dovolj dobro opravljene.
h) Razmislek o razvojnih načrtih in ciljih organizacije. Vodja razmisli o možnih
vplivih sprememb na zaposlene.
Kot številni avtorji navajajo, sodi k dobri pripravi na LP izdelava modela kompetenc
delovnega mesta. V tem delu je potrebno določiti zahtevano stopnjo razvitosti
posamezne kompetence pri določenem delu.
Majcnova (2004, HRM) v model kompetenc delovnega mesta umesti:
− seznam vseh delovnih mest po sistemizaciji;
− seznam zahtevane strokovne usposobljenosti (izobrazba, funkcionalna znanja,
izkušnje);
− seznam splošnih kompetenc, ki veljajo za vsa delovna mesta in so pomembna
predvsem za organizacijsko kulturo in vrednote (poštenost, lojalnost, timsko
sodelovanje …);
− pregled značilnih kompetenc za vsako delovno mesto posebej (podatki o
strokovni usposobljenosti in 3−6 značilnih kompetenc);
− definicijo vsake kompetence posebej.
Tovrsten model naj bi pripravila strokovna služba, v kateri sodelujejo tisti
posamezniki, ki dobro poznajo značilnosti posameznih delovnih mest in
organizacijska vedenja, ki so odločilna za opravljanje nalog na obravnavanih
delovnih mestih.
Na osnovi organizacijskega vedenja posameznika (delo, vedenje) spoznavamo,
koliko katerih kompetenc zaposleni dejansko ima. Na osnovi razlik med zahtevano in
dejansko razvitostjo kompetence izberemo kadrovske, izobraževalne in
organizacijske ukrepe, s katerimi bomo izboljšali kompetenco zaposlenega ali
drugače organizirali delo.
Bagonova (2003: 6− 9) definira kompetence kot tiste lastnosti in zmožnosti, ki
posamezniku omogočajo uspešno in učinkovito opravljanje dela glede na zahteve
organizacijske vloge. Kompetence obsegajo: znanja, veščine, spretnosti; osebnostne
in vedenjske značilnosti; prepričanja, motive in vrednote; samopodobo in podobno.
Iz tega lahko vidimo, da kompetence zajemajo vse tisto, kar je skupaj precej večje
jamstvo za delovni uspeh, kot je znanje samo po sebi. V LP vodja s sodelavcem
uskladi, katere so tiste ključne kompetence pri delu, ki odločilno vplivajo na
uspešnost, saj so opredeljene kompetence lahko dobra podlaga za določitev kriterijev
ugotavljanja delovne uspešnosti.
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Za hitrejši pregled sem spodaj navedla nekaj kompetenc, ki lahko vplivajo na
uspešno delo:
− sposobnost timskega dela in dela v
skupini

− fleksibilnost
− ambicioznost
− podjetnost

− komunikativnost – hitro
navezovanje stikov

− usmerjenost k skupnim ciljem

− prepričljivost v komuniciranju

− strateško in konceptualno
razmišljanje

− prodornost

− tržna usmerjenost

− pogajalske sposobnosti
− obvladovanje konfliktov

− empatija
− odločnost in sposobnost odločanja

− sposobnost za ravnanje z ljudmi

− ustvarjalnost

− prepoznavanje kompetenc
sodelavcev

− odprtost za novosti

− sposobnost javnega nastopanja

− dominantnost

− sposobnost medsebojne
komunikacije

− radovednost

− občutek urejenosti

− samoiniciativnost
− prilagodljivost – hitra prilagoditev
na spremembe
− sposobnost dela v več kulturnem
okolju
− sposobnost opravljanja dela na več
različnih delovni področjih
− samostojnost
in
vodenja projektov

sposobnost

− obzirnost

− sposobnost kreativnega vedenja in
izražanja
− sposobnost analitičnega mišljenja
in izražanja
− dajanje osebnega zgleda
− občutek za natančnost
− ažurnost
− poznavanje poslovnih procesov

− zanesljivost in preudarnost

− občutek za prostor, estetski videz
in pozicioniranje

− samonadzor – obvladovanje
stresnih situacij in lastnih čustev

− vestnost, poštenost in etičnost.

− sposobnost vodenja
− sposobnost
dela

interdisciplinarnega
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2.4. IZVAJANJE LETNIH POGOVOROV IN VSEBINA LETNIH
POGOVOROV
LP se izvaja s cilji, ki jih Brečko (HRM, št. 17, 2007) opredeli v petih
pomembnejših točkah:
-

Glavni cilj LP je, da z načrtnim dajanjem povratnih informacij zaposlenim
omogočimo, da še izboljšajo delovno učinkovitost. Vodja jim daje povratno
informacijo o njihovi uspešnosti in o tem, kaj organizacija in vodja od njega še
pričakujeta.

-

Z LP želimo doseči večjo zavzetost zaposlenih, saj ti delajo s strastjo in čutijo
povezanost z organizacijo ter so vir inovacij.

-

Vodja v LP bolje spozna svoje zaposlene in jih s tem lahko bolje vodi, saj mora
poznati njihovo motivacijo, posebne interese, nagnjenja, sposobnosti in
psihosocialna stanja.

-

LP dajejo vodji in kadrovski službi pomembne informacije za načrtovanje
kariere.

-

LP omogočajo vpogled v raven znanja v organizaciji in sliko organizacijske
klime ter stanja zadovoljstva zaposlenih.

Za pomoč pri vodenju LP si vodja oblikuje obrazec na osnovi vnaprej določene
vsebine. Brečko (HRM, št. 17, 2007) predlaga vsebine: ki se nanašajo na izboljšave
pri organizaciji dela; na pregled opravljenih nalog in analizo delovne uspešnosti ter
določitev osebnih ciljev za prihodnje obdobje. Pomemben del se nanaša na to, da
vodja ponovno pojasni organizacijsko vlogo zaposlenega in se pogovori o počutju
zaposlenega in o njegovih odnosih z njim in z drugimi zaposlenimi.
V času LP, ki traja od ene do dve uri, je pričakovano, da bo vodja govoril trideset
odstotkov in zaposleni sedemdeset. V dobri izpeljavi LP je ključnega pomena
komunikacijska sposobnost in način komuniciranja vodje (razgovoriti se, dogovoriti
se, poslušati, tolažiti, navduševati ...).
Kot navaja Majcnova v članku Prepletenost kompetenc, delovne uspešnosti in
delovnih ciljev z rednimi letnimi pogovori (2004, HRM), lahko zaključimo, da k
razvoju kadrov prispevamo s sodobnimi metodami vodenja, kot so modeli
kompetenc, nagrajevanje delovne uspešnosti, vodenje s cilji in izvajanje rednih letnih
pogovorov. Letni pogovor je priložnost, kjer lahko vodja poveže kompetence,
delovno uspešnost in delovne cilje ter s tem dobi kakovostno orodje za usmerjanje
zaposlenih k dobrim rezultatom in za usmerjanje v njihov osebni razvoj.

2.5. KADROVSKI INFORMACIJSKI SISTEM (KIS) – LETNIH
POGOVOROV
V komunikacijskem sistemu ima velik pomen informacijski sistem, ki vključuje
zbiranje, obdelavo in hranjenje sporočil. Florjančič (1996: 206–231) pripisuje velik
Karmen Mattias Klemen: Zadovoljstvo zaposlenih z letnimi pogovori v neprofitni organizaciji

19

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

pomen uporabi računalniških programov. Računalnik naj bi se tako v managerskem
svetu uporabljal za prikazovanje različnih pregledov, oblikovanje in primerjanje
podatkov in informacij, za proučevanje različnih situacij, pripravo finančnih potreb
in programov, izdelavo projekcij in za komuniciranje s sodelavci v in izven
organizacije. Mnoge organizacije se poslužujejo le urejevalnikov besedil, kar
spremeni računalnik v moderen tipkalni stroj. Področja dela, kjer se največ
uporabljajo računalniški programi za obdelavo informacij, so predvsem: plače,
bilance, plani, kadrovske evidence in evidence računov, naročila, zaloge in
računalniška grafika. Iz tega je razvidno, da se računalniki po večini uporabljajo kot
pripomoček pri osebnem delu na delovnem mestu, in ne kot sredstvo za izdelavo
splošnih poslovnih rešitev. Usmeritve sedanjosti in prihodnosti so v računalniško
vodenih sestankih, uporabi elektronske pošte, telekonferencah, pregledovanju in
urejanju dokumentacije …
Tudi Bezjak (2006: 113) poudarja pomen informacijskega sistema, saj izvajanje
upravljanja človeških virov zahteva velike količine podatkov, ki služijo za izdelavo
analiz in za odločanje. Na voljo je širok spekter različnih računalniških programov,
ki strokovnim delavcem olajšajo zamudno operativno-administrativno delo.
Kadrovski informacijski sistem (KIS) se lahko razvije znotraj organizacije ali pa se
kupi že izdelane rešitve s prilagoditvami posameznim podjetjem. KIS praviloma
obsega področja, ki jih pri svojem delu potrebujejo kadrovski delavci. Ta področja
so: hierarhija in organizacijska struktura podjetja; sistematizacija – opis delovnih
mest; vrednotenje delovnih mest; personalne mape za vsakega zaposlenega; področja
izobraževanja; kadrovska opravila; izbira in sprejem delavcev; varstvo pri delu;
stroški dela in plače. Florjančič (2004: 275
−307) dodaj a, da so za uresničevanje
kadrovske politike v organizaciji nujno potrebne ustrezne informacije o kadrih.
Njihova kakovost pa je odvisna predvsem od ažurnosti, števila podatkov in
popolnosti zajetja vseh zaposlenih v ustreznih evidencah. Da bi to lahko dosegli, je
treba izdelati informacijski sistem kot celoto za vse osnovne funkcije v podjetju in s
tem tudi za kadrovsko funkcijo. Zagotoviti je treba smotrnost informacijskega
sistema s tem, da vnaprej načrtno določimo prejemnika posameznih poročil, točke
prebiranja podatkov, točke sestavljanja in odpošiljanja poročil ter komunikacijske
poti, po katerih naj se pretakajo podatki med temi točkami. V sklopu informacijskega
sistema lahko o KIS-u govorimo kot o informacijskem podsistemu kadrov v
organizaciji, ki ga lahko prikažemo na principu črne škatle, v kateri so vhodne
spremenljivke podatki o kadrih, izhodne pa odločitve o aktivnostih v okviru
kadrovske funkcije (glej sliko 4).

Slika 4: Tok informacijskega podsistema (Florjančič, 2004: 276)
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Kadrovske informacije je treba ločiti tudi po času: informacije za kratkoročne in
dolgoročne odločitve, in po izvoru: interne in eksterne informacije. V okvir te naloge
bom vključila informacije za dolgoročne odločitve, ki so bolj planske narave, in
interne informacije, ki nastajajo v organizaciji. Treba je omeniti podatke, ki se delijo
na splošne oziroma statične (ime, priimek, bivališče...) in specifične oziroma
dinamične (rezultati dela, vrednote, izkušnje …). Skupnost medsebojno povezanih
podatkov, ki predstavljajo model objektov in povezav objektov iz realnega sistema,
imenujemo podatkovna baza kadrovskega informacijskega sistema. To bazo se
oblikuje in upravlja s sistemom programov za shranjevanje in iskanje podatkov.
Opravila, ki jih opravlja administrator s pomočjo programov za upravljanje baz
podatkov, bi lahko razvrstili v naslednje skupine: oblikovanje podatkovne baze; vnos
in pregledovanje podatkov; poizvedbe in iskanje podatkov; urejanje, sprotno
dopolnjevanje in brisanje podatkov; tiskanje podatkov in oblikovanje poročil;
povezovanje z drugimi programi; oblikovanje makro ukazov in programskih
modulov; varovanje in zaščita podatkov.
V splošnem lahko rečemo, da je cilj KIS-a čim kvalitetnejši način zbiranja, obdelave,
posredovanja in uporabe relevantnih informacij na ustreznih mestih odločanja. Z
uporabo poročil iz podatkov v MIS-u managerji razvijajo boljše plane, se bolje
odločajo in pridobijo večjo kontrolo nad operacijami v organizaciji.
Urejen in učinkovit informacijski sistem (IS) v organizaciji je danes eden ključnih
faktorjev uspešnosti organizacije. Razvoj elektronsko podprtih IS omogoča v
managerskem svetu uporabo računalnika za prikazovanje različnih pregledov,
oblikovanje in primerjanje podatkov in informacij, proučevanje različnih situacij,
pripravo finančnih potreb in programov, izdelavo projekcij in za komuniciranje s
sodelavci v in izven organizacije.
Jerebova (2002: 219) predstavlja, da je temelj uporabe računalnika na kadrovskem
področju kadrovski informacijski sistem. V njem se hranijo in obdelujejo podatki, ki
se nanašajo predvsem na zaposlene in delovna mesta. Te podatke se s pomočjo
postopkovnih, logičnih in matematičnih metod obdeluje in s tem se dobi želene
informacije. Izhodni podatki KIS-a se nanašajo npr.: na delovno dobo, dopust, plačo
in podobne informacije o posameznemu delavcu.
Izvajanje upravljanja človeških virov zahteva velike količine podatkov, ki služijo za
izdelavo analiz in za odločanje. Na voljo je širok spekter različnih računalniških
programov, ki strokovnim delavcem olajšajo zamudno operativno-administrativno
delo. KIS se lahko glede na potrebe in zmožnosti organizacije razvije znotraj
organizacije. Lahko rečemo, da je cilj KIS-a čim kvalitetnejši način zbiranja,
obdelave, posredovanja in uporabe relevantnih informacij na ustreznih mestih
odločanja. Z uporabo poročil iz podatkov v KIS-u managerji razvijajo boljše plane in
pridobijo večjo kontrolo nad operacijami v organizaciji.
Rožanec in Krisper v članku UKIS – Funkcionalnost upravnega kadrovskega
informacijskega sistema (Kadrovske informacije 13, 2004, 29
− 35), predstavljata
osem glavnih nalog UKIS-a, ki se lahko po potrebi spreminja in dopolnjuje:
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1) Kadrovsko načrtovanje in analitika: ugotavljanje prihodnjih potreb po človeških
virih, izdelava, usklajevanje in spremljanje uresničevanja kadrovskih načrtov.
2) Notranja organizacija in sistemizacija delovnih mest: priprava in sprejem akta o
notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest.
3) Odločanje o delovnem razmerju in kadrovska opravila: pridobivanje,
zaposlovanje, premeščanje in napredovanje delojemalcev, določitev dopustov,
podelitev priznanj, ugotavljanje nesposobnosti, disciplinske in odškodninske
odgovornosti ter prenehanje delovnega razmerja.
4) Karierni razvoj: načrtovanje sistema kariernega razvoja in spremljanje kariere in
strokovnosti delojemalcev.
5) Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje (IUI): izdelava načrtov IUI,
spremljanje, vrednotenje rezultatov in poročanje.
6) Delovanje na področju mednarodnih zadev: spremljanje dela v različnih
mednarodnih institucijah, mednarodnih izmenjav, praks, konferenc in
izobraževanj v tujini ter s tem povezane pridobitve znanj in izkušenj.
7) Štipendiranje in štipendijska politika: priprava razpisov za štipendiranje, vodenje
prijav na razpise, testiranje in izbor, spremljanje študija.
8) Plače: določitev, obračun in izplačilo plač.

Vse te funkcije izhajajo iz Življenjskega cikla delojemalca, ki ga avtorja Rožanec in
Krisper ponazorita s sliko 5.
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Slika 5: Življenjski cikel delojemalca (Rožanec, Krisper; Kadrovske informacije
13,2004: 31)
Pomemben del KIS-a je tudi modul KIS− LP, baza podatkov o letnih pogovorih.
Letni pogovor je osnova za ocenjevanje uspešnosti pri delu, načrtovanje nadaljnjega
razvoja, izobraževanja in poklicne poti zaposlenih. KIS − LP je lahko samostojna
aplikacija, torej kot samostojen KIS, ali le eden od modulov širšega KIS-a ali
managerskega informacijskega sistema (MIS). Vsak model KIS− LP-ja ima svoje
prednosti. Kadar je KIS− LP integriran v skupen IS podjetja, lahko koristimo
obstoječe baze podatkov ter imamo transparentnost in združljivost KIS− LP-ja z
analizami, načrti in rezultati drugih sektorjev. Celostno planiranje in kadrovanje je
tako lažje, natančnejše in učinkovitejše. V primeru samostojnosti modula KIS − LP
so prednosti enostavnejša zgradba in izdelava ter večja prilagodljivost. Zato so lahko
cenejši in tako lažje dostopni manjšim podjetjem in neprofitnim organizacijam.
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V tem delu bom predstavila zasnovo za možno vpeljavo informacijskega sistema na
področju letnih pogovorov. Cilji tega modela so predvsem:
•

Urejen sistem vodenja letnih pogovorov − tako bi bili na enem mestu shranjeni
vsi podatki o opravljenih letnih pogovorih. Urejen sistem (v skladu s
kompetencami in njegovimi nalogami) bi omogočal vsakemu zaposlenemu, da v
kateremkoli trenutku pregleda svoje cilje in cilje organizacije ter cilje posamezne
organizacijske enote.

•

Sistematično spremljanje ciljev organizacije in zaposlenih – ravnatelj bi lahko v
vsakem trenutku prišel do podatkov o realiziranih in nerealiziranih ciljih.

•

Enostavno spremljanje dogovorjenih ciljev in ugotavljanje zadovoljstva
zaposlenih ter hitra analiza podatkov.
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PREDSTAVITEV ORGANIZACIJE IN ANALIZA
STANJA

Zaposlena sem v javnem sektorju RS, v zavodu za vzgojo in izobraževanje. S
pomočjo slike 6 sem ponazorila javni sektor in segment, v katerem sem zaposlena.

Slika 6: Javni sektor v Republiki Sloveniji (Jakše, Kadrovske informacije, 2008:9 )
Černetič (2007: 83− 92) opredeli javne zavode kot organizacije, ki nastopajo na trgu
in v pravnem sistemu po določilih, ki veljajo za neprofitne organizacije. Javne
zavode lahko ustanovi (po Zakonu o javnih zavodih: Ur. l. RS št. 12/91, 8/96)
republika, občina, mesto in druge z zakonom pooblaščene javne pravne osebe.
Zavodi so pravne osebe s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določata
zakon in akt o ustanovitvi zavoda. Pogoje, način upravljanja in financiranja vzgoje in
izobraževanja javnih zavodov pa določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Ur. l. RS št. 12/96, 23/96).
Zavod za vzgojo in izobraževanje je institucija, ki je namenjena vzgoji in
izobraževanju mladostnikov, starih od štirinajst do enaindvajset let, z motnjami v
vedenju in čustvovanju. Mladostniki so nameščeni v zavod s pravnomočnim sklepom
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centra za socialno delo ali sodišča, z ukrepom oddaje v vzgojni zavod. S sodobnimi
metodami vzgoje in izobraževanja poskušamo pomagati mladostnikom pri
odpravljanju težav, ki so jih pripeljale v zavod, in pri pripravljanju za vrnitev v
primarno socialno okolje. Pri delu temeljimo na načelih: učenje za življenje,
pozitivna samopodoba, konstruktivno reševanje težav, pošteno življenje, delo s starši,
sistemski pristop, delo na sebi, aktivno preživljanje prostega časa, kvalitetno
opravljeno delo ter povezovanje navzven.

3.1. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA
Zavod za vzgojo in izobraževanje (ZVI) vključuje tri vzgojne skupine, kjer poteka
vzgojno delo, in dva programa nižjega poklicnega izobraževanja ter stanovanjsko
skupino. Na sliki 7 sem ponazorila strukturo zaposlenih v zavodu, številke v oklepaju
predstavljajo število zaposlenih v okviru posamezne organizacijske enote.
Ustanovitelj ZVI je Republika Slovenija. V zavodu je skupaj zaposlenih
šestintrideset oseb. V okviru upravljanja je ravnatelj pedagoški vodja in poslovodni
organ zavoda. Poleg ravnatelja je organ upravljanja tudi svet zavoda s trinajstimi
člani: pet predstavnikov zavoda, trije predstavniki ustanovitelja, (en predstavnik
lokalne skupnosti), dva predstavnika dijakov in trije predstavniki staršev.

RAVNATELJ =
PEDAGOŠKI
VODJA IN
DIREKTOR
(1)

VZGOJITELJI:
DNEVNI, NOČNI,
INDIVIDUALNI
PEDAGOG
(17)

SVETOVALNA
SLUŽBA: SOCIALNA
DELAVKA,
PSIHOLOG,
ZDRAVSTVENI
TEHNIK

UČITELJI:
TEORETIČNEGA IN
PRAKTIČNEGA
POUKA

(8)

ADMINISTRATIVNO
– TEHNIČNO
OSEBJE: POSL.
SEKRETARKA,
RAČUNOVODJA,
HIŠNIK, SNAŽILKA ,
KUHAR IN
RAČUNALNIČAR

Slika 7: Struktura delovnih mest v Zavodu za vzgojo in izobraževanje, ki je
sestavljena iz 5-ih organizacijskih enot, v okviru katerih so razporejena delovna
mesta.
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3.2. REZULTATI RAZISKAVE O STOPNJI ZADOVOLJSTVA
ZAPOSLENIH Z LETNIMI POGOVORI
Rezultate raziskave o stopnji zadovoljstva zaposlenih z letnimi pogovori sem
predstavila v štirih delih. Prvi del obsega demografske podatke anketiranih. Drugi del
obsega analizo podatkov, ki jih lahko razberemo iz vsake trditve posebej. Tretji del
se nanaša na potrjevanje postavljenih hipotez. Četrti del pa obsega predlog za
vključitev letnih pogovorov v kadrovski informacijski sistem.
3.2.1. DEMOGRAFSKI PODATKI
V nadaljevanju bom predstavila demografske značilnosti anketiranih. Ti se nanašajo
na starost, izobrazbo in staž zaposlenih v organizaciji. Anketnega vprašalnika ni
izpolnjeval ravnatelj, ker vprašalnik ni namenjen vodstvenim delavcem. V skrinjico
je oddalo vprašalnike devetindvajset zaposlenih. V okviru zaposlenih ni izpolnjevala
vprašalnika zaposlena, ki je na porodniški.
Graf 1 prikazuje razmerje med spoloma anketiranih v organizaciji. Na vprašalnik je
odgovorilo sedemnajst moških od dvaindvajsetih, ki so jim bili vprašalniki
razdeljeni, in vseh dvanajst žensk.

Graf 1: Spol anketiranih: N =29
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Graf 2 prikazuje delovno dobo anketiranih v organizaciji. Dvanajst je zaposlenih v
organizaciji do 6 let, od 6 do 15 let je zaposlenih enajst in več kot 15 let je zaposlenih
šest anketiranih.
Graf 2: Delovna doba anketiranih: N =29

Graf 3 prikazuje starostno strukturo anketiranih. Od 20 do 35 let je starih deset
anketiranih, od 36 do 50 let je starih štirinajst in nad 50 let je starih pet anketiranih.
Graf 3: Starost anketiranih: N = 29
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Graf 4 prikazuje strukturo izobrazbe anketiranih. Osem anketiranih ima
srednješolsko izobrazbo in enaindvajset jih ima višje- ali visokošolsko izobrazbo.
Graf 4: Izobrazba anketiranih: N = 29

Graf 5 prikazuje delež osipa v raziskavi. Ker ravnatelj in zaposlena na porodniškem
dopustu nista izpolnjevala vprašalnika, je celostno število štiriintrideset. Od 34-ih
zaposlenih je vprašalnik izpolnilo devetindvajset zaposlenih, pet zaposlenih
vprašalnika ni oddalo in predstavljajo petnajstodstotni delež osipa.
Graf 5: Osip: N=34
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3.2.2. ANALIZA PODATKOV
Vsebinski del vprašalnika sem sestavila iz trinajstih trditev, na katere so anketirani
odgovarjali z odgovori:
− se sploh ne strinjam (vrednost je 1,00),
− se ne strinjam (vrednost je 2,00),
− delno se strinjam (vrednost je 3,00),
− se strinjam (vrednost je 4,00) in
− popolnoma se strinjam (vrednost je 5,00).
V tem delu sem se osredotočila na vsako vprašanje posebej, ki sem ga ponazorila z
dvema tabelama in grafom.
Prva tabela nam pove, koliko je bilo veljavnih odgovorov, koliko je bilo manjkajočih
odgovorov, kolikšna je srednja vrednost odgovorov (aritmetična sredina odgovorov),
minimum (je opredeljen z najnižjo vrednostjo, ki je zaznana v odgovorih) in
maksimum (je opredeljen z najvišjo vrednostjo, ki je zaznana v odgovorih).
Druga tabela prikazuje frekvenco odgovorov za posamično trditev in njihov delež v
odstotkih.
Graf nazorno prikaže frekvenco odgovorov v odstotkih na posamično trditev, ki jih
razvrsti po vrednosti, ki so bile za trditev podane. Graf je sestavljen iz podatkov iz
prve in druge tabele.
Na trditev številka 1 so anketirani v večini odgovarjali z vrednostjo 4,00 in 5,00. To
je prikazano v tabeli 2 in grafu 6. Srednja vrednost znaša 4,24, standardni odklon pa
0,74.
Tabela 1: Trditev A001 – statistika − LP z ravnateljem prispeva k temu, da
uspešnejše dosegam delovne cilje.
Veljavni odgovori
29
Manjkajoči odgovori
0
Srednja vrednost
4,2414
Standardni odklon
0,73946

Tabela 2: Trditev A001 − LP z ravnateljem prispeva k temu, da uspešnejše dosegam
delovne cilje.
Se ne strinjam
Delno se strinjam
Se strinjam
Popolnoma se strinjam
Skupaj

Frekvenca Odstotek
1
3,4
2
6,9
15
51,7
11
37,9
29
100
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Graf 6: Trditev A001 − LP z ravnateljem prispeva k temu, da uspešnejše dosegam
delovne cilje.

Na trditev številka 2 so anketirani v večini odgovarjali z vrednostjo 4,00 in 5,00, kar
prikazuje tabela 4 in graf 7. Srednja vrednost znaša 4,10, standardni odklon pa 0,86.
Tabela 3: Trditev A002 – statistika – LP pomembno vpliva na to, da sem bolj
motiviran za delo.
Veljavni odgovori
Manjkajoči odgovori
Srednja vrednost
Standardni odklon

29
0
4,1034
0,8596

Tabela 4: Trditev A002 – LP pomembno vpliva na to, da sem bolj motiviran za delo.
Se ne strinjam
Delno se strinjam
Se strinjam
Popolnoma se strinjam
Skupaj

Frekvenca Odstotek
2
6,9
3
10,3
14
48,3
10
34,5
29
100
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Graf 7: Trditev A002 – LP pomembno vpliva na to, da sem bolj motiviran za delo.

Na trditev številka 3 so anketirani v večini odgovarjali z vrednostjo 4,00 in 5,00,
nekaj več pa je odgovorov s srednjo vrednostjo, kar prikazuje tabela 6 in graf 8.
Srednja vrednost znaša 4,14, standardni odklon pa 0,83.
Tabela 5: Trditev A003 – statistika – LP prispeva k vzpostavitvi boljših medsebojnih
odnosov.
Veljavni odgovori
29
Manjkajoči odgovori
0
Srednja vrednost
4,1379
Standardni odklon
0,83342

Tabela 6: Trditev A003 – LP prispeva k vzpostavitvi boljših medsebojnih odnosov.
Se ne strinjam
Delno se strinjam
Se strinjam
Popolnoma se strinjam
Skupaj

Frekvenca Odstotek
1
3,4
5
17,2
12
41,4
11
37,9
29
100
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Graf 8: Trditev A003 – LP prispeva k vzpostavitvi boljših medsebojnih odnosov.

Na trditev številka 4 so anketirani odgovarjali v večini z vrednostjo 3,00, 4,00 in
5,00, kar prikazuje tabela 8 in graf 9. Srednja vrednost znaša 3,90, standardni odklon
pa 0,94.
Tabela 7: Trditev A004 – statistika − LP prispeva k uspešnejšemu razvoju moje
kariere.
Veljavni odgovori
29
Manjkajoči odgovori
0
Srednja vrednost
3,8966
Standardni odklon
0,93903

Tabela 8: Trditev A004 – LP prispeva k uspešnejšemu razvoju moje kariere.
Se ne strinjam
Delno se strinjam
Se strinjam
Popolnoma se strinjam
Skupaj

Frekvenca Odstotek
2
6,9
8
27,6
10
34,5
9
31
29
100
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Graf 9: Trditev A004 – LP prispeva k uspešnejšemu razvoju moje kariere.

Na trditev številka 5 so anketirani v večini odgovarjali z vrednostjo 3,00, 4,00 in
5,00, kar prikazuje tabela 10 in graf 10. Srednja vrednost znaša 4,07, standardni
odklon pa 0,88.
Tabela 9: Trditev A005 – statistika – LP prispeva k temu, da se seznanim s
poslanstvom, vizijo in ciljem organizacije.
Veljavni odgovori
29
Manjkajoči odgovori
0
Srednja vrednost
4,069
Standardni odklon
0,88362

Tabela 10: Trditev A005 – LP prispeva k temu, da se seznanim s poslanstvom, vizijo
in ciljem organizacije.
Se ne strinjam
Delno se strinjam
Se strinjam
Popolnoma se strinjam
Skupaj

Frekvenca Odstotek
1
3,4
7
24,1
10
34,5
11
37,9
29
100
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Graf 10: Trditev A005 – statistika − LP prispeva k temu, da se seznanim s
poslanstvom, vizijo in ciljem organizacije.

Na trditev številka 6 so anketirani odgovarjali z vsemi vrednostmi, kar prikazuje
tabela 12 in graf 11. Ta trditev je edina, kjer se je pojavila v odgovorih tudi najnižja
vrednost (1,00). Srednja vrednost znaša 3,10, standardni odklon pa 1,11.
Tabela 11: Trditev A006 − statistika – LP prispeva k večji jasnosti nagrajevanja.
Veljavni odgovori
29
Manjkajoči odgovori
0
Srednja vrednost
3,1034
Standardni odklon
1,11307

Tabela 12: Trditev A006 – LP prispeva k večji jasnosti nagrajevanja.
Se sploh ne strinjam
Se ne strinjam
Delno se strinjam
Se strinjam
Popolnoma se strinjam
Skupaj

Frekvenca Odstotek
2
6,9
6
20,7
12
41,4
5
17,2
4
13,8
29
100
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Graf 11: Trditev A006 – LP prispeva k večji jasnosti nagrajevanja.

Na trditev številka 7 so anketirani v večini odgovarjali z vrednostjo 3,00, 4,00 in
5,00, kar prikazuje tabela 14 in graf 12. Srednja vrednost znaša 3,93, standardni
odklon pa 0,92.
Tabela 13: Trditev A007 – statistika − LP prispeva k moji večji motivaciji za
strokovno usposabljanje, učenje in izobraževanje.
Veljavni odgovori
29
Manjkajoči odgovori
0
Srednja vrednost
3,931
Standardni odklon
0,92316

Tabela 14: Trditev A007 – LP prispeva k moji večji motivaciji za strokovno
usposabljanje, učenje in izobraževanje.
Se ne strinjam
Delno se strinjam
Se strinjam
Popolnoma se strinjam
Skupaj

Frekvenca Odstotek
2
6,9
7
24,1
11
37,9
9
31
29
100
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Graf 12: Trditev A007 – LP prispeva k moji večji motivaciji za strokovno
usposabljanje, učenje in izobraževanje.

Na trditev številka 8 so anketirani v večini odgovarjali z vrednostjo 3,00, 4,00 in
5,00, kar prikazuje tabela 16 in graf 13. Srednja vrednost znaša 4,00, standardni
odklon pa 0,93.
Tabela 15: Trditev A008 – statistika − LP prispeva k temu, da čutim večjo
pripadnost organizaciji.
Veljavni odgovori
29
Manjkajoči odgovori
0
Srednja vrednost
4
Standardni odklon
0,92582

Tabela 16: Trditev A008 – LP prispeva k temu, da čutim večjo pripadnost
organizaciji.
Se ne strinjam
Delno se strinjam
Se strinjam
Popolnoma se strinjam
Skupaj

Frekvenca Odstotek
2
6,9
6
20,7
11
37,9
10
34,5
29
100
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Graf 13: Trditev A008 – LP prispeva k temu, da čutim večjo pripadnost organizaciji.

Na trditev številka 9 so anketirani v večini odgovarjali z vrednostjo 3,00, 4,00 in
5,00, kar prikazuje tabela 18 in graf 14. Srednja vrednost znaša 4,07, standardni
odklon pa 0,92.
Tabela 17: Trditev A009 – statistika − LP prispeva k temu, da se lahko boljše
organiziram pri delu.
Veljavni odgovori
29
Manjkajoči odgovori
0
Srednja vrednost
4,069
Standardni odklon
0,92316

Tabela 18: Trditev A009 – LP prispeva k temu, da se lahko boljše organiziram pri
delu.
Se ne strinjam
Delno se strinjam
Se strinjam
Popolnoma se strinjam
Skupaj

Frekvenca Odstotek
2
6,9
5
17,2
11
37,9
11
37,9
29
100
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Graf 14: Trditev A009 – LP prispeva k temu, da se lahko boljše organiziram pri delu.

Na trditev številka 10 so anketirani v večini odgovarjali z vrednostjo 4,00 in 5,00, kar
prikazuje tabela 20 in graf 15. Srednja vrednost znaša 4,45, standardni odklon pa
0,78.
Tabela 19: Trditev A010 – statistika − LP prispeva k izboljšanju komunikacije med
ravnateljem in mano.
Veljavni odgovori
29
Manjkajoči odgovori
0
Srednja vrednost
4,4483
Standardni odklon
0,78314

Tabela 20: Trditev A010 – LP prispeva k izboljšanju komunikacije med ravnateljem
in mano.
Se ne strinjam
Delno se strinjam
Se strinjam
Popolnoma se strinjam
Skupaj

Frekvenca Odstotek
1
3,4
2
6,9
9
31
17
58,6
29
100
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Graf 15: Trditev A010 − LP prispeva k izboljšanju komunikacije med ravnateljem in
mano.

Na trditev številka 11 so anketirani v večini odgovarjali z vrednostjo 4,00 in 5,00, kar
prikazuje tabela 22 in graf 16. Srednja vrednost znaša 4,31, standardni odklon pa
0,85.
Tabela 21: Trditev A011 – statistika − LP vidim kot pomemben člen pri uspešnem
vodenju.
Veljavni odgovori
29
Manjkajoči odgovori
0
Srednja vrednost
4,3103
Standardni odklon
0,84951

Tabela 22: Trditev A011 – LP vidim kot pomemben člen pri uspešnem vodenju.
Se ne strinjam
Delno se strinjam
Se strinjam
Popolnoma se strinjam
Skupaj

Frekvenca Odstotek
2
6,9
1
3,4
12
41,4
14
48,3
29
100
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Graf 16: Trditev A011 – LP vidim kot pomemben člen pri uspešnem vodenju.

Na trditev številka 12 so anketirani v večini odgovarjali z vrednostjo 4,00 in 5,00, kar
prikazuje tabela 24 in graf 17. Srednja vrednost znaša 4,24, standardni odklon pa
0,79.
Tabela 23: Trditev A012 – statistika – Zadovoljen sem s konceptom izvedbe LP v
organizaciji.
Veljavni odgovori
29
Manjkajoči odgovori
0
Srednja vrednost
4,2414
Standardni odklon
0,78627

Tabela 24: Trditev A012 – Zadovoljen sem s konceptom izvedbe LP v organizaciji.
Se ne strinjam
Delno se strinjam
Se strinjam
Popolnoma se strinjam
Skupaj

Frekvenca Odsotnost
1
3,4
3
10,3
13
44,8
12
41,4
29
100
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Graf 17: Trditev A012 – Zadovoljen sem s konceptom izvedbe LP v organizaciji.

Na trditev številka 13 so anketirani v večini odgovarjali z vrednostjo 3,00, 4,00 in
5,00, kar prikazuje tabela 26 in graf 18. Srednja vrednost znaša 3,86, standardni
odklon pa 0,92.
Tabela 25: Trditev A013 – statistika – LP vpliva na izboljšanje klime v organizaciji.
Veljavni odgovori
29
Manjkajoči odgovori
0
Srednja vrednost
3,8621
Standardni odklon
0,91512

Tabela 26: Trditev A013 – LP vpliva na izboljšanje klime v organizaciji.
Se ne strinjam
Delno se strinjam
Se strinjam
Popolnoma se strinjam
Skupaj

Frekvenca Odstotek
2
6,9
8
27,6
11
37,9
8
27,6
29
100
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Graf 18: Trditev A013 – LP vpliva na izboljšanje klime v organizaciji.

3.2.3. TESTIRANJE HIPOTEZ
V okviru magistrske naloge sem postavila pet hipotez, ki sem jih testirala s pomočjo
SPSS-programa. Zaradi majhnega števila vzorca (N = 29) sem za izračun uporabila ttest za neodvisne vzorce. Za postavljanje hipotez sem uporabila dvostranske
domneve. Stopnjo značilnosti sem uporabila α = 0,05.
HIPOTEZA 1: Zaposlene ženskega spola menijo, da letni pogovor bolj prispeva k
izboljšanju komunikacije med zaposlenim in ravnateljem kot zaposleni moškega
spola.
Graf 19 in tabela 27 nam prikazuje statistične razlike med vrednostmi odgovorov
moških in ženskih zaposlenih. Na podlagi vrednosti t = 0,657; α = 0,05; pα = 0,517
lahko vidimo, da so razlike med odgovori zaposlenih obeh spolov statistično
neznačilne. Hipotezo zavrnemo.
Tabela 27: A010 − LP prispeva k izboljšanju komunikacije med ravnateljem in mano.
Spol
Moški
Ženske
Skupaj

Srednja
vrednost
4,5294
4,3333
4,4483

N
17
12
29

Standardni odklon
0,71743
0,88763
0,78314
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Graf 19: A010 − LP prispeva k izboljšanju komunikacije med ravnateljem in mano.

Tabela 28: T-test za trditev A010 − LP prispeva k izboljšanju komunikacije med
ravnateljem in mano.
Levene's Test
for Equality of
Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence
Interval of the

F
LP prispeva k

Equal

izboljšanju

variances

komunikacije

assumed

med

Equal variances

,120

Sig.
,732

t
,657

df
27

Sig. (2-

Mean

Std. Error

tailed)

Difference

Difference

,19608

,29831

,517

Difference
Lower

Upper

-,41601

,8081
6

,633 20,489

,534

,19608

,30973

ravnateljem in not assumed

-,44902

,8411
8

mano.

HIPOTEZA 2: Kader s krajšim delovnim stažem v organizaciji (do 6 let) je mnenja,
da letni pogovor bolj vpliva na organizacijsko klimo kot kader z daljšim stažem (od
vključno 6 let).
Graf 20 in tabela 29 nam prikazujeta statistične razlike med vrednostmi odgovorov
zaposlenih manj kot 6 let v organizaciji in zaposlenih več kot 6 let. Na podlagi t = 0,140; α = 0,05; pα = 0,890 lahko vidimo, da so razlike med odgovori zaposlenih
obeh skupin statistično neznačilne. Hipotezo zavrnemo.
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Tabela 29: A013 − LP vpliva na izboljšanje organizacijske klime v organizaciji.
STAŽ V ORGANIZACIJI
(delovna doba)
do 6 let
več kot 6 let

Srednja
vrednost
3,8333
3,8824

N

Standardni odklon
12
17

1,02986
0,85749

Graf 20: A013 − LP vpliva na izboljšanje organizacijske klime v organizaciji.

Tabela 30: T-test za trditev A013 − LP vpliva na izboljšanje organizacijske klime v
organizaciji.
Levene's Test
for Equality
of Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence
Interval of the

LP vpliva na Equal
izboljšanje

df

Sig. (2-

Mean

Std. Error

tailed)

Difference

Difference

F

Sig.

t

1,252

,273

-,140

27

,890

-,04902

-,135

20,951

,894

-,04902

Difference
Lower

Upper

,35124

-,76970

,67166

,36282

-,80365

,70561

variances

organizacijsk assumed
e klime v

Equal

organizaciji.

variances not
assumed

Karmen Mattias Klemen: Zadovoljstvo zaposlenih z letnimi pogovori v neprofitni organizaciji

45

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

HIPOTEZA 3: Kader z višjo izobrazbo od pete stopnje pripisuje večji pomen
letnemu pogovoru pri svojem delu kot kader s peto in nižjo stopnjo izobrazbe.
Graf 21 in tabela 31 nam prikazuje statistične razlike med vrednostmi odgovorov
zaposlenih s srednješolsko izobrazbo in zaposlenih z višjo ali visokošolsko izobrazbo
na vse trditve, zajete v anketnem vprašalniku. Trditve 1, 5 in 8 hipotezo potrjujejo,
kar lahko dokazujemo tudi z vrednostmi p za vsako trditev (tabela 32): vrednost α1 =
0,035, α5 = 0,044 in α8 = 0,027. Vrednosti α za vseh preostalih 10 trditev je α > 0,05.
Za vse trditve, ki imajo α > 0,05, lahko trdimo, da hipotezo zavračajo, saj so razlike
med odgovori obeh skupin statistično neznačilne. Na podlagi ugotovljenega hipotezo
zavrnemo.
Tabela 31: A001 – A013 − Zajete so vse trditve, ki so navedene v vprašalniku.

LP z ravnateljem prispeva k
temu, da uspešnejše dosegam
delovne cilje.
LP pomembno vpliva na to, da
sem bolj motiviran za delo.
LP prispeva k vzpostavitvi
boljših medsebojnih odnosov.
LP prispeva k uspešnemu
razvoju moje kariere.
LP prispeva k temu, da se
seznanim s poslanstvom, vizijo
in ciljem organizacije.
LP prispeva k večji jasnosti
nagrajevanja.
LP prispeva k moji večji
motivaciji za strokovno
usposabljanje, učenje in
izobraževanje.
LP prispeva k temu, da čutim
večjo pripadnost organizaciji.
LP prispeva k temu, da se
lahko boljše organiziram pri
delu.
LP prispeva k izboljšanju
komunikacije med ravnateljem
in mano.
LP vidim kot pomemben člen
pri uspešnemu vodenju
organizacije.
Zadovoljen sem s konceptom
izvedbe LP v organizaciji.
LP vpliva na izboljšanje
organizacijske klime v
organizaciji.

IZOBRAZBA
Srednješolska
Višja ali visokošolska

Srednja
N vrednost
9
4,6667
20
4,0500

Stan.
odklon
,50000
,75915

Std. Error
Mean
,16667
,16975

Srednješolska
Višja ali visokošolska
Srednješolska
Višja ali visokošolska
Srednješolska
Višja ali visokošolska
Srednješolska
Višja ali visokošolska

9
20
9
20
9
20
9
20

4,4444
3,9500
4,3333
4,0500
4,0000
3,8500
4,5556
3,8500

,72648
,88704
,50000
,94451
,70711
1,03999
,52705
,93330

,24216
,19835
,16667
,21120
,23570
,23255
,17568
,20869

Srednješolska
Višja ali visokošolska
Srednješolska
Višja ali visokošolska

9
20
9
20

3,5556
2,9000
4,1111
3,8500

,88192
1,16529
,78174
,98809

,29397
,26057
,26058
,22094

Srednješolska
Višja ali visokošolska
Srednješolska
Višja ali visokošolska

9
20
9
20

4,5556
3,7500
4,5556
3,8500

,52705
,96655
,52705
,98809

,17568
,21613
,17568
,22094

Srednješolska
Višja ali visokošolska

9
20

4,7778
4,3000

,44096
,86450

,14699
,19331

Srednješolska
Višja ali visokošolska

9
20

4,3333
4,3000

,70711
,92338

,23570
,20647

Srednješolska
Višja ali visokošolska
Srednješolska
Višja ali visokošolska

9
20
9
20

3,8889
4,4000
4,1111
3,7500

,92796
,68056
,60093
1,01955

,30932
,15218
,20031
,22798
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Graf 21: A001 – A013 − Zajete so vse trditve, ki so navedene v vprašalniku (Group
Statistics).

Tabela 32:T-test za trditve A001 – A013 − Zajete so vse trditve, ki so navedene v
vprašalniku.
Levene's Test
for Equality of
Variances

LP z ravnateljem
prispeva k temu,
da uspešnejše
dosegam delovne
cilje.
LP pomembno
vpliva na to, da
sem bolj
motiviran za
delo.
LP prispeva k
vzpostavitvi
boljših
medsebojnih
odnosov.
LP prispeva k
uspešnemu
razvoju moje
kariere.
LP prispeva k
temu, da se
seznanim s

Equal
variances
assumed
Equal
variances not
assumed
Equal
variances
assumed
Equal
variances not
assumed
Equal
variances
assumed
Equal
variances not
assumed
Equal
variances
assumed
Equal
variances not
assumed
Equal
variances
assumed

F
,023

,026

2,969

4,365

3,113

Sig.
,879

,873

,096

,046

,089

t-test for Equality of Means

t
2,218

Sig.
(2Mean
Std. Error
df
tailed) Difference Difference
27
,61667
,27798
,035

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower Upper
,04630 1,187
04

2,592

22,852

,016

,61667

,23789

,12437

1,108
96

1,462

27

,155

,49444

,33823

-,19955

1,188
44

1,580

18,777

,131

,49444

,31302

-,16125

1,150
14

,843

27

,407

,28333

,33627

-,40663

,9733
0

1,053

26,044

,302

,28333

,26904

-,26964

,8363
1

,392

27

,698

,15000

,38274

-,63532

,9353
2

,453

22,270

,655

,15000

,33111

-,53620

,8362
0

2,108

27

,044

,70556

,33469

,01883

1,392
28
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poslanstvom,
vizijo in ciljem
organizacije.
LP prispeva k
večji jasnosti
nagrajevanja.

LP prispeva k
moji večji
motivaciji za
strokovno
usposabljanje,
učenje in
izobraževanje.
LP prispeva k
temu, da čutim
večjo pripadnost
organizaciji.

Equal
variances not
assumed
Equal
variances
assumed
Equal
variances not
assumed
Equal
variances
assumed
Equal
variances not
assumed

Equal
variances
assumed
Equal
variances not
assumed
LP prispeva k
Equal
temu, da se lahko variances
boljše
assumed
organiziram pri
Equal
delu.
variances not
assumed
LP prispeva k
Equal
izboljšanju
variances
komunikacije
assumed
med ravnateljem Equal
in mano.
variances not
assumed
LP vidim kot
Equal
pomemben člen
variances
pri uspešnemu
assumed
vodenju
Equal
organizacije.
variances not
assumed
Zadovoljen sem s Equal
konceptom
variances
izvedbe LP v
assumed
organizaciji.
Equal
variances not
assumed
LP vpliva na
Equal
izboljšanje
variances
organizacijske
assumed
klime v
Equal
organizaciji.
variances not
assumed

,160

,899

3,156

2,560

4,311

,267

,010

6,519
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2,586

25,298

,016

,70556

,27279

,14406

1,267
05

1,500

27

,145

,65556

,43713

-,24135

1,552
46

1,669

20,246

,111

,65556

,39283

-,16323

1,474
34

,698

27

,491

,26111

,37398

-,50623

1,028
46

,764

19,413

,454

,26111

,34164

-,45292

,9751
4

2,333

27

,027

,80556

,34522

,09723

1,513
89

2,892

25,727

,008

,80556

,27852

,23275

1,378
36

2,004

27

,055

,70556

,35206

-,01682

1,427
93

2,500

25,967

,019

,70556

,28228

,12529

1,285
82

1,558

27

,131

,47778

,30662

-,15135

1,106
91

1,967

26,379

,060

,47778

,24284

-,02105

,9766
0

,096

27

,924

,03333

,34718

-,67902

,7456
9

,106

20,024

,916

,03333

,31335

-,62025

,6869
2

,921 -1,670

27

,106

-,51111

,30597

1,13891

,1166
8

-1,483

12,044

,164

-,51111

,34473

1,26190

,2396
8

,982

27

,335

,36111

,36754

-,39303

1,115
25

1,190

24,699

,245

,36111

,30348

-,26429

,9865
2

,693

,351

,087

,121

,048

,610

,017

HIPOTEZA 4: Zaposleni s krajšim delovnim stažem (do 6 let) menijo, da letni
pogovor bolj vpliva na uspešnejše doseganje delovnih ciljev kot kader z daljšim
delovnim stažem, od vključno 6 let.
Graf 22 in tabela 33 nam prikazujeta statistične razlike med vrednostmi odgovorov
zaposlenih manj kot 6 let v organizaciji in zaposlenih več kot 6 let. Na podlagi
vrednosti t = 0,556; α = 0,05; pα = 0,583 lahko vidimo, da so razlike med odgovori
zaposlenih obeh skupin statistično neznačilne. Hipotezo zavrnemo.
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Tabela 33: A001 − LP z ravnateljem prispeva k temu, da uspešnejše dosegam delovne cilje.
STAŽ V ORGANIZACIJI
(delovna doba)
do 6 let
več kot 6 let

Srednja
vrednost
4,3333
4,1765

N

Standardni odklon
0,65134
0,80896

12
17

Graf 22: A001 − LP z ravnateljem prispeva k temu, da uspešnejše dosegam delovne
cilje.

Tabela 34: A001 − LP z ravnateljem prispeva k temu, da uspešnejše dosegam
delovne cilje.
Levene's Test
for Equality of
Variances

LP z
ravnateljem
prispeva k
temu, da
uspešnejše
dosegam
delovne cilje.

Equal
variances
assumed
Equal
variances not
assumed

F
,022

Sig.
,883

t-test for Equality of Means

t
,556
,577

Sig.
(2Mean
df
tailed) Difference
27
,15686
,583
26,443

,569

,15686

Std. Error
Difference
,28231
,27175
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HIPOTEZA 5: S konceptom izvajanja letnega pogovora so bolj zadovoljni delavci
iz mlajše starostne skupine (20 do 35 let) kot iz srednje (36 do 50 let) in starejše (nad
50 let).
Graf 23 in tabela 35 nam prikazujeta statistične razlike med vrednostmi odgovorov
zaposlenih, ki so mlajši od 35 let, zaposlenimi, ki so stari 36–50 let, in zaposlenimi,
ki so stari nad 50 let. Iz tabele 36 vidimo T-test za mlajšo in srednjo starostno
skupino. Na podlagi vrednosti t = - 0,775; α = 0,05; pα = 0,446 lahko vidimo, da so
razlike med odgovori zaposlenih obeh skupin statistično neznačilne. Iz tabele 37
vidimo T-test za mlajšo in starejšo starostno skupino. Na podlagi vrednosti t = 0,211; α = 0,05; pα = 0,836 lahko vidimo, da so razlike med odgovori zaposlenih
obeh skupin statistično neznačilne. Hipotezo zavrnemo.

Tabela 35: A012 − Zadovoljen sem s konceptom izvedbe LP v organizaciji.
STAROST
20−35 let
36−50 let
nad 50 let

Srednja
vrednost
4,1000
4,3571
4,2000

N
10
14
5

Standardni
odklon
,87560
,74495
,83666

Graf 23: A012 − Zadovoljen sem s konceptom izvedbe LP v organizaciji.
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Tabela 36: T-test za trditev A012 − Zadovoljen sem s konceptom izvedbe LP v
organizaciji, primerjava mlajše in srednje starostne skupine
Levene's
Test for
Equality of
Variances

Zadovoljen
sem s
konceptom
izvedbe LP v
organizaciji.

Equal
variances
assumed
Equal
variances not
assumed

F
Sig.
,251 ,621

t-test for Equality of Means

t
-,775
-,754

Sig.
(2df
tailed)
22
,446
17,478

,461

Mean
Difference
-,25714

Std. Error
Difference
,33163

-,25714

,34104

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper
-,94491
,43063
-,97517

,46088

Tabela 37: T-test za trditev A012 − Zadovoljen sem s konceptom izvedbe LP v
organizaciji, primerjava mlajše in starejše starostne skupine
Levene's Test for Equality
of Variances

F
Zadovoljen
sem s
konceptom
izvedbe LP v
organizaciji.

Equal
variances
assumed
Equal
variances not
assumed

,091

Sig.
,767

t-test for Equality of Means

t
-,211

df
13

-,215

8,454

Sig. (2Mean
tailed)
Difference
-,10000
,836
,835

-,10000

Std. Error
Difference
,47312
,46547
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4. PREDLOG ZA UVEDBO KIS – LP
Jereb (1994: 340-350) podaja nekaj splošnih navodil za snovanje oziroma uvajanje
informacijsko-komunikacijske tehnologije. S podrobnimi študijami je treba opredeliti
elemente: informacijske in podatkovne tokove, kjer na podlagi grobe opredelitve
podatkovnih tokov izdelamo podroben načrt pretoka podatkov, ki nam služi za
razmejitev konceptov in jasno definiranje logičnih povezav; zajem podatkov
(informacij) − v tem delu je treba opredeliti postopke zajema in oblikovanja
podatkov, nosilce podatkov (vključno s pripadajočimi obrazci), način preverjanja,
kontrole, prenosa, korekcije in varovanja podatkov; način obdelave in obravnavanja
podatkov – tu opredelimo algoritme, korake, postopke in načine povezane z obdelavo
in obravnavo podatkov; shranjevanje in prenos podatkov − treba je definirati koncept
podatkovne baze, podatkovne strukture in datoteke, opisati moramo podatkovne
stavke in druge podrobnosti; izhodne podatke (informacije) – gre za opredelitev
vsebine in oblike izhodnih podatkov (vključno z obrazci, nosilci izhodnih podatkov);
strojne in programske opreme – gre za opredelitev vrste, zmogljivosti… strojne
opreme in za opredelitev programske opreme (način programiranja, programski
jezik, načini testiranja…).
Slika 8 prikazuje diagram toka podatkov za KIS – LP, ki je idejna zasnova in osnova
za razvijanje koncepta KIS – LP.

Slika 8: Diagram toka podatkov
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Pri načrtovanju razvoja podatkovnega modela sem uporabila intuitivni pristop. Pri
tem pristopu je treba (Kljajić Borštnar. 2010: http://eizobrazevanje.uni-mb.si/)
vključiti: spoznanja obravnavanega področja, identifikacijo entitete in atributov,
določitev primarnih ključev, povezav in tujih ključev, mentalno preveritev modela in
implementacijo v sisteme za upravljanje baz podatkov (SUBP). Prikaz podrobnega
razvoja koncepta bi pomenil stranpot od namena naloge, zato v tem delu ostajam
samo pri idejni zasnovi koncepta.
Slika 9 nam prikazuje diagram poteka konceptualnega modela KIS − LP. Kadrovik
zadolžen za LP ima pregled nad časovnimi termini letnih pogovorov zaposlenih. V
dogovorjenem roku pred predvidenim terminom LP sproži celoten postopek LP.
Uskladi možne termine opravljanja LP s strani ravnatelja in zaposlenega ter pripravi
administrativno dokumentacijo potrebno za samo izvedbo letnega pogovora. Sledi
priprava ravnatelja in zaposlenega na LP. Podrobnejši potek uporabe aplikacije KIS
− LP, je opisan kasneje, na sliki 10. Vsi medsebojni podatki, pridobljeni med LP, se
arhivirajo v SUBP. Tu so podatki na voljo preostalim pooblaščenim aplikacijam
informacijskega sistema in so osnova za nadaljnje akcije. Uporabimo jih za
spremljanje razvoja in učinkovitosti sodelavca, realizacijo dogovorjenih ciljev pri
LP-ih ter tudi kot osnovo napredovanja, načrtovanja nadaljnjega šolanja ter
morebitne prekvalifikacije in spremembe delovnega mesta.

Slika 9: Razširjeni diagram poteka modula KIS − LP
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Način implementacije KIS − LP v SUBP je odvisen od tehnologij, ki jih uporabljamo
v organizaciji za IS in od izvedbe samega KIS − LP. Ta je lahko samostojna
aplikacija, torej kot samostojen KIS, lahko pa je le eden od modulov širšega KIS-a
ali MIS-a v celotnem IS organizacije.
Vsak model KIS − LP ima svoje prednosti. Kadar je integriran v skupen IS podjetja,
lahko koristimo obstoječe baze podatkov, transparentnost in združljivost KIS − LP-ja
z analizami, načrti in rezultati preostalih sektorjev. Celostno planiranje in kadrovanje
je tako lažje, natančnejše in učinkovitejše. V primeru samostojnosti modula KIS−
LP so prednosti enostavnejša zgradba in izdelava ter večja prilagodljivost. Zato so
lahko cenejši in tako lažje dostopni neprofitnim organizacijam.
Uvedba KIS− LP za našo organizacijo bi bila najenostavnejša in najcenejša
integracija samostojne oblike aplikacije in povezava z že obstoječim intranetom
organizacije, kjer že deluje samostojna aplikacija z imenom »Dežurna knjiga«. K
učinkoviti uporabi notranjih omrežij organizacij, imenovanih intranet (Jereb, 2002:
3) nas pripeljejo ugotovitve, ki kažejo na to, da imajo te vrsto prednosti pred
klasičnimi informacijskimi sistemi. So relativno preprosto in uporabnikom prijazno
okolje, mogoča je hitra in preprosta instalacija, vzdrževanje je poceni in ima dostop
in odprtost za različne operacijske sisteme in okolja. Današnja precejšna razširjenost
uporabe intraneta pa prinaša dobro poznavanje okolja uporabnikov, kar olajša in
skrajša uvajanje in učenje uporabe sistema. Intranet je namenjen izključno notranji
javnosti matičnega dela organizacije, ki vključuje zaposlene in je z varnostnimi
zaščitami ločen od zunanjih komunikacij organizacije. Tako lahko podaja vse vrste
zaupnih notranjih podatkov, pri čemer ločimo dostope do različnih ravni zaupnih
vsebin zaposlenim glede na njihovo vlogo. Za vstop v intranet se zahteva z geslom
zaščitena prijava uporabnika, na podlagi katere so mu dostopne zanj pomembne
vsebine in orodja.
Slika 10 nam prikazuje potek uporabe KIS – LP. Uporabnik preko spletnega (web)
pregledovalnika pošlje zahtevo za delo z aplikacijo preko intraneta na spletnem
strežniku. Zahteva vključuje dva dela: ime programa in njegove parametre. Strežnik
usmeri parametre k indiciranemu programu, nato prevzame rezultate in jih poda
uporabniku preko spletnega pregledovalnika.
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Slika 10: Jereb (2002: 33) Arhitektura Web aplikacije z dinamično vsebino
V KIS – LP moramo vključiti tudi vnaprej pripravljene obrazce. V ta del bi lahko
vključili: obrazec 1: Priprava sodelavca na letni pogovor (prirejeno za potrebe
zavoda po vzorcu Bagonove 2003: 28−33), obrazec 2: Kompetenčni profil delovnega
mesta (prirejeno za potrebe zavoda po vzorcu Bagonove 2003: 28− 33), obrazec 3:
Zapis dogovorov v letnem pogovoru za ravnatelja (prirejeno za potrebe zavoda po
vzorcu Bagonove 2003: 28−33) in obrazec 4: Zapis dogovorov v letnem pogovoru za
personalno mapo (Vlada RS. Ljubljana: 2003).
Obrazec 1 je namenjen temeljiti pripravi zaposlenega na letni pogovor, obrazec 2
vsebuje ocenjevalni list kompetenc zaposlenega, obrazec 3 je namenjen zapisu
dogovorov, ki jih zapiše ravnatelj, in obrazec 4, ki je namenjen za personalno mapo.
Prvi trije obrazci omogočajo lažje vodenje ravnatelju, saj podatki služijo za podporo
pri odločanju. Zadnji pa je namenjen zaposlenemu, da lahko ob vsakem trenutku
preveri cilje, za katere sta se dogovorila z ravnateljem. Natančnejšo in podrobnejšo
obliko obrazcev bi bilo treba izdelati v manjši izoblikovani skupini zaposlenih v
zavodu.

Karmen Mattias Klemen: Zadovoljstvo zaposlenih z letnimi pogovori v neprofitni organizaciji

55

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

Slika 11: Obrazec 1: Priprava sodelavca na LP (prirejeno za potrebe zavoda po
vzorcu Bagonove 2003: 28−33)
Zakon o javnih uslužbencih namenja veliko pozornost razvoju kadrov. Pomemben
instrument pri doseganju tega cilja je letni pogovor ravnatelja s sodelavci.
Da se boste lažje konstruktivno pogovarjali, vas prosim, da se na pogovor pripravite. Kot
pomoč za pripravo vam predlagam, da razmislite in odgovorite na spodaj postavljena
vprašanja, hkrati pa razmislite o temah, ki bodo vsebina pogovora.
Ime in priimek:______________________________________________
Naziv:_____________________________________________________
Delovno mesto in organizacija:__________________________________
1.

O MOJEM DELU V PRETEKLEM OBDOBJU
1.1. Ali poznate vizijo organizacije in s čim jo vi uresničujete:
1.2. Kratek pregled del in nalog, ki sem jih opravil/a v preteklem letu:
1.3. Kako sem zadovoljen/zadovoljna z opravljenim delom:
a) Katere naloge sem dobro izvedel/izvedla?
b) Kaj bi lahko opravil/a boljše?
c) Kaj bi se moralo spremeniti?
d) Kakšno je bilo moje sodelovanje s sodelavci in ravnateljem; težave; kaj je
razlog zanje?

2.

STROKOVNA USPOSOBLJENOST: (sposobnosti, znanja in veščine, ki so potrebne za uspešno
delo na mojem področju)
a)
b)
c)
d)

3.

Kaj je pomembno za delo na mojem področju?
Katera znanja, veščine, spretnosti, sposobnosti, lastnosti so bistvene?
Kaj bi želel/a izboljšati?
Kako bi lahko to izboljšal/a?

ZADOVOLJSTVO Z DELOM, INTERESI, AMBICIJE IN OVIRE
a) Kakšno delo me najbolj veseli in kaj zelo rad delam?
b) Kakšna vrsta dela mi bolj leži: − vodilno in vodstveno
− samostojno strokovno
− delo v timu
− operativno, tehnično in administrativno delo
− drugo: ______________________________
c) Na katerem področju bi se želel/a poklicno razvijati?
d) Kje vidim svojo bodočnost?

4.

MOJE DELO V PRIHODNJEM LETU
a)
b)
c)
d)

5.

Glavne oz. prednostne naloge v prihodnjem obdobju?
Kakšne cilje bi si želel/a doseči?
Kaj bo rezultat dela?
Kaj bi bilo možno pri mojem delu v prihodnjem letu izboljšati?

MOJE IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE
a) Kratek povzetek izobraževanj, ki ste se jih udeležili v tem letu!
b) Katerih izobraževanj bi se želeli udeležiti v prihodnjem letu?
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Slika 12: Obrazec 2: Kompetenčni profil delovnega mesta (prirejeno za potrebe
zavoda po vzorcu Bagonove 2003: 28−33)
S kompetenčnim profilom delovnega mesta določimo zahtevano stopnjo razvitosti
posamezne kompetence pri določenem delu − organizacijski vlogi.
Z = ZAHTEVANA RAZVITOST KOMPETENCE
D = DEJANSKA RAZVITOST KOMPETENCE ZAPOSLENEGA

Delovno mesto: xy________________________________
Ime in priimek: zž__________________________________
KOMPETENCA

ZAHTEVANA RAZVITOST
KOMPETENCE
1

KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI

D

SPOSOBNOST VPLIVANJA NA LJUDI −
VODENJE

D

SPOSOBNOST OPRAVLJANJA DELA NA
RAZLIČNIH DELOVNIH PODROČJIH

2

Z

D

ORGANIZACIJSKE SPOSOBNOSTI

D

OBVLADOVANJE STRESNIH SITUACIJ

D

Z

Seminar na temo
komunikacija

Pomoč strokovnih delavcev
pri uvajanju na druga področja

Z

Z

Seznanitev s cilji organizacije

Samoizobraževanje – kako se
boljše organiziramo

Z

Z

D

NAČRT ZA IZBOLJŠANJE
STOPNJE KOMPETENCE

Poglobitev teoretičnega znanja

D

SPOSOBNOST ZA TIMSKO DELO

4

Z

USMERJENOST K SKUPNIM CILJEM

SAMOZAVESTEN PRISTOP

3

Vključitev v učenje
obvladovanja stresa

D

Z

Usposabljanje na področju
asertivnosti

Karmen Mattias Klemen: Zadovoljstvo zaposlenih z letnimi pogovori v neprofitni organizaciji

57

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

Slika 13: Obrazec 3: Zapis dogovorov v LP za ravnatelja (prirejeno za potrebe
zavoda po vzorcu Bagonove 2003: 28−33)

Priimek in ime sodelavca:_______________________________________
Organizacija:_________________________________________________
Vodja:______________________________________________________
Delovno mesto:_______________________________________________
Datum LP:__________________

V NAJINEM LETNEM POGOVORU SVA UGOTOVILA:

REALIZACIJA CILJEV V PRETEKLEM LETU – USPEŠNOST DELA IN
POGLED NAPREJ (kako uspešne so bile realizirane glavne naloge v preteklem
letu; nedokončane naloge in načrti za dokončanje):

PRIMERNOST SODELAVCA (kompetence):
Primerjala sva zahteve delovnega mesta in sposobnosti, lastnosti, veščine, posebne
talente, motive in interese sodelavca, njegove prednosti in pomanjkljivosti in se
dogovorila naslednje:
Področja, ki sodelavca posebej zanimajo in privlačijo:
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Slika 14: Obrazec 4: Zapis dogovorov v LP za personalno mapo (Vlada RS.
Ljubljana: 2003)

Priimek in ime sodelavca:_______________________________________
Organizacija:_________________________________________________
Vodja:______________________________________________________
Delovno mesto:_______________________________________________
Datum LP:__________________________________

V NAJINEM LETNEM POGOVORU SVA SE DOGOVORILA IN SPREJELA
NASLEDNJE SKLEPE:

CILJI IN TEKOČE NALOGE ZA NASLEDNJE LETO:
KLJUČNE NALOGE (katere, rezultati, ROKI,
TRAJANJE,
KAKOVOST,
kako jih opraviti):
OBSEG, STROŠKI, STANDARDI – na
osnovi katerih se bo ocenjevala delovna
…
uspešnost:
NAČRT ZA POVEČANJE DELOVNE USPEŠNOSTI:
Dogovorila sva se za naslednje spremembe v načinu dela, delovnih navad in sredstev
ter pogojev dela:
…
POSEBNI DOGOVORI IN PREDLOGI, ki so pomembni za uspešnost dela ali za
sodelovanje:
…

PREDLOGI ZA IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN ŽELJE:
…

Podpis ravnatelja:

Podpis sodelavca:
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Predlog sem osnovala tudi na osnovi predstavitve eLOR programa, v katerem so bile
predstavljene prednosti modela kot so: enostavnost, dosegljivost, sodobna
tehnologija, prilagodljivost, nizki stroški vzdrževanja in varnost. Iz perspektive malih
organizacij sem v sklopu tega prepoznala določene slabosti, ki sem jih s
predstavitvijo tega predloga želela zmanjšati. Nekatere slabosti eLOR programa so:
da je za manjša podjetja cenovno težko dostopen program
−
vzpostavitev
enostavnejšega in cenejšega sistema; za podjetja z manjšim številom zaposlenih (pod
50) je sistem preobsežen in zapleten − manjši obseg podatkov; za obsežen program je
potrebna uvodna edukacija in tudi obnovitvene edukacije o programu – ta del bi
bistveno hitreje potekal v primeru, da bi bil program prilagojen organizacijskim
potrebam, ki bi jih sestavili znotraj organizacije.
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5. ZAKLJUČKI
S tem magistrskim delom sem poskušala predstaviti sistemski pomen izvajanja letnih
pogovorov, ki obsegajo en del področja razvoja kadrov. LP vidim predvsem kot
metodo vodenja s cilji in vsebina letnega pogovora mora biti osredotočena na vnaprej
določeno vsebino. Organizacija mora imeti jasno vizijo, kaj želi doseči z letnimi
pogovori, saj lahko v nasprotnem primeru postane administrativno-birokratsko
breme, ki v praksi ne bi imela koristi.
Tabela 38 nam prikazuje celosten pregled rezultatov raziskave, ki se nanašajo na
posamezne trditve. Ugotovimo lahko, da je najnižja srednja vrednost izračunana pri
trditvi, ki pravi, da LP prispeva k večji jasnosti nagrajevanja, in najvišja pri trditvi, ki
pravi, da LP prispeva k izboljšanju komunikacije med ravnateljem in mano.
Tabela 38: Skupni pregled trditev po srednjih vrednostih in standardnem odklonu
Številka
trditve

TRDITEV

Srednja
vrednost

Standardni
odklon

A001.

LP z ravnateljem prispeva k temu, da uspešnejše dosegam delovne
cilje.

4,24

0,74

A002.

LP pomembno vpliva na to, da sem bolj motiviran za delo.

4,10

0,86

A003.

LP prispeva k vzpostavitvi boljših medsebojnih odnosov.

4,14

0,83

A004.

LP prispeva k uspešnejšemu razvoju moje kariere.

3,90

0,94

A005.

LP prispeva k temu, da se seznanim s poslanstvom, vizijo in ciljem
organizacije.

4,07

0,88

A006.

LP prispeva k večji jasnosti nagrajevanja.

3,10

1,11

A007.

LP prispeva k moji večji motivaciji za strokovno usposabljanje,
učenje in izobraževanje.

3,93

0,92

A008.

LP prispeva k temu, da čutim večjo pripadnost organizaciji.

4,00

0,92

A009.

LP prispeva k temu , da se lahko boljše organiziram pri delu.

4,07

0,92

A010.

LP prispeva k izboljšanju komunikacije med ravnateljem in mano.

4,45

0,78

A011.

LP vidim kot pomemben člen pri uspešnem vodenju organizacije.

4,31

0,85

A012.

LP zadovoljen sem s konceptom izvedbe LP v organizaciji.

4,24

0,79

A013.

LP vpliva na izboljšanje organizacijske klime.

3,86

0,92

Legenda vrednosti odgovorov za tabelo 38: 1: Se sploh ne strinjam; 2: Se ne
strinjam; 3: Delno se strinjam; 4: Se strinjam; 5: Popolnoma se strinjam
V okviru magistrske naloge sem postavila naslednje hipoteze: Zaposlene ženskega
spola menijo, da letni pogovor bolj prispeva k izboljšanju komunikacije med
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zaposlenim in ravnateljem kot zaposleni moškega spola; Kader s krajšim delovnim
stažem (do 6 let) v organizaciji, je mnenja, da letni pogovor bolj vpliva na
organizacijsko klimo kot kader z daljšim, od vključno 6 let; Kader z višjo izobrazbo
od pete stopnje, pripisuje večji pomen letnemu pogovoru pri svojem delu kot kader s
peto in nižjo stopnjo izobrazbe; Zaposleni s krajšim delovnim stažem (do 6 let)
menijo, da letni pogovor bolj vpliva na uspešnejše doseganje delovnih ciljev kot
kader z daljšim delovnim stažem, od vključno 6 let; S konceptom izvajanja letnega
pogovora so bolj zadovoljni delavci iz mlajše starostne skupine (20 do 35 let) kot iz
srednje (36 do 50 let) in starejše (nad 50 let).
Zanimivo je, da lahko vse hipoteze zavrnem, kar predstavlja pozitivno stran
organizacije. Iz tega je mogoče sklepati, da je organizacijska kultura/klima zavoda
močno ustaljena in s tem omogoča vsem zaposlenim (ne glede na spol, staž in
izobrazbo) prevzem kulture, v kateri je ena izmed pomembnih vrednot komunikacija.
LP pa velja za eno od oblik komunikacije in na osnovi tega je dobro sprejet.
Nadgradnje izvajanja letnih pogovorov vidim predvsem v nadgradnji tistih trditev, ki
so imele srednjo vrednost nižjo od 4,00.
V okviru možnosti nadaljnjega razvoja sistemskega pristopa k izvajanju letnih
pogovorov bi v naši organizaciji lahko uvedli ustaljeno in strukturirano pot, ki bi bila
informacijsko podprta. Za uvedbo celotnega sistema KIS − LP pa je potrebna pobuda
ravnatelja, ki mora tudi aktivirati skupino zaposlenih, ki bo pripravljena prostovoljno
izdelati ta sistem. Ta skupina zaposlenih pa naj bi bila delovno aktivna v tem zavodu
vsaj šest let, saj v tem času zaposleni lahko spozna v celoti različna področja
delovanja organizacije.
Možnost nadaljnjega razvoja sistema letnih pogovorov vidim predvsem v tem, da bi
se sistem poenotil in uvedel v vse vzgojno-izobraževalne zavode. S tem bi ustvarili
tudi preventivo poklicne izgorelosti zaposlenih, ravnatelji-ce bi LP lahko
uporabili/uporabile kot eno izmed metod vodenja. S tem bi omogočili tudi boljšo in
dolgoročnejšo preglednost dela in napredka posameznega zaposlenega na različnih
delovnih mestih v času delovne kariere ali pri istih oziroma podobnih delovnih
mestih v različnih zavodih. Vse to pa hkrati vodi v ugodno organizacijsko klimo po
kateri stremi vsaka organizacija.
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KRATICE IN AKRONIMI
3MD:
H:
IS:
IUI:
KIS:
LP:
MIS:
N:
RS:
SiOK:
SUBP:
UKIS:
ZJU:
ZVI:
ZZZS:
WEB pregledovalnik:

Metoda trimesečnih dogovorov
Hipoteza
Informacijski sistem
Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje
Kadrovski informacijski sistem
Letni pogovor
Managerski informacijski sistem
Število vzorca v raziskavi
Republika Slovenija
Slovenska organizacijska klima
Sistem za upravljanje baz podatkov
Upravni kadrovski informacijski sistem
Zakon o javnih uslužbencih
Zavod za vzgojo in izobraževanje
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenija
Spletni pregledovalnik
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PRILOGA 1
VPRAŠALNIK O POMENU OZIROMA NAMENU LETNEGA
POGOVORA Z RAVNATELJEM
Pozdravljeni!
Namen raziskave je ugotoviti, kako zaposleni vidimo funkcionalnost letnega
pogovora z ravnateljem in kako smo z njim zadovoljni. V vprašalniku so navedene
trditve, ki opisujejo letni pogovor v povezavi z različnimi elementi delovanja
organizacije.
Ocenjujete tako, da obkrožite ustrezno številko na desni strani trditve. Ocenjuje se z
ocenami od 1 do 5. Anketa je anonimna, rezultati bodo uporabljeni v magistrski
nalogi in internem gradivu ZVI.
Izpolnjene vprašalnike oddajte v skrinjico, ki je v zbornici na mizi.
Prosim vas, da s pomočjo navedene lestvice izrazite svoje strinjanje oziroma
nestrinjanje s posameznimi trditvami. Pri tem imejte v mislih vaš letni pogovor
z ravnateljem. Kratica LP = letni pogovor z ravnateljem

1.

Se sploh ne
strinjam

Se ne
strinjam

1

2

Delno se strinjam

Se strinjam

3

Popolnoma se
strinjam

4

LP z ravnateljem prispeva k temu, da uspešnejše dosegam delovne

5

1

2

3

4 5

cilje.
2.

LP pomembno vpliva na to, da sem bolj motiviran za delo.

1

2

3

4 5

3.

LP prispeva k vzpostavitvi boljših medsebojnih odnosov.

1

2

3

4 5

4.

LP prispeva k uspešnemu razvoju moje kariere.

1

2

3

4 5

5.

LP prispeva k temu, da se seznanim s poslanstvom, vizijo in ciljem

1

2

3

4 5

organizacije.
6.

LP prispeva k večji jasnosti nagrajevanja.

1

2

3

4 5

7.

LP prispeva k moji večji motivaciji za strokovno usposabljanje, učenje

1

2

3

4 5

in izobraževanje.
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8.

LP prispeva k temu, da čutim večjo pripadnost organizaciji.

1

2

3

4 5

9.

LP prispeva k temu, da se lahko boljše organiziram pri delu.

1

2

3

4 5

10.

LP prispeva k izboljšanju komunikacije med ravnateljem in mano.

1

2

3

4 5

11.

LP vidim kot pomemben člen pri uspešnem vodenju organizacije.

1

2

3

4 5

12.

Zadovoljen sem s konceptom izvedbe LP v organizaciji.

1

2

3

4

5

13.

LP vpliva na izboljšanje organizacijske klime v organizaciji.

1

2

3

4

5

PODATKI O ANKETIRANCU (prosim, da obkrožite ustrezno vrednost):
1. SPOL:
1.) moški
2.)

ženski

2. STAŽ V ORGANIZACIJI (delovna doba):
1) Do 6 let
2) 6 – 15 let
3) Več kot 15

3. STAROST:
1) 20 – 35 let
2) 36 – 50 let
3) nad 50 let

4. IZOBRAZBA:
1) Srednješolska izobrazba
2) Višje in visokošolska izobrazba

Hvala za sodelovanje!
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